
#Meimotten
Zoals iedereen bijna wel weet, telt Abel
Jagersma regelmatig het aantal soorten
nachtvlinders op Tuinwijck. In Nederland leven
meer dan 2400 soorten vlinders en dat zijn
bijna allemaal nachtvlinders. In mei staan de
sociale media van De Vlinderstichting in het
teken van nachtvlinders.

Website

A.s. maandag 16 mei om 19.30 uur ALV in de kantine. mei 2022 - Bekijk de webversie

In deze nieuwsbrief
ALV - maandag 16 mei 
Lentefeest - zaterdag 11 juni 
Bericht van Sloot- en walcommissie 
Ideeënbus
Laatste aflevering van podcast De
Groentjes
Onderzoek naar stadstuinieren

Agenda
14 mei - Tuindienst (Ida Buist) 
16 mei 19.30 uur - ALV in de kantine van
Tuinwijck
28 mei - Tuindienst (Heidi Renkema) 
6 juni - Heg- en padcontrole 
11 juni - Tuindienst (Irene van Gils) 
11 juni - Lentefeest + Stekjesmarkt

Rikkie Kuilder overleden
Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van Rikkie Kuilder op 20 april 2022. Zij is
voormalig lid van Tuinwijck – tuin 129 – en onder meer actief geweest in het bestuur en als
ploegleider bij de tuindienst. Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte toe.

Algemeen
Lieve medetuinders,
hartelijk dank voor al jullie meelevende reacties.
 
Afgelopen maandag heb ik de tweede hartkatheterisatie gehad en is er een dubbele stent
gezet. Het probleem van het hart is daarmee opgelost of tenminste onder controle. Wat dat
betreft kan ik nu met de revalidatie beginnen. Probleem is wel dat bij de eerste katheterisatie de
liesslagader is beschadigd, wat maakt dat ik maar korte afstand kan lopen. Om dat te herstellen
moet er er een operatie plaatsvinden en dat kan pas over minimaal 3 maanden. Deze zomer
sta ik dus op standje 1, dat wil zeggen een beetje scharrelen in huis en omdat ik gelukkig wel
aardig kan fietsen, ook weer op de tuin.
Ik voel me wel aardig goed, natuurlijk wel beperkt in fysieke en ook mentale energie. Hoe dat
verder gaat is nog moeilijk te zeggen, maar ik weet wel dat ik tijd moet nemen om terug te
komen. Plan is wel er weer helemaal bovenop te komen!

Zie jullie graag op de tuin. 

Groeten,
Ans (Tuin 24)

ALV - Maandag 16 mei 19.30 uur
Als het goed is hebben alle leden het boekje met de stukken voor de algemene
ledenvergadering (ALV) ontvangen. Je kan het ook digitaal downloaden door hier te klikken.

Mocht je hier niet bij aanwezig kunnen zijn, dan stellen wij het op prijs als je dit aan secretaris
Ellen Kuijpers doorgeeft. 

Lentefeest - 11 juni op Tuinwijck
Sina van Os is druk bezig met de voorbereidingen voor het Lentefeest! Er is weer een
fotospeurtocht, je kan met IVN-gids Peter Huizenga de wandelroute over Tuinwijck volgen én
natuurlijk zijn er weer gezellige kraampjes met stekjes, plantjes en tweedehandsspullen. Dr.
Gipsy – o.a. met Hugo Huisman, Tuin 54 – draagt zorg voor de muziek met een veelzijdig
repertoire. 

Zet het vast in je agenda en nodig vrienden en familie uit om te komen!

Heb je nog iets waarmee je het lentefeest nog leuker wilt maken of help je gewoon graag mee?
Mail dan Sina – klik hier (Tuin 63)

Tuin
Hoe houd ik mijn sloot
aantrekkelijk?
Zorg dat je slootwal vrij blijft van begroeiing
zodat het zonlicht de sloot kan bereiken. Dit
heeft namelijk een positief effect op de groei
van nuttige planten die in de sloot leven.
Deze planten zorgen op hun beurt weer voor
zuurstof in het water wat het een
aantrekkelijk geheel maakt voor
verschillende insecten en amfibieën. Heb je
nog vragen? Neem contact op met Jim
Freeman, commissie sloot en wal

Bouw
Ideeënbus
Het bouwteam heeft een ideeënbus
opgehangen aan de kantine! Stop hier je
beste ideeën in voor Tuinwijck. Of een leuke
boodschap mag natuurlijk ook, die komt dan
misschien wel in de nieuwsbrief volgende
maand..

Communicatie
Informatieborden bij entree
De komende tijd worden de
informatieborden bij de ingang heringericht –
NB de rechterkast blijft voor iedereen
toegankelijk. Wil je meedenken over de
invulling hiervan of mis je informatie die daar
echt zou moeten hangen? Laat het dan
weten aan Jurgen. 

Mailadres werkgroep Ecologie
Jan van der Til is vanaf a.s. maandag (ALV)
geen bestuurslid ecologie meer. De
werkgroep ecologie opgericht beheert vanaf
nu het mailadres ecologie@tuinwijck.nl.
Mocht je Jan willen mailen, dan kan dat via
info@janvandertil.nl. 

Tips
Podcast de Groentjes
Aanstaande zondag verschijnt de laatste
aflevering (afl. 8 - Een stad zo groot als New
York) van de podcast over Tuinwijck. Hierin
vertellen Jaap en Sophia hoe zij elkaar
hebben ontmoet, geniet Marga van de
tuindienst, ruikt Jan gezonde aarde en leren
we van Agnes hoe we zaadbommen kunnen
maken. 

Onderzoek naar stadstuinieren
Luca Spalteholz is student Ruimtelijke
Planning & Ontwerp aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij doet onderzoek naar
stadstuinieren en als je hem wilt helpen, kun
je deze enquėte invullen. 

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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