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Lente 2014 

De lente is dit jaar veel vroeger begonnen dan afgelopen jaar. En dat is te merken op 

ons tuinencomplex. De meeste tuinen liggen er eind maart keurig gefreesd bij en voor 

vele leden is het zaaien en beplanten al volop begonnen. Enkele tuinen liggen er nog 

onbewerkt bij, wacht niet te lang want het onkruid houdt ook van dit groeizame weer 

en je wilt toch niet dat je buren hier last van krijgen.  
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Nieuwe leden 

Aan het begin van zo'n nieuw seizoen zijn er ook veel nieuwe gezichten op de tuin te 

zien. Opvallend veel kinderen lopen er nu rond, zeker op een zaterdagochtend met een 

heerlijk zonnetje zoals te zien op de foto. Hopelijk zien we hier wat van terug op de 

bbq. Hieronder een lijst van de nieuwe leden.  

 Pieter Roelofsen Tuinnr 9a  

 Mark van Eersel Tuin nr 14 

 H. Zondag  Tuinnr 14a 

 Jose Kruger  Tuin nr 17 

 Willam Brans  Tuinnr 22a   

 Hans van Putten Tuinnr 33a 

 Gijsbert Hopman Tuinnr 33b 

 Mark Rietveld Tuinnr 58 

En vorig jaar in het seizoen reeds begonnen met tuinieren: 

 Nico den Braber Tuin nr 2 

 Jolanda van Soelen Tuin nr 4a 

 Aysar All-Daoud Tuin nr 17 

Koffieochtend 

Ook dit jaar zijn we weer begonnen met de koffieochtend op zaterdag. Vorig jaar liep 

de belangstelling hiervoor sterk terug gedurende het seizoen maar op de ALV kwam 

naar voren dat er nog steeds belangstelling voor is. Ook zijn er enkele spontane 

aanmeldingen gekomen om mee te helpen. Naast het bestuur hebben we nu drie 

leden die jullie gastheer/vrouw zijn. 

 Arie van der Spek  

 Hans van Putten  

 Chris Visser 

Tot nader bericht staat dus ieder zaterdagochtend vanaf tien de koffie klaar. Deze 

service is gratis en na elf uur wordt er geen nieuwe koffie meer gezet. Ook gezinsleden 

zijn van harte welkom. 
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Stenen 

We zijn nog steeds op zoek naar straatstenen (10x20 cm) voor de parkeerplaats bij het 

verenigingsgebouw. Als iemand nog een adres heeft voor gratis stenen houden we ons 

hiervoor aanbevolen. Liefst natuurlijk dat ze ook gebracht worden. 

Watermeting 

Op de ALV kwam er een vraag of het grondwater gemeten kon worden op elementen. 

Het zal duidelijk zijn dat dit heel veel ijzer bevat maar wat voor elementen zitten er 

nog meer in en zijn deze schadelijk of zijn ze juist noodzakelijk voor onze gezondheid. 

Er zijn ongeveer 50 sporenelementen die voor kunnen komen in het grondwater en dat 

wordt een dure analyse om deze allemaal aan te tonen.  

Douwe de Goede heeft op de scholengemeenschap Lek en Linge geregeld dat de 

scheikundedocent middels een project op school het ijzer gaat bepalen. In de loop van 

het seizoen als de pomp een tijdje gedraaid heeft zal er een monster genomen 

worden. Voor meer metingen moeten we ons toch afvragen of we deze kosten willen 

dragen. 

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 21 juni zal er bij het clubhuis op ons vernieuwde terras weer een barbecue 
gehouden worden voor leden en gezinsleden. 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 € 10.00 
Deelname per kind tot 12 jaar € 5.00 
Consumpties gratis 
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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 21 juni naar de bbq met het onderstaand aantal personen. 
........volwassenen a € 10.00 
........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 


