
 
 

 

 

Maart 2018 
Bijgevoegd vindt u de tweede nieuwsbrief van 2018 met de volgende onderwerpen: 

- Opening tuinseizoen 17 maart 
- Wilgentunnel maken voor de kids 
- Verhoging voor kinderen bij het speeldveld 
- Wie helpt mee de Open Tuinendag te organiseren? 
- Klussen mag nog tot eind april 
- Winkeltje op zijn vroegst open na 1 april 
- Vrijwilligers gezocht 

 

Opening tuinseizoen 17 maart 
 
Komende zaterdag begint het nieuwe tuinseizoen! Zoals gebruikelijk sluiten we de eerste werkbeurt af met 
een heerlijke gezamenlijke lunch in de kantine. Iedereen is welkom dus ook al diegenen die geen werkbeurt 
hebben die dag. Wij hopen jullie allemaal te zien zaterdag! 
 

Wilgentunnel maken voor de kids 
 
De kinderen hebben komende zaterdag al gelijk hun eerste eigen activiteit door onder het toeziend oog van 
een aantal ouders een wilgentunnel te gaan bouwen. Zaterdag 17 maart verzamelen we om half elf bij het 
kidshonk. U kunt trouwens Marcella een bericht sturen als u toegevoegd wilt worden aan de kids-app via 06-

51967520. Op die manier blijft up op de hoogte van alle activiteiten. 
 

Verhoging voor kinderen bij het speelveld 
 
Tijdens de laatste ALV hebben de leden besloten tot een gedeeltelijk nieuwe inrichting van het speelveld. 
Eén van de plannen die we gaan verwezenlijken zijn twee verhogingen bestaand uit groenfafval 
(boomstammen en takken), zand en aarde die weer ingezaaid gaan worden met gras, zodat een geheel 
gevormd wordt met het speelveld. U kunt tot 13 april kosteloos uw groenafval binnen de gemarkeerde 
cirkels leggen.  
 
Let wel, ander afval zoals etensresten en bouwafval zijn niet toegestaan. En net zoals bij alle afvoer op 
Tuinwijck, dient u zelf het groenafval te brengen met behulp van uw eigen kruiwagens.  
 

Wie helpt mee de Open Tuinendag te organiseren? 
 
Afgelopen jaar was de Open Tuinendag wederom een groot succes en dit jaar komt er ook een 
zomerfestival! Het vergt echter heel wat organisatie (flyers maken, styling, programmeren etc) en als u 
daarbij wilt helpen, kunt u contact opnemen met Marcella of een email te sturen naar ons 
Tuinwijckamsterdam@gmail.com. 
 

 
 



 
 

 

 

Vrij klussen mag tot eind april 
 
Tot eind april mag u nog klussen op uw tuin met het gebruik van elektrisch gereedschap. Vanaf 1 mei gelden 
de tijden zoals afgesproken  tijdens de Algemene Ledenvergadering: zaterdagochtend tot 13:00 uur en 
woensdagavond van 17:00 uur tot 20:00 uur. 
 

Winkeltje open na 1 april 
 
Corrie heeft ons park helaas verlaten en nu zijn we bezig met het regelen voor opvolging van haar 
activiteiten in het winkeltje. We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen. U kunt zich bij interesse 
aanmelden bij het bestuur. 
 

Vrijwilligers gezocht 

 
Op onze website staan alle vacatures voor vrijwilligers die we zoeken. De commissies, het bestuur en nog 
veel veel meer drijft op al onze geweldige vrijwilligers. We kunnen nog wel wat handjes gebruiken. Kijk even 
als u een geweldige penningmeester bent, houdt van baggeren of de website wilt bijhouden bijvoorbeeld. 
 
 
 


