September 2016
Beste tuinders, bij deze de nieuwe nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
- Mededeling van het bestuur
- Waterstanden opgeven voor 15 september
- Gezocht technische mensen die kunnen helpen
- Whatsap-groep Veiligheid Tuinwijck
- Baggeren
- Bijeenkomst ideeëngroep Tuinwijck op 29 september, denkt u mee?
- Lijst verantwoordelijkheden bestuur
- Workshop Wijkergouw over septic tank en drijfeilandjes

Mededeling van het bestuur
Met veel toewijding en plezier is het nieuwe bestuur aan de slag gegaan. Natuurlijk moet we nog veel leren
en zal het een tijdje duren voordat we alles helemaal in de vingers hebben maar met zijn allen dus ook met
uw hulp en geduld hopen we de klus naar groeiende tevredenheid te klaren.
Tuinwijck runnen we met elkaar dus als er iets is laat het ons weten. Schroom niet, alle kennis en advies van
tuinders en oudbestuurders is van harte welkom en we kunnen jullie ondersteuning heel goed gebruiken.
We hopen met jullie er iets moois van te maken!

Waterstanden opgeven voor 15 september
Vergeet u niet de waterstanden door te geven voor 15 september? Briefjes liggen in de kantine of kunt u
meenemen bij Corrie en in de brievenbus gooien bij de ingang of sturen naar tuinwijck@scarlet.nl. Als u
geen waterstanden opgeeft, wordt u gebruik geschat met als startpunt vorig jaar.
Volgend jaar gaan we de waterstanden wederom in augustus opnemen, dit is handiger voor de meesten
onder ons omdat weinigen gebruik maken van hun tuin in de winter.

Gezocht: technische mensen voor het wagenpark en andere zaken
Het wagenpark zoals alle trekkers, aanhangwagens en karren behoeven veel onderhoud en reparaties. Wie
zou een bijdrage kunnen leveren aan wagenpark? Ook andere mensen zijn hard nodig zoals bijvoorbeeld
mensen voor de waterleiding of andere technische mensen. Als u interesse heeft, neem dan contact met
Floyd via dragonf@hotmail.com.

Whatsap-group Veilig Tuinwijck
Op woensdag 3 augustus was er een informatie-avond in de kantine over veiligheid op Tuinwijck. Eén van de
dingen die die avond zijn besproken zijn de spelregels voor het gebruik van whatsapp-groep Veilig Tuinwijck.
Deze whatsapp-groep dient om elkaar zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van een noodsituatie.

Wendy Wijland is de beheerder van deze Whatsapp-groep Veilig Tuinwijck en u kunt contact met
haar opnemen via 06-42234770 zodat u aan de groep toegevoegd kan worden.
Spelregels SAAR-methode:
S=Signaleer
A=Alarmeer -> bel de politie 0900-8844 of bij spoed via 112 en vertel wie u bent en dat u van
Veilig Tuinwijck bent.
A=App-> stuur je waarneming en wat je hebt gedaan naar de whatsapp-groep zodat een voorval
niet dubbel wordt gemeld bij de politie
R= Reageer/ Registreer-> neem actie afhankelijk van de situatie, benader eventueel de persoon
indien dat veilig kan, zodat u hem of haar stoort in zijn handelen.
Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten en uw eigen veiligheid is het
belangrijkste, benader iemand niet als u zich niet veilig voelt.
NB! Reageer niet op de meldingen in de whatsapp-groep met privé-berichten of ‘Bedankt’ of ‘Wat
goed’, dit zorgt voor vervuiling. Hou de whatsapp-groep zo zakelijk mogelijk.

Baggerschema
Het is al twee jaar geleden dat we hebben gebaggerd, de helft van de tuinen gaan dit nu doen in 2016, de
andere tuinen zijn aan de beurt in 2017. Bijgevoegd vindt u het schema en het baggerbriefje dat u dient in te
leveren als u uw gedeelte heeft gedaan. Ook bijgevoegd zijn de baggerregels.
Baggeren is een verplichting die we hebben naar de overheid in ruil voor de grond die we mogen huren voor
onze tuintjes. Let goed op de controledatum voor uw tuin is de maandag direct na de periode waar u uw
tuin behoorde te baggeren.

Tuinwijck Ideeëngroep bijeenkomst 29 september
Heeft u veel ideeën over hoe we Tuinwijck in de toekomst nog mooier en leuker kunnen maken? Wordt dan
onderdeel van onze ideeëngroep en kom naar de bijeenkomst op donderdagavond 29 september waar we
plannen gaan bedenken en een toekomstvisie gaan ontwikkelen voor ons prachtige Tuinwijck.
U heeft expertise over verduurzaming bijvoorbeeld, wensen over een geluidswal, heeft een leuk plan met
betrekking tot tuinafval, ideeën om meer inheemse planten of bijna uitgestorven soorten tot bloei te laten
komen op Tuinwijck?
Meldt u zich aan voor deze bijeenkomst door een email te sturen naar madkuiper@hetnet.nl van Astrid
onze voorzitter.

Lijst verantwoordelijkheden bestuur
Met een nieuw bestuur is het soms een beetje zoeken naar wie we een verzoek kunnen sturen. Daarom een
korte lijst met de bestuursleden en hun verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld: U weet een buitenkansje voor
een nieuwe tractor, dan is Floyd de persoon om te benaderen. Er is geld nodig voor de kantine, Marcella is
dan uw contactpersoon enzovoorts.
-

Astrid: voorzitter en dagelijks bestuur
Marcella: kantine en jeugd
Sofia & Yvette: veiligheid
Henri: Gazet, nieuwsbrief, website en andere communicatie
Roos: verfraaiing
Karel: plantenkas, baggeren
Floyd: technische zaken
Ans en Sonja: administratie, taxatie, verkoop en beheer bestuurs-email tuinwijck@scarlet.nl

Voor algemene zaken, zoals was aangestipt in de vorige nieuwsbrief, kunt u een aantal dagen voor een
zitting van het bestuur (1ste en 3de vrijdag van de maand) een bericht sturen naar tuinwijck@scarlet.nl met
alle details zodat we voor de bestuurszitting eventueel andere mensen, zoals uit de commissies
bijvoorbeeld, kunnen benaderen voor hun expertise.

Workshop Wijkergouw over septic tank en drijfeilandjes
Op 17 september om 14:00 uur vindt er een workshop plaats in de boerderij op Wijkergouw over de werking
van de septic tank en hoe je drijfeilandjes maakt. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar
tuincommissiewijkergouw@gmail.com

