
 
 

 

 

februari 2020 
 
Dit is dan weer de eerste nieuwsbrief van het tuinseizoen 2020. We hopen dat u de afgelopen feestdagen in 
goede gezondheid heeft doorstaan en wensen ons allen weer een prachtig jaar op ons mooie Tuinwijck. 
  
In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: 

• Start van het seizoen 

• Feestelijke officiële opening van het parkeerterrein 

• Wist u? 
 

Start van het seizoen 
• Het seizoen start op 14 maart met de eerste tuinbeurt. Zoals altijd is dit weer een gezamenlijke 

tuinbeurt voor alle tuinders en sluiten we deze af met een heerlijke gezamenlijke lunch in de 
kantine. 

• 14 maart starten we ook weer met de verkoop van planten en zaden in de kas 

• op 21 maart organiseert de verfraaiingscommissie ook weer de workshop zaaien. Ook deelnemen? 
Dat kan! Tegen een kleine bijdrage (€ 1,- ) in de kosten ontvangen alle deelnemers het benodigde 
zaad plus koffie en thee en wat lekkers daarbij. U kunt zich op 14 maart in de kantine opgeven bij 
Karel of Peter. 

• 4 april: Officiële opening van het tuinseizoen. Borrel voor allen in de kantine 

• 11 april: De workshop EHBO en reanimatie. Een aanrader voor iedereen die wil weten wat te doen 
in een noodsituatie. Vrij toegankelijk voor alle tuinders.  Plaats: de kantine. Start 13.00 uur.  

 

Feestelijke Opening Parkeerterrein 
 
Op zaterdag 4 april zal het geheel vernieuwde parkeerterrein op feestelijke wijze officieel worden geopend.  
 
De afgelopen weken is hard gewerkt aan de herinrichting van ons parkeerterrein. En het is werkelijk prachtig 
aan het worden. Als u het nog niet heeft kunnen bewonderen, moet u het beslist snel komen kijken. De 
planning is om het voor de 14e maart helemaal klaar te hebben. Voor die tijd moet er nog het een en ander 
gebeuren aan de verlichting en de beplanting. We hopen voor die tijd ook nog een laadpaal te kunnen 
plaatsen voor elektrische fietsen en invalidenwagentjes en wellicht ook een overkapping voor de fietsen.  
 
Natuurlijk willen we het parkeerterrein ook zo mooi houden. Er is dan geen plaats meer voor losse karretjes, 
zwerffietsen, en als alternatieve stalling voor aanhangwagens, campers en andere voertuigen. 
 
Vraag: wie van u weet of heeft wellicht nog ergens zo’n overdekt fietsenhok of laadpaal? Niet al te duur? 
 
 

Wist U 
• dat er tijdens de februari stormen op ons park toch nog 3 bomen zijn omgewaaid? 

• dat de gezamenlijke tuinbeurten onderdeel zijn van de contributie? Alleen voor tuinders van 75 jaar 
en ouder geldt een speciale regeling. 

• dat de achterhekken nog tot 1 april afgesloten blijven? U kunt het park dus niet binnen komen of 
verlaten via de achterhekken richting Ransdorp en richting Amsterdam Noord.  



 
 

 

 

• dat er op dit moment meer dan XXX  aspirant tuinders staan ingeschreven voor ons tuinpark? 

• Dat u elke laatste vrijdag van de maand uw grofvuil ook kunt aan bieden op de Liergouw?l  

• Heeft u zelf mededelingen voor de volgende nieuwsbrief? U kunt deze doormailen naar ons 
mailadres tuinwijckamsterdam@gmail.com. 

 
 
 

Het bestuur 
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