
 

  

Berichten uit het bestuur  
Editie 1 – Maart 2022 

 
U kunt altijd op zaterdag ochtend tussen 10:00-12:00 uur terecht bij de bestuurskamer voor vragen en/of opmerkingen. 

 

 Tuinbeurten beginnen weer ! 

 

As zaterdag 12 maart ’22 beginnen de tuinbeurten weer.  
We beginnen met tuin 161 t/m 213 op 12 maart  

Tuin 1 t/m53 Tuin 54 t/m 106 Tuin 107 t/m 160 Tuin 161 t/m 213 
19 maart 26 maart 2 april 12 maart 
16 april 23 april 30 april 9 april 
14 mei 21 mei 28 mei 7 mei 
11 juni 18 juni 25 juni 4 juni 
9 juli 16 juli 23 juli 2 juli 
6 augustus 13 augustus 27 augustus 30 juli 
10 september 17 september 24 september 3 september 
8 oktober 15 oktober 22 oktober 1 oktober 
Begeleiders van de werkbeurten: 
Ruud Nieuwenburg Peter Hendriksen Gea Stoop Peter Verrips 

 

Kandidaat-leden hebben een eigen overzicht toegestuurd gekregen.  
Het afmelden voor de onderhoudsbeurten kunt u doen bij Gea Stoop telefoonnummer 06-12366733 
GEMISTE ONDERHOUDSBEURTEN DIENEN TE WORDEN INGEHAALD 
 

 Auto’s op het hoofdpad 

Omdat zaterdag de tuinbeurten weer gaan beginnen is het vanaf as zaterdag tijdens de tuinbeurten weer 
verboden om te parkeren of te rijden met auto/motor op het hoofdpad. 

Het toegangshek is op slot van: 09.15 uur t/m 12.30 uur 

Ook voor de leden met een invalidenkaart geldt dat indien ze op invaliden parkeerplaats willen staan, ze 
voor 09.15 uur binnen kunnen komen en anders na 12.30 uur. 

Uiteraard kunnen fietsers en wandelaars en de mensen met een scootmobiel wel naar binnen. 

  



 

 

 Water gaat er weer op!  

 

As zaterdag gaat om 12:00 het water er weer op. Het verzoek is om ook pas na 12:00 uw hoofdkraan weer 
open te draaien. Zorg dus dat de hoofdkraan nu dicht is!  

Dit vragen we zodat we kunnen zien waar onze watermeter gaat draaien terwijl de hoofdkranen bij de 
huisjes nog dicht zitten. We hebben op ons complex namelijk meerdere watermeters die afgelezen en 
gecontroleerd moeten worden, omdat we weten dat de standen niet met elkaar overeenkomen.  (standen 
van onze hoofdmeter aansluitingen en de waterstanden die door de leden doorgegeven worden) 

We hebben deze informatie nodig voor het onderzoek of het water in de winter erop zouden kunnen laten.  
We hopen op uw medewerking, anders kunnen we niet verder met het onderzoek.  
 
 

 Vergeet niet uw waterstand opnemen. 

We hebben uw waterstand nodig voordat het water er weer op gaat We missen nog 46 waterstanden  
Geef dit z.s.m. door.  U kunt de stand sturen naar penningmeester@atvdeuithof.nl 

Wilt u de meterstand echt naar de penningmeester sturen en niet naar 1 van de andere mailadressen.  
Heeft u het al verzonden dan hoeft u dit niet nogmaals te doen.  
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