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Denk je aan het doorgeven van de watermeterstand? Bekijk de webversie

In deze nieuwsbrief
Watermeterstand doorgeven 
Afsluiten van het water
Vacatures bestuursleden + portier 
Terugblik snipperdag 
Oproep tuindienst Vlindertuin 
Terugblik natuurwerkdag
ALV op 19 november

Agenda
19 november – 14.00 uur ALV in Kantine
Tuinwijck
19 november – Watermeterstand
doorgeven

Algemeen
Afsluiten van het water
Maandag 21 november wordt het water
afgesloten. Sluit daarom optijd de
waterkraan af in de put van je tuin, zodat je
volgend voorjaar niet verrast wordt met een
mogelijk waterballet.  

Watermeterstand doorgeven
Denk er aan om uiterlijk 19 november (a.s.
zaterdag!) de watermeterstand aan
penningmeester Frits door te geven. 

Vrijwilligersvergoeding
Zoals ook te zien is in de stukken van de
ALV zijn er een aantal vacatures. Ter
aanvulling hierop delen wij ook graag de
informatie dat je er van Tuinwijck een
vrijwilligersvergoeding van €560,- per jaar
voor terugkrijgt. Dit geldt voor de functies
van portier en de bestuursleden. Heb je
interesse in een van de functies? Neem dan
contact op met voorzitter Ans – of deel het
met het bestuur a.s. zaterdag tijdens of na
de ALV. 

Tuin

Hoe was de snipperdag?
Op 29 oktober was er een container voor grofvuil waar vele tientallen leden enthousiast gebruik
van gemaakt hebben. Verder zijn er takken en ander snoeiafval gestort, ook weer door velen,
op twee enorme dekzeilen op het grote veld wat leidde tot manshoge stapels. Op maandag is
dit in een vrachtwagen met een grijper opgehapt en afgevoerd. In maart gaan we bij Heidenrijk
snippers bestellen die op diezelfde dekzeilen op datzelfde grote veld worden gestort en waar
leden een aantal kruiwagens van kunnen nemen. Ook zullen met die snippers de paden van
entreeborden en paddepoel worden bekleed.

Waarom dit gesleep met biomassa en niet onze eigen takken versnipperen?
Omdat de kwaliteit van onze zelfgemaakte snippers bedroevend is, door de vele coniferen die
wij versnipperen. Verder betekent zelf snipperen dat er zwaar materiaal naar Tuinwijck moet
worden getransporteerd dat de hele dag staat te ronken en schade aan veld en pad aanricht.
Dit is verder door de vele manuren uiteindelijk ook duurder dan afvoeren van onze takken en
bestellen van goede snippers.

Leden gezocht voor de Vlindertuindienst
Irene Bijl – tuin 66, naast de vlindertuin – zou graag 2 extra 
mensen voor de vlindertuindienst er bij hebben. De 
vlindertuindienst draagt alleen zorg voor de vlindertuin en 
waardplantenhoek.  
 
De leden van de vlindertuindienst maken aan het begin 
van het nieuwe seizoen een agenda waarop je aan de 
hand van een aantal zaterdagen aan kunt geven welke 
dagen je zou willen meehelpen. Je draait in principe 5 x 3 
uur – inclusief een middag om met elkaar te bespreken wat 
er in het nieuwe seizoen moet gebeuren. Koffie drinken 
gebeurt ook gezamenlijk in de vlindertuin.

Dit is ter vervanging van de reguliere tuindienst. Mocht 
iemand belangstelling hebben en er wat meer over willen 
weten, is het veel leuker om even langs te komen voor 
meer informatie. Hiervoor kun je terecht bij Irene Bijl.

Ecologie
Terugblik op de Natuurwerkdag
Ook dit jaar waren de mensen van Landschapsbeheer Groningen  op 5 november weer
aanwezig om het Grote Veld te maaien met de zeis. Na het maaien kregen we hulp van de
tuindienstploeg om het maaisel af te voeren. Het was een nuttige dag, erg gezellig samen en
afgesloten met brood en soep van Sophia en Jaap. Bedankt allemaal! 

Communicatie
19 november 2022 – Algemene
ledenvergadering
Vorige week ontvingen jullie digitaal de agenda en stukken voor
de ALV. En als het goed is moet dit boekje inmiddels ook bij alle
leden in de brievenbus te vinden zijn. Hopelijk zien we elkaar
a.s. zaterdag!

Kun je niet bij de ALV zijn, dan is het fijn als secretaris Ellen
daarvan op de hoogte is. Mocht je het nog niet hebben
doorgegeven, kan dat bij deze door haar te mailen. 

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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