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Wij ontvingen het verdrietige bericht dat op 15 
augustus ons lid Hans de Ruiter is overleden.  
 
Ook op deze plaats onze condoleances, het  
bestuur wenst zijn partner en familie alle sterkte 
toe. 

 

De rouwkaart hangt op het mededelingenbord 

 
 
 
 
 
21 Augustus 2020 

De zomer raast voort, in tempo en in 
temperatuur, wederom hield het weer 
ons goed bezig of juist niet…wat was 
het ’s middags te warm ! 
Het zaaien en planten heeft zijn piek 
wel gehad, oogsten en tuin verzorgen 
is nu hoofdzaak. 
In deze brief vele diverse soorten van 
berichten, lees ze even zorgvuldig 
door. 
 
Nieuwe voorzitter 
Het bestuur heeft een nieuwe voorzitter gevonden 
in de persoon van Marieke Schrijner. Marieke is 
bereid een volle zittingsperiode van drie jaar te 
vervullen en kent VVCL zowel als tuinder als ook 
als voorzitter van het bestuur ongeveer 10 jaar 
geleden.  
Marieke zal met name het onderhouden van 
externe contacten tot haar taak nemen, samen 
met wisselend andere bestuursleden, afhankelijk 
van het onderwerp. 
Op de ALV zal Mieke officieel voorgedragen 
worden, de komende maanden kiest het bestuur 
voor een ad-interim (waarnemend) constructie. 
 
Zaadmengels wilde bloemen, let op… 
Voor insecten wordt het zaaien van wilde 
bloemenmengsels gepromoot. Prima, let op want 
er kunnen ongewenste plantjes tussen zitten. 
Een aantal adviezen: 

. koop je mengsel bij een goede leverancier 
 (bv. “De Bolster”, “Vreeke” of “Garant”) 
. het liefst een mengsel waarvan je de  
  samenstelling op het zakje kunt lezen  
. denk na over wat je wilt: mooie bloemenpracht  
  “en ook goed voor de insecten” of…..op de  
  eerste plaats bloemen voor de insecten, in dat  
  geval zijn kruidenplanten ook prima bloeiers.  
. net als tussen de groente is het noodzakelijk om  
  na het opkomen van het zaad eventueel onkruid  
  er tussen uit te wieden.  
 
Wil je nog meer weten over goede bloemen voor 
insecten, dan kun je via ons contact opnemen  
met een aantal VVCL leden met veel kennis 
hierover.  Kijk ook eens op deze site: 
https://www.debolderik.net/mengsels.php 

 

 Phacelia 
 
 
Onkruid 
Bepaalde planten willen we niet in de moestuin, 
we noemen ze “onkruid” want ze leiden tot 
last/overlast omdat ze: 
-zich snel verspreiden/vermeerderen èn  
-na enige tijd een flink wortelgestel hebben, zodat 
ze bijna niet meer weg te krijgen zijn.  
 
Wij zullen in de Nieuwsbrief terugkerend een 
plantje afbeelden waarbij we denken: onder de 
duim houden !  
 
Deze week de windhalm, een grassoort.  
Het stikte er momenteel van ! 
Wieden dus / zorgen dat ze niet in het zaad 
schieten. 

 
Windhalm 

 

https://www.debolderik.net/mengsels.php


Corona 
Corona heeft landelijk en regionaal weer meer 
aandacht, op sommige plaatsen stijgen de 
besmettingen.  
 
VVCL verandert de regels niet.  
 
Fietsenstalling 
Op De Punt wordt meer ruimte vrij gemaakt voor 
het clubgebouw / onder de luifel.  
Bij aanwezigheid van veel mensen onder de luifel 
komt de 1,5 meter namelijk in het gedrag. 
De ruimte maken we door de fietsen aan de 
rechterkant van het clubhuis te stallen en de 
scooters buiten vòòr het hek. 
 
ALV 
Op 24 april is een Wet van kracht geworden die 
verenigingen toestaat via elektronische weg de 
jaarvergadering te houden, te stemmen of uit te 
stellen. Het bestuur zal in het najaar nader bezien 
of en hoe zij hier gebruik van wil maken.  
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergadert zolang “het weer” het 
toelaat onder de luifel en gaat zich oriënteren op 
elektronisch vergaderen.  
 
DOE DAG, een vooraankondiging 
Noteer vast de datum: zaterdag 19 september, 
Doe-Dag op beide complexen. Programma volgt 
nog, Corona proef natuurlijk. 
 

Water geven, sproeien. 

 
In het Tuinreglement staat dat niet gesproeid mag 
worden. Het bestuur wil dit veranderen in: 
sproeien met de hand ( dus zonder standaard ! ) 
is toegestaan gedurende maximaal 10 minuten. 
 
De idee is dat dit niet leidt tot meer waterverbruik. 
Ingaande nu wil het bestuur dit als experiment 
uitvoeren en bij goed verloop aanpassen in het 
Tuinreglement op de eerst volgende ALV. 
 
 

Hokjes en zelfbouw kassen. 
Het bestuur wil het aangezicht van de complexen, 
met name De Punt verder verbeteren en heeft 

besloten vanaf nu geen toestemming meer te 
geven voor het bouwen van hokjes en eigenbouw 
broeikassen. Bestaande mogen blijven maar  
worden verwijderd bij opzegging van de tuinhuur. 

 
Ratten 
Zonder echt geteld te hebben bestaat sterk de 
indruk dat vaker ratten op De Punt te zien zijn. 
Ratten uitroeien kan natuurlijk niet, ons complex 
ligt niet geïsoleerd.  
 
Zorgen dat het complex niet interessant is voor 
ratten is echter wel de opgave, het gaat dan om: 

- Gooi geen etensresten op je composthoop 
( niet verwarren met groen keukenafval, 
dat is niet gekookt of gebakken en mag ) 

- Ruim je plantenresten direct op, dus geen 
verzamelhoopjes in je tuin aanleggen:  

o  òf naar Groen Depot  
o  òf op je compost-hoop.  

Wij stellen voor dat de hopen van  
plantenresten na max. één week 
opgeruimd zijn. 

- Houd de plastic compost bakken vochtig, 
gooi er af en toe een emmer water in 
zodat het verteer proces door gaat en er 
geen droge delen in ontstaan. 

- Raap om de paar dagen het afgevallen 
fruit zoals appels en peren op. 

- Zorg dat je tuinmateriaal geen stapel 
vormt dat op de grond ligt, liefst op 
dragers of rechtop staand.  
Ruim overbodig materiaal op, in 
september zullen we een opruim-dag 
organiseren met collektief afvoer. 
Op De Valeriaan is dit ook uitgevoerd en 
bij het Beek project bleek ook hoeveel 
spullen “in de tuinen/op het complex 
verblijven” maar weg kunnen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur  
met informatie over VVCL. 
 


