
Website

Nagenieten van een succesvol lentefeest! juni 2022 - Bekijk de webversie

In deze nieuwsbrief
Lentefeest! 
Volgend Tuinwijckfeest op 27 augustus?
Ans is weer beter
Laatste tuindienst voor ploegleider Heidi
Borderbeheer rondom kantine
Tuinwijck in Dagblad van het Noorden
Communicatieplatform?

Agenda
9 juli – Tuindienst (Zandrie Bolks) 
23 juli – Tuindienst (Ida Buist) 
1 augustus – Heg en Pad controle

Meedoen met maandelijks Biljarten?

Lentefeest was een groot succes!
Gezellige kraampjes met stekjes, spulletjes en luxe koffie van de Koffiepod, de rondleiding van
IVN-gids Peter, Grunneger kouk en de foto-expositie van De Groentjes in de kantine, muziek
van Dr. Gipsy, de meer dan geslaagde fotospeurtocht: het was een heel fijn lentefeest! In de
volgende nieuwsbrief komt de aftermovie – om nog eens na te genieten.

Het volgende Tuinwijckfeest op 27 augustus?
Het Lichtjesfeest is een begrip wat elke Tuinwijcker zou moeten kennen. Dat wordt gevierd op
de laatste zaterdag van de zomervakantie. Tijdens de ALV in mei is besloten om dat volgend
jaar – dan bestaat Tuinwijck 110 jaar! – weer groots te vieren.
Maar dit jaar misschien een feestje in een kleinere vorm? Er zijn al enkele ideeën voor 27
augustus: van een theatervoorstelling, open henkjesdag om elkaars tuin en/of huisje te
bekijken, samenstellen van een Tuinwijck-koor tot gezellig wat samen eten en drinken. Zin om
mee te helpen aan dit feest? Laat het Jurgen weten door deze mail te beantwoorden, dan
prikken we in juli een datum om eens de spreekwoordelijke koppen bij elkaar te steken.

Voorzitter Ans weer op de been
Letterlijk! In een eerdere nieuwsbrief lieten we weten dat Ans een hartinfarct heeft gehad.
Inmiddels is ze gelukkig 'gerepareerd' – zoals ze dat zelf zegt. Je kan haar voor Tuinwijckzaken
dus weer bereiken! 

Tuin
Heidi Renkema
Zaterdag 28 mei was het de laatste tuindienst voor 
ploegleider Heidi Renkema. Zij gaat Tuinwijck helaas 
verlaten. Ze is namelijk verhuist naar een huis met een grote 
tuin.
 
Deze leuke dame gaan we zeker missen. De fotograaf van dit 
portret is mijn partner Rudmer Nijman.
 
Met tuingroet,
Elske (Tuin 81)

Borderbeheer rondom kantine
Er is nog niet iemand gevonden om de border te beheren
rondom de kantine. Heb je zin om dit stukje van Tuinwijck te
onderhouden – in plaats van de tuindienst? Stem dit dan af
met tuincommissaris Rob! 

Foto uit het archief van Jan van der Til (tuin 12)

Communicatie
'Arbeidersparadijs verliest toegankelijkheid'
Johan de Veer – journalist bij Dagblad van het Noorden – is tijdens het Lentefeest op Tuinwijck
geweest en schreef dit artikel: Arbeidersparadijs verliest toegankelijkheid.

In reactie daarop stuurde Frits Boersma (penningmeester) dit opinistuk in met zijn conclusie dat
de titel Arbeidersparadijs transformeert tot bijenparadijs beter zou passen.  

Communicatie van Tuinwijck
Hoe vind je de communicatiekanalen van Tuinwijck? Mis je nog iets? 

De huidige communicatiekanalen zijn: de maandelijkse nieuwsbrief, info-bord bij de
ingang, website van Tuinwijck en het jaarlijkse Groene Boekje. Daarnaast komen de leden
tijdens de ALV twee keer per jaar bij elkaar. 

Enkele leden gaven aan behoefte te hebben aan een platform zoals een forumpagina of een
Facebook-groep. Vul deze enquete in om je gedachten hierover te delen. Dankjewel! 

Tips

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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