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     NIEUWSBRIEF 2022-5 

Lente! Zet de bloemen buiten.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANSLUITEN WATER 

Op zaterdag  26  maart om 13.00 uur wordt het water weer aangesloten. (een uur later dan 

gewoonlijk ivm met de schoonmaakdag). U wordt aangeraden dan op uw tuin aanwezig te zijn voor 

eventuele lekkages. Er is niet veel vorst geweest, maar je weet nooit. Heeft u toch een lekkage 

waardoor (veel en langdurig) water wegloopt, dan is dat voor uw eigen rekening. Wees er dus bij!!! 

Enkele tips om water verspilling (en daarmee een hoge rekening) tegen te voorkomen: 

1- Sluit voor 27 maart 13.00 uur uw hoofdkraan en aftapper in de watermeterput. 

2- Sluit binnen en buiten al uw kranen af. 

3- Sluit al uw aftappers af (indien aanwezig). 

4- Herplaats geisers en andere apparatuur (indien aanwezig). 

5- Indien u het veilig acht (pas op nachtvorst ), kunt u zaterdag na 13.00 uur uw hoofdkraan in 

de watermeterput openen. 

6- Het wieltje op uw watermeter zal even gaan draaien en dan stoppen,  

7- Als het wieltje blijft draaien, controleer uw waterkranen, aftappers en uw leidingwerk. 

8- Als u geen oorzaak kunt vinden, sluit dan de hoofdkraan weer en vraag zonodig om advies.  

9- Ook door een kleine lekkage kan veel water verloren gaan.  

 

 

 

Start werkbeurten  
2 april starten de werkbeurten weer. Check het rooster dat u 

eerder is toegezonden.  
 

ALV 
 Het bestuur is volop bezig met de voorbereiding voor de ALV 
van 14 mei as. Aanvang 13.30 uur met aansluitend een borrel.  

 
 

 

Schoonmaakdag zaterdag 26 maart as. 
Kom naar de schoonmaakdag op de zaterdag voordat het seizoen met 

werkbeurten begint. Gezamenlijk geven we het park en zonodig het 

Praethuys een goede beurt. Een soort voorjaarsschoonmaak dus. We 

starten 10 uur met koffie en we eindigen omstreeks 12.00 uur met een 

lunch die u door de vereniging wordt aangeboden. Aansluitend kunt u gelijk 

op uw  tuin de kranen controleren. (zie boven). Mocht iemand wat lekkers 

meenemen voor bij de koffie dan wordt dat zeer gewaardeerd.  

Vooral voor nieuwe leden is dit een goede kans om kennis te maken en 
ervaringen uit te wisselen. Kom dus meedoen! 
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