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De dag van het platte land 

3 September was de dag van het platte land. Deze dag is bedoeld om (stads)mensen in contact 

te brengen met het leven op het platte land. Ook Welkoop heeft hieraan een steentje 

bijgedragen en hadden hun winkel op deze zonovergoten dag geheel in het teken staan van dit 

thema. Ook onze vereniging was hierbij uitgenodigd om het volkstuinieren onder de aandacht 

te brengen. Met hulp van enkele leden hadden we een kraampje ingericht met diverse 

producten uit eigen tuin. Passanten konden hiervan proeven en zo genieten van wat het platte 

land ons allemaal te bieden heeft. Er was veel belangstelling (ook voor het raden van de 

bonen warmee een groentemand kon worden gewonnen) en wederom bleek dat vele mensen 

uit de buurt niet eens weten dat er een volkstuinvereniging in Geldermalsen is. We staan dus 

weer iets beter op de kaart en zien de ledenaanwas tegemoet.  

Het bonen raden werd gewonnen door een van onze leden.  Jos, gefeliciteerd met je prijs. 

 

Champignonmest 

Er is weer champignonmest besteld wat binnenkort zal worden gestort op de gebruikelijke plaats 

rechts naast de ingang. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Leen van Haaften (tel  06-

40583254 of e-mail: l.g.van.haaften@tele2.nl)  Kosten ca € 2.50 per m3.  Voor ca € 2,- per m3 extra 

wordt de mest op je tuin gebracht. Voor het zelf regelen van champignonmest willen wij erop wijzen 



dat hiervoor aan de milieueisen dient te worden voldaan en dat deze mest is geregistreerd. Het 

bestuur wil hierin inzage hebben om problemen  met overheid te voorkomen. 

 

Oogstfeest 

De opkomst bij het oogstfeest was dit jaar weer bedroevend laag. Omdat er geen hulp was bij het 

opzetten van de tent is besloten deze maar niet op te zetten en het feest in het verenigingsgebouw 

te houden. De aanwezigen vonden het wel een gezellige middag mar gezien de opkomst moeten we 

ons afvragen hiermee door te gaan. Gaarne jullie respons. 

 

Tuinenruil 

Ook dit jaar komen er weer enkele tuinen vrij (3A, 7A, 12, 18, 22, 48A en 54). Voor de leden is er dan 

een mogelijkheid voor een van deze tuinen in te schrijven (schriftelijk of per mail bij Sjaan Stap). De 

vrijkomende tuinen worden ook  bekend gemaakt op het mededelingenbord van het 

verenigingsgebouw waar ook de grootte van deze tuinen wordt vermeld. Voor sommige  van deze 

tuinen zijn er al aanmeldingen  en de algemene regel is: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken. 

De daarna overgebleven tuinen worden aangeboden aan de nieuwe leden. 

 

Grootste zonnebloem 

Ook dit jaar zijn er weer prijzen beschikbaar gesteld voor de grootste zonnebloem. De nieuwe leden 

hebben meteen aardig huis gehouden en hebben alle prijzen in de wacht gesleept. Een aanwinst 

voor de vereniging zoveel groene vingers. 

1.  M. de Heer nr  13  295 cm 

2. S. Zijderveld nr  44  283 cm 

3.  J. van Loenen nr  52  265 cm 

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. 

 

Sleuteldienst 

Elke dag wordt het hek wat de toegang geeft tot ons complex afgesloten door een van onze leden. 

Hiervoor heeft zich een aantal leden aangemeld om dit 1 of 2 keer per jaar voor een periode van  3 

weken te doen. Dit zijn meestal leden die vlakbij de moestuin wonen.  Deze lijst wordt steeds kleiner 



wat betekent dat de vrijwilligers vaker aan de beurt komen. Daarom deze oproep om meer 

vrijwilligers te krijgen waardoor de lasten kunnen worden gedeeld. Woon je in de buurt of ben je in 

gelegenheid om dit voor een periode van enkele weken te doen, meld je dan aan bij onze secretaris 

Sjaan Stap (tel574823 of e-mail sjapoto@hetnet.nl) en draag bij aan de beveiliging van onze tuin. 

 

Bestuur in 2012 

In de vorige nieuwsbrief is er al een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Voor het komende 

jaar zit voor 3 bestuursleden de termijn van 3 jaar erop. Een hiervan stelt zich herkiesbaar wat 

betekent dat er twee vacatures zijn. Tot nu toe heeft zich slechts een kandidaat gemeld. Dit baart ons 

toch wel zorgen. Daarom toch weer deze, nu dringende, oproep om na te denken over een 

bestuursfunctie.  

 

Uitschakelen waterpomp 

In verband met de naderende winter wordt de komende week de pomp uitgezet en  het 

waterleidingsysteem afgetapt. Zoals gebruikelijk worden dan de aftapkranen bij de tuinen verwijderd 

om vorstschade te voorkomen.  Als je hier nog een koppelstuk op hebt zitten worden deze 

meegenomen en is het lastig om deze weer terug te vinden. Daarom is het handiger deze vooraf 

veilig te stellen door ze zo spoedig mogelijk te verwijderen.  

 

Azobe palen verdwenen 

Bij het verenigingsgebouw lagen enkele hardhouten (Azobe) palen.  Deze zouden gebruikt worden 

voor het afdak achter het verenigingsgebouw. In het weekend van 8 oktober zijn deze palen 

verdwenen. Een van de palen stond al in de grond, deze staat er nog. Wie-o-wie heeft hiervan iets 

gezien of heeft hierover informatie.  Het geeft ons een naar gevoel dat je zelfs dit soort dingen achter 

slot en grendel moet bewaren. 
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