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Jaargang 11/no 3/december 2012

Winter 2012-2013
Een beetje ongebruikelijke tijd voor een nieuwsbrief omdat dit een periode is dat
er weinig activiteiten op de tuin zijn. De eerste echte sneeuw op de tuin heb ik
helaas gemist vandaar dit groen plaatje dat laat zien dat verschillende groenten er
nog fris bijstaan na deze eerste speldenprik. De laatste nieuwsbrief dateert al weer
van augustus en er zijn ondertussen toch enkele dingen die het bestuur met de
leden wil delen.

Volkstuindersvereniging “De Klepel”
Nieuwe leden
Na diverse tuinenruilen van tuinen die vrijgekomen waren door opzeggingen van 4
leden (Wilco van Aalst, Calista de Vaan, Moniek de Heer en mw van Doesburg)
konden de resterende tuinen aangeboden worden aan 4 nieuwe leden. Dit is het
resultaat:
 Mw M. Dekker

Tuinnr 9A

 Dhr C.H.M. Brans

Tuinnr 30

 Dhr J. van Walsem

Tuinnr 31

 Dhr. E.J. van Ommeren Tuinnr 46A
Wij wensen deze nieuwe leden veel plezier met het tuinieren. Alle tuinen zijn nu
dus verdeeld voor het komende seizoen. Nieuwe aanmelders zullen dus helaas een
jaartje moeten wachten of er moeten nog onverwachte opzeggingen komen.

Zonnebloemwedstrijd
Op 15 augustus zijn de zonnebloemen opgemeten. Overtuigende winnaar dit jaar
was Jan Willem van Eck met een hoogte van 340 cm, geen record maar toch een
aanzienlijke hoogte. Op afstand waren er twee zonnebloemen die nauwlijks voor
elkaar onder deden en daarom een tweede meting noodzakelijk maakte. Hierbij
kwam de zonnebloem van Ton Stap als de beste van de rest uit de bus met een
hoogte van 294 cm en was Douwe de Goede ook nog heel tevreden met derde
plaats (292 cm). Alle prijswinnaars: van harte gefeliciteerd.

Beschadiging afrastering
In de vorige nieuwsbrief hebben we melding gemaakt van de beschadiging van de
afrastering bij de kesenboomgaard. Wij hebben hierop de eigenaar (dhr Hol) twee
maal aangeschreven maar deze geeft geen enkele reactie terug.Ondertussen is de
afrastering door enkele leden weer hersteld.

Volkstuindersvereniging “De Klepel”
Mest
Door een ongelukkige planning werden de stalmest en de champignonmest in de
zelfde periode bezorgd waardoor er een opslagprobleem ontstond. Er is toen door
een aantal bestuursleden besloten een deel van de stalmest op het parkeerterein
te storten. Hierdoor kan een deel van het parkeerterein tijdelijk niet gebruikt
worden totdat de mest door de leden is opgehaald. Dringend verzoek aan de
desbetreffende leden dit zo snel mogelijk te doen. In het vervolg zal mest
uitsluitend gestort worden op het daarvoor gereserveerde terein naast tuin 50 of
direct ter plaatse. Momenteel is de champignonmest verdeeld. Mocht er nog
belangstelling zijn, dan dit graag melden bij Gerrit van Driel.

Volkstuinvakbeurs
Slechts 4 leden hadden zich gemeld voor de volkstuinvakbeurs. Jan Willem van Eck
kon alleen op zondag en is er op eigen gelegenheid heen gegaan.
Met Jos Geldof en Ger Visser ben ik op vrijdag naar deze beurs geweest.
We hebben ons bij de diverse stands voor laten lichten op het gebied van de
verschillende aspecten en inzichten van het tuinieren. Voor ieder wat wils bij de
meer dan 80 standhouder. Samen met de lezingen die er waren zeker een
dagvullend progamma en een aanrader voor volgend jaar.
In ieder geval ga ik weer proberen een voorlichtingsavond bij Welkoop te
organiseren voor het komende voorjaar. Info hierover volgt nog.

Betaling
Zoals in de ALV is afgesproken zullen de betalingen voor huur, lidmaatschap en
eventueel borg pas in januari plaats vinden. Eind december zullen hiervoor de
nota's worden verstuurd.

Toegangspad
We zijn van plan om de bestrating van de entree van het complex uit te breiden
omdat we goedkoop aan straatstenen kunnen komen. We denken dan vanaf het
hek de draai richting noorden eerst aan te pakken. Mogelijk kunnen we dit in de
toekomst verder uitbreiden?
De werkzaamheden zullen in het voorjaar plaats vinden.

