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Het jaar 2019 leek aanvankelijk een gewoon jaar te worden, met afwisselende perioden 
van regen en van grote droogte. Het ledental steeg weliswaar van 35 tot 39, maar het 
aantal lege tuintjes en het oprukkende onkruid boden nog steeds geen vrolijke aanblik: 
het ledental moest verder stijgen, niet alleen door nieuwe leden te werven maar ook 
door de tuinierende leden vast te houden.  

Pompinstallatie

Uiteindelijk werd 2019 een jaar van ontwikkeling. Dat komt vooral door de aanschaf en aanleg
van twee pompinstallaties op ons complex. Het bestuur speelde al langere tijd met het idee 
van een pompinstallatie; dit idee kon door de inbreng van ons lid Klaas Neef verder 
uitgewerkt worden. 
Na uitvoerige onderzoeken en discussies hebben we in maart 2019 in het kader van 
Wijkwensen bij de gemeente subsidie aangevraagd voor het project. In april 2019 werd de 
subsidie toegekend, konden we de bestellingen voor het materiaal plaatsen en een planning 
opstellen voor de aanleg. Na de bouw van de stellages en de montage van de onderdelen  
hebben we half augustus 2019 met vele tuinders de nodige geulen gegraven voor de 
ondergrondse leidingen. Uiteindelijk hebben we begin september 2019 de installatie 
feestelijk in gebruik kunnen nemen.

Helaas moeten we bij het succesverhaal over de pomp ook melden dat Klaas Neef eind 2019 
op 74-jarige leeftijd is overleden. Dit jaar hebben we ter nagedachtenis aan hem een 
eenvoudig naamplaatje op één van de pompen bevestigd.

Nog een investering

Voor een verzorgde en plezierige aanblik van ons terrein hebben we eind 2019 een semi-
professionele bosmaaier aangeschaft. Daarmee zijn we vanaf begin dit jaar aan de slag 
gegaan en het resultaat mag er zijn.

Het bestuur

In 2019 bestond het bestuur uit Arie van Zanten (voorzitter), Henny Groenewoudt 
(penningmeester), Olivier Vrooland (secretaris), Jan-Eelco Dijk en Ruud Slotema, die eind 
2019 aftrad en begin 2020 door Ank van Bokhoven werd opgevolgd. 

 

Doorkijkje naar 2020

Het is velen al opgevallen: vanaf april is het aantal leden fors gestegen, de meeste tuintjes 
zijn nu bevolkt. De teller staat nu op 50 - peildatum 24 juli 2020.


