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Alweer half november……
- de najaars-schouw gaande,
- veel nieuwe leden van start,
- klussen rond clubgebouw,
dat en andere zaken in de 2e C-golf die
weer zijn invloed doet gelden…….herfst in
een bijzondere tijd zeg maar.

Overlijdensbericht.

Op 25 oktober is ons lid dhr. Tran
overleden. Het bestuur wenst zijn
vrouw en kinderen alle sterkte toe bij
het verwerken van dit verlies.

Er is nog behoefte aan 30x30 cm
stoeptegels, als je nog wat over hebt kun je
ze naar De Punt brengen, neem vooraf even
contact op met Dick,
06 2272 5748 of
denavangarderen@gmail.com

Najaars-schouw
Op De Punt hebben 15 leden vooraf een
berichtje gekregen, op De Valeriaan 3. Dat is
bijna een halvering t.o.v. 2019 !
Het resultaat mag gezien worden, de
complexen gaan verzorgd de winter in.

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
en bijna niet meer weg te krijgen zijn.“

Deze keer: Zevenblad

Bestuursamenstelling
Eind september deelde Gerard mee dat hij
per 1 november helaas zijn
bestuursdeelname moet beëindigen, familie
omstandigheden kan inzet op vaste
momenten teveel gaan dwarsbomen, dit wil
hij voorkomen.
Wel blijft Gerard beschikbaar voor minder
“tijdstip gebonden” activiteiten. Zijn taken zijn
vooralsnog binnen het bestuur verdeeld.

Het hekwerk
Op De Punt worden “de punten op de i” gezet
bij het Groen Depot:
-Dick en Bren hebben twee scharnierende
hekken geplaatst zodat de entree vanaf de Pplaats beter is, een precisie werkje !
-Voor de fietsen wordt een tegelplaats
aangelegd zodat links het terras onder de
luifel helemaal vrij blijft.
De driehoek achter het gebouw wordt stap
voor stap verzorgder.

Aanpak: losspitten met ruime kluit en mèt
witte wortel voorzichtig uit de grond halen. Let
op: elk stukje wortel dat achter blijft groeit
weer uit.
Zevenblad heeft de eigenschap ook in de
wortelkluit van je vaste planten te groeien, nu
de tijd om de dan noodzakelijke rigoreuze
aanpak toe te passen.

Wegwerken wachtlijst.
Dit is volop gaande, velen – nog niet allemaal
- hebben inmiddels een perceel ontvangen.
Ook hier een kort en gemeend "WELKOM”
bij de club VVCL !
Ongeveer 27 nieuwe tuinders kunnen we
begroeten, een 10 tal mensen hebben
opgezegd.

Hé …..dat is apart, maar dit zit zo:
-vele grote tuinen zijn ingeleverd
-en bijna alle nieuwe leden kozen voor een
tuin van 50 m2 !

Voedselbank
Van de voedselbank ontving VVCL het
volgende bedankje:
Beste medetuinders,
Het seizoen zit er op, hartelijk dank voor al uw
bijdragen. Al negen jaar zorgen we -vvcl ledensamen met Groot Zandbrink dat de voedselbank in de
zomer geen groente hoeft te kopen.
In het bijzonder wil ik onze tuincommissaris Dick van
Garderen bedanken voor zijn onmisbare hulp.
Dank zij ieders inzet is er weer een mooi resultaat
geboekt. Een goede overwintering toegewenst !
Namens de voedselbank,

schaal druiven verbouwd voor wijn
“productie”. Natuurlijk niet commercieel “want
dat mag niet” 😊.
Lees meer over de oogst dit jaar:
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/natuur-enmilieu/373492/leusder-wijngaard-de-vijfdekom-oogst-laatste-druiven-van-het-j
Nieuwsgierig geworden….klik ook hier:
http://vijfdekom.blogspot.com

Etha Hoff

Compost onderzoek.
Er is in oktober door ons lid Harold Bekker
een onderzoek gedaan naar de huidige
compost, geleverd door Van Dijk uit
Achterveld en de compost van het bedrijf Den
Ouden. ( die haalt ons groenafval op )

Vooruitblik
Binnenkort ontvangen jullie een Nieuwsbrief
Special over de aardappelziekte. Het bestuur
zal op basis van het advies van de commissie
Phythopthora een aantal aanvullende
maatregelen publiceren, waaronder een
vernieuwd aanbod van resistente
aardappelrassen.
Voor hen die het bestaande beleid nog niet
kennen, lees alvast de bijlage bij deze
Nieuwsbrief, het is rustig op de tuin dus “dat
kan wel even”.
VVCL is best een beetje trots dat zij met een
goed beleid nog steeds het telen van
aardappels kan toestaan, bij menig
volkstuincomplex is dit helaas verboden. Wordt
dus vervolgd.

Wijn op “De Volkstuin”….?
Jazeker, het is geen geheim maar niet ieder
weet het…., op De Punt worden op kleine

Uit dit onderzoek bleek dat de compost van
Van Dijk beter is voor de grond op onze
complexen, het bestuur heeft dus besloten
niet van leverancier te wisselen.
….”De natuurcompost 0-15 was niet geheel schoon
van zaden waardoor er kieming optrad in het
geleverde “monster”.
Daarnaast heeft een hoger stikstof gehalte in de “van
Dijk” compost de voorkeur boven een hoger kalium
gehalte aangezien kalium snel uitspoelt en bijzetting
met Patent Kali meer soelaas biedt.”
Belangstellenden kunnen het volledige rapport als PDF
opvragen bij het secretariaat.

De Nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur met
informatie over VVCL.
Vragen over VVCL kun je mailen naar het secretariaat,
vvcl.leusden@gmail.com
Vragen over tuinen naar de tuincommissarissen,
tuinbeheervvcl@gmail.com
En vragen over financiën naar de penningmeester,
penningvvcl@gmail.com

