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Beste tuinders,
In de vorige nieuwsflits is een pagina niet meegenomen.
Daarom hier de volledige nieuwsflits:
De voltooiing van het hek is nabij. Binnenkort gaan we de druppels (transponders)
omzetten. U krijgt daar spoedig een mail over hoe we dit gaan regelen. In die periode
van het overzetten is het toiletgebouw alleen geopend tussen 9.00 en 18.00 uur en de
douche is niet beschikbaar.
Verder zijn er nog een paar aandachtspunten:
TUIN NUMMERS
Begin juni hebben wij gevraagd om een tuinnummer te plaatsen. U bent dat verplicht
volgens artikel 5 van het tuinreglement.
Gebleken is dat er nog veel tuinen zijn die dat niet gedaan hebben. Op 31 juli gaan wij
dat nalopen en zullen overgaan tot het plaatsen van een tuinnummer op uw kosten.
De kosten zullen 25 euro zijn.
BROMMERS EN FIETSEN
Brommers mogen niet op het terrein rijden, maar dienen op het plein in de daarvoor
bestemde stalling worden geplaatst.
U mag echter wel de brommer lopend meenemen en op uw tuin zetten, evenals de
fiets. Ze mogen echter niet op de paden staan. De paden moeten te allen tijde vrij
blijven! (artikel 9 van het tuinreglement)
VUILNISZAKKEN
Regelmatig worden die op de bouwweg, de kas en het rustpunt gedumpt.
Heeft U zoiets gezien of weet U toevallig wie dat doet meldt het ons (mag anoniem)
Wij willen deze personen hierop aanspreken en desnoods verwijderen van de tuin bij
herhaling.
HONDEN
Honden dienen aangelijnd te zijn en wel KORT aangelijnd. Regelmatig krijgen wij
klachten hierover.

HEG EN AANGRENzENDE SLOOT
De heg dient op tijd geknipt te worden. Ook het stukje vòòr de heg dient schoon
gehouden te worden. En de sloot dient u regelmatig schoon te maken. (artikel 6.8 van
het tuinreglement) .
Wij brengen deze punten in deze flits naar voren omdat is gebleken dat een
toenemend aantal tuinders ze min of meer aan hun laars lijkt te lappen.
Bij het aangaan van uw lidmaatschap heeft u hiervoor getekend. Wij zullen dus
strenger moeten gaan handhaven. Er is intussen een grote wachtlijst met sterk
gemotiveerde aspirant leden die graag aan de slag willen. Na een waarschuwing
zullen we dan ook het lidmaatschap ontbinden. Het spijt ons werkelijk dat dit zo moet.
GEBRUIK VAN GEMOTORISEERD GEREEDSCHAP
Volgens de statuten is dat op ZONDAG niet toegestaan (artikel 7 van het
tuinreglement)

GEZELLIGE DAG/ ROMMEL MARKT
Wij hebben op zondag 29 augustus een gezellige dag gepland met een rommelmarkt
op en rond het plein. Nadere info volgt nog.
ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Deze staat gepland op 31 oktober in de kantine mits de corona stabiel blijft en dit
toelaat. U krijgt de agenda medio september. Ook zal deze dan op het bord hangen.

Tot slot wensen wij U een fijne vakantie toe.

Namens het dagelijks bestuur,
Nico van Steijn
Voorzitter Ons Buiten

