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verzekering van je tuinhuis.

Hij maakt op dit moment ook
een podcast - een soort
radiodocumentaire - over het
leven op Tuinwijck. Samen met

podcastmaker Marius Kooij hebben zij
afgelopen zomer diverse interviews gedaan
met leden van Tuinwijck. In de lente kun je
dit gaan beluisteren! 

Website

Gelukkig en groen nieuwjaar, {{voornaam}}
{{achternaam}}?

Bekijk de webversie

In deze nieuwsbrief
Download: Collectieve verzekering
Aanmelden Werkgroep Ecologie
Plannen van het Bouwteam
Aspirant-bestuurslid communicatie: Jurgen van Tolie
Nieuwe website

Oud bestuurslid Gerda Bosma overleden
Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van oud-bestuurslid en -secretaris Gerda
Bosma (Tuin 140). Het bestuur heeft namens alle leden een kaart gestuurd. Wij wensen haar
nabestaanden veel sterkte toe.

Algemeen

Adreswijziging doorgeven
Als je adreswijzigingen wilt doorgeven, dan
kan dat bij onze secretaris Ellen Kuijpers
(secretaris@tuinwijck.nl). 

Mail Ellen

Collectieve verzekering

Tuin

Bessenstruiken verplaatsen
Met ploegleiders is afgesproken om de
bessenstruiken naar de Bongerd te verplaatsen,
omdat het op de huidige plek te donker is.
Fruitbomen en bessen staan dan mooi bij elkaar. 

Winter!
Op woensdag 22 december lag Tuinwijck onder een
deken van rijp. 

Bouw

Plannen maken
Deze winter denkt het Bouwteam na over activiteiten voor het komende tuinseizoen. Enkele
plannen zijn:
 

Een nieuw hek achter de portiersloge als toegang naar de berging voor o.a. de grasmaaier.
Roosters voor klimplanten aan de zuidmuren van de kantine.
Onderhoudsklussen in de speeltuin.
En de kantine is aan onderhoud en verduurzaming toe.

Ecologie
Doe je mee met de werkgroep?

Ecologie is belangrijk voor Tuinwijck. De ALV heeft afgelopen november daarom goedkeuring
gegeven aan de oprichting van een Werkgroep Ecologie. Deze werkgroep gaat over het
ecologisch beheer van de publieke gedeelten van Tuinwijck. 

Wil je hier lid van worden of heb je er vragen over? Neem dan contact op met bestuurslid
Ecologie Jan van der Til.

Mail Jan

Communicatie
Jurgen van Tolie is aspirant-bestuurslid
Jurgen heeft aangegeven het bestuur te
willen versterken op het gebied van
communicatie. Sinds december doet Jurgen
mee met de bestuursvergaderingen.
Eerstvolgende ALV vindt met goedvinden
van de leden de officiële benoeming plaats. 

Sinds maart 2021 is Jurgen lid van Tuinwijck
en heeft Tuin 133 samen met Jorian. 

Website
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de nieuwe website van Tuinwijck. Peter Huizenga
verzorgt hiervoor de vormgeving en technische kant. Het bestuur kijkt nu naar de inhoud en
indeling. Het streven is om bij aanvang van tuinseizoen 2022 de nieuwe website te lanceren. 

Heb je ideeën voor de website of wil je meedenken met andere communicatiezaken? Leuk!
Neem dan contact op met Jurgen van Tolie. 

Mail Jurgen

Tips

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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