
 
 

 

 

Maart 2017 
Beste tuinders, we beginnen deze nieuwsbrief met een droevig bericht. Rinus Maij is eind vorige week 

overleden te midden van zijn familie op de laatste dag van hun vakantie. U kunt afscheid van hem nemen 

aanstaande vrijdag 31 maart om 14:45 in de aula van de Nieuwe Ooster, details vindt u in de bijgesloten 

afbeeldingen van de kaart bij de e-mail. Er is de mogelijkheid een rouwkaart te tekenen op de werkbeurt 

aanstaande zaterdag. Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe. 

 

Verder in deze nieuwsbrief: 

- ALV verplaatst naar 13 mei i.p.v. 8 april 
- Vertrek bestuurslid Sofia 
- Verrassing van de bond 
- Nieuw e-mailadres bestuur Tuinwijck: Tuinwijckamsterdam@gmail.com 
- Slaapvergunning 
- Hakselaar te huur 
- Verhalenvertellers gezocht voor 100 jaar bestaan Buitenzorg komende zaterdag. 
- Nieuwe penningmeester gezocht 
- (Herinnering) Spreekuur van het bestuur zal vanaf nu altijd op zaterdag zijn 

 

Algemene Ledenvergadering 13 mei i.p.v. 8 april 

Het gereedmaken van de financiële stukken in samenwerking met de bond kost meer tijd en daarom wordt 

de ALV verplaatst naar 13 mei om 13:00 uur. Een agenda van die Algemene Ledenvergadering volgt over een 

paar weken. 

Vertrek bestuurslid Sofia 

Sofia heeft ons te kennen gegeven dat zij vanwege persoonlijke omstandigheden haar functie als algemeen 

bestuurslid niet langer kan vervullen. Wij bedanken haar voor haar enorme betrokkenheid en zullen haar 

warme persoonlijkheid missen binnen het bestuur 

Verrassing van de bond 

Op 8 april tussen 13.00 en 13:30 uur komt de bond ons iets aanbieden vanwege het 100-jarig jubileum. Bent 
u ook nieuwsgierig wat dat zal zijn? Komt dat zien! 

Nieuw emailadres bestuur 

We ondervinden veel problemen met ons oude e-mailadres en we hebben daarom een nieuw e-mailadres 

aangemaakt Tuinwijckamsterdam@gmail.com. Het oude adres zal nog tot het eind van dit jaar in de lucht 

blijven omdat we niet automatisch e-mails kunnen doorsturen. Maar in 2018 zullen we het Scarlet-adres 

definitief uit de lucht nemen. 
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Slaapvergunning 

Sommigen onder ons zullen zich afvragen waar het formulier blijft om de slaapvergunning aan te vragen 
voor komend seizoen. Na overleg met de bond hebben we besloten dat dit niet langer nodig is. Er zijn nog 
wel regels voor het slapen in uw tuinhuis in het tuinseizoen: 

- Uw kinderen onder de 18 jaar mogen niet alleen overnachten in uw tuinhuis 
- U dient wel een vergunning aan te vragen als iemand anders dan de eigenaar in het tuinhuis 

overnacht. Dit mag maximaal één keer per jaar. De namen van de gasten en de kenteken van hun 
auto dient u te melden bij het bestuur. 

 

Hakselaar om door u te gebruiken 

Als u kleine takken tot haksel wilt laten maken dan kunt u dit binnenkort zelf doen. U dient wel rekening te 

houden met geluidsoverlast en u moet tegelijkertijd stroom regelen voor het gebruik, want u heeft meer 

vermogen nodig dan wat u standaard in uw tuinhuis heeft. Meer informatie over de hakselaar, de borg, 

kosten enzovoorts vindt u binnenkort  op de aankondigingsborden. 

Verhalenwedstrijd Buitenzorg 

Houdt u menigeen gekluisterd aan uw lippen? Tuinpark Buitenzorg in Noord bestaat dit weekend 100 jaar en 

ze zoeken verhalenvertellers die het leuk vinden om een verhaal te vertellen over hun tuin, tuinpark of iets 

dergelijks. U kunt verder kijken op de website van Buitenzorg http://www.tuinparkbuitenzorg.nl/ 

Nieuwe penningmeester gezocht 

Heeft u affiniteit met cijfers en kunt u een begroting opstellen? Dan bent u misschien wel onze nieuwe 

penningmeester! De boekhouding zelf wordt door de bond gedaan. 

Heeft u interesse of vragen, neem dan contact op met onze vicevoorzitter Roos die nu tijdelijk de rol van 

penningmeester op zich neemt om met onze voorzitter Astrid. 

 (Herinnering) 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 van11:30 tot 12:30. Aanmelden via tuinwijckamsterdam@gmail.com  
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