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…”Vakantie periode voor de deur, 
de eerste  -droge-  fase van het  
moestuinseizoen is achter de rug, 
corona in de versoepeling en een 
belangrijke instructie over de 
aardappels”…… 
 
 

De aardappelziekte 
Als vervolg op het vorige bericht is nu de 
boodschap/opdracht: de vroege aardappels 
NU rooien!  
Is geen vrijblijvende zaak, neem dit serieus 
zodat we de complexen onder controle 
kunnen houden. De tuincommissarissen 
zullen toezien op het rooien a.d.h.v. 
verkooplijst uit de winkel. Komt wellicht wat 
streng over maar stiptheid is echt 
noodzakelijk. 
Deze opdracht is volledig in 
overeenstemming met het VVCL 
Phythophtora preventie beleid. 
 
Wil je dat nog eens doornemen, vraag het 
document aan bij het secretariaat of lees het 
op het mededelingen bord. 
 

 
 
 

 

 
 
Zo kan  je aardappel er van binnen dus 
uitzien, aan de buitenkant merk je dan nog 
niets. 
 

Corona 
Door de overheidsmaatregelen van 1 juli is 
op de complexen het volgende veranderd: 
. op zaterdag is er weer koffie van 10 tot  12 
op De Punt 
. je mag met meer dan 2 personen het 
complex op. 
. de 1,5 meter blijft gehandhaafd 
. de wc gaat nog niet open. 
 
Het bestuur zal de komende weken secuur 
onderzoeken wat nodig is om de WC’s te 
openen en of dat uitvoerbaar is.  
 
 
Doe dag De Punt 18 juli 
Op 18 juli is er een Doe Dag op de Punt. 
Aanvang 8:30 uur tot 12:30 
 
We gaan de laatste serie bomen zagen met 
de achterbuurman. Zo komt er meer licht op 
de achterste tuinen. 
Gecertificeerde zagers zijn geregeld. 
 
Het hout is voor VVCL en is al verkocht, 
opbrengst is voor de kas van VVCL. 
 
 
 

 
 
 
 

Twee aandachtspunten t.a.v. onderhoud 
Bij een aantal tuinen is achterstand in het 
schoonhoud van de aangrenzende paden, 
graag actie door hen die het aangaat.  
 



Ga je op vakantie zorg dat je tuin helemaal bij 
is/ op orde is, dan kun je best 3 weken weg 
zonder dat alles overwoekerd wordt.  
 
Ga je langer weg laat het dan even weten 
aan de tuincommissaris voor de duidelijkheid. 
 
 
De nieuwe oever 
De nieuwe oever langs de beek wordt 
inmiddels ook als looppad gebruikt, dat is 
echter niet de bedoeling.  
Dus verzoek is gewoon via het hoofdpad naar 
je tuin te gaan, in juli vindt verdere inzaai 
plaats.  
 
 
Wachtlijst en nieuwe leden 
Op dit moment staat 12 nieuwe leden op de 
wachtlijst.  
 
Dit jaar zijn 6 nieuwe leden enthousiast van 
start gegaan waarvan met name op De 
Valeriaan vier jonge leden. 
De trend van verjonging van ons 
ledenbestand gaat onverminderd voort. 
 
Het bestuur is verheugd over de 
belangstelling en het enthousiasme waarmee  
de nieuwen aan de slag gegaan zijn. 
 
 
 

Groen depot De Punt 
Het depot is 2 juli voor het eerst geleegd. Een 
kleine 20 m3 aan groenafval is afgevoerd, 
een hoeveelheid die eerst “op de hand” met 
de kruiwagen afgevoerd werd of door de 
tuincommissarissen met de aanhanger. 
Wat een aanwinst ! 

 
 

 
 
 
 

 


