
 
 

 

 

September 2017 
Beste tuinders, bij deze de nieuwe nieuwsbrief met de volgende onderwerpen: 

- Baggerschema + controle 

- Opgeven voor winterbewoning 

- Honden aan de lijn 

- Scooters en brommers niet toegestaan 

- Vrijwilligers voor winterklussen gezocht 

- Natuurlijk tuinieren/duurzaamheid: Op weg naar de vierde stip 

- Watermeters zijn opgenomen 

- Gardening Angels 

- Beleid omtrent bouwsels en karren op uw tuin 

Baggerschema 

Als u vorig jaar niet hoefde te baggeren dan is dit jaar uw stukje sloot aan de beurt. Baggeren is een 

verplichting die we hebben naar de gemeente in ruil voor de grond die we mogen huren voor onze tuintjes. 

U vindt bij de email gevoegd het schema, de instructies en het baggerbriefje dat u dient in te leveren als u 

klaar bent met baggeren. 

Opgeven voor winterbewoning 

Inbraakpreventie en het voorkomen van illegale bewoning tijdens de wintermaanden is de reden voor 

winterbewoning op het park. Als u geïnteresseerd bent in winterbewoning kunt u een formulier downloaden 

van onze website. Ook vindt u daar de voorwaarden en de plichten voor winterbewoners. Het ingevulde 

formulier dient uiterlijk 15 september binnen te zijn bij de bond. 

Honden aan de lijn 

Er is in het verleden afgesproken dat honden aan de lijn moeten worden gehouden zoals vermeld staat in 

het Tuinwijck reglement. We attenderen u hierop omdat er toch vaak loslopende honden worden 

gesignaleerd en waren er loslopende honden betrokken bij ongelukken. Daarnaast dient u de poep op te 

ruimen.  Als u hond aan de lijn is heeft u daar gelijk beter zicht op. 

Vrijwilligers voor winterklussen gezocht  

In de winter is er tijd om klussen te doen die tijdens het seizoen blijven liggen of die makkelijker in het najaar 

gedaan kunnen worden. Het idee is om 2 keer per maand  in de maanden november, januari en februari met 

een club vrijwilligers deze klussen aan te pakken. Als u het leuk vindt en tijd heeft om te helpen dan kunt u 

dit aangeven bij een van de bestuursleden of een mail sturen naar Tuinwijckamsterdam@gmail.com. 

 



 
 

 

 

Scooters en brommers niet toegestaan 

We wijzen er u op dat het nooit is toegestaan om op het park gebruik te maken van gemotoriseerd vervoer. 

Dat betekent ook geen scooters en brommers e.d. 

Natuurlijk tuinieren/duurzaamheid: Op weg naar de vierde stip 

We zijn al de trotse bezitters van drie stippen op het gebied van natuurlijk tuinieren. De vierde stip zouden 

we graag willen binnenhalen. Wilt u meehelpen om Tuinwijck duurzamer te maken, wordt dan onderdeel 

van deze commissie of denk mee op donderdag 28 september om 20 uur in de kantine. 

Waterstanden zijn opgenomen 

De meeste watermeters zijn opgenomen en er zijn foto’s gemaakt van de standen.  Op de jaarnota zullen 
begin en eindstand vermeld worden, net zoals dit nu al het geval is  bij de elektrastanden. Bij een aantal 
tuinen is de put niet gevonden, u zult in dat geval worden benaderd door ons bestuurslid Sonja om af te 
spreken op de tuin.  
 

Gardening Angels 

Het kan zijn dat u door ziekte  of een andere reden, tijdelijk niet uw tuin kan onderhouden. Zou het dan niet 

fijn zijn om een keer hulp te krijgen van een andere tuinder?  Als u het leuk vindt om een keertje een andere 

tuinder te helpen dan kunt u zich opgeven bij Maps Farber op mapsfarber@gmail.com. Op deze manier 

maakt u gelijk contact met een misschien nog niet bekende tuinder en wie weet leert u nog van alles van 

elkaar over tuinieren.  

 

Beleid omtrent bouwsels en karren op uw tuin 

We constateren dat er op een aantal tuinen bouwsels of  karren op tuinen staan hetgeen volgens de 

reglementen niet is toegestaan. Het bestuur heeft besloten dat wat nu op de tuin staat gedoogd wordt. 

Echter op het moment dat u het huisje wilt verkopen dient u de bouwsels te verwijderen.  

Voor alle bouwsels of karren die vanaf nu op tuinen worden gesignaleerd zal het bestuur u vriendelijk 

verzoeken deze onmiddellijk te verwijderen.  

Fietsen op de parkeerplaats 

Half juli heeft het bestuur de fietsen die er erg lang stonden en niet gebruikt werden, bij elkaar gezet. Dit is 

toen ook door het bestuur aangekondigd. Deze fietsen hebben wij nu in bewaring. Als u uw fiets mist, dan 

kunt u zich, op een zaterdag,  melden en kijken wij of uw fiets bij hierbij staat. Vanaf eind september zullen 

wij de fietsen van het complex verwijderen. 


