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Elk jaar wordt de inhoud gecontroleerd en
aangevuld of ververst.

In deze Nieuwsbrief alle
informatie over het bestellen van
zaden, e.e.a. in een aparte
bijlage. Eerst nog wat kleine
onderwerpen.
Najaars schouw
Op 18 november is door de tuincommissarissen de najaars schouw uitgevoerd. Het
bleek dat vele, vele tuinders de afgelopen
weken flink aan de slag zijn geweest. Top !

Ben je op de tuin ga dan eens kijken waar ze
precies staan, dan weet je dat vast.

Slechts een paar leden hebben nu een eerste
officiële waarschuwing gekregen i.v.m.
het doek/plastic van kastjes, of nog aanwezig
onkruid of rommel.
T.a.v. snoeiwerk zijn met diverse tuinders
afspraken gemaakt voor 2020 i.v.m. snoei op
het juiste tijdstip.
Gevel van Ver. gebouw op De Punt

Herinnering Mini Doe Dag “De Punt”
A.s. zaterdag 30/11 is er een mini Doe Dag, soep
staat klaar…heb je een ochtendje, haak nog een
keer in voor de winter
Kerstbomen te koop
Nog even een herinnering als je interesse hebt,
zie vorige Nieuwsbrief nr 16: vooraf bestellen bij
secretariaat, verkoop 7 december, 10 tot 12, 20
euro, alleen voor leden.

Op deze plek hing altijd een vleermuiskastje, dat
is met een bepaalde reden weggehaald en
verplaatst.
Maar wat is de reden…..
wij hebben wel iets leuks gehoord maar of dat
juist is weten we niet zeker. Het wordt uitgezocht
en krijg hier een vervolg!
EHBO
VVCL heeft in haar gebouwen op de 2 complexen
EHBO dozen staan. Dus heb je een verwonding
maak er gebruik van.

Lapeerse Beek
Het bestuur gaat actie ondernemen i.v.m. het
achterstallige onderhoud aan de Lapeerse Beek.
De knelpunten zijn: ingroei van riet en liesgras in
oever en moestuinen, verzakking van de oevers,
slechte drainage, geen stroming in de beek met
gevolg snel dichtslibben, schaduw van de
waterwilgen.
Met de verhuurders van de complexen gaat e.e.a.
besproken worden. Ook zal contact met de
bewoners opgenomen worden voor overleg en
afstemming. Ook met het Waterschap is al een
eerste contact gelegd. Er moet nu bepaald
worden wie de formele partijen zijn waarvan wij
hopen dat zij in actie komen. Wordt vervolgd.

VVCL

Bestellingen zaden e.d.

Beste tuinierder,
Het tuinseizoen 2019 ligt alweer bijna achter ons en de tuinen zijn al winterklaar. Nu is
het tijd voor de plannen voor het nieuwe seizoen. Dat betekent aanschaf van zaden en
pootmateriaal.
Ook dit jaar kan er weer besteld worden bij van der Wal en Garantzaden.
Dit heeft als voordeel dat u korting krijgt.
Voor beide leveranciers is het kortingspercentage 15%, alleen op de zaden, niet op
de aardappelen en andere artikelen.
Naarmate er meer door u besteld wordt, krijgt ook de vereniging een bijdrage van de
leveranciers. Zo profiteert zowel u als onze vereniging van uw bestellingen bij deze
leveranciers.
De zaadgidsen liggen voor u klaar in het winkeltje van de Punt, deze kunt u op zaterdagmorgen
tussen 10.00 uur en 12.00 uur ophalen op 30 november en 7 december. Daarna liggen de
overige exemplaren in de ruimte tegenover de winkel.
Bij de zaadgidsen zitten 4 bestellijsten:
 Van der Wal
 Garantzaden
 de aardappelen
 de planten
Wat betreft de aardappelen:
Evenals afgelopen jaar is in overleg met het bestuur een selectie gemaakt van de
pootaardappelen uit de bestellijsten van GARANT en Van der Wal.
Hiervoor is de bestellijst pootaardappelen 2020 opgesteld.
Op de pootaardappellijsten kunt u ook gewichten in een veelvoud van 500 gram
aangeven.
Het bestuur staat in verband met voorkoming van phytophthora alleen die soorten toe die op deze
lijst staan èn……. die via onze tuinwinkel zijn verkregen.
Er staan vele soorten genoemd waaruit een goede keuze te maken is.
Het is wellicht niet optimaal, maar door alles goed in de hand te houden, kunnen we nog steeds
aardappels verbouwen. De tuincommissarissen zullen via o.a.de bestellijsten toezien op de
naleving van de regeling.
De bestelprocedure:
1.Vermeld op de bestellijsten duidelijk uw naam, tuinnummer, registratienummer en
telefoonnummer. Uw registratienummer staat op uw VVCL contributiefactuur of bij uw

betalingsgegevens van uw bankafschrift.
2.Vervolgens de bestellijsten van Garant en Van der Wal voorzien van de prijzen en de
tellingen. Op de totaaltelling brengt u alleen op de zaden 15% korting in mindering, niet op
de aardappelen en andere artikelen.
3.De bestellijsten levert u vóór 18 januari 2020 in op de Punt of op de Valeriaan. ( in de
brievenbus of in een doosje binnen in de gebouwen )
Uw bestelling wordt in behandeling genomen als u de bestellijsten volledig hebt ingevuld èn hebt
betaald vóór 18 januari 2020. Dit alles scheelt ons veel administratief werk.
Anders als voorgaande jaren verzoeken wij u dus het totaalbedrag vooraf over te maken naar de
VVCL bankrekeningnummer:
IBAN: NL63INGB0004772935
o.v.v. bestelling 2020 en uw registratienummer
Via “De Nieuwsbrief” zullen wij u op de hoogte stellen wanneer de zaden, aardappelen en planten
af te halen zijn in de winkel.
Mochten er vragen zijn dan kunt u mailen naar Irma Uiterwijk, coördinator winkel:
uiterwijkirma@gmail.com

Medewerkers van de tuinwinkel en het bestuur wensen u veel
plezier met het maken van de plannen voor het komend
seizoen,
En…………… alvast fijne feestdagen!

