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Is je tuinhuis goed verzekerd? Bekijk de webversie | September 2022

In deze nieuwsbrief
Vacatures: portier van Tuinwijck + beheer
gasflessen
Aanvraag machtiging kapvergunning
Is je tuinhuis goed verzekerd?
Tijd voor sloot en wal + meer tijd voor
heg en pad
Inspraakbijeenkomst 8 oktober invulling
oude moestuinen

Agenda
1 oktober – Tuindienst (Zandrie Bolks) 
3 oktober – Heg & Padcontrole 
8 oktober – Inspraakbijeenkomst
werkgroep ecologie
15 oktober – Tuindienst (Ida Buist) 
20 oktober – Hercontrole Heg & Pad
22 oktober – Tuindienst (Irene van Gils) 
29 oktober – Snipperdag
30 oktober – Controle sloot en wal 

Algemeen
Vacature: Portier van Tuinwijck
Jaap Meijer heeft aangegeven per januari
2023 te willen stoppen  als portier en het
beheer van de gasflessen. Jaap blijft wel lid
van het bouwteam. Sophia blijft het beheer,
schoonmaak en verhuur van de kantine
doen. Gelukkig blijft Jaap actief op
Tuinwijck, maar we gaan hem wel erg
missen als portier! Dus bij deze de
'vacature'. 

Functie van portier
Het doordeweeks en op zaterdag openen en
sluiten van het grote hek voor leden van
Tuinwijck, de gemeente en bedrijven.
Daarnaast is het belangrijk dat het complex
toegankelijk blijft voor hulpdiensten. 

Beheer gasflessen
Zorgen voor een voorraad volle gasflessen
en toebehoren en deze vervangen op
verzoek van leden. Daarbij is het ook
belangrijk de slangen en aansluitingen te
controleren. 

Voor deze beide taken zoeken we dus een
(of meerdere) vervanger(s). Er zijn natuurlijk
meerdere manieren om dit in te vullen.
Vooral het portierswerk is best een klus
vanwege de mate van beschikbaarheid. Ook
als je een deel zou willen doen, meld je aan
bij Ellen (secretaris)!

Bel of mail voor meer informatie met Ans
(voorzitter: 06 49118883). 

Verzekering tuinhuis
Ben je voldoende verzekerd voor de brand-
en stormverzekering? 

De laatste jaren zijn de (bouw)prijzen flink
gestegen, zelfs wel met 50% of meer, terwijl
de verzekerde bedragen voor het merendeel
niet zijn aangepast. Hier lees je informatie
over de collectieve verzekering van
Tuinwijck voor de tuinhuizen. 

Er is veel diversiteit aan tuinhuizen. Een
vastomlijnde (herbouw)prijs is daarom
helaas niet te geven. Maar de verzekeraar
ziet met regelmaat dat de herbouw van een
houten huisje tegenwoordig al gauw komt op
€ 15.000 à € 20.000,- en hoger. Daarbij
moet dan nog de inboedel, de schuur en/of
kas worden opgeteld.

Wij raden aan dat de leden zelf na (laten)
gaan wat de juiste huidige prijs is voor het
laten herbouwen van hun huisje. Wil je het
verzekerde bedrag van je tuinhuis
wijzigen? Laat dit dan weten aan de
penningmeester (Frits). Dit kan uiterlijk tot 1
oktober, dan is het vanaf half november
verzekerd tegen het nieuwe bedrag.
 

Controle heg en pad
De heg- en padcontrole van 19 september
wordt verschoven naar 3 oktober. De
hercontrole is twee weken later, op 20
oktober. Extra tijd om de paden extra schoon
en de heggetjes extra strak te maken!

En dikke pluim als je het al gedaan hebt! 

Tuin
Controle sloot en wal
Augustus en september zijn de beste
maanden om de sloot te baggeren, in deze
maanden verstoor je het leven in de sloot
minimaal.

Veel sloten op tuinwijck zijn redelijk begroeid
(met wier) en kunnen weer een bagger beurt
gebruiken. Deze maand is dus een
uitstekend moment om dit nog te doen. In
oktober wordt het baggeren al minder
wenselijk en tegen die tijd zal er ook weer
een controle plaatsvinden.

Verdwaalde sporken
Er zijn twee van de drie sporken verdwenen
uit het gereedschaphok. Wil degene die een
spork geleend heeft, deze terugbrengen?

Boom kappen?

Een omgevingsvergunning is nodig voor het kappen en fors snoeien van bomen
met een hoogte van 1.30 m en een doorsnede hebben van 20 cm of meer. Deze
bomen staan op de lijst (met naam en nummer) en op de plattegrond (met
nummer). Dit is ook te vinden op de website op de ledenpagina onder ‘downloads’. 

Wil je deze winter een boom gekapt hebben, waarvoor een omgevingsvergunning
nodig is? Dien vóór 1 oktober 2022 je aanvraag in bij Ans (voorzitter). De
aanvraag moet voorzien zijn van de naam en het nummer van de betreffende
boom, en een motivatie voor het kappen.

De aanvragen die voor 1 oktober 2022 binnen zijn, worden gebundeld. V.V.
Tuinwijck vraagt dan een machtiging aan bij de gemeente. De machtiging is nodig
om later een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen.

Ecologie

Denk mee met de werkgroep ecologie

Op zaterdag 8 oktober vanaf 15:30u presenteert de werkgroep ecologie haar ideeën voor het
picknickveldje naast de paddenpoel en het helofytenfilter. De werkgroep heeft naar aanleiding
van het monitoringsrapport van Waardenburg ervoor gekozen om op deze plek aan de slag te
gaan. Afgelopen jaren is het veldje onderhouden door het regelmatig te maaien. Hier liggen nog
kansen om meer biodiversiteit toe te voegen én Tuinwijck nog mooier te maken. Eén van de
ideeën is om op het veldje een poel te graven. Volgens het rapport van Waardenburg ligt de
huidige paddenpoel te veel in de schaduw voor amfibieën en kruidenrijke oevervegetatie.
Omdat op het picknickveldje wel genoeg zon komt, zou het een ideale plek zijn om een extra
poel te graven. We horen graag welke ideeën je hebt voor het veldje!

Datum: zaterdag 8 oktober
Tijd: 15:30-17:00
Locatie: Picknickveldje

Communicatie
Vind elkaar op Whatsapp
Margreet Timmer (tuin 100) heeft de whatsapp-groep 'Tuinwijck Snurken Alarm' opgericht. Het
is ooit opgericht voor de slapers op Tuinwijck in het hoogseizoen, om elkaar een berichtje te
kunnen sturen als je bijvoorbeeld iets geks hoort. Maar het is ook een fijne plek om direct iets
aan je mede-leden te vragen. 

Wil je ook in deze whatsapp-groep? Klik dan op deze link. Stuur dan gelijk een berichtje met je
naam en welke tuin je hebt. 

Tips

De Groentjes op Podcastfestival
De Groentjes staan 24 september op het
Podcastfestival in het Forum in Groningen
als een van de 'Parels uit het Noorden'. 

Egeltelling
Op 24 en 25 september is het weer zover:
dan is het weer egeltelling! Tijdens dit
weekend roept de Zoogdiervereniging
iedereen op om de egels in de tuin te tellen.
Doe jij mee?

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.eu/link/pqyymmlnna/798w52thxi/ft4xptxjhi/wtywjhicnh/7momaeim4r
https://vv-tuinwijck.email-provider.eu/link/pqyymmlnna/798w52thxi/o03egqyxkw/wtywjhicnh/7momaeim4r
javascript:;
https://vv-tuinwijck.email-provider.eu/link/pqyymmlnna/798w52thxi/gbq7zzwr5m/wtywjhicnh/7momaeim4r
mailto:secretaris@tuinwijck.nl?subject=Portier%20e%2Fo%20beheer%20gasflessen
mailto:voorzitter@tuinwijck.nl?subject=Portier%20e%2Fo%20beheer%20gasflessen
https://vv-tuinwijck.email-provider.eu/link/pqyymmlnna/798w52thxi/odap2vlouz/wtywjhicnh/7momaeim4r?list_id=wtywjhicnh
mailto:penningmeester@tuinwijck.nl?subject=Verzekering%20tuinhuis%20nr.%20000
https://vv-tuinwijck.email-provider.eu/link/pqyymmlnna/798w52thxi/mjr6l2jiqu/wtywjhicnh/7momaeim4r?list_id=wtywjhicnh
https://vv-tuinwijck.email-provider.eu/link/pqyymmlnna/798w52thxi/0luldyhs7c/wtywjhicnh/7momaeim4r?list_id=wtywjhicnh
mailto:voorzitter@tuinwijck.nl?subject=Boom%20kappen%20-%20omgevingsvergunning&body=Hoi%20Ans%2C%20%0A%0AIk%20wil%20graag%20een%20boom%20kappen%20%2F%20fors%20snoeien.%20%0A%0ATuin%3A%20%0ANaam%20van%20de%20boom%3A%20%0ANummer%20van%20de%20boom%3A%20%0A%0ADe%20boom%20moet%20gekapt%2Fgesnoeid%20worden%2C%20omdat%3A%20
https://vv-tuinwijck.email-provider.eu/link/pqyymmlnna/798w52thxi/kejc8gl38h/wtywjhicnh/7momaeim4r
https://vv-tuinwijck.email-provider.eu/link/pqyymmlnna/798w52thxi/yqdt9weepi/wtywjhicnh/7momaeim4r
https://vv-tuinwijck.email-provider.eu/link/pqyymmlnna/798w52thxi/vyrkpe1qji/wtywjhicnh/7momaeim4r
https://vv-tuinwijck.email-provider.eu/link/pqyymmlnna/798w52thxi/ouu2jl5faw/wtywjhicnh/7momaeim4r
https://vv-tuinwijck.email-provider.eu/link/pqyymmlnna/798w52thxi/x0ay0d9kpo/wtywjhicnh/7momaeim4r
https://vv-tuinwijck.email-provider.eu/link/pqyymmlnna/798w52thxi/l4ttd6wnof/wtywjhicnh/7momaeim4r
mailto:website@tuinwijck.nl
https://vv-tuinwijck.email-provider.eu/unsubscribe/pqyymmlnna/798w52thxi/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.eu/link/pqyymmlnna/798w52thxi/dspqb1zuzl/wtywjhicnh/7momaeim4r?account_id=pqyymmlnna&campaign_id=798w52thxi

