NIEUWSBRIEF 2-2014
Beste kinderen en ouders,
We zijn inmiddels een aantal maanden aan het werk op de Kindertuinen. Dankzij het
prachtige voorjaar groeien de groenten best goed maar hebben we wel veel last van
slakken en vogels die de jonge plantjes soms wegvreten. We proberen dan zoveel
mogelijk nieuwe plantjes te zetten of te zaaien zodat alle kinderen wel met een goed
gevulde tas thuis kunnen komen. Soms lukt dat wel en soms niet. Zeker omdat we
biologisch tuinieren en dus geen kunstmest maar zeker geen chemische
bestrijdingsmiddelen gebruiken, gaat het niet altijd allemaal even goed. Maar dat is nu
eenmaal de natuur en moeten we maar gewoon aanvaarden. Bovendien hebben sommige
planten veel water nodig en anderen weinig of hebben ze juist veel zon nodig. Ook dat is
niet altijd te regelen en zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden.
Open dag
Op 11 juli a.s. tussen 16.00 en 17.30 uur is er weer open dag op de tuin. Neem je
vader, moeder, broertjes, zusjes, opa of oma, tante of oom mee om ze te laten zien wat
je allemaal hebt gedaan en hebt staan op je tuintje. Het wordt een gezellige middag met
wat te eten en te drinken, spelletjes en veel gezelligheid. Zie daarvoor ook de bij de
mail gevoegde uitnodiging.
Zomervakantie
De zomervakantie komt van lieverlee ook weer in zicht. Heerlijk zes weken vrij van
school en lekker doen waar je zin in hebt. Veel mensen zullen ook zeker een paar
weekjes op vakantie gaan en niet thuis zijn. Ondanks dat zullen we op de vrijdag altijd
tussen 16.00 en 17.00 uur op de tuin aanwezig zijn om de kinderen te helpen. Er moet
in elk geval altijd onkruid gewied worden. Doe je dat niet dan blijft er niet veel van je
groenten over omdat ze dan overwoekert worden door de planten die je niet op je
tuintje wilt hebben. Zij halen licht, water en lucht weg bij de groenten die daardoor dan
niet meer goed groeien.
Een ander verhaal is dat er juist in de vakantieperiode veel groenten geoogst moeten
worden. Laten staan is geen optie omdat het dan “doorschiet” en niet meer eetbaar is.
Op de vrijdagen zullen we dus altijd alle groenten die op dat moment oogstbaar zijn ook
daadwerkelijk oogsten en meegeven aan de kinderen en vrijwilligers die er op dat
moment zijn. Is het echt heel veel dan gaat het naar de voedselbank zodat er in elk
geval geen groenten verloren gaan. De kinderen kunnen elke dag op de tuin terecht om
bijvoorbeeld onkruid te wieden, water te geven en groenten te oogsten (uiteraard dan
alleen uit het tuintje van je eigen kind).
Ben je er zelf niet omdat je op vakantie bent?? Vraag aan een opa, oma, buurman,
buurvrouw, tante of oom om je tuintje een keer per week bij te houden en de groenten
te oogsten die zover zijn. Natuurlijk mogen ze die groenten dan zelf houden als dank
voor de hulp.
Ben je wel thuis in de vakantie kom dan zoveel mogelijk op de vrijdagmiddag naar
de tuin.
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Na de zomervakantie is er meestal niet meer zoveel te doen op de tuin behalve onkruid
wieden en groenten oogsten. Het kan zijn dat we de opkomsten dan beperken tot een ½
uur. Daarvan krijgt u dan in elk geval nog bericht via de mail.
Doe mee aan de Rabobank Sponsorfietstocht
Op zondag 21 september vindt de jaarlijkse Rabobank Sponsorfietstocht plaats.
Met deze gezellige fietstocht kunnen we geld verdienen voor onze verenigingskas.
Steun onze vereniging en fiets ook (weer) mee!
De Sponsorfietstocht is een initiatief van Rabobank Zuid-Holland Midden, die het lokale
verenigingsleven een warm hart toedraagt. Mensen samenbrengen, iets in beweging
zetten en tegelijk het lokale verenigingsleven financieel ondersteunen.
Meefietsen = geld verdienen!
Voor iedereen die namens onze vereniging meefietst, stort de Rabobank € 10,00 (voor
de route van 30 km) of € 20,00 (voor de route van 60 km en de wielerroute) in onze
clubkas. Van dat geld kunnen we leuke dingen doen voor onze leden. Bovendien is het elk
jaar weer een gezellige en sportieve dag.
Mobiliseer de hele familie
We willen natuurlijk met zoveel mogelijk mensen meedoen. Hoe kun je daarbij helpen? In
de eerste plaats door zelf mee te fietsen. En in de tweede plaats door anderen te
mobiliseren: vrienden en vriendinnen, ouders, kinderen, buren, opa’s en oma’s. Iedereen
die namens onze vereniging deelneemt levert geld op.
Aanmelden
Het fijnst vinden we het als je je snel aanmeldt Joke van Hagen, email:
jokevanhagen@ziggo.nl of telefoon: 015-3108775 of 06-20536109. Vermeld ook met
hoeveel personen je deelneemt. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 augustus a.s.
Meer informatie
Op de website van de Rabobank Sponsorfietstocht vind je meer informatie. De website
is te bereiken via www.rabobankzuidhollandmidden.nl Samen sterker.
Waarom doen we deze oproep?
Ook al betalen alle deelnemende kinderen een bijdrage deze is voornamelijk bedoeld
voor de kosten van zaden, plantjes en gereedschap en dergelijke. Maar we hebben nog
veel meer kosten zoals het onderhoud van de tuin en de portacabin, water en
elektriciteit, bankkosten, kosten voor de website en kosten voor de inschrijving bij de
kamer van koophandel. Uit de bijdrage is dit niet altijd te bekostigen; daarom zoeken we
ook altijd naar andere manieren om geld in het laatje te krijgen zoals sponsoren of deze
sponsorfietstocht. Je kunt kiezen of je een tocht van 30 km of van 60 km wilt fietsen.
Ik denk dat het voor de meeste kinderen al ver genoeg is om 30 km te fietsen en
daarmee verdien je dan € 10,00 voor onze stichting. Doe dus mee en maak er een
gezellige dag van samen met je ouders, grootouders, broers, zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes en meld je snel aan!!

Met vriendelijke groeten,
Joke van Hagen, voorzitter
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