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Fijne feestdagen, Peter Huizenga! Bekijk de webversie

In deze nieuwsbrief
Aankondiging nieuwjaarsborrel +
bedankfeest Jaap
Portier vanaf 1 januari 2023
Gasflessen vanaf 1 januari 2023
Vacatures bestuurfuncties

Agenda
28 januari – nieuwjaarsborrel
& bedankfeest Jaap

Algemeen
Aankondiging – Nieuwjaarsborrel & Bedankfeest Jaap | 28 januari
2023
Reserveer alvast in je agenda 28 januari. Dan vieren we feestelijk het nieuwe jaar op Tuinwijck
én bedanken we Jaap Meijer voor zijn tomeloze inzet als portier en beheer gasflessen (en nog
veel meer!). Hij stopt hiermee per 1 januari 2023. 

Goed om te weten: de kantine blijven Jaap en Sophia nog wel beheren! 

Portier vanaf januari 2023
Birgit Haan en Albert Smits nemen samen
de rol van portier op zich per 1 januari 2023.
Er wordt nog nagedacht over de beste
werkwijze, maar vooralsnog geldt het
volgende.
 
Openingstijden op aanvraag van het 
grote hek: 
– Dinsdag t/m zaterdag 
– Open vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur 
– Zon-, maan- en feestdagen niet 
 
Contactgegevens: 
Birgit: 06-11451872 – birgit1@ziggo.nl 
Albert: 06-28780766 – 
smits.albert@gmail.com 

Tarieven
Zie prijslijst welke is vastgesteld tijdens de
ALV van november 2022.

Gasflessen vanaf januari 2023
Is er iemand die het beheer van de
gasflessen op zich wil nemen per 1 januari
2023? 

We denken er nu over om eens per maand
een ophaalmoment van gasflessen te
organiseren voor leden. Het gaat als
beheerder voor de gasflessen in dat geval
dus om dit in goede banen te leiden bij de
portiersloge, leden herinneren aan de
houdbaarheidsdatum van slangen etc. en
zorgdragen voor voldoende voorraad
gasflessen. 

Interesse? Of ken je iemand op Tuinwijck
die hiervoor geknipt is? Tip ons en neem
contact op met Ans.

Vacatures bestuurfuncties
Per direct gezocht: bouwcommissaris en algemeen bestuurslid. 

In november 2023 treden ook voorzitter Ans en penningmeester Frits af. 

Interesse? Of ken je iemand op Tuinwijck die hier bijzonder geschikt voor is? Tip ons en neem
contact op met Ans. 

Als bestuurslid hoef je geen tuindienst te doen en ontvang je jaarlijks een vrijwilligersvergoeding
van €560,-. 

Communicatie
Columnist, dichter, fotograaf of ... gezocht!
Vanaf januari zouden we het leuk vinden om in de maandelijkse nieuwsbrief ook een column,
gedicht, tekening of een mooie foto te laten zien van de leden van Tuinwijck. Heeft iets op de
tuin je geïnspireerd, verwonderd of geraakt dat je graag wil doorgeven aan de andere leden?

Laat het dan weten aan Jurgen!

Tips
Korting op basiszaden.nl

Beste Volkstuinders,

Een tuin waar je trots op wilt zijn, dat wilt toch iedereen! En dat is nu precies waar
wij als Basiszaden voor staan. En waar de tuin dan mee vullen? Moderne,
misschien genetisch gemanipuleerde rassen? Liever niet, onze bewuste keuze is
daarom ook “terug naar de basis”. 

Leden van volkstuinverenigingen krijgen 10% korting met de code: 22VTVBZ. Actie
loopt t/m 31 december. 

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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