
 
 

 

 

Juli 2017 
- Watermeters 

- Nieuwe procedure voor karren voor bestellen zand en aarde, takken en transport 

- Snoei overhangende takken tot 4,50 meter op hoofd- en 4 meter op zijpad 

- Agenda Zomeractiviteiten Jeugdcommissie 

- Post vanaf nu zelf ophalen uit de groene brievenbus 

- Werkplekken nodig? 

- Nieuw WIFI wachtwoord kantine 

- Oorkondes 

- ALV en BALV afgerond begroting 2017 en financiële stukken 2016 goedgekeurd 

- Nieuwe klustijden voor het gebruik van elektrisch gereedschap 

 

Watermeters 
Dit jaar komt het bestuur van Tuinwijck alle meterstanden van de watermeters opnemen om beter 

inzicht te krijgen in de meterstanden en het waterverbruik. Wij vragen u om uw tuin toegankelijk te 

maken of anders een sleutel aan u buren te geven.  

 

Een aantal tuinders loopt mee maar we zoeken nog mensen die mee willen lopen op 1, 2, 5 en 6 

augustus. We hebben uw hulp nodig dus indien mogelijk meldt u aan bij één van de bestuursleden 

of via tuinwijckamsterdam@gmail.com  

 

Datum Tuinnummers 

29 juli 2017 zaterdag  1 t/m 50 

30 juli 2017 zondag  51 t/m 100 

31 juli 2017 maandag  101 t/m 150 

1 aug 2017 dinsdag  151 t/m 200 

2 aug 2017woensdag  201 t/m 229  

5 en 6 augustus  Nalopen wat nog niet gecontroleerd is. 

 

 

 



 
 

 

 

Nieuwe procedure karren 
Na een aantal keer te hebben overlegd zijn het winkeltje en de traktorclub tot de volgende 

procedure gekomen voor de karren. Het betreft de karren zowel voor transport van en naar de 

parkeerplaats, als de takkenkar en de karren met aarde en zand. 

 

1. De tractor rijdt op maandag, vrijdag en zaterdag tijdens het seizoen, daarbuiten in overleg. 

2. Bestel en betaal een takken kar, aarde, zand of transport in de winkel. 
3. Je krijgt van Corrie of Wouter een kaartje dat je aan de tractor rijder overhandigt op het 

moment dat je bestelling geleverd wordt.  
4. Op het kaartje staat het telefoonnummer dat je belt om een bestel datum en tijd af te 

spreken.  
5. Bij levering van aarde of zand ligt er een zeiltje buiten je tuin klaar om de aarde of zand op 

te storten. 
6. Bestellingen vinden meestal een week later plaats. 
7. Let erop dat je het kaartje tijdens levering aan de tractorrijder overhandigt, anders moeten 

we helaas zonder levering vertrekken en dien je opnieuw te bestellen (en betalen).  
 

Snoei overhangende takken i.v.m. hulpdiensten 
Kort geleden was het helaas zover dat de hulpdiensten niet iemand met een gebroken been konden 

ophalen, zorg er dus voor dat er geen overhangende takken onder de 4,50 meter op het hoofd- en 

niet onder de 4 meter op de zijpaden hangen.  

 

Agenda zomeractiviteiten Jeugdcommissie 
Datum Activiteit 

27 juli donderdag Tuinwijck Bios 

7 aug 2017 maandag Tuinwijck Creatief 

24 aug 2017 donderdag Tuinwijck Bios 

27 aug 2017 zondag Tuinwijck Floats 

3 sep 2017 zondag Tuinwijck Bramen Festival  

16 en 17 sep   Tuinwijck Kamp 

 

 

 



 
 

 

 

Post vanaf nu zelf ophalen 
Er is nauwelijks meer post de afgelopen jaren, maar voor diegenen die nog post op Tuinwijck laat 

bezorgen, dient dit zelf uit de groene brievenbus te halen. Post wordt niet meer bezorgd vanaf nu. 

 

Werkplekken nodig? 
Floyd is ter ore gekomen dat een aantal mensen een werkplek nodig hebben in de kantine in de 

zomer. Als u dat wat vindt of u zou dat willen organiseren, stuur een email naar het bestuur. 

 

Nieuw WIFI wachtwoord kantine 
Er is een nieuwe WIFI router geïnstalleerd in de kantine en voor de één of andere reden lukt het 

niet iedereen meer om via Kantine55 op het internet te komen. Voor degenen die dat niet lukt; u 

kunt ook het volgende wachtwoord proberen F66E9E6E927D 

 

Oorkondes 
Tijdens de ALV en de BALV zijn er oorkondes overhandigd aan leden die al 25 of 40 jaar lid zijn van 

Tuinwijck (of dat zijn geworden in de afgelopen vier jaar). Gefeliciteerd en geweldig dat u al zo lang 

bij ons bent. 

 

Ondanks alle meermalige telefoontjes, faxjes, rooksignalen, telegrammen, hopen we dat we nu 

iedereen hebben bereikt. Als u denkt dat u nog recht heeft op een oorkonde dan heeft u nog tot 

eind juli de tijd om u aan te melden.  

 

ALV en BALV afgerond en jaarstukken goedgekeurd 

Bedankt voor allen die aanwezig waren op de ALV en de BALV. De financiële stukken over 2016 en 

de begroting voor 2017 is goedgekeurd. Belangrijk te vermelden is dat we nog steeds een 

penningmeester zoeken. Als dit niet lukt op korte termijn uit ons midden, dan zullen we iemand in 

moeten huren. Dus bent u onze nieuwe penningmeester? Meld u aan! 

Nieuwe klustijden voor gebruik elektrisch gereedschap 

Tijdens de laatste BALV is besloten dat er naast de zaterdag van 09:00 tot 13:00 uur vanaf nu ook 

woensdag van april tot eind oktober van 17:00 tot 20:00 elektrisch gereedschap gebruikt mag 

worden. In de andere maanden mag sowieso geklust worden.   


