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In deze uitgave van de Nieuwsbrief 
geen grootse onderwerpen, wel  
aandacht voor diverse bekende 
thema’s. 
 
Winkel De Punt zaterdag 27 april gesloten 
In verband met Koningsdag is de VVCL 
winkel zaterdag 27 april gesloten. 
 
Tuinschouw voorjaar 2019 
Zoals bekend ziet VVCL graag dat omstreeks 
15 april alle tuinen er goed bij liggen, ontdaan 
van de laatste winter vegetatie en 
klaargemaakt voor het nieuwe seizoen.  
De tuincommissarissen hebben de twee 
complexen bekeken, met twee huurders is 
eenmalig overleg geweest en alles is nu  
prima op orde ! 
 
Sproeien 
Met zonnig weer in het voorjaar vraagt ons 
zaai- en pootgoed extra aandacht o.a. de 
grond vochtig houden. Doe dat gedoseerd 
met de gieter, sproeien met de slang direct 
aangesloten op de kraan is niet toegestaan. 
 

 
De voorjaars “Doe Dag” ochtend is op 4 mei 
Nog even een herinnering voor de alom 
bekende “Doe Dag”……deze is op zaterdag 
4 mei a.s.  
Kom een ochtendje helpen, met velen 
kunnen we weer enkele grotere onderhouds-
klussen wegwerken.  
 
 
 
 

Het inschrijfformulier voor De Punt hangt 
naast de WC deur. 
Zowel op De Punt als op De Valeriaan start 
de ochtend om 9 uur en duurt tot 12 uur, 
uiteraard onderbroken met een pauze. 
 
Ophalen plantgoed 11 mei 
Op 10 mei halen de leden van de 
winkelcommissie het plantgoed op zoals 
tomaten courgette komkommer. Vanaf 
zaterdag 11 mei start de verkoop. 
 

 
 
Schoonmaakrooster WC De Punt 
Het nieuwe rooster hangt op de WC deur en 
was binnen een week al t.m. half mei 
ingevuld !.... dat loopt goed dus.  
Echter het seizoen is gelukkig wel wat langer 
dus er staan nog de nodige weken open, 
draag graag uw steentje bij en teken in voor 
een poetsbeurt. 
 
Wormenmest, hoe gaat de proef….. 
Ondanks de late seizoen start is de 
afgelopen zaterdagen al 3400 liter verkocht ! 
Losse verkoop wordt onderzocht voor 1 Euro 
per 10 liter.  
Wil je meerdere zakken neem dan contact op 
met Ad Kranenburg op, tuin 126 op de punt. 
Wormenmest is ook goed te gebruiken als 
bijmesting voor de tweede teelt, licht door de 
grond harken is dan voldoende. 
 
N.B.: Van de zomer stagneert een paar weken de 
levering, i.v.m. vakantie van Ad.  

 


