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Het warme weer is aangebroken, na 
de aardbeien rijpen ook de aalbessen 
en kruisbessen af….kortom de maand 
van het genieten van allerlei vers jong 
“goed” is aangebroken !  

 

 
 
 

Twee actuele 
onderwerpen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Korte overige berichtjes 
 
 
Mini ”Doe ochtend ”  
Bij de nabespreking in het bestuur van de 
geslaagde “Doe Dag” in mei werd 
geconstateerd dat het wenselijk is ook 
maandelijks met een klein groepje vrijwilligers 
diverse kleine klusjes te doen.  
 
Gedacht moet worden aan een paar uurtjes 
werk op b.v. de eerste woensdag van de 
maand. De diverse kleine werkjes komen nu 
bij de tuincommissarissen op het bordje “want 
die is er toch vaak”. Het bestuur vindt dat 
eigenlijk een te kwetsbare aanpak. 
 
In het verleden is hier al goede ervaring mee 
opgedaan. Het gaat dan om wat kleinere 
werkzaamheden zoals b.v. even de 
kerstbomen schoffelen, wat reparatiewerk 
aan en rond de opstallen etc. etc.  
Nadere info hierover volgt.  
 
 
 
De Coloradokever 
Hierover hebben we al eerder bericht. Het 
beestje wordt inmiddels in ruime mate 
gesignaleerd en daarom de oproep: 
controleer het aardappelloof en verwijder de 
rode eitjes. 
 
Slakken 
“ Het wondermiddel voor slakken verwijdering 
bestaat niet” …helaas moeten we zeggen, 
want bijna iedereen heeft ook dit jaar er weer 
mee te maken. En ieder is op zijn/haar 
manier er mee bezig. 

 
 

1.Het pad om uw tuin 
We zien her en der dat de paden om 
de tuinen er bij in schieten. Daarom 
voor wie het betreft een korte oproep: 
houd het pad langs uw perceel vrij 
van onkruid s.v.p. Is ook van belang 
i.v.m.de bezichtigings-dag op 13 juli 
aanstaande. 
 
2.Tomaten alleen in (tunnel) kas 
Er is enig misverstand over de vraag 
of tomaten ook onder een plastic 
afdakje mogen. 
Het antwoord is nee.  
In 2015 is VVCL gestart met beleid 
ter voorkoming van de 
aardappelziekte, in dat jaar was een 
afdakje nog toegestaan. Echter bij de 
evaluatie in 2016 is dit veranderd:  
tomaten alleen in een (tunnel) kas. 
 



 
In een bijlage bij deze nieuwsbrief een artikel 
uit het AD met als onderwerp: zijn 
slakkenkorrels wel zo’n goed idee? Wij doen 
geen uitspraak maar willen deze info wel 
graag verspreiden ter overdenking. 
 
Mededelingenbord 
De tuincommissaris houdt dit bord bij.  
Wil je iets ophangen neem dan met hem 
contact op  

 
In juni wordt alle informatie weer even 
gecontroleerd en waar nodig geactualiseerd.  
 
Toilet schoonmaak-rooster 
Tot en met half juli staat alles ingevuld, kijk 
even wanneer jij een schoonmaakactie kunt 
inplannen. 
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