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Snoeien
Op zaterdag 14 maart hebben we met een flink aantal vrijwilligers de groenstrook weer
aangepakt. De voorgaande keren hadden we een hakselaar gehuurd maar om kosten te
besparen hebben we nu al het afval door enkele leden af laten voeren naar de AVRI. Dit
was mede mogelijk omdat de meeste huurders die grenzen aan de groenstrook deze
gedurende het seizoen de struiken al kort houden. Alle vrijwilligers en deze
aangrenzende onderhoudende huurders, onze hartelijk dank.

Volkstuindersvereniging “De Klepel”
Koffieochtend
Na onze snoeidag zijn we weer gestart met onze koffieochtenden op zaterdagochtend.
Naast het bestuur hebben we nu drie leden die jullie gastheer/vrouw zijn.
 Cees van Zetten
 Hans van Putten
 Chris Visser
Wil je ook ingedeeld worden om 1 keer in de twee maanden de koffie te verzorgen meld
je dan aan bij Gerard van Kessel. Tot nader bericht (september?) staat dus ieder
zaterdagochtend vanaf tien de koffie weer klaar in het verenigingsgebouw. Deze service
is gratis en na elf uur wordt er geen nieuwe koffie meer gezet. Ook gezinsleden zijn van
harte welkom.

Nieuwe bestuursleden
Op de laatste ALV (10 maart jl) zijn twee nieuwe bestuursleden verkozen en is Cees van
Zetten afgetreden. De nieuwe bestuursleden zijn:
 Jose Kruger, tuin nr 22A wonende te Geldermalsen
 Jan-Willem van Eck, tuin nr 34 wonende te Tricht
Naast deze twee nieuwe leden zijn Cees van Strien en Jacob van Loenen herkozen voor
een nieuwe periode van 3 jaar. Door deze mutaties bestaat het bestuur weer uit 6
leden.

Welkoop
In de vorige nieuwsbrief is er een mededeling geweest over de te vernieuwen
kortingspasjes bij Welkoop. Er was nog veel onduidelijkheid over omdat Welkoop niet
goed wist hoe ze dit systeem konden continueren. Inmiddels is er meer duidelijkheid
over. Omdat het voorgestelde systeem van Welkoop wel erg ingewikkeld ging worden
hebben we in overleg met Welkoop besloten af te zien van de kortingspasjes. Hiervoor
in de plaats wil Welkoop wel een vast bedrag gaan sponsoren maar hierover wordt nog
intern overlegd.
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Nieuw bestemmingsplan
In de loop van dit jaar wordt het bestemmingsplan van een deel van Geldermalsen
waarop ons moestuincomplex zich bevindt herzien. Dit kan consequenties hebben voor
de te bebouwen regels die wij nu moeten hanteren. Deze regels dateren nog uit begin
jaren negentig maar ondertussen zijn vele bouwregels binnen de bebouwde kom
versoepeld. Door de gemeente zijn we uitgenodigd hierover overleg met hun te plegen.
Uiteraard maken we hier graag gebruik van en hopelijk kunnen we dan voor volgend
jaar met nieuwe regels voor bebouwingen voor de tuinen komen.

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.

Kopij
De nieuwsbrief komt 3 a 4 keer per jaar uit en wordt gevuld door zaken die interessant
zijn voor leden van de vereniging en ook meestal over de vereniging gaan. In het
verleden werd de nieuwsbrief nog wat opgevrolijkt met aardige wetenswaardigheden
maar dit is de laatste tijd verdwenen. Daarom een oproep aan alle lezers:
Mocht je zelf een bijdrage hebben voor de nieuwsbrief, mail deze dan aan
g.vankessel@lijbrandt.nl of per post naar Koningsspil 6, 4191TB Geldermalsen Het kan
over van alles gaan. Jouw manier van tuinieren, leuke recepten, interessante
internetsites, bezoek aan beurzen, enz. De volgende nieuwsbrief verschijn in principe
tegen het eind van de zomer, tenzij er veel bijzonderheden zijn te melden of wanneer
we meer dan 4 pagina’s kopij hebben.
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BBQ
Op zaterdag 13 juni zal er bij het clubhuis op de nog aan te leggen bestrating 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
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 13 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 vegetarisch menu

O .....x vleesmenu kind
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

