Het is de bedoeling dat de tuinders langs de beek
het randje gras langs de plank wegknippen direct
nadat er gemaaid is.
Nr. 19,

2e jaargang, juli 2020.

In deze Nieuwsbrief geen spectaculaire
onderwerpen, maar o.a. aandacht voor
zaakjes die van belang zijn om het leuk
en netjes te houden. Verder info over
mailen naar de tuincommissarissen en
kort nieuws over de laatste Doe Dag.
Doe Dag j.l. 18 juli op De Punt
Twaalf leden hebben een gezellige en
productieve “DoeDagOchtend” gehad. Weer een
serie bomen achterop het complex zijn verwijderd
en is weer meer licht inval ontstaan.
Omstreeks half 2 werd het werk afgerond.
Met name de verbeterde doorgang naar voorbij
ons complex ziet er netjes uit, een situatie waar
het Waterschap zeer blij mee is, zij hebben zo
met hun materieel goed toegang.

Het leek het bestuur logisch om hier dezelfde
onderhoudsregel toe te passen als voor het
onderhouden van het aan je tuin grenzende deel
van het pad.
Nogmaals de Beek oever
Met enige verbazing constateerden de
tuincommissarissen dat gras plaggen op de oever
terecht komen…svp niet doen.
Ongewenst bezoek
Recent zijn op een avond ongewenste bezoekers
op De Punt geweest (al meerdere keren) en hebben
groente meegenomen. Wat te doen….?
I.i.g. het volgende,
- Wij hebben al diverse keren bemerkt dat
het hek niet goed gesloten wordt, let
erop…..doe altijd het hek dicht !
I.v.m. het bovenstaande vragen wij je ook aan de
tuincommissaris door te geven als je je sleutel
tijdelijk aan een kennis geeft die je tuin bijhoudt
tijdens je vakantie. Dan weten wij beter of we te
maken hebben met onbevoegden of niet.
De paden
Een oproep om z.s.m. het deel van het pad dat
aan je tuin grenst schoon te maken, bij een aantal
percelen is weer achterstand.
Bereikbaarheid tuincommissarissen.
De tuincommissarissen zijn niet altijd aanwezig,
dus –mondeling- contact is dan lastig.
Vanaf heden kun je ze ook rechtststreeks
benaderen via de mail:
De Punt:

denavangarderen@gmail.com
of

bren.alice@casema.nl
De Valeriaan:

hvanroekel@casema.nl

De Beek oever
Het gras op de beekoever ziet er steeds dichter
uit en de eerste maai beurt is inmiddels
uitgevoerd. Echter voordat gemaaid kon worden
moest flink met de zeis gewerkt worden om het
gras lager te krijgen.

De Nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur
met informatie over VVCL.

