
 
 

 
 

Januari 2017 
Beste tuinders, ten eerste een heel mooi 2017 toegewenst! Bij deze de nieuwe nieuwsbrief met de volgende 
onderwerpen: 

- Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 28 december j.l. 
- Commissiedag vindt plaats in februari 
- Zaaiworkshop en zonnebloem opkweekwedstrijd 
- Gezocht:  Wie kan er een handje helpen bij technische klussen 
- Werkgroep vormen voor parkeerplaats 
- Spreekuur van het bestuur zal vanaf nu altijd op zaterdag zijn 
- Nieuw telefoonnummer voor bestellen van aarde en zand 
- Jeugdhonk leegruimen en opknappen 

 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 28 december j.l. 

Het was fijn dat velen van jullie toch de moeite hadden genomen om bij de vergadering aanwezig te zijn. De 
begroting werd unaniem goedgekeurd en de notulen van de Algemene Ledenvergadering werden 
afgehamerd.  

Commissiedag 

Normaalgesproken vindt de commissiedag altijd in het najaar plaats, dit jaar gaan we de dag organiseren in 
maart. Op deze dag zullen ook nieuwe,  in 2016 toegetreden  tuinders worden uitgenodigd en jubilarissen 
zullen in het zonnetje worden gezet. We hopen zo snel mogelijk het uiteindelijke programma en de datum 
aan alle betrokkenen te communiceren. 

Zaaiworkshop en opkweekwedstrijd van zonnebloemen 

Karel van de verfraaiing zal een zaaiworkshop organiseren in het voorjaar en er zal een wedstrijd 
geörganiseerd worden wie de hoogste zonnebloem kan kweken omstreeks april. Hou alle 
aankondigingsborden en nieuwsbrieven in de gaten met details die nader gecommuniceerd zullen worden. 

Gezocht: mensen die kunnen helpen bij technische klussen 

Er is altijd wat te doen op technisch vlak op Tuinwijck. Om dit zo goedkoop mogelijk te doen, proberen we 
dat zoveel mogelijk met elkaar op te lossen. Bent u een beetje handig en kunt u helpen, we hebben u hard 
nodig voor bijvoorbeeld de waterleiding, electra, lampen, telefoonbekabeling etc. Als u interesse heeft, 
neem dan contact met Floyd via dragonf@hotmail.com. 
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Werkgroep: wie wil er mee denken over parkeerplaats? 

We zijn verder bezig met het onderzoek naar de stelconplaten voor op de parkeerplaats. Er zijn nu nieuwe 
technieken met andere ondergronden en potentieel andere oplossingen voor afwatering. Wilt u mee denken 
of heeft u ideeën, meldt u dan aan bij Floyd via dragonf@hotmail.com of meldt u aan op de 
nieuwjaarsreceptie.  

Spreekuur bestuur 

Vanaf dit seizoen zal het spreekuur van het bestuur altijd op zaterdag plaats vinden zoals u weet op elke 
eerste en derde zaterdag van de maand van 11:30 tot 12:30. Zodat u bijvoorbeeld na uw werkbeurt gelijk 
door kan naar de bestuurskamer om een idee te poneren of een  vraag te stellen. U dient zich wel ruim van 
tevoren aan te melden via Tuinwijck@Scarlet.nl 

Nieuw nummer voor bestellen zand en aarde 

Jurriaan kun je voortaan bellen als je karren met zand en aarde nodig hebt. Hij neemt het over van Corrie die 
dat vroeger coördineerde.  Bel minstens een aantal dagen van tevoren om een kar met zand of aarde te 
regelen. Het nummer van Jurriaan is 06-27208104 en hij zal dat doorgeven aan de andere tractorrijders. 

Jeugdhonk leegruimen en opknappen 

We gaan het jeugdhonk opknappen, om dat te bewerkstelligen gaan we op 21 januari het hok eerst 
leegruimen, dus zorg dat alle persoonlijke spullen die daar gestald staan zijn verplaatst naar uw eigen tuin. 
Als u die dag wilt mee helpen dan kunt u contact opnemen met Marcella. 
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