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De Bostulp siert de entreeborder! april 2022 - Bekijk de webversie

In deze nieuwsbrief
Aankondiging lentefeest
Tuinwijcks vernieuwde website
Elke maand biljarten 
Verhoging gasprijs
Insectenhotelverzorger gezocht
Eerste bijeenkomst Werkgroep Ecologie
Tuinwijck
Tuinreportage in Tuinliefhebber

Agenda
16 april Tuindienst (Arnold Mallee)
18 april 1e Heg- en padcontrole
20 april Biljarten in de kantine
23 en 24 april Nationale Bijentelling 
30 april Tuindienst (Zandrie Bolks) 
14 mei Tuindienst (Ida Buist) 
16 mei ALV

Algemeen
Lentefeest! – 11 juni
Op zaterdag 11 juni vieren wij het Lentefeest op Tuinwijck! Om een aantrekkelijk programma
samen te stellen – met de welbekende markt, gezellige muziek, taart, en leuke activiteiten voor
jong en oud – doen we graag een oproep! 

De Markt
Lijkt het je leuk om (weer) op de markt te staan met bijvoorbeeld planten, tuinspullen of
tweedehandsspulletjes – of iets anders? Laat het dan weten aan Sina van Os (tuin 63 –
telefoon: 050 - 3644788 of 06 28908236), geef dan ook aan of je een eigen kraam (3 x 1 meter)
wilt of dat je deze liever deelt met iemand. 

Ideeën of helpen met voorbereiding?
Heb je een ander leuk idee voor het Lentefeest en/of wil je helpen (op de dag zelf) met de
voorbereidingen? Dat horen wij heel graag. Bedankt alvast, we maken er samen een gezellige
dag van! 

Biljarten in de kantine
Afgelopen zondag kwamen
Tuinwijckbiljarters bij elkaar in de kantine.
Daar is besloten om 1 x per maand 'een
keutje te leggen'. Wil je ook mee doen?
Wees welkom op woensdag 22 april om
19.30 uur. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Grietje (tuin 39).  

Gasfles kost €41,-
De inkoopprijzen van gasflessen is
gestegen. Dat betekent dat een gasfles bij
Jaap nu €41,- kost. Bekijk hier de nieuwe
prijslijst.

Tuin
Insectenhotelverzorger gezocht!
Op de hoek van de speeltuin heeft Tuinwijck
een Insectenhotel. Zoals elk hotel heeft ook
deze onderhoud nodig. Met name de
kamers kunnen wat herinrichting en een
opknapbeurt gebruiken. Wie wil zich
hierover ontfermen en zorg dragen voor de
inrichting (en het bijhouden hiervan) van het
Insectenhotel? Zoem, zoem, vertel het Jan!

Het grindpad onkruidvrij maken
De eerste heg- en padcontrole komt er aan
(18 april). Onkruid wieden is het handigst
door grind naar het midden van het pad te
vegen en het dan weg te plukken. Gebruik
geen azijn! Dat verzuurt de grond en is
slecht voor het grondwater en de
organismen die in de grond leven.

Sloot goed gebaggerd?
Voor een goede doorstroom van de sloten is het belangrijk dat de sloten gebaggerd zijn. Dit
doen we meestal in het najaar. Maar nu het waterleven weer op gang is gekomen, kan je dit ook
nu doen. 

Ecologie

Bostulp siert entreeborder
Vorig najaar zijn honderden stinzenbollen geplant in de entreeborder. De meesten komen nu op
en beginnen te bloeien, waaronder de beschermde Bostulp. Het is de enige inheemse tulp in
Nederland. Een kritische plant die een zeer specifieke standplaats eist. Je komt de Bostulp dan
ook maar zeldzaam tegen in grote getale. Fiets bij de entree van Tuinwijck niet meteen door,
maar verwonder je eens over alle pracht in de entreeborder!

Eerste bijeenkomst Werkgroep Ecologie Tuinwijck
Naar aanleiding van de ALV in november 2021 is besloten de werkgroep ecologie in het leven te
roepen. Inmiddels hebben enthousiaste Tuinwijckers zich aangemeld en is de eerste
bijeenkomst al geweest. De eerste plannen worden momenteel gemaakt. Wil je ook meedenken
in deze werkgroep? Mail de werkgroep.

Communicatie
Tuinwijcks nieuwe website
De afgelopen maanden is Peter Huizinga
druk bezig geweest om een prachtig nieuwe
website te maken voor Tuinwijck! Heb je het
al gezien?

Inloggen
Ieder lid krijgt nog een eigen inlogcode,
maar tot die tijd kun je tijdelijk met de
volgende gegevens inloggen: 
- Gebruikersnaam: Tuinwijck
- Wachtwoord: Helperzoom8

Heb je tips of opmerkingen? Deel het met
ons!

Tuinwijck in de Tuinliefhebber
Voor de zomereditie van de Tuinliefhebber –
de magazine die je elk seizoen krijgt van
AVVN – willen ze graag een 'tuinreportage'
maken van een tuin op Tuinwijck! Ze komen
dan tijdens het Lentefeest op 11 juni langs
voor een interview.

Lijkt jou dat leuk? Of ken je een Tuinwijcker
die een plekje verdient in de Tuinliefhebber?
Laat het Jurgen weten.

Tips

Wandelroute op Tuinwijck
Peter Huizenga en Saskia van den Berg
hebben in het kader van hun
natuurgidsopleiding bij IVN een wandelroute
uitgezet op Tuinwijck. Loop maandelijks
onder begeleiding van een gids of doe-het-
zelf door de QR codes te scannen.

Podcast De Groentjes - een
portret van Tuinwijck
Inmiddels staan de eerste drie afleveringen
van podcast De Groentjes online.
Aanstaande zondag verschijnt aflevering 4 -
'Vuurvaste handen' waarin we onder andere
de kantine schoonmaken met Sophia.

Tuinwijcktakken in het Fries
Museum
De drielingstorm Dudley, Eunice en Franklin
werden enkele bomen op Tuinwijck fataal.
Met dank aan Judith (tuin 88) zijn enkele
takken daarvan nu te bewonderen in het
Fries Museum! 

Vanaf 16 april presenteert het Fries
Museum de eerste tentoonstelling van Petrit
Halilaj (Kostërrc, Kosovo, 1986) in
Nederland. De tentoonstelling opent a.s.
zaterdag 16 april met een gratis
openingsdag. 

Slakken in de tuin
Massaal zijn de naaktslakken terug!
Ongetwijfeld verjongd. In februari was de
paartijd. Vorig jaar veel, nu nog meer? Het
begint al vroeg. Hier een foto van zomer
2021. Groeten van Ebel (tuin 14)

Deze e-mail is verstuurd aan website@tuinwijck.nl. • Als u geen e-mails meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.

• Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@tuinwijck.nl toe aan uw adresboek.
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