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Een aantal korte berichtjes,
die met blauwe koptekst zijn
belangrijk, de groene zijn
informatief.
DOE DAG, 19 september op beide complexen
Het programma zal Corona proof samengesteld
worden.
Er is helaas geen gezamenlijke afsluiting met
hapje en drankje.
Starttijd : 9 uur.

Identiteitsbewijs,

waarnemer van Stichting De Boom, eigenaar van
complex De Punt ) We hebben gesproken over
het VVCL meerjaren plan en de projecten van dit
dit jaar. Allen vonden het een zinvol onderhoud
en plezierig nu ook gezichten bij namen te
hebben.

Ringslang
Op De Valeriaan was een ringslang verstrikt in
een net. Met geduld heeft een tuinder de slang
kunnen bevrijden.
“Les”:
laat geen netten op een hoop op de grond liggen.

“je ID”

In Nederland moet je altijd je “ ID “ bij je hebben.
Zo bezien dus overbodig om te melden dat dit
ook voor de VVCL complexen geldt, maar……
op 29 augustus bleek bij een incident ( iemand
onwel geworden ) dat deze persoon geen ID bij
zich had. Dat is vervelend als juist doortastend
handelen nodig is. Daarom toch de melding:

ga je naar de tuin
neem je ID mee s.v.p.

Vaste rubriek: “ongewenste plant”.
Bepaalde planten willen we niet in de moestuin,
want ze leiden tot last / overlast :
-omdat ze zich snel verspreiden / vermeerderen
-omdat ze na enige tijd een flink wortelgestel hebben,
zodat ze bijna niet meer weg te krijgen zijn.

deze week: Ganzevoet.

Opzeggen
Als je volgend jaar geen moestuin meer wilt huren
moet je vóór 1 oktober de huur opzeggen met het
opzegformulier, dit staat op de site onder het
kopje “tuin huren”.

Tuinonderhoud.
Vergeleken met vorig jaar is het bijhouden van de
tuinen enorm verbeterd. Vorig jaar waren er bv. 3
royementen, dit jaar gelukkig geen één !!!

Wieden dus, niet in het zaad laten schieten.

Externe contacten
In het kader van het versterken van onze externe
contacten heeft het bestuur 26 augustus kennis
gemaakt met de rentmeester dhr. Scheffer ( zaak-

Wel zijn de maanden september en oktober
spannend, de ervaring leert dat de aandacht dan
verslapt.
We zien dat de paden her en der er bij in
schieten, ook na de algemene oproep in de
Nieuwsbrief. Een aantal leden zal persoonlijk een
mail krijgen met het verzoek e.e.a. snel op orde te
brengen.

Ratten….stand van zaken
De tuincommissarissen zijn bezig uit te zoeken op
welke wijze VVCL het beste het aantal ratten kan

verminderen, er zijn namelijk verschillende
manieren en niet alles is toepasbaar op een
volkstuinen complex.
Onverlet geldt daarnaast dat een opgeruimde tuin
preventie maatregel nr. 1 is, “voorkomen is beter”.
Waardoor we dit jaar soms meer ratten zien kan
misschien te maken hebben met het werk aan de
achterkant van het complex op de oever, maar is
niet meer dan een gedachte.
Wordt vervolgd.

Aardappel commissie
Het bestuur wil een Phythophtora commissie
instellen, die de winkel-commissie jaarlijks kan
adviseren over de beste resistente aardappels.
Zoals bekend mag je alleen aardappels telen die
via de VVCL winkel zijn gekocht. VVCL wil graag
up-to-date blijven met haar bestellijst.
Al twee leden hebben laten weten deel te willen
nemen aan de commissie. Met deze de melding
dat nog meer leden zitting kunnen nemen.
Het wordt een interessante en leerzame
commissie met een belangrijke taak: zorgen dat
we aardappels kunnen blijven telen, voorkomen
dat de aardappelziekte ons de baas wordt.
Graag z.s.m. aanmelden bij het secretariaat, vóór
19 september.
Weer een puntje op de “i” :
Bij de Groendepots komt een prachtig instructie
bord.

In de volgende Nieuwsbrief……
In Nieuwsbrief 22 komt informatie over het
meerjarenplan en nieuwe verbeterprojecten waar
het bestuur in oriënterende en voorbereidende zin
mee bezig is.
Als je zelf een kwestie hebt die in jouw ogen
verbeterd kan worden….aarzel niet en neem
contact met de tuincommissaris op of met het
secretariaat.

Tot slot, de ALV febr. 2021.
Het bestuur sluit niet uit dat de ALV middels de
vertrouwde bijeenkomst niet door kan gaan
wegens de Corona. Over een eventuele andere
opzet wordt al een beetje nagedacht.
Het bestuur zelf zal tot online vergaderen
overgaan als “buiten onder de luifel”
onaangenaam is geworden.

De Nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur
met informatie over VVCL.
Contact:
Met vragen over VVCL…. Secretariaat:
vvcl.leusden@gmail.com
Met vragen over tuinen….Tuincommissarissen:
tuinbeheervvcl@gmail.com
Met vragen over financiën…..Penningmeester:
penningvvcl@gmail.com

