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Ze schieten als paddestoelen de grond uit... Oktober 2022 - Bekijk de webversie

In deze nieuwsbrief
Nieuwe leden kennismakingscommissie
Henk neemft afscheid als
bouwcommissaris
Snipperdag
Natuurwerkdag

Agenda
29 oktober Snipperdag
30 oktober Sloot schoon en wal kaal 
5 november Natuurwerkdag
5 november Tuindienst (Els Werkman) 
19 november Algemene
Ledenvergadering
19 november Watermeterstand
doorgeven

Algemeen
Henk stopt als bouwcommissaris
Ik ben per direct gestopt met mijn functie als bestuurslid bouw. Ik doe dit omdat ik teveel hooi op
mijn vork heb genomen en daardoor niet goed meer functioneerde. Ik ben maar kort bestuurslid
geweest maar deed dit wel met veel plezier. Ik bedank iedereen waarmee ik heb samengewerkt
en hoop dat er snel een opvolger wordt gevonden.

Vriendelijke groet,
Henk Boldewijn

Vacatures kennismakingscommissie
De kennismakingscommissie gaat Jennie van der Veen missen, ze heeft haar huisje
kortgeleden verkocht. Ook Birgit Haan heeft aangegeven dat ze zin heeft in iets anders.
Geesiena Zeep blijft gelukkig nog wel, maar er zijn dus 2 ( 3 mag ook) nieuwe leden nodig voor
de kennismakingscommissie.

Als mensen een huisje op Tuinwijck hebben gevonden en opgaan voor het lidmaatschap, komt
de kennismakingscommissie in beeld. Zij maken een afspraak bij het aspirant-lid thuis, voor een
meestal heel aangenaam gesprek. Ze geven informatie over Tuinwijck, over wat het
lidmaatschap inhoudt en ze maken een inschatting over de geschiktheid van het nieuwe lid. De
commissie geeft daarover een advies aan het bestuur.

Wie plaatsneemt in de kennismakingscommissie hoeft geen tuindiensten meer te doen. Er zijn
tussen de 10 en 15 overdrachten per jaar.

Heb je belangstelling? Wil je graag nog wat meer weten? Meld je aan bij Ans Huurdeman. 

21 november wordt water afgesloten
Zorg uiterlijk 19 november voor het doorgeven van de watermeterstand aan penningmeester
Frits. Op maandag 21 november wordt het water dan echt afgesloten. 

Tuin
29 oktober 'Snipperdag' – Snoeiafval en grofvuil
Op zaterdag 29 oktober is er gelegenheid voor het kwijtraken van takken en grofvuil.
 
Takken, snoeiafval, gerooide bomen kunnen op een zeil worden gedeponeerd dat langs het pad
op het grote veld zal worden gelegd. Anders dan vorig jaar hoeft er hier niet voor te worden
betaald.
 
Het zeil zal om 10 uur worden neergelegd. Het hele weekend kunnen dan takken worden
gestort. Op maandag zullen de takken door vrachtwagen met grijper worden opgepakt en
afgevoerd.
 
Voorts zal op het pad bij de kantine een container worden geplaatst voor grofvuil. Deze komt zo
ongeveer rond 12 uur. In de container kan onder begeleiding afval worden gedeponeerd. Het
gaat dan om een bescheiden hoeveelheid afval per lid, zo ongeveer twee of drie kruiwagens.
Het is een container met een inhoud van zes kubieke meter. Bij twee kruiwagens (100 liter)
kunnen zestig leden gebruik maken van deze gratis dienst, bij drie kruiwagens (150 liter) veertig
leden. Als de container vol is, gaat er een zeil overheen en kan er dus geen afval meer worden
aangeboden. Ook niet naast de container worden gezet.
 
Begeleiding bij het vullen van de container betekent dat er iemand (waarschijnlijk de
tuincommissaris) assisteert bij het in de container gooien van het afval op zo’n manier dat de
ruimte in de container zo goed mogelijk wordt benut.
 
In de container mogen:

Grofvuil (huisraad)
Steenachtig materiaal
Sloophout / afvalhout
Meubilair
Metalen (ferro en non-ferro)
Kunststoffen
Glas

 
In de container mogen niet:

Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal
Gevaarlijk afval / klein chemisch afval
Accu’s (bijtende of irriterende stoffen)
Grond
Dakleer
Verbrand afval
Matrassen

Bouw
Vacature: Bouwcommissaris
In het bestuur is door het vertrek ven Henk Boldewijn een vacature ontstaan voor een 
bestuurslid bouw (Bouwcommissaris). Als je deze plaats in het bestuur graag in wilt nemen, of 
een mede tuinwijken kent die hier geschikt voor is, meld dit dan aan onze voorzitter Ans 
Huurdeman.  Tijdens de komende ALV (19 november) hopen we deze vacature dan in te 
kunnen vullen.

--

Wil je wel in het bestuur, maar liever niet als bouwcommissaris; daar staan wij ook erg voor 
open! We zouden graag nog een extra bestuurslid willen naast een nieuwe bouwcommissaris.

Op dit moment zitten in het bestuur: voorzitter Ans Huurdeman, secretaris Ellen Kuipers, 
penningmeester Frits Boersma, tuincommissaris Rob Visser en communicatiecommissaris 
Jurgen van Tolie. 

Ecologie
Natuurwerkdag op Tuinwijck – 5 november
10.00 – 14.00u | De kantine is open voor koffie en thee

Tuinwijck doet zaterdag 5 november a.s. in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer
Groningen opnieuw mee met de Natuurwerkdag. We gaan weer met de zeis in de weer!

Heb je altijd al eens willen maaien met een zeis? Dit is je kans! Kom kijken en help mee!

Waarom? 
Om het aantal soorten grassen, kruiden en ander bloeiende planten te vergroten maaien we het
Grote Veld nog maar 1 keer per jaar. Dit doen we met de zeis om de bodem niet te belasten en
de zaden de kans te geven om zich te verspreiden. Het maaisel voeren we af om de bodem
enigszins te verschralen. 

Het beleid (we zijn in 2014 begonnen) werpt z'n vruchten inmiddels af. Het Grote Veld heeft de
grootste soortenrijkdom in planten van Tuinwijck. Zo bevinden zich naast de vele soorten
grassen (plus zegges) planten als de Kleine Ratelaar en bijzondere soorten als de Rietorchis. 

In tegenstelling tot eerdere jaren gaan we dit jaar echter niet het hele veld maaien. Na 9 jaar
ontwikkeling is het veld nu geschikt voor een iets ander maaibeleid, het zogenaamde
Sinusbeheer. Zo laten we een deel van het gras staan zodat insecten kunnen overwinteren. In
het voorjaar als alles is uitgevlogen maaien we dit deel als nog. Het beleid is als volgt
opgebouwd:

2013 – Start nieuw maaibeleid (zie kaartje) binnen de daarvoor afgezette delen. 

2014 - 2017 –  in mei en november alles maaien en maaisel afvoeren

2018 - 2021 – Alleen in november alles maaien en maaisel afvoeren

2022 – Maaien in november en een kwart van de planten laten staan

2023 – Voorjaar maaien wat in winter is blijven staan en in november een kwart van de planten
laten staan.

Oproep voor hulp afvoer gemaaid gras
We zoeken ook mensen die mee kunnen helpen met het afvoeren van het gemaaide gras naar
de compostbak!

Communicatie
ALV stukken
Het bestuur is op dit moment druk bezig met het uitwerken van de stukken voor de ALV die 19
november plaatsvindt in de kantine van Tuinwijck. Echter verblijft communicatiecommissaris
Jurgen tot en met 7 november in Suriname. Dat betekent dat jullie eerst de stukken digitaal
krijgen en dat iets later dan jullie gewend zijn het boekje bij jullie op de mat valt. 

Wieneke Boldewijn en Ingrid Bijl ontdekten het kabouterbos hieronder. Hebben nog meer
mensen deze gevonden?

Dank voor het delen!

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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