
Wat word er van je verwacht; 

 Het tuintje benutten en goed onderhouden, d.w.z. met enige regelmaat het onkruid verwijderen. 
Natuurlijk ook even het onkruid meenemen dat tussen de haagjes en paden voor je tuin 
doorkomt. 

 Minimaal 2 keer in het seizoen meehelpen met de algemene klussen op de klusochtend, middag 
of –avond. Op de website www.dekloostertuin.org of op de facebooksite 
www.facebook.com/wijkontmoetingstuindekloostertuin  te zien wanneer die klusdagdelen 
plaatsvinden. Mocht dat echt niet lukken, bijv. door werk, dan graag een ander klusje klaren. 

 Als je tuin wordt omzoomd door een haagje, ervoor zorgen (samen met de achterbuur-tuinder), 
dat deze regelmatig wordt gesnoeid. 

 Het groene afval in het compostcentrum volgens de gebruiksaanwijzingen ( op de website en in 
het compostcentrum te vinden), plastic e.d. en groot afval graag thuis weggooien. 

 Op de paden lopen (niet in andermans tuin), op kinderen letten en als honden meekomen, ze 
aangelijnd houden. 

 Na gebruik het gereedschap schoonmaken en weer terug zetten, als je als laatste de moestuin 
verlaat, de poortjes sluiten. 

 Spaarzaam gebruik van water. Water niet onnodig laten lopen en niet gebruiken om mee te 
spelen. 

Wat mag er niet; 

 Het gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen. 

 Dieren houden. 

 Bouwsels hoger dan 50 cm (natuurlijk wel bamboe-constructies voor bonen e.d.). 

En wat moet je nog weten; 

 Betreding van de Kloostertuin is op eigen risico, eventueel geleden schade kan niet worden 
verhaald op de vereniging. 

 De Kloostertuin is een ‘tijdelijk’ project, mocht Bruggerbosch de grond weer nodig hebben, zijn wij 
genoodzaakt te vertrekken. 

 Bij gebruik toilet Bruggerbosch: denk eraan: we zijn te gast. Vieze schoenen of laarzen buiten 
uittrekken 

 Bij opzegging van je tuin, dient deze schoon en leeg van tegels en spullen worden opgeleverd 
(eigen meegebrachte tegels e.d. mee naar huis nemen) 

 Aanmelden doe je voor elk seizoen, d.m.v. betaling van de contributie(10 euro per jaar). 

 Tuinders die zich niet houden aan bovenstaande regels, lopen het risico hun tuin te verliezen. Het 
bestuur neemt dit besluit. 

 Door betaling van de contributie geef je aan akkoord te gaan met de regels. 
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