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Nieuws op het prikbord - Augustus 2009

Werkzaamheden binnentuin
De afgelopen tijd zijn er diverse
werkzaamheden aan de binnentuin
verricht om het geheel te vervolmaken.
Onder andere zijn de terrasafscheidingen
bij de stadsvilla’s geplaatst. In het najaar
zal er extra gekeken worden naar de
beplantingen in de bomenvakken en de
perken. Waar nodig zullen er planten
vervangen en / of bijgeplaatst worden.

Beplanting in bakken die dienen als
terrasafscheiding
Om de eenheid in de tuin te bewaren is
het niet toegestaan zelf planten toe te
voegen aan de bakken die de terrassen
van de bewoners van de binnentuin
scheiden. Op uw eigen terras bent u
natuurlijk vrij, maar let er wel op dat het
geen te zware opstellingen worden met
veel aarde. Uw terras is uiteindelijk het
parkeerdak en daar moet men wel
rekening mee houden. Er is lichtgewicht
potgrond in de handel speciaal voor
dakterrassen.

Water geven plantenbakken
In de Algemene Ledenvergadering van
april jongstleden is besloten dat bewoners
met een terras aan de binnentuin de
mogelijkheid krijgen om de buitenkraan bij
de trappen naar de garage te gebruiken
voor het water geven van de bakken, die
de terrassen afscheiden van de
binnentuin. Dit om goed onderhoud van
onze nieuwe tuin te bevorderen en gedoe
met tuinslangen en gieters door het huis
te voorkomen.

BBQ
Zondag 20 September 2009,
De Quatre Mains Barbecue!
Bericht van de Quatre Mains activiteitencommissie volgt.

Najaarsledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering voor
kopers staat gepland voor
vrijdag 30 oktober 2009.
Zet het alvast in uw agenda.
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