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Beste tuinvrienden,
Nu alle nieuwe tuinen zijn verdeeld en onze
schuur en het clubgebouw staan, leek ons
deze tweede nieuwsbrief een goed idee. Het
zijn spannende maanden geweest van hard
werken. Maar het resultaat is er: 2 prachtige
nieuwe locaties, 1 aan de Vlijmenseweg en 1
aan de Deutersestraat.
Het aanleggen van de ringleiding is af, (dank
voor onze vrijwilligers!) en het grondwater
voor de tuinen komt (straks) uit een kraan en
hoeft niet meer met de hand te worden
opgepompt, zoals op de oude locatie. (We
hebben ter herinnering wel een paar
handpompen bewaard.) Op de Vlijmenseweg
is met veel inspanning gewerkt aan de extra
parkeerplaats. Iedereen die zijn steentje
heeft bijgedragen: bedankt!
Welkom
Alle 20 (!) nieuwe leden heten we van harte
welkom. Er zijn drie nieuwe leden aan de
Vlijmenseweg en 17 aan de Deutersestraat.
We hopen dat iedereen blij is met zijn tuin er
veel plezier van heeft. We hebben het
voornemen om eind september een gezellige
middag te organiseren, waarbij we elkaar
kunnen ontmoeten. Weliswaar liggen de
tuinen verdeeld over 2 locaties, maar dat
weerhoudt ons er niet van een kijkje bij
elkaar te nemen. Wie helpt mee om iets
gezelligs te organiseren?
Huisregels.
Graag willen we een paar huisregels in
herinnering roepen. Als ieder lid zich aan de
regels houdt, geniet iedereen van zijn of haar
tuin en worden ergernissen of vervelende
verrassingen voorkomen:
- Sluit altijd het toegangshek van je locatie.
Wie als laatste het terrein verlaat, doet het
hek op slot.
- Als je een schuurtje, kas, vijver, wilt
maken, geef ons dan vooraf een tekening. De
maximale afmetingen staan in de Tuinregels
2007, die je hebt ontvangen. Op de
Deutersestraat mogen geen koepelkassen
van plastic worden gebouwd.
- Wil je iets bouwen, of bomen planten?
Overleg dan altijd eerst met je buurman of
buurvrouw. Een gebouw (of boom) mag geen
overlast (schaduw) veroorzaken. Een gebouw
mag niet van steen zijn en er mag geen
betonnen vloer worden gestort.
- De maximale afmetingen voor een vijver
zijn 10 m2, de maximale diepte is 1 m, en
een maximale grondverplaatsing van 5 m3.
- Houd het rustig op de tuin. Geen radio en
niet luid roepen. Zorg dat je geen overlast
veroorzaakt.

- Auto’s parkeren op het parkeerterrein. Even
laden en lossen bij de tuin is oké, maar
daarna terug naar de parkeerplaats.
- Kom niet op de tuin van een ander zonder
toestemming.
- Tijdens de verhuizing is het overal rommelig
geweest op de tuinen. Logisch, want er werd
druk gebouwd. Maar nu is het tijd de boel op
orde te brengen. Dus: rommel opruimen.
Laat geen oud hout, of bouwmateriaal op de
tuin liggen. Aan de Vlijmenseweg staat veel
materiaal tegen de hekken. Ook dat moet
worden opgeruimd, want het is een rommelig
gezicht. Ook voor onze Kruiskamp buren!
- Afval zelf mee naar huis nemen. Tuinafval
op eigen composthoop.
Toegangshek
Sommige mensen hebben gemerkt dat het
slot van het hek op de Deutersestraat nog
niet optimaal werkt. Er wordt aan gewerkt
om het beter te maken. Niet op eigen houtje
smeren met olie, want ondanks de goede
bedoeling, gaat het slot op den duur juist
vastzitten).
Het nieuwe verenigingsgebouw
Ons nieuwe gebouw aan de Deutersestraat
staat! Het is mooi geworden, evenals de
kleinere ontmoetingsruimte aan de
Vlijmenseweg. Maar het verenigingsgebouw
is nog leeg. Als we hier onze jaarvergadering
willen houden (maart 2008), hebben we
tafeltjes en stoelen nodig. Wie heeft tips, of
misschien iets in de aanbieding? We willen
het gebouw ook gebruiken om leuke dingen
te organiseren (workshops/bijeenkomsten).
Heb je ideeën? Laat het weten!
Afspraken met Gemeente
Met de gemeente is afgesproken dat we in
het najaar de strook (en de punt) langs het
Gementpad bij de Deutersestraat, en de
voorkant van de locatie Vlijmenseweg, gaan
inplanten met bomen en struiken. Deze
stukken zijn dit voorjaar ingezaaid met een
zaadmengsel van wilde bloemen (dus niet
doorheen rijden met auto of fiets). Een kleine
commissie maakt deze zomer een bomenlijst
en beplantingsplan. Heb je belangstelling om
hierover mee te denken? Laat het snel weten.
Natuurlijk tuinieren
Onze locatie aan de Deutersestraat is bij
uitstek geschikt voor natuurlijk tuinieren.
Voor de liefhebbers hebben we informatie
over vlinderplanten, stapelmuurtjes bouwen,
wilde bottelrozen, en bijenplanten.
Wie heeft belangstelling voor onze commissie
natuurlijk tuinieren? De commissie gaat na de

zomer nestkasten voor vogels ophangen,
gaat ervoor zorgen dat er geschikte
planten/struiken komen voor bijen en
vlinders, en dat de sloten rondom de locatie
een mooi stukje natuur wordt met leuke
waterplanten en veel amfibieën. Er zijn in het
voorjaar al contacten gelegd met de IVNVogelwacht in Den Bosch, ze willen graag
meewerken. Lijkt het je leuk? Geef je op.
Communicatie en website
Deze nieuwsbrief kan nog veel leuker en ook
veel voller. Misschien vind je het leuk om af
en toe hieraan een bijdrage te leveren. Houd
je bijvoorbeeld een tuindagboek bij en mogen
wij daar eens een stukje uit overnemen? Of
heb je zomaar iets leuks of interessants te
melden? Kortom, wie zin heeft om iets voor
de nieuwsbrief te schrijven, is van harte
welkom. Ook leuke tuintips, ervaringen,
foto’s zijn zeer welkom. Sinds kort heeft de
vereniging een website. Je vindt hem op:
www.deuteren.nl (oude en nieuwe locatie).
Tuintips
De emelt
Soms zie je zomaar een jong plantje
doodgaan terwijl de anderen ernaast er

fleurig bijstaan. Woel dan voorzichtig met je
vinger in de grond, rondom de (afgevreten)
steel. Negentig procent zeker, dat je enkele
centimeters in de grond een bruine
rupsachtige worm vindt: de emelt. Dit is de
larve van de langpootmug en als je hem niet
verwijdert, kruipt hij ’s nachts naar het
volgende plantje.
Zieke aardappels en tomaten
Zieke aardappel- en tomatenplanten niet op
de composthoop, maar zo snel mogelijk van
het terrein af om verspreiding van de ziekte
te voorkomen. Meenemen in een vuilniszak
dus. Symptomen: krullend blad en zwarte
vlekken op blad en steel.
Flappie
Aan de Deutersestraat zijn konijnen
gesignaleerd. Houd er rekening mee dat
flappie gek is op… alle soorten plantjes.
Vogels
De kraaien hebben nog geen erg in de
nieuwe beplanting, maar ze lusten graag
tuinbonen, sperziebonen, maïs. Bescherm je
planten met netten, of met een leuke
vogelverschrikker.

We wensen iedereen een mooie zomer en veel tuinplezier.
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