
 
 

 
 
 
Nieuwsbrief Nr. 3, februari 2008

 
 
Beste tuinvrienden, 
 
De winter is op zijn retour en februari laat 
zich van de zonnige kant zien. De hoogste 
tijd om via deze nieuwsbrief weer van ons te 
laten horen. Er staan de komende weken 
grote dingen te gebeuren op de locatie 
Deutersestraat en Vlijmenseweg.  
 
Drainage, 23 februari 
Er gaat een drainagesysteem aangelegd 
worden en alle leden zijn uitgenodigd om 
mee te helpen. De aannemer start zaterdag 
23 februari om 8.00 met de werkzaamheden. 
Wij zullen met kruiwagens helpen om de 
gaten op te vullen met zand en grint.  
 
Beplanting groenstrook, maart 
In de maand maart gaat de gemeente de 
groenstroken inplanten. Er is gekozen voor 
een stekelige heg om onverlaten buiten te 
houden (dat is nodig gebleken!), ook zullen 
er enkele bomen en veel bessenstruiken 
worden geplant aan de Deutersestraat. 
Langs de hekken bij de parkeerplaatsen 
worden klimplanten gezet, zodat deze over 
een paar jaar mooie groene en bloeiende 
muren zullen zijn. 
 
Jaarvergadering, 1 april 
De datum van de jaarvergadering is dinsdag 
1 april, aanvang 19.30 uur in ons 
verenigingsgebouw. We zullen tijdens de 
vergadering evalueren hoe het afgelopen jaar 
is verlopen en we maken plannen voor het 
komende seizoen. De agenda van de 
vergadering staat op de bijlage bij deze 
nieuwsbrief. 
Tijdens de vorige vergadering zijn al plannen 
en ideeën besproken. We willen in de 
jaarvergadering aan die plannen wat meer 
inhoud geven. Zoals deze nieuwsbrief 
bijvoorbeeld, die kan leuker en ook voller. En 
we hebben onze eigen website, je vindt hem 
op: www.deuteren.nl (oude en nieuwe 
locatie).  
 
Dag van het Park, 25 mei 
Ook willen we jullie alvast attenderen op de 
dag van het park. Vorig jaar heeft onze 
vereniging hieraan deelgenomen en ook dit 
jaar zijn we weer van de partij. De Dag van 
het Park vindt dit jaar weer plaats in het  
 
 
 

 
 
 
 
Westerpark, maar dan aan de andere kant 
van het park. Aan de kant van de dertien  
loten (straatnaam). Dit stukje park is heel 
mooi omdat er verschillende eilandjes liggen  
waar leuke activiteiten gedaan kunnen 
worden. De Dag van het Park vindt plaats op  
zondag 25 mei en duurt van 12.00 tot 17.00. 
Er is voor ons weer een kraam gereserveerd 
waar we ons kunnen presenteren. Hou deze 
datum alvast vrij in je agenda. Er zijn nog 
vrijwilligers nodig die een uurtje in de kraam 
willen staan. 
 
Huisregels. 
Nog een keer brengen we enkele huisregels 
in herinnering (voor de nieuwkomers). Als we 
ons aan de regels houden, 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. 
- 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. 

 
 
 
 

Tot zien op 23 februari en (anders) op de 
jaarvergadering van 1 april. 


