
 
 

Nr. 18,  2e jaargang,  15  juli  2020. 
 
 

Corona heeft de afgelopen maanden 
ook het bestuur belemmerd in zijn 
werk, maar door de verruiming van 
maatregelen neemt dit gelukkig af. 
 
In deze nieuwsbrief daarom aandacht 
voor onderwerpen die het bestuur nu 
opgepakt heeft. 
 

Gesprek met De Gemeente 
Begin juni hebben enkele bestuursleden een 
plezierig overleg gehad met wethouder Wim Vos. 
Diverse zaken zijn besproken, er is vooral veel 
informatie uitgewisseld en geconstateerd dat er 
thema’s zijn waarbij samenwerking mogelijk is. 
 
Wat dat concreet gaat betekenen moet duidelijk 
worden in een vervolg gesprek op 20 juli. Als dat 
achter de rug is hopen we meer concreets te 
kunnen melden.  
 

 
 

 
Waterwinning 
Voor het derde jaar achteréén worden we 
geconfronteerd met droogte en dit jaar m.n. in het 
voorjaar als de opkweek net van start is gegaan 
…..pffffffff! 
 
Het bestuur denkt na over oplossingen en voert 
gesprekken met diverse “deskundigen”. Zij wil  
onze watervoorziening veilig stellen èn ook een 
duurzamere aanpak toepassen. ( ….die ook betaalbaar 

moet zijn )  
 

Gedacht wordt b.v. aan: 
- de installatie van een sterke pomp die aan het 
leidingnetwerk gekoppeld wordt. 
- of aan het aanleggen van een soort “watertoren” 

😊 om zo voldoende druk te verkrijgen.  

 
Heb jij ideeën…. laat het ons weten. 
Wordt vervolgd.  

 

 
 

Compost 
Periodiek komt nu firma Den Ouden het Groen 
Depot leegmaken, zij vertelden ons recent ook 
compost te kunnen leveren.  
 
Dit onderwerp staat niet in ons meerjarenplan 
maar het bestuur is “in” voor elke verbetering. 
Dus is besloten om van een paar leveranciers de 
kwaliteit van compost nader te testen.  

 
 
Een lid - nog op de wachtlijst nota bene ! -  heeft  
beroepsmatig kennis van zaken ( bodemkunde ) 
en heeft enthousiast gereageerd op het verzoek 
van het bestuur om te adviseren. 
 
Een interessant onderzoeks trajectje want je 
weet….al het goede in de tuin begint met een 
gezonde bodem. Wordt vervolgd. 
 

Phythophtora  
Door de vochtige weken van einde juni en begin 
juli dreigde de aardappelziekte in de vroege 
aardappels te ontstaan. Totale controle is niet 
gelukt, bij een enkele tuinder zat de ziekte ook al 
in de aardappel en werden dus oneetbaar. 
Het lijkt nu stil te staan, maar houd allen ogen 
geopend en zie je iets, meldt het bij de tuincom. 
 
Overigens: voer het loof zelf af, gooi het niet in 
het depot want Ph. kan verwaaien. 
 
Duidelijk werd dat VVCL jaarlijks moet kijken 
welke aardappelen 100% resistent zijn, immers 
het ontwikkelen van soorten gaat door.  



Het bestuur wil zich tot het uiterste inspannen om 
het telen van door VVCL geselecteerde 
aardappels mogelijk te houden en zal daarom 
snel een “Cie Ph” in het leven roepen om haar 
periodiek te adviseren en zo het beleid actueel te 
houden. 
 

Colorado kever 
De Colorado kever onder de duim houden is van 
belang omdat met name de larven veel blad 
opeten. De aanpak was / is / en blijft: verwijder de 
rode eitjes, verwijder de larfjes, verwijder de 
volwassen kever.  
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

Nieuw…..het periodiek overleg van de 
tuincommissarissen 
De dreiging van Phythophtora bracht de 
tuincommissarissen van De Punt en De Valeriaan 
vorige week bij elkaar.  
 
Daarbij bleek dat bespreken van het één ook het 
andere ter sprake brengst…, elkaar tips geven, 
ideetjes  uitwisselen, was het gevolg….en voor 
herhaling geschikt, kortom de TC’s houden nu 
maandelijks een werk-/afstemmingsoverleg. 

Doe dag 18 juli op De Punt. 
Zaterdag 8:30, bomen zagen en opstapelen. 
Drie zagers zijn al geregeld, komt hen/VVCL 

assisteren 😊. ( herhalingsbericht ) 

Leden op wachtlijst zijn ook welkom ! 

 
 

Moestuinieren is “plezieren” 
Het doel van VVCL is mensen in staat stellen 
plezier in en met de moestuin te beleven. Voor de 
meesten geldt dit wel zo denken wij. 
 
Maar …we zien ook een aantal tuintjes die: 
. “net niet tegen een gele kaart” oplopen of  
. waar zeer weinig op de bedden staat, 
. veelal bij leden die we weinig tot niet zien. 
 
Of deze leden dan naast  de (geringe ) opbrengst 
er plezier in hebben vragen wij ons wel eens af. 
Maar allée….ieder zijn ding zegt men 
tegenwoordig en formeel is dat ook zo. 
 
Toch willen we er nog wel iets over zeggen. Als je 
merkt dat je moestuin vooral een kwestie van 
“moeten” is geworden, als je er weinig van afhaalt 
èn weinig komt…..dan adviseren wij na te denken 
over stoppen, dat kan ook lopende het jaar.  
 
We durven dit zo te formuleren omdat we tegelijk  
zeggen: als je daarna de draad weer op wilt 
pakken…..nou ja, dan staat niets je in de weg en 
schrijf je je gewoon weer in, die eenmalige 10 
euro inschrijfkosten kosten de kop niet. 
 
Bieten Lasagne 
“Onder druk van enkele leden moest ik dit recept plaatsen…, 

dit is dus een uitzondering….. 😊”  ( was nog plek ) 

. plakjes gekookte bietjes 

. plakjes gekookte aardappel 

. brokjes geitenkaas, alles in laagjes op elkaar 
 
. dikke tomatensaus en crême frache er overheen 
. kruiden naar eigen smaak,bv rozemarijn/majoraan) 

. peper en zout naar smaak 
 
Porties van de ingrediënten moet je zelf even 
bepalen. 
In een platte schaal 30 minuten in de oven 180 
graden.  
 

 
De Nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur  
met informatie over VVCL.  (en heel soms een recept) 
 


