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Onderstaand een serie verschillende  

onderwerpen. 
 

De laatste plantjes in de winkel ! 

Wij hebben nog enkele plantjes te koop: 

Bloemkool,  Rode kool,  Groene kool, Selderij, 

Peterselie en nog wat slaplantjes. Mail naar: 

coordwinkel@gmail.com , kom zaterdag 

ochtend langs. 

 

Nieuwe blokhut 

Op de Valeriaan is begin april een 2e blokhut 

door de tuincommissarissen gebouwd als 

gereedschapsschuur. 

De blokhut voorop het complex kan dan weer 

meer voor en door de leden gebruikt worden. 

Het was een bliksem actie: 30 maart is de hut 

opgehaald ( is een 2e hands voor een zeer zacht 

prijsje en in prima staat ) en 1 april stond hij al te 

pronken. 

 

 
Zo trots als…….mooi werk Klaas en Hans ! 

 

 

 

 

Oever 

De oever op de Valeriaan is op 6 en 7 april 

voorzien van een nieuwe beschoeiing….ziet er 

prima uit….dank aan Waterschap. 

 

De Punt 

-Het hekwerk bij het Groen Depot is door Bren 

en Dick dicht gemaakt, weer een onderdeel van 

he Depot-project gereed. 

-De aardenwal is ook door hen aangepakt,  

stenen en wortels verwijderd en zal ingezaaid 

worden. 

-Twee leden hebben in de z.g. bocht drainage- 

slangen aangelegd, top actie want je moest toch  

60 cm diep graven en het was redelijk warm! 

 

Schrikken op 4 april 

Ineens liep de Lapeerse Beek “vol”! 

 
 

Een gerenoveerde beek en dan ineens dit….. 

Bij navraag bleek dat het Waterschap in het 

weekend te kampen had met een storing in één 

van hun sluizen. Tijdig…., of eigenlijk net niet 

tijdig was er alarm geslagen. 

 

Groen depot 

Het Groen depot is zoals gemeld geopend voor 

gebruik. Op de wand hangt nu een voorlopige  
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instructie, dit was snel nodig omdat bleek dat 

ook plastic en papier weggegooid werd.  

 

We kijken het even aan of ieder het Depot netjes 

gebruikt, gaat dit weer mis dan zal er een hek 

komen dat alleen op bepaalde tijden geopend 

is……. Wij hopen dat het zover niet hoeft te 

komen en bij deze ook het verzoek elkaar aan te 

spreken.  

Voor nu houden we het even op een 

kinderziekte.  

Zie nogmaals bijlage met Handleiding. 

 

 

Omgezaagde bomen 

Begin maart zijn een serie bomen omgezaagd. 

Dit jaar zal nog een tweede ronde met buurman 

Ivo plaats vinden, ook het hout daarvan is voor 

VVVCL. De eerste stapel is inmiddels verkocht en 

heeft de VVCL kas 160 euro voller gemaakt.  

 

 

Corona  

Dat we niet met een één-dags-virus te maken 

hebben is wel duidelijk ! Dus nadere info: 

- De regels van 23 maart blijven 

onverminderd van kracht 

- Het afstand houden gaat prima en met 

max. 2 pers. naar de tuin komen gaat ook 

goed 

- Het handschoen gebruik kan en moet 

beter: d.w.z. handschoenen aan als je een 

kruiwagen gebruikt, voor zover mogelijk 

zal hier ook op toegezien worden 

- Het toilet gebruik is niet toegestaan maar 

gebeurt wel !    

Ben je langer dan een uurtje op de tuin 

dan is dan begrijpelijk, maar dan werkt 

de regel dus niet en kan  een 

besmettings-bron ontstaan. 

Dit wil het bestuur absoluut niet. Het 

bestuur  bespreekt 18 april of met een 

soort schoonmaak/ontsmettingsprotocol 

e.e.a. opgelost kan worden.  

Het RIVM geeft hier ook info over: 

reinigen met een chloor oplossing. 

 

Wordt z.s.m. vervolgd!              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Groen-Depot’s VVCL 

Bestemd voor Groen Tuinafval dat gecomposteerd kan worden. 

 

Gebruiksaanwijzing 

1.Geen : 

tuinhout   ( palen / paaltjes, balkjes ) 

papier 

metaal, plastic, stenen/puin 

  grond en zand 

aanhangende aarde 

        -de wortelkluiten goed leeg schudden op eigen moestuin 

         -bij natte kluiten, op eigen perceel een paar dagen laten  

         drogen, na droging goed uitschudden 

 

2.Gooi je groen afval achterin èn bovenop 

 

3.Zorg dat het niet over de rand heen valt 

 

 

Dank voor je medewerking, 

De tuincommissarissen. 

voorjaar 2020. 

 

 


