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De rijkdom van een moestuin…… 
 
Het mooie weer komt eraan…wat is 
dan fijner dan plantjes planten… 
Het mooie weer komt eraan…wat is 
dan mooier dan het eerste fruit in bloei 
zien staan…. 
Het mooie weer komt eraan…..wat is 

dan fijner dan te zien dat de percelen 
snel opgedroogd zijn ! 
 
Wat is dan fijner…tja, dat wij een 
moestuintje hebben waar we lekker 
naar toe kunnen èn mogen gaan,  voor 
de inmiddels befaamde frisse neus !!! 
 
We hebben een paar berichtjes voor 
jullie. 
 
 
Eerste Colorado kever gesignaleerd  

Op De Valeriaan op 25 maart…..vernietigen 
svp!. Dank aan het opmerkzame lid voor 
deze signalering! 
 

 

 

 
 
Kijk op de volgende site voor meer info: 

https://www.velt.be/coloradokevers 
 

Corona 
De maatregelen die vorige week zijn 
ingevoerd blijven van kracht. We zien dat 
e.e.a. goed verloopt op de complexen, s.v.p. 
ook in het weekend goed toepassen.  
 
Inmiddels is wel duidelijk dat over dit virus  
niet lichtzinnig moet worden gedacht en dat 
overal noodzakelijke gedragsregels zijn 
ingevoerd, ook op onze complexen. 
 
Tuinwinkel 

Op zaterdag 28 maart is noodgedwongen 
gestart met de nieuwe verkoop regeling: 

- Per mail bestellen:  
                  coordwinkel@gmail.com 

- Afhalen op zaterdag 10- 12 uur 
- Factuur volgt per mail 

Dit is de 28e zeer goed verlopen en geldt dus 
voor zaterdag 4 april èn de zaterdagen in de 
weken in april.   
 
De Beekoever op De Punt 
Deze droogt nu goed op, het eerste gras zien 
we opkomen. Een 2e drainage leiding is 
inmiddels aangelegd met behulp van de 
aangrenzende tuinder, dank daarvoor ! 
 
Verder ligt alles nu even stil i.v.m. verder 
opdroging en het gegeven dat allerlei overleg 
met o.a. het Waterschap en Gemeente 
uitgesteld is. We hopen in juni weer verder te 
kunnen zoals in Nieuwsbrief 7 en 8 ( zie vvcl 
site ) staat vermeld. 
 
Tweede schuur  voor De Valeriaan 

Een gezamenlijke inspanning van de 
tuincommissarissen heeft een tweede 
opbergschuur –zoals vermeld in het 
meerjarenplan - voor De Valeriaan 
opgeleverd.  
 
Voor een zeer zacht prijsje is deze 2e hands 
ingekocht,  bij de vorige eigenaar 
gedemonteerd en 31 mrt  naar Leusden 
vervoerd. Opbouw volgt de komende 
maanden. 
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