
 
 

 

 

Mei 2018 
Bijgevoegd vindt u de derde nieuwsbrief van 2018 met de volgende onderwerpen: 

- Algemene Leden Vergadering 19 mei 
- Gastverblijf op Tuinwijck 
- Grind- en houtsnippers 
- Seizoensrust 
- Tuinschouw begint over paar weken 
- Gebruik geen azijn of zout voor het schoonmaken van uw paden 
- Groene kar gelijk terug na gebruik 
- Bomenkap parkeerplaats 
- Adverteren in de Gazet 
- Overbodige spullen en afval zelf afvoeren 
- Hulp en mede-coördinator gezocht voor winkeltje 
- Kapotte watermeters 
- Exposeren of uw tuin openstellen voor de Open Tuin- en Kunstdag 
- EHBO-cursus 

 

Algemene Leden Vergadering 19 mei 
 
Om 14:00 uur begint de Algemene Leden Vergadering in onze kantine. De agenda en alle bijbehorende 
stukken zijn naar iedereen verstuurd. Met o.a. een aantal jubilarissen die 25 jaar op het park zitten, de voors 
en tegens van groene paden, nieuwe commissieleden, de financiële gezondheid van Tuinwijck en nog veel 
meer. Komt allen en vergeet u niet af te melden als u niet bij deze belangrijke vergadering aanwezig kunt 
zijn. 
 

Gastverblijf op Tuinwijck 
 
Volgens de regelementen mag u één keer per jaar voor een maximum van 4 weken een familielid of 
vrienden te logeren hebben in uw tuinhuis en dient u dit te melden bij het bestuur. Nooit mag een huisje 
verhuurd worden, dit kan het bestaan van ons tuinpark in gevaar brengen omdat de gemeente dan ons park 
zou kunnen aanmerken als een vakantiepark met alle gevolgen van dien voor de jaarlijkse bijdrage. 
 

Grind- en houtsnippers op de parkeerplaats 
 
Het grind op de parkeerplaats mag u niet gebruiken. Een aantal mensen zijn helaas toch in de weer gegaan 
met wat kruiwagentjes. Het grind is nodig voor drainagewerkzaamheden, daarnaast moeten de paden op 
bepaalde plekken eerst geëgaliseerd worden of worden opengebroken om verspilling van grind tegen te 
gaan. 
 
Houtsnippers kunt u zelf ophalen met de kruiwagen voor 2 euro per kruiwagen, hetgeen u betaalt in het 
winkeltje op zaterdag. Een hele kar kost 15 euro. De opbrengst hiervan zorgt ervoor dat we de jaarlijkse 
stijging van de bijdrage aan het park zo minimaal mogelijk blijft. 
 

 



 
 

 

 

Seizoensrust 
 
Vanaf 1 mei geldt de seizoensrust zoals besloten tijdens de Algemene Leden Vergadering vorig jaar. Dit 
betekent dat alleen zaterdagochtend van 09:00 tot 13:00 uur en woensdagmiddag van 17:00 tot 20:00 uur 
gebruik gemaakt mag worden van elektrische apparatuur zoals gereedschap, maaimachines e.d. 
 
Als er een calamiteit is zoals een gebroken waterleiding, kunt u dit soort uitzonderingen even melden bij het 
bestuur en informeer de buren. Agressieve reacties als u wordt aangesproken op overlast worden niet 
getolereerd.  

 
Tuinschouw begint over paar weken 
 
De jaarlijkse tuinschouw zal beginnen over een paar weken. De verfraaiing zal alle tuinen bezoeken en 
controleren of  de heg niet hoger is dan 1,80 meter en dat rommel op de tuin uit het zicht is. Het pad 
grenzend aan de tuin dient onkruidvrij te zijn, overhangende takken dienen verwijderd te zijn en uw tuin 
dient er verzorgd uit te zien.   
 

Gebruik geen azijn en zout 
 
Vormen van azijn en zout om de paden schoon te houden en onkruidvrij te maken worden met klem 
afgeraden. Door het gebruik ervan verslechtert de bodemstructuur, het leven in de bodem wordt aangetast. 
Probeer het met heet water of als het met de hand niet lukt, kunt u het ook wegbranden met speciale 
branders die hiervoor in de handel zijn.  
 

Groene kar gelijk terug na gebruik  
 
De groene kar dient u na het laden en lossen gelijk terug te brengen naar zijn plek bij het kantineperk. 
Andere tuinders zitten er misschien op te wachten. Binnen het tuinseizoen is er geen gemotoriseerd verkeer 
op de trekkers na, op het park toegestaan. Buiten het seizoen alleen met een ontheffing 
 
Voor een ontheffing dient u een week van te voren een email te sturen om toestemming waarna u de 
groene ontheffing zichtbaar onder de voorruit dient te leggen.  
 

Bomenkap parkeerplaats 
 
In opdracht van de gemeente zijn een aantal Amerikaanse populieren gekapt op de parkeerplaats. Na een 
dodelijk ongeval met een vallende tak vorig jaar, heeft de gemeente daarom besloten tot kap. Deze soort 
heeft de eigenschap om na omstreeks 30 jaar spontaan takken los te laten.  
 

 
 
 



 
 

 

 

Uw bedrijf of service in de Gazet? 
 
Wilt u uw bedrijf of uw expertise aanbieden aan meer tuinders? Meer bekendheid? Adverteren in onze 
Gazet zou uw misschien aan nieuwe klanten kunnen helpen. Stuur een email naar 
gazet.tuinwijck@gmail.com voor meer informatie en de kosten. 
 

Overbodige spullen zelf afvoeren 
 
Goed bedoeld maar helaas bijna nooit bruikbaar, zijn de spullen die tuinders nu achterlaten bij het kidshonk, 
bij de speeltuin of op andere plekken. Neem eerst contact op met de betreffende commissie of het echt 
bruikbaar is. Ook als uw kind speelt bij de speeltuin, ruimt u dan even het speelgoed weer op na het spelen?  
 
Als u denkt een andere tuinder te kunnen helpen, biedt het dan aan bij het Neem-Mij-Mee theater op elke 
eerste zaterdag van de maand. Lukt het daar ook niet, dan dient u zelf de afvoer te regelen zoals met al uw 
huis- en tuinafval en huisraad. 
 
Voor klein afval kunt u voor 2 euro speciale blauwe Tuinwijck afvalzakken in het winkeltje kopen, die mogen 
wel in de container achter het hek en kunnen ingeleverd worden tijdens de openingstijden van het winkeltje. 
  

Hulp en mede-coördinator winkeltje gezocht 
 
Liever werken in het winkeltje dan een tuinbeurt? Dat kan. We zijn op zoek naar mensen die kunnen helpen 
in het winkeltje. Ook zoeken we een mede-coördinator die naast Annemarie soms het winkeltje wil runnen. 
Reacties kunt u sturen naar Tuinwijckamsterdam@gmail.com 
 

Kapotte watermeter? 
 
De watermeter valt onder uw eigen verantwoordelijkheid en hoort bij uw tuin. In het geval uw watermeter 
kapot is, kunt een nieuwe meter kopen in het winkeltje. De oude kapotte meter dient u in te leveren zodat 
we de juiste waterstand kunnen noteren. U moet hem zelf aansluiten maar als dat lastig is, kunnen we tegen 
een vergoeding iemand regelen die de watermeter voor u vervangt. 
 

Exposeren tijdens de Open Tuin- en Kunstdag? 
 
De jaarlijkse Open Tuin- en Kunstdag vindt plaats op 23 juni. Wilt u uw tuin opstellen of wilt u uw 
haakwerkjes, kunstwerken of iets anders laten zien, meldt u zich dan aan door contact op te nemen met 
Kees of een email te sturen naar tuinwijckamsterdam@gmail.com. 
 

EHBO-cursus 
 
Wilt u leren reanimeren of het gebruik van de AED? We hebben nu al veel aanmeldingen maar met een paar 
extra aanmeldingen kunnen we zelfs de cursus hier in de kantine houden. Meldt u aan bij Yvette of stuur een 
email om u op te geven. 
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