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Scherpenzeelplein onthuld
Zaterdag 13 september 2014
Onze jaarlijkse barbecue is, als ik dit
schrijf, al weer achter de rug. Twee
maal heeft er een oproep in de
vorm van een advertentie in onze
Tuinkrabbels gestaan. Ook bijna alle
ruiten van ons verenigingsgebouw
waren met deze oproep beplakt. Je
kunt dan ook niet zeggen dat je van
‘niets’ wist. Het bestuur heeft er
alles aan gedaan om iedereen te
bereiken.
Gelukkig wisten zo’n veertig tuinders
met hun aanhang het terras naast de
kantine wel te vinden. Een drietal
barbecues stonden rond drie uur al
klaar om te worden aangestoken. De
eerste middag van het winterseizoen
zaterdagkaarten was nog niet afgelopen, of enkele gasten namen alvast
de gezellig geplaatste stoelen in of
stonden gezellig te kouten aan de
statafels. De eerste drankjes moesten natuurlijk wel worden afgerekend. Het bestuur is wel goed maar
niet gek!

Tegen vier uur waren de kooltjes
aangestoken en stond Jan Scherpenzeel dapper te wapperen om het
vuur aan te wakkeren. Gezellig even
klessebessen met elkaar met nieuwe
kennismakingen van toen nog onbe-

kende tuinleden. Leuk dat zij erbij
waren.
Je zou kunnen stellen dat er toch niet
meer dan veertig mensen op het terras zouden passen. Dat is deels waar,
maar toen we dertig jaar bestonden,
waren er zoveel deelnemers aan de
barbecue dat ook het pad voor de
kantine heel gezellig was ingericht en
het dubbele aantal van nu een plaatsje voor het roosteren van hun vleesvoorraad konden bemachtigen.
Maar aan het schroeien van ons vlees
zijn we nog niet, want eerst wordt
André Rietvelt door Peter van der
Hoeven aangekondigd.

André had wat ze melden over een
bestuursbesluit waar ze nogal geheimzinnig over deden en dat nu
letterlijk ‘uit de doeken’ zou worden
gedaan. Het had iets met herkenbaarheid van de paden te maken. De
tuinpaden krijgen binnenkort allemaal een naam. Bij onze buren van
’t Is Altijd Wat zijn de paden genoemd naar tuinproducten, zoals
Alicante, of Goudreinet. Bij Houtwijk
de Noord zullen de paden (gescheiden door het hoofdpad) alle worden
voorzien van de naam van oud-bestuurders en oud-vrijwilligers.
Jammer genoeg zijn velen ons, soms
al langere tijd, ontvallen. Maar aan
het gemeentelijk gebruik om enkel
overleden BN-ers een straatnaam te
geven, heeft het bestuur besloten
ook de levenden een eigen straat te
gunnen. Al deze namen zullen in
Tuinkrabbels worden vermeld. Ook
zal daarin worden aangegeven welke
tuinnummers daaronder vallen.

hun bordje met vlees op te halen,
aangevuld met een consumptiebon
voor een ‘gratis’ drankje. De pakketten waren rijkelijk voorzien van verschillende vleessoorten. De slager,
waar de organisatie dit vlees heeft
besteld, verdient een warme
douche.

Jammer natuurlijk dat alleen Jan
Scherpenzeel bij deze onthulling
aanwezig was. Jan mocht daarom
ook de tweede onthulling verrichten, namelijk het nieuwe bord bij de
hoofdingang.
Zoals hierboven is te zien is ook dat
bord gewijzigd. De tuinfoto in de linkerbovenhoek is vervangen door ons
logo en alle straatnamen zijn op het
bord aangegeven. Dat kan gemakkelijk zijn voor bezoekers.
De barbecue
Na al deze onthullingen werd het tijd
om de barbecues te gaan gebruiken.
De deelnemers aan dit festijn werden uitgenodigd om in de kantine

Een gruwel natuurlijk voor onze
vegetarische en veganistische medetuiniers. Maar die waren er dan ook
niet.

Zo tegen acht uur had iedereen zijn
buikje wel vol.
Dank aan de organisatie en dank aan
de afwassers, de bouwers en sjouwers. Het was een ‘heerlijke’ avond.

