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Wist u dat:
-

-

-

de nieuw grasmaaier binnen is en Dick
deze met veel plezier in gebruik heeft
genomen.

-

De corona maatregelen voorlopig nog
even van kracht blijven tot 20 mei. Dit
houdt o.a. in dat de toiletten op de Punt en
de Valeriaan gesloten blijven.

-

we u nogmaals op het hart willen drukken
dat wij alleen open kunnen blijven als ook
wij de regels van de 1,5 meter afstand in
acht nemen. Dus staat u op het pad of bij
een waterpunt en een mede lid wil graag
langs, neem dan even de moeite om
eventueel het eerste beste zijpad of een
tuin in te stappen.

-

de winkel op de Punt is ook gesloten maar
bestellingen die vooraf besteld zijn via
email: coordwinkel@gmail.com, kunnen
de eerstvolgende zaterdag tussen 10 en
12 uur worden opgehaald.
U krijgt dan een briefje mee met de kosten
en het verzoek dit over te maken op de
bankrekening van de VVCL.
Zolang de corona maatregelen gelden
werken we niet met contant geld.

-

voor compost en mest u ook door de
weeks terecht kunt bij de
tuincommissarissen, ook daarbij wordt u
gevraagd de kosten over te maken op de
bankrekening.

-

de Bij kunt redden!

door de komst van de grasmaaier de
toegang tot het gebouw aan de punt
aangepast moest worden, ook dit is met
hulp weer snel gerealiseerd.

de facturen voor 2020 op 14 april door de
penningmeester verstuurd zijn. Voor wie
nog niet betaald heeft, de penningmeester
ziet uw betaling graag vòòr 15 mei 2020
tegemoet op rekening:
NL63 INGB 0004 7729 35, VVCL Leusden
onder vermelding van: naam,
registratienummer en tuinnummer(s).

De bij is belangrijk, maar de
Bij wordt momenteel ook
bedreigd.
Daarom vraagt “Bee Friendly” om een
petitie te tekenen en ontvang daarmee
een gratis zakje bloemenzaad waarvan de
Bij heel blij wordt.
Kijk voor meer informatie op:
https://beefriendly.kro-ncrv.nl/
Als u het zakje zelf niet wilt gebruiken dan
mag u deze ook deponeren in de
brievenbus op het gebouw van de Punt,
dan zullen we deze gebruiken om de
aardewal bij de parkeergelegenheid mee
te zaaien. Een wal vol met bloemen staat
netter dan een bergje aarde.

