
 

 

 

MEDEDELINGEN AUGUSTUS/SEPTEMBER 2022  

Werkbeurt op 3 september 

https://www.tuinparkkweeklust.nl/tuinders/werkbeurten-2022 

1, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 21, 24, 25, 28, 31, (35,) 37, 43, 49, 50, 51, 55, 56, 61, 63, 64, 65, 69, 75, 79, 80, 88, 92, 

97, 99, 101, 105,  

Als uw tuinnummer hierboven vermeld staat dan wordt u of een vervanger zaterdag 3 september van 9.45 tot 

12.00 verwacht. Na de werkbeurt is er soep! 

We gaan aan de slag bij: 

-de bruggen, 

-in de soeptuin, 

-twee plekken rond het rosarium, 

-in de vlinderdriehoek, 

-achteraan op de oever tegenover het vogeleiland, 

-in de border achter het speelhuis 

-en het entreegebied 

Vanaf 9.30 is er koffie, verdeling en toelichting klussen om 9.45 en vanaf 11.45 starten we met het opruimen 

en afvoeren van het afval, de trekker rijdt rond om alles te verzamelen en naar de compostplek te brengen. 

Winterbewoning 

Ook dit jaar kunnen tuinders zich aanmelden voor winterbewoning. Zie het aanvraagformulier en de 

voorwaarden op  https://www.tuinparkkweeklust.nl/tuinders/9-winterbewoning-van-de-tuinhuisje 

Het aanvraagformulier én recent uittreksel GBA moeten 15 september 2022 binnen zijn. 

Tuinders krijgen uiterlijk 1 oktober uitsluitsel over het al dan niet toekennen van dispensatie van 

winterbewoning. Namen van winterbewoners worden doorgegeven aan de verzekeraar + wijkpolitie.  

Gasflessen 

De laatste tijd is gebleken dat tuinders die hun huisje verkopen, niet weten wat er met de gasflessen moet 

gebeuren. Wij geven daar nu helderheid over: 

- Het aantal gasflessen bij de huisjes is tijdens de jaarlijkse gasinstallatiecontrole geregistreerd.  

- Bij verkoop van een huisje worden de flessen overgedragen aan de volgende tuinder.  

- Volle gasflessen kunnen ter overname aangeboden worden aan de koper. 

Dus gasflessen niet overdragen aan andere tuinders. Dit om de registratie, inkoop en inleveren van de 

gasflessen aan de leverancier op orde te houden én om te voorkomen dat de koper geen gasflessen heeft bij 

het huisje. 

 

Workshop: vriendjes en vijanden in je tuin 

Meld je aan voor de workshop op zondag 4 september van 14 tot 16 uur in het clubgebouw. De intekenlijst ligt 

de komende tijd óf in ‘t winkeltje óf bij de Kweekkas. Ook via een mailtje naar info@tuinparkkweeklust.nl kunt 

u zich inschrijven. 

Het bestuur van Kweeklust,  

Freek, Els, Roland, Riet en Marga 

De nieuwsbrieven en andere informatie staan ook op www.tuinparkkweeklust.nl 
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