








Chocolaterie Leonidas verkoopt behalve 60 soorten bonbons:
� Ook 60 soorten top kwaliteit losse thee.
� Gebak en taarten van Maison Kelder 

� Ambachtelijk ijs (alleen in ons filiaal in winkelcentrum in De Hoven)

Leonidas Choorstraat nr 18 
Leonidas (filiaal) in winkelcentrum in De Hoven
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Korte terugblik Gluren
bij de tuinburen 
27 juni 2021

Na lange voorbereiding en steeds veel, gelukkig 
positieve aanpassingen in de Covid reglementen 
was het dan eindelijk 27 juni. 
In de weken en dagen voor 27 juni zagen we al 
allerlei tuinders de heg netjes bijknippen, onkruid 
wieden en zelfs hier en daar een hekje schilderen. 
Zo waren veel tuinders met enthousiasme  bezig 
met de Open dag.



En wat hadden we een geluk met het weer! In de loop van de week sprongen de voorspellingen heen en 
weer van 17 graden met veel regen en zelfs onweer naar uiteindelijk 27 graden en een zonnetje.

De diverse bestuursleden zaten er klaar voor achter de inschrijftafels 
en de tuinders die zo bereidwillig waren geweest om de tuinen open 
te stellen hadden de kleurige vlaggetjes goed zichtbaar opgehangen. 
In ieder complex werd de bar weer enthousiast bediend door vrijwilli-
gers. De opkomst was misschien minder als we hadden gehoopt maar 
de dag was daardoor niet minder gezellig. Deelnemende tuinders 
dronken gezellig met zijn allen een kopje koffie, uiteraard op 1,5  me-
ter, lunchten en kletsten lekker met elkaar en sloten de dag op enkele 
complexen met een evaluatiegesprek en drankje weer af.
Wellicht heeft u op de eerste dag dat alles weer open mocht en we 
eindelijk weer zonder mondkapje mochten andere plannen gemaakt 
als de tuin van uw medetuinder bezoeken. Daar hebben we natuurlijk 
alle begrip voor. 
Met alle tips, leermomenten en informatie organiseren wij misschien 
volgend jaar weer een Gluren bij de tuinburen en hopelijk dan voor 
een grotere doelgroep als alleen onze vereniging en mogen  wij u wel 
als bezoeker ontmoeten.
Onze dank gaat in ieder geval uit naar alle enthousiaste tuinders die 
de tuin hebben opengesteld en de complexbesturen en vrijwilligers 
die ons in het organiseren van deze dag hebben ondersteund.
Vriendelijke groet
Organisatie Gluren bij de tuinburen
Steffie, Sylvia, Evelyne, Bernadette en Helena 





Eerbetoon
aan 

Cor Komen

Tijdens Gluren bij de tuinburen werd het plein voor het clubgebouw van tuincomplex Delftse 
werd omgedoopt tot het Cor Komenplein. Een prachtig eerbetoon aan de vorig jaar december 
overleden Cor Komen, voormalig bestuurslid tuinzaken van Delftse Hout.
In het bijzijn van zijn vrouw en zijn 3 zonen en een koor dat prachtig stond te zingen werd het 
straatnaambordje onthuld. Het koor waar Cor ook lid van was, bracht zijn lievelingsnummers 
en de accordeonist speelde speciaal nog een Frans chansons voor mevrouw Komen.
Een emotioneel mooi moment om zo Cor te eren met elkaar.
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