
 
 

 

 

Mei 2017 
- Filmopnames in de kantine op 3 en 4 mei 

- Proef met lunch na werkbeurt op 6 en 20 mei 

- Takkenkar bestellen 

- Zand en aarde bestellen 

- Tractor bestellen voor vervoer naar uw tuin 

- Datum nieuwe ALV wordt binnenkort gecommuniceerd 

- Penningmeester gezocht 

 

Filmopnames in de kantine van Tuinwijck op 3 & 4 mei 
Op 3 en 4 mei is onze unieke kantine op Tuinwijck de heuse filmset voor een aantal scenes van een 

boekverfilming van Pauline Cornelisse. Daardoor zullen van 2 tot en met 4 mei  wagens van de 

filmploeg op ons parkeerterrein staan (zie plattegrond).  Eventueel zullen er, afhankelijk van het 

weer, ook in avond opnames plaatsvinden.   

 

Hopelijk ondervindt u geen last en vind u het leuk dat Tuinwijck straks ook op het grote witte doek 

is te bewonderen. Heeft u vragen neem dan contact op met Yvette 06-14 40 23 08. 

 

Proef met lunch na de werkbeurt 
Op de 1ste en 3de zaterdag van de maand gaan we tegen een geringe vergoeding een broodje met 

beleg naar eigen keuze aanbieden inclusief een kopje koffie of  (munt)thee aanbieden na de 

werkbeurt van 12 tot 13 uur. We beginnen op 6 en 20 mei.  

 

Wilt u mee helpen en denken meldt u zich dan bij: Marcella 06-51 96 75 20 

 

Takkenkar bestellen 
Takkenkarren die gebruikt worden om groenafval te vervoeren naar de groen-afvalplek op het 

parkeerterrein zijn te bestellen via het winkeltje. Vanwege veiligheidsredenen (doorgang 

hulpdiensten etc.) mogen die karren niet blijven staan op de paden.  

 

Daarom vragen wij u om van tevoren uw snoeiafval alvast te verzamelen zodat u de dag dat de kar 

wordt gebracht die alleen nog hoeft te laden. Bestel de kar ruim van te voren, het is praktisch nooit 

mogelijk dat hij dezelfde dag wordt geleverd. 

 



 
 

 

 

Een takkenkar is voor groenafval en niet voor ander vuil, plastic en gebruik ook geen touw om 

takken met elkaar samen te binden.  

 

Aarde en zand bestellen 
Losse aarde en zand zijn te bestellen via het winkeltje. Voor het lossen van de aarde en het zand, 

graag een plastic zeil neer leggen in de buurt van uw tuin waar de kar nog kan lossen zodat er geen 

zand en aarde verloren gaat in het pad.  

 

Het is niet altijd mogelijk om op de zelfde dag van de bestelling een vracht aarde of zand te brengen 

bestel hem daarom ruim van tevoren. Mocht u vragen hebben na de bestelling over het bezorgen 

bel dan: 06-37 17 48 66 

 

Gebruik tractor voor vervoer naar de tuin. 
Met eigen vervoer naar de tuin rijden is niet toegestaan. Mocht u toch iets willen vervoeren naar 

uw tuin kunt u een tractor-rit (en kar) bestellen via het winkeltje voor vrijdag, zaterdag of maandag. 

 

Ook hier geldt; bestel hem ruim van tevoren. Mocht het zo zijn dat er een afwijkende dag nodig is 

stuur dan een mail naar het bestuur tuinwijckamsterdam@gmail.com.  

 

Datum nieuwe ALV wordt binnenkort gecommuniceerd 

De financiële stukken die nodig zijn voor de Algemene Leden Vergadering zijn bijna klaar. Wij zullen 

binnenkort de definitieve datum bekend maken wanneer de ALV plaats zal vinden, 

Nieuwe penningmeester gezocht 

We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester. 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 voorzitter Astrid 06-50 22 79 52. 

Spreekuur bestuur en nieuwe emailadres 

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. Aanmelden via ons nieuwe 

emailadres tuinwijckamsterdam@gmail.com.  
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