
Nieuwsbrief       herinnering aan de Open Dag en barbecue op 21 mei 

 

Konijnenoverlast 

De tuinders hebben steeds meer last van konijnenvraat. Geen plantje blijkt veilig. Het bestrijden van 

konijnen is niet gemakkelijk. Al een jaar(!) geleden heeft het bestuur de konijnenoverlast aangekaart 

bij de gemeente.  Maar zojuist hebben wij het bericht vernomen dat er een vergunning wordt 

verleend om de konijnen te bestrijden. Wij hopen dat dit snel effect zal hebben en houden u op de 

hoogte. 

Tuincontrole 

We zijn dit jaar gestart met een nieuwe manier van het houden van de tuincontroles: de 

tuincommissie wordt telkens versterkt door twee leden die een corvee dienst hebben. Zo kijken 

telkens nieuwe ogen naar de tuinen. Er zijn nu twee controle rondes geweest en we kunnen tevreden 

zijn:  bijna alle tuinen liggen er goed bij.  

Toch is er nog wel een punt van zorg: op veel tuinen ligt veel materiaal opgeslagen. Het gaat het om 

aanzienlijke stapels materialen van allerlei aard, waarvan het maar de vraag is of het gebruikt gaat 

worden voor het tuinieren. Zeker als deze stapels tegen de grens met de buurtuin zijn opgeworpen 

kan dit overlast veroorzaken. We gaan bij de volgende controle hier speciaal op letten. Dus wees 

verstandig en kijk zelf wat u nu werkelijk wel en niet gaat gebruiken en voer overtollig materiaal af. 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling uw troep bij het clubgebouw te storten, wat helaas van tijd tot 

tijd voorkomt. 

Werkzaamheden 

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat de tegelpaden opnieuw zijn gelegd en dat er werkzaamheden 

zijn in de buurt van het clubgebouw. De werkzaamheden zijn het gevolg van de afspraken met de 

gemeente. Het bestuur heeft dit moment aangegrepen om ook de ruimte rond het clubgebouw te 

verbeteren. Er is al een carport geplaatst voor de aanhangwagens en daar waar zand- en 

grondtransporten plaatsvinden is de ondergrond versterkt. Wat volgt is nog de overkapping voor de 

pallets tuinaarde en potgrond en een plantenkas van waaruit de plantjesmarkt gehouden gaat 

worden.   

Wij hopen de komende maanden deze werkzaamheden te kunnen voltooien. De sloten zullen in het 

najaar worden uitgebaggerd. Dat is zo afgesproken met de gemeente. 

Open middag en BBQ op 21 mei 

Vergeet u niet te komen naar de open middag op 21 mei? Het wordt een leuke en gezellige middag, 

met BBQ. Voor de Barbecue wel graag inschrijven in verband met de inkopen. Zie ook het eerdere 

bericht hierover. 

  

  

 


