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Biljarten op Tuinwijck? Aan jullie de keu's! Maart 2022 - Bekijk de webversie

In deze nieuwsbrief
Biljarten op Tuinwijck
Gezocht: beheerder
kantineborder
Zandbakzand aangeboden
Nationale Bijentelling
Nieuwe website
Heb jij foto's van Tuinwijck? 

Agenda
Sinds 12 maart staat het water er weer op
19 maart Tuindienst met ploegleider Heidi Renkema
2 april Tuindienst met ploegleider Irene van Gils
10 april Biljarten in de kantine
11 april Tuindienst met ploegleider Eppie Edzes
16 april Tuindienst met ploegleider Arnold Mallee
18 april Heg- en padcontrole

Algemeen
Biljarten op Tuinwijck?
Dat kan! Op het filmpje van Frits Boersma in de
vorige nieuwsbrief zie je enthousiaste biljarters in de
kantine. Het is hoog tijd het mooie biljart weer in ere
te herstellen, vindt Grietje de Jong (Tuin 39). Zij stelt
voor om één keer in de 4 weken gezellig ‘een keutje
te leggen’.

Daarom worden alle Tuinwijck-biljarters uitgenodigd
op zondagmiddag 10 april a.s. van 15.00 - 17.00
uur naar de kantine te komen. We kunnen dan een
start maken en ook overleggen hoe vaak en
wanneer we willen spelen. Waarschijnlijk is in
verband met de beschikbaarheid van de kantine de
woensdagvond geschikt.
 
Mocht je er op 10 april niet bij kunnen zijn maar wel
mee willen doen? Stuur Grietje een mail

Tuin
Beheerder kantineborder
We zoeken iemand die het leuk zou vinden om de
kantineborder te onderhouden. Dit is de border
rondom het terras van de kantine.

Het gaat daarbij om onkruidvrij houden, snoeien en
eventueel aanpassen van de beplanting. Het is een
taak die op eigen gelegenheid kan worden
uitgevoerd en die zich over het hele seizoen
uitstrekt.

Als borderbeheerder hoef je geen tuindiensten uit te
voeren. Interesse? Mail tuincommissaris Rob

Zandbakzand
Op 2 april wordt het zand van de
zandbak ververst. Als iemand het
oude zand kan gebruiken voor
bestraten of ophogen of iets
dergelijks kan dit tot die tijd uit de
zandbak worden gehaald.

Ecologie
Nationale Bijentelling
Draag bij aan de bescherming
van de wilde bij en tel mee!

De Nationale Bijentelling 2022
is in het weekend van 23 en 24
april. Klik op de afbeelding voor
meer informatie. 

Communicatie
Nieuwe website met inlogcode
Achter de schermen zijn wij druk bezig met
het maken van een nieuwe website. Deze
komt in april online! 

Alle leden ontvangen rond die tijd ook
inloggegevens per mail. Daarmee kun je op
een speciale ledenpagina inloggen. Op deze
pagina vind je straks overzichtelijk alle
informatie over Tuinwijck dat handig is om als
lid te weten. 

Foto's van Tuinwijck gezocht!
Voor in nieuwsbrieven, drukwerk als 't
Groene Boekje en op de nieuwe website
vinden wij het leuk om foto's van leden te
laten zien. Heb jij mooie beelden van
Tuinwijck die wij – natuurlijk met
naamsvermelding van de fotograaf –
mogen gebruiken?

Mail dan je foto's naar Jurgen  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.

https://vv-tuinwijck.email-provider.nl/link/pqyymmlnna/2octmrsotz/v0vsriexp2/wtywjhicnh/7momaeim4r
https://vv-tuinwijck.email-provider.nl/link/pqyymmlnna/2octmrsotz/0kkgb8jwnz/wtywjhicnh/7momaeim4r
https://vv-tuinwijck.email-provider.eu/web/pqyymmlnna/2octmrsotz/wtywjhicnh/7momaeim4r
https://vv-tuinwijck.email-provider.nl/link/pqyymmlnna/2octmrsotz/lotgworuan/wtywjhicnh/7momaeim4r
mailto:dejong127grietje@gmail.com?subject=Biljarten%20op%20Tuinwijck
mailto:tuincommissaris@tuinwijck.nl?subject=Beheer%20kantineborder
https://vv-tuinwijck.email-provider.nl/link/pqyymmlnna/2octmrsotz/1tionovtug/wtywjhicnh/7momaeim4r
https://vv-tuinwijck.email-provider.nl/link/pqyymmlnna/2octmrsotz/jchvoxwkwa/wtywjhicnh/7momaeim4r
mailto:communicatie@tuinwijck.nl?subject=Foto's%20Tuinwijck
https://vv-tuinwijck.email-provider.nl/link/pqyymmlnna/2octmrsotz/uiyyrdc59w/wtywjhicnh/7momaeim4r
https://vv-tuinwijck.email-provider.nl/link/pqyymmlnna/2octmrsotz/zv2jf3927k/wtywjhicnh/7momaeim4r
mailto:website@tuinwijck.nl
https://vv-tuinwijck.email-provider.eu/unsubscribe/pqyymmlnna/2octmrsotz/wtywjhicnh/7momaeim4r
https://vv-tuinwijck.email-provider.eu/memberforms/edit/standalone/request/?a=pqyymmlnna&l=wtywjhicnh&m=7momaeim4r
mailto:communicatie@tuinwijck.nl
https://vv-tuinwijck.email-provider.nl/link/pqyymmlnna/2octmrsotz/fsm0xjmt3g/wtywjhicnh/7momaeim4r?account_id=pqyymmlnna&campaign_id=2octmrsotz

