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Eindelijk kan ieder “zijn land” op,
een beter moment hadden wij zelf
niet kunnen plannen, wat zijn in
deze tijd “onze moestuinpercelen”
kleine paradijsjes !
Drie onderwerpen in deze
Nieuwsbrief:
De winkel
De voorjaarsschouw
Het Groen Depot
De Tuinwinkel
Omdat in de winkel nog veel plantjes te
koop zijn èn het de komende week ook
nog mooi weer wordt, heeft de winkel
commissie besloten om de winkel
komende week vaker open te doen.
Op maandag 23 mrt t/m vrijdag 27 mrt
is de winkel van 13 uur tot 15 uur open.
En natuurlijk zaterdag 28e weer van
10 tot 12 uur.
Zo spreiden we ook de drukte in de
winkel.
I.v.m. het coronavirus is het helpend om
je voorgenomen plantjes-aankoop zelf al
op een envelop te schrijven en in de
envelop alvast het geld te doen.
Dit is aan plantjes nog te koop: ( 21 mrt )
ANDIJVIE
KROTEN/RODE BIET
PETERSELIE
SELDERIE
SLA, ALLE SOORTEN
KNOLSELDERIJ
BLOEMKOOL
GROENE/SAVOOIEKOOL
RODE KOOL
SPITSKOOL
WITTE KOOL

€ 0,15
€ 0,15
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,15
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20

Over drie weken is de voorjaarschouw,
nog ruim de tijd maar bij slecht weer kan
ook maar zo weer een week door onze
vingers glippen, voor sommigen nu dus
deze “wake up call”.
Op 15 april moet te zien zijn “dat je aan
de slag gegaan bent”, dat er opgeruimd
is. Je tuin moet ontdaan zijn van oude =
onbruikbare wintergroentes.
Kijk ook eens kritisch of je alle
opgeslagen “bouwmaterialen” nog nodig
hebt. Tijdens het Beek project bleek weer
hoe moestuinders het vak “bewaren” tot in
het kwadraat beheersen .
Ter voorkoming van misverstanden, het is
gewoon toegestaan je percelen verzorgd
af te dekken met organisch materiaal, ook
wel genoemd het mülchen van de grond.
https://www.velt.nu/mulch

Het Groen Depot op “De Punt”.

Het depot is in gebruik genomen!
Het gaat allemaal wat ongemerkt, geen
groots openingsspektakel helaas……
Want èn een gerenoveerde beek(oever)
èn een prachtig Groen Depot (waar we al
heel veel positieve reacties over gekregen
hebben)….tja…. dat vraagt wel om een
feestje !
Maar even afwachten wat eind juni
misschien mogelijk is.

Zaterdag ochtend 21 maart, in
alle vroegte om 9:15 uur rolt
Bren het afzet lint op…..

…en dan, dan is de ingebruikname een
feit, een armzalig hoopje groen afval ligt
eenzaam achterin het depot.

We hopen dat ieder blij is met het nieuwe
Depot !
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig
door, want een goed gebruik is gewenst.

Zonder publiek rollen Dick en Bren de
eerste lading groen tuinafval het Depot in,
het is nog koud, mutsen op,
handschoenen aan….maar wel een
gedenkwaardig moment…21 maart 2020.

Toezicht op het gebruik kunnen en willen
we niet houden, wij hebben er alle
vertrouwen in dat we dit Depot met elkaar
goed gaan gebruiken en beheren.
Dick en Bren zorgen dat het Depot tijdig
leeg gemaakt wordt door De Gemeente.

Groen-Depot “De Punt”
Bestemd voor Groen Tuinafval dat gecomposteerd kan worden.

Gebruiksaanwijzing
1.Geen :
tuinhout ( palen / paaltjes, balkjes )
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.

Dit Depot is geschonken en aangelegd door het bedrijf
“Schoonhoven-Infra” uit Leusden, aangelegd op 18 maart 2020.

