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Voorjaar
Eindelijk is de koude lucht verdrongen en dient het voorjaar zich aan. Veel later
dan we gewend zijn van de voorgaande jaren maar nu barsten de activiteiten op
onze tuin weer los, duidelijk te zien aan de overvolle parkeerplaatsen op een
doordeweekse dag. Voordeel van de koude en droge periode is dat ons pad er
weer goed bij ligt en het aantrillen is uitgesteld.

Lintjesregen
Een van onze leden, Cor van Doesburg, heeft afgelopen week een Koninklijke
onderscheiding gekregen en is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij heeft deze onderscheiding gekregen voor zijn vrijwilligerswerk voor de FNV
Belastingservice. Meer hierover is te lezen op de volgende website:
http://www.nieuwsbladgeldermalsen.nl/lokaal/koninklijke_onderscheiding_vo
or_belastingmusketiers_42158258.html
Cor, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.

Welkoop
De kortingspasjes van Welkoop zijn uitgedeeld aan onze leden. Helaas hebben
drie leden deze pas geweigerd maar met de overige leden hopen we dit
seizoen toch een leuk bedrag bij elkaar te krijgen zodat we voorlopig de
contributie niet hoeven te verhogen. Mocht je geen pas hebben ontvangen of
is deze zoek of beschadigd, neem dan contact op met onze penningmeester.

Zaterdagochtend koffie in het verenigingsgebouw
Tijdens de ALV kwam Hans de Jong met het voorstel om het
verenigingsgebouw beschikbaar te stellen voor de leden om op
zaterdagochtend koffie te schenken. Dit voorstel is door het bestuur ter hand
genomen en na diverse geslaagde ochtenden (opkomst van meer dan tien
leden per ochtend) is besloten deze activiteit voort te zetten. Hiertoe is er een
“corveelijst” gemaakt van bestuursleden en leden van de tuincommissie om
voor de koffie te zorgen. Dit betekent dat alle leden elke zaterdag tussen 10.00
en 12.00 u even binnen kunnen komen voor een kopje koffie en een praatje. In
de winterperiode zullen we een paar maanden stoppen met deze service maar
hopen in het volgende voorjaar hiermee door te gaan. Later hierover meer. De
service van het losmaken van de paaltjes op de eerste zaterdag van de maand
komt hiermee te vervallen, er is immers altijd iemand aanwezig die een sleutel
heeft.

Nieuwe huisregels
Op de ALV is het vernieuwde huishoudelijke reglement voorgesteld en
goedgekeurd. De meeste wijzigingen waren reeds eerder behandeld maar zijn
nu officieel opgenomen. Belangrijkste wijzigingen zijn de ruimere afmetingen
van een tomatenkasje en het onderhoud van de tuinpaden.
Het nieuwe reglement is te vinden op onze website www.vtvdeklepel.nl of op
te vragen bij onze secretaris Sjaan Stap (tel 574823).

Zonnebloemwedstrijd
Ook dit jaar gaan we weer een competitie aan om de hoogste zonnebloem. In
het najaar zal een deskundige jury de zonnebloemen opmeten en voor de drie
hoogste bloemen zal een prijs worden toegekend van resp 15, 10 en 5 euro.
Spelregels: De zonnebloem moet op de volkstuin worden geteeld
Slechts 1 zonnebloem per lid dingt mee naar de prijs
Prijsbepalend is de hoogte van de zonnebloem.

BBQ
Op zaterdag 29 juni zal er bij het clubhuis weer een barbecue gehouden
worden. Na de successen van de afgelopen jaren hopen we er ook nu weer een
gezellige middag/avond van te maken. De kosten zijn als volgt:
Deelname per volwassene € 9.00
Deelname per kind tot 12 jaar € 5.00
Consumpties gratis
Wilt u deelnemen dan kunt u het formulier op deze pagina invullen en
inleveren bij de penningmeester Cees van Strien. Bij inlevering dienen de
kosten te worden voldaan dan wel per ommegaande overgemaakt te worden
op het rekeningnummer van VTV De Klepel.

------------------------------------------------------------------------------------------Hr/ Mw.................................................................Tuinnr.............
komt op zaterdag 29 juni naar de bbq met het onderstaand aantal personen.
........volwassenen a € 9.00
........kinderen a €5.00
U kunt kiezen uit een vleesmenu of een vegetarisch menu
Kruis hieronder uw keuze aan en vermeld tevens het aantal
O ......x vleesmenu O .....x vleesmenu kind
O .....x vegetarisch menu O ....x vegetarisch menu kind
Dit formulier graag inleveren voor 15 mei bij de penningmeester Cees van
Strien, Hooge Hoeven 37 of e-mail naar Cees.vanStrien@planet.nl

