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Inleiding. 
De maand april was koud. Er was nachtvorst. Opkomende aardappels werden toegedekt. 
Maar hopen dat de fruitbomen niet al teveel hebben geleden onder de nachtvorst. 
En nu ik aan deze nieuwsbrief werk, hebben we zomerse temperaturen. Gelukkig doet de 
waterpomp het goed, want er moet flink gesproeid worden. 
 
Er is niet veel nieuws  te melden, We willen graag jullie aandacht voor het sproeien, honden 
op de tuin en het bouwen van kasjes. 
 
 
 
Sproeien. 
We hebben zomerse temperaturen, het is droog: dus we sproeien. De waterpomp is 
aangepast aan de zomertijd. 
Hierbij enkele aandachtspunten:  
 

� Zorg altijd dat de waterton op je tuin gevuld is, want de pomp kan uitvallen 
� Wees zuinig met het water!. Het water is dan wel kosteloos, maar de pomp gebruikt 

wel elektriciteit. 
� Sproei niet op het heetst van de dag. 
� Water uit de kraan is geen drinkwater 
� Bij het verlaten van de tuin kraan dicht en de slang eraf. Dus niet sproeien als je niet 

op de tuin bent ( tenzij je een andere tuinder gevraagd hebt om een oogje in het zeil 
te houden) 

 
 
 
Huurovereenkomst met de gemeente. 
 
Na de algemene ledenvergadering, eind maart, kregen we van de gemeente een nieuwe 
concept huurovereenkomst. 
We hebben de gemeente laten weten dat een aantal zaken in dit contract voor ons niet 
acceptabel waren. Hierover hebben we een goed gesprek gehad met de verantwoordelijke 
wethouder Wienhoven en een ambtenaar. We hopen dat dit gesprek leidt tot een 
aanvaardbaar compromis. We wachten een nieuw voorstel van de gemeente af. 
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Werkzaterdag  
De algemene werkzaterdag was op zaterdag 22 april. 
Het was goed weer om flink te werken. 
De opkomst was goed en we hebben veel werk verricht. 
Naast de normale werkzaamheden is er een gleuf gegraven voor een extra wateropstand bij 
tuin 84b; en zijn de takken bij tuin 76 opgeruimd en naar de milieustraat gebracht. 
Afwezigen hebben bericht ontvangen. 
De volgende werkzaterdag is 23 september. 
 
 
Tuinschouw 
Deze heeft op 12 mei plaats gevonden. De meeste tuinen lagen er goed bij. 
Het onderhoud aan slechts een tuin werd als slecht beoordeeld.  
Verder had de tuinschouwcommissie veel opmerkingen over het onderhoud van de rand bij 
het hek aan de Maaszijde, en over de tuinranden. 
Wederom vragen we U ook de randen goed te onderhouden. 
 
 
Honden en kasjes op de tuin. 
 
Het tuincomplex is verboden voor honden. 
En er mogen geen bouwsel hoger dan 100 cm voorkomen ( zo staat in de 
huurovereenkomst met de gemeente) 
We worden regelmatig geconfronteerd met tuinders die hun lieve hond meenemen op de 
tuin, of zomaar een kasje bouwen of neerzetten. 
 
Als je nieuw bent en/of de reglementen niet kent, is dat zo gek nog niet: andere tuinders 
hebben immers een kasje staan, of nemen hun hond mee. Dus waarom ik niet..? 
Maar ieder nieuw lid krijgt het huishoudelijk en tuinreglement digitaal toegestuurd; 
bovendien staan deze op de website. 
 
Maar de afspraken zijn: 

- Honden zijn verboden. Aan het bestuur kan men toestemming vragen om hiervan 
uitgezonderd te worden 

- Bouwsels mogen niet hoger zijn dan 100cm. Aan het bestuur kan gevraagd worden 
om een kasje te mogen plaatsen / bouwen. Maar alle bouwsels zijn tijdelijk.  

 
We hebben we enkele malen hondenpoep op het complex gevonden.   
Maar als dit meerdere malen voorkomt zullen we de algemene ledenvergadering voorstellen 
om geen enkele hond meer toe te laten op de tuin. 
 
 
 
 
Aardappelkaart 
In het Praothuus hangt de aardappelkaart. 
We verzoeken U nogmaals om vóór 15 juni zelf in te tekenen waar U de aardappels in 2017 
gepoot heeft. 
 
 
 


