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Beste leden, 
 
De eerste dag van april. Het is lente en dat 
is terug te zien in de temperaturen van deze 
dagen!  Maar, we zijn er nog niet….. er 
worden weer koude nachten voorspeld! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuininspectie 
 
Afgelopen weekend hebben we met de bouw- en tuininspectie commissie een 
ronde gemaakt over het tuinencomplex. Er wordt aan alle kanten hard gewerkt om 
tuinen op te ruimen, bedden klaar te maken, de eerste zaden in de grond te 
stoppen en hier en daar komen de jonge peulen al boven de grond. 
 
Graag vragen we nog aandacht voor het volgende: 

 Binnenkort moeten we de paden weer gaan maaien. We hebben 
geconstateerd dat er nog veel tegels aan de randen van de paden te hoog 
liggen. We vragen jullie de tegels gelijk met het pad te leggen! Er kan 
anders aan de randen niet goed gemaaid worden zonder de grasmaaiers 
te beschadigen. Mocht er onduidelijkheid zijn spreek dan iemand van het 
bestuur aan en zij kijken met je mee! 

 Ook hebben we op een aantal tuinen flink wat afval (glas, hout, plastic etc.) 
zien liggen. Een dringend verzoek om dit op te ruimen!  

 In het huishoudelijk reglement staat dat braamstruiken, 
framboosstruiken, asperges én bomen tot een hoogte van twee meter 
niet binnen 1 meter van de afscheiding mogen staan. Bomen tot drie 
meter hoog dienen minimaal twee meter van de afscheiding te staan. 
Hier voldoen veel tuinen niet aan. Kijk kritisch naar de standplaatsen van 
de fruitstruiken en bomen op je tuin en verplaats deze nog dit jaar!  
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Mestleveringen 

Vorige week is door de mestleverancier weer flink wat mest gebracht. Echter, dit was 

ook binnen afzienbare tijd weer op. De leverancier inventariseert nu eerst wat hij zelf 

nodig heeft en laat ons dan weten of en wanneer er weer geleverd kan worden. We 

houden jullie op de hoogte! 

Daarnaast wordt er soms -op onregelmatige basis- door een particulier een kleine 

hoeveelheid paardenmest geleverd. Dit is zuivere mest op basis van vlas. 

Deze is meestal snel op, maar misschien heb je een keer geluk en ben je op het 

juiste moment ter plekke. 
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