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Hoewel we midden in het actieve 
seizoen zitten besteden we in deze 
Nieuwsbrief niet direct aandacht aan 
het wel en wee van bepaalde planten. 
 
In deze Nieuwsbrief doen we verslag 
van de bezichtigings-dag op 13 juli j.l. 
en besteden we aandacht aan een in 
ons ogen interessant boekje over de 
broeikas.     
 
 
 

Bezichtigingsdag 2019 
 
De open-dag op 13 juli had een wat 
“druppelend” karakter…zowel de bezoekers 
als de regen druppelde de hele middag een 
beetje door.  
 
Met het komen en gaan waren er voortdurend 
zo’n 5 tot 10 bezoekers op de tuin. 
Diverse leden waren op hun tuin en gaven 
informatie en deelden lekkere gewassen uit. 
Op deze plaats dank voor hun bijdrage ! 
 

 
 
De luifel bewees deze dag grote diensten 
….de mensen èn ook de materialen hadden  

 
 
 
 
 
een prima plekje onder het grote afdak en…. 
er kon ook vrijdag al rustig opgebouwd 
worden. 

 
 
 
In het clubgebouw stond veel lekkers 
uitgestald waar velen van smikkelden….. 
leuk om te zien hoe mensen ervan genoten. 
 

 
 
In de aanloop naar 13 juli heeft VVCL met 
een goed informatief artikel “De Pers” 



gehaald en hebben Johan en Henny op forse 
schaal een leuke flyer verspreid, goede PR 
voor VVCL. 
 

 
 
 
Namens het Voedselbos Leusden waren 
Steef Kruitwagen en Janny Jochemsen 
present met een informatietafel. 
 

 
 
 

De entree was opgevrolijkt met grote en 
kleine vlaggetjes en prachtige boeketten. 

 
 
 
Naast onbekenden kwamen ook diverse oud-
leden even een kijkje nemen, van menige 
bezoeker hoorde we dat het complex er 
keurig verzorgd bij ligt. 
 “Dat vinden wij zelf natuurlijk ook”, maar….. 
altijd leuk om ook van buitenstaanders te 
horen. 
 
 

  
 
Leuke snuisterijtjes stonden uitgestald, wat 
zag dat er verzorgd uit…. 
z.g. geurzakjes,  
        potjes met diverse zaden  
               en vrolijke vlindertjes. 
 



 
 
Om half vijf werd met een grote groep 
begonnen met het opruimen en bedankte 
Gerard namens het bestuur Johan en Henny 
voor hun inzet en verzorgde aanpak van de  
 
“Bezichtigings dag 2019”.  
 
Ook hier nogmaals dank aan alle anderen  
die een bijdrage hebben geleverd. 
 
Twee bezoekers overwegen serieus zich in te 
schrijven als nieuw lid. 

--------------------------------------------------- 
 
Een leuk boekje: 

 
 

 

De kas in de moestuin… 
“alleen voorkweken òf…. 
volwaardig tuinieren achter glas” 
 
Zeker…..VVCL stelt zich terughoudend op 
t.a.v. het geven van allerlei informatie 
over planten en de wijze van 
moestuinieren, immers sinds internet 
bestaat kan ieder daar naar believen 
rond-struinen.  
Maar soms…..soms komt er iets leuks 
voorbij en dat is dit boekje van Jos van 
Hoecke over het gebruik van je broeikas. 
 
 
Jos reikt heel veel informatie aan waardoor je 
optimaal je kas gebruikt, elke dm2 grond en met 
drie teelten gedurende een groot deel van het 
jaar.  
 
De meesten van ons gebruiken de kas voor de 
voorkweek en plaatsen er enkele groentes in, 
vaak de tomaat en komkommer.  
 
In dit boekje wordt een breed zaaiplan 
beschreven en geeft Jos veel praktische tips, 
waaronder het gebruik van een zaaitafel. 
 
Een gedegen boekje ( een Kasboek  ) waar 
ieder naar believen uit kan “plukken”. 
 
 

 
Foto: Inhoudsopgave. 
 
Kan bij elke boekwinkel besteld worden, kost 22 euro en 
wordt uitgegeven door Velt, www.velt.nu . 
ISBN 9789 0823 24099. 
 

http://www.velt.nu/

