
Als het goed is heb je inmiddels 't Groene Boekje 2022 per post
ontvangen. Via deze link kun je de digitale versie downloaden.

Heb je het boekje niet per post ontvangen en wil je deze nog graag op
papier krijgen? Stuur een mail

Volg het Instagramaccount van podcast De
Groentjes om als eerste op de hoogte te zijn
zodra de afleveringen over Tuinwijck online
komen.

Leuk om de komende tijd te letten op de staartmezen. Deze
zijn tijdens de tuinvogeltelling op Tuinwijck gezien en kunnen
al in februari gaan nestelen in coniferen.

Website

Het tuinseizoen barst bijna weer los! Februari 2022 - Bekijk de webversie

In deze nieuwsbrief
Prijslijst 2022
Calamiteitenregeling 
Tuinvogeltelling groot succes!
't Groene Boekje

Agenda
19 maart - eerste tuindienst
Met ploegleider Heidi Renkema (tuin
120) en de leden van tuinnummers 13,
26, 34, 43C, 53, 78, 89, 99, 112, 131,
141, 152 en 161. Veel plezier!

Algemeen
Prijslijst 2022
Op Tuinwijck stijgen de gasprijzen ook. Per
gasfles betaal je nu €35,- (voorheen €31,-)
en een drukverdeler kost €13,- (voorheen
€11,50). Verder zijn de prijzen gelijk
gebleven.

Download hier de Prijslijst - 2022

Calamiteitenregeling
Wat te doen bij een noodsituatie op
Tuinwijck? Zie daarvoor het stappenplan in
de calamiteitenregeling. 

Download hier de Calamiteitenregeling

Ecologie

Tuinvogeltelling groot succes
Op de zonnige zondag van 30 januari
kwamen 13 leden (zie bovenstaande foto)
naar Tuinwijck om mee te doen met de
landelijke tuinvogeltelling. Onder het genot
van een kopje koffie werd uitleg gegeven
over de spelregels en verteld welke vogels
we zouden kunnen verwachten. Na het
startsein werd er een half uur geteld.
Tuinwijck doet hier al een paar jaar aan mee
en dit jaar zijn een recordaantal vogels
gezien!

Benieuwd naar de resultaten? Lees hier het
verslag van Abel Jagersma.

Oproep voor leden Spoorlaan
en Vlinderlaan
Sinds 2009 telt Abel Jagersma
nachtvlinders. Omdat hij meedoet met het
landelijk meetnet van de Vlinderstichting
moeten de vallen op een vaste plaats staan.
Er staat één achter de paddenpoel en de
ander staat in de bongerd vlakbij de
zandbak. De Spoorlaan en de Vlinderlaan
blijven helaas enigszins buiten beeld. Abel
zou daar graag geregeld een kleine lichtval
in een tuin willen zetten.

Bij wie zou dat mogen? Mail Abel 

Communicatie

Tips
Film over Tuinwijck door Frits Boersma

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • 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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