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Nieuwsbrief mei 2021 

 

Beste dames, 

Koninklijke onderscheidingen.  
Voor onze leden Ine Derksen en Corrie Ploeg was 26 april een feestelijke dag. 
Als waardering voor hun vele vrijwilligerswerk ontvingen zij beiden een Koninklijke Onderscheiding en zijn benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje - Nassau. 
Ine en Corrie, namens de afdeling onze hartelijke gelukwensen. 
 

Inmiddels gloort er licht aan het einde van de tunnel. 

De meesten van u zullen inmiddels de 1e en wellicht ook de 2e vaccinatie hebben ontvangen. 

De grote vraag blijft natuurlijk wanneer kunnen we weer samen komen? 

Wij als bestuur hopen op september. 

Om toch een beetje vrolijkheid te creëren willen we een “zonnebloemwedstrijd” organiseren. 

Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u enkele zonnebloemzaadjes.  

Onderstaand enkele tips 

Buiten zaaien 
Zaai pas buiten als er geen vorst meer is. Leg de zaden direct op de plaats waar ze moeten gaan groeien 
en ongeveer 2 cm diep en een onderlinge afstand van 30-40 cm van elkaar met een laagje aarde er 
overheen. Scherm ze goed af voor de slakken want die zijn dol op jonge zonnebloemplantjes. 

Ondersteunen 
Zodra ze ( na 6-8 weken) hoogte van 80-100 cm bereikt hebben dan is ondersteuning wel noodzakelijk. Zet 
er dan een flinke lange stok naast zodat deze wel even kan blijven staan. Bind de plant losjes aan de stok 
zodat deze ongehinderd door kan blijven groeien. Maar tegen een muur aanplaatsen is natuurlijk ook 
mogelijk. 

De hoogste ? 
Een hoogte van 2 meter moet zeker lukken maar uitschieters tot wel 4 meter komt regelmatig voor. Succes! 

U kunt tot 1 september de hoogte van uw Zonnebloem aan ons doorgeven, eventueel met een foto. 

Bij de 3 hoogste zal een bestuurslid komen kijken. 

De bedoeling is dat tijdens de bijeenkomst in september deze 3 dames een klein prijsje zullen ontvangen. 

Wij zijn als bestuur heel benieuwd naar de resultaten. 

Met hartelijke groet 

Tonnie, Ine, Irene, Ankie en Truus 
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