Nieuwsbrief VVCL
Nr.5, 10 mei 2019.

Op de lijst waren 13 inschrijvingen te zien maar
uiteindelijk waren 21 tuinders aanwezig om de nodige
hand- en spandiensten te verrichten.
De tuincommissarissen hadden een lijst gemaakt met
de nodige werkzaamheden,
o.a. het onkruid vrij maken van de parkeerplaats,
de omgeving van de tuinwinkel,
een drietal tuinen, de percelen met kerstbomen
en het aanleggen van drainage achter in de Punt.

Na de Special over de Colorado kever
wederom een Nieuwsbrief over één
onderwerp:
Doe-Dag voorjaar 2019
Voor veel leden een bekende activiteit van VVCL
in het voor- en najaar. Een zaterdag- ochtend die
in het teken staat van onderhoud aan beide
complexen.
Maar ook bedoeld om andere tuinders te
ontmoeten en zo samen nuttig verenigings-werk
te verrichten. Op deze wijze houden wij de
complexen op orde èn… wordt veel geld
bespaard door m.n. ook reparatiewerk zelf te
doen.

Helaas konden Dick en Agnes niet aanwezig zijn in
verband met hun verhuizing, maar dat is inmiddels
bijna achter de rug.

We hebben van de tuincommissarissen van De
Punt en Valeriaan leuke verslagen ontvangen en
van diverse leden prachtige actie foto’s.

Nadat de werkzaamheden waren verdeeld ging
iedereen aan de slag.

Doe-dag op De Punt.
De Doe-dag afgelopen zaterdag werd druk bezocht.
Het weer zat niet mee, het was koud en winderig,
maar ondanks dat waren veel tuinders gekomen.

Om 10.15 uur werd er gebeld voor koffie met iets
lekkers erbij…….

Rond 12.00 uur waren alle klussen geklaard !
Iedereen ook op deze plaats bedankt voor de inzet!

Bij de scheiding van de bamboe kweker heeft één
groep het gaas gecontroleerd en hersteld.

BREN.

Doe dag op de Valeriaan.

Om tien uur koffie en thee met appelgebak van Klaas
en cake van Ada. Alles zelf gebakken.

Om acht uur kwamen de eerste tuinders al!.... rond
negen uur waren wij met 17 tuinders.
Een tuinder had ook haar man meegenomen.

Het was weer heel gezellig en er is veel gepresteerd.
Ik wil iedereen bedanken voor jullie inzet en
gezelligheid.

HANS
Met vijf ploegen zijn we verdeeld aan de slag.
Buiten om het hek is het onkruid weg gehaald.

Op weer naar ‘t eigen perceel, ook daar aan de slag !
Dat we maar weer mooie gewassen mogen oogsten….

Twee dames hebben de blokhut schoongemaakt en
opgeruimd.

Tussen wal en hek zijn de bomen en struiken een
meter teruggesnoeid.

N.B. Doe-dag najaar is op 21 september.

