
 

 

 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022  

 

Beste tuinders, 

Eunice is langs geweest en heeft veel stormschade aangericht. Het herstelwerk en het opruimen is gestart. 

 

Opruimen takken en omgewaaide bomen (stammen) 
Tijdens de storm op 18 februari zijn een aantal bomen op ons tuinpark omgewaaid. Ron Top en andere 

vrijwilligers hebben al vele omgevallen bomen in het algemeen groen opgeruimd en in stukken gezaagd.  

Voor particuliere tuinders doet Ron dit ook. Hij rekent  €20,- per uur én €5,-per uur voor brandstof, kettingolie en 

slijtage van de kettingzaag, exclusief de afvoer van de stammen. De stammen willen wij graag behouden voor 

ons park. U kunt deze uiteraard gebruiken in uw eigen tuin, maar indien u deze niet wil/kan gebruiken kunt u ze 

langs de coniferenhaag bij het aarde- en zandhok (laten) brengen.  

Ook de afgewaaide takken kunt u verzamelen op het parkeerterrein. Legt u de takken op de stapel (onder het 

zeil).  

Let op: Vanaf 1 maart 2022 zijn de kosten voor een tractorritje €3,00. Dit in verband met de verhoogde 

brandstofprijzen.  

Bomenkap 

Binnenkort begint fa. Pols met het kappen van de bomen waarvoor vorig jaar vergunning is aangevraagd. 

Werkbeurt 5 maart 
De klussen die 5 maart op het programma staan, ontvangt u enkele dagen vóór zaterdag 5 maart. 

AW-Vakken  

De indeling van de AW (Algemeen Werk)-vakken is herzien. Nieuwe tuinders hebben nu allemaal een eigen vak,  

een aantal tuinders hebben een ander vak gekregen. De tuinders voor wie iets is gewijzigd zijn hierover 

geïnformeerd.  
Bijgevoegd vindt u de AW-Vakken 2022. Deze vindt u ook op onze website 

https://www.tuinparkkweeklust.nl/tuinders/aw-vakken-2022# 

We raden u dringend aan tijdig te starten met het onderhoud van uw vak en het eventuele pad daarlangs. Wat in 

maart nog een uurtje werk is, kost u een maand later al de dubbele tijd. Ga maar na wat dat dan in mei of juni 

gaat worden! U bent per ingang van dit seizoen zelf weer helemaal verantwoordelijk voor het onderhoud van uw 

vak. Tijdens de werkbeurten zal er slechts bij hoge uitzondering gewerkt worden aan/in AW-vakken. De 

tuincommissie zal het onderhoud van de AW-vakken elke maand weer controleren.  

Het bestuur is in samenwerking met Cris aan het onderzoeken hoe er op korte termijn een actieve tuincommissie 

kan worden aangesteld. Momenteel is er nog weinig animo, maar het bestuur kán en wíl de taken van een 

tuincommissie niet blijven uitvoeren. 

______ Van de Bond_______ 

Aanvullende informatie over stormschade en verzekering 

In de afgelopen dagen is er veel onduidelijkheid ontstaan over de dekking van de verzekering van m.n. de kassen. 

Nadat de Bond in alle drukte de verzekeraar hierover te pakken heeft gekregen, kunnen we jullie informeren dat 

de stormschade aan kassen, net zoals aan tuinhuis en schuurtje, gelukkig WEL is gedekt. Schade ontstaan door 

oorzaken anders dan brand, storm, inbraak of vliegtuigschade, is NIET verzekerd.  

Het eigen risico bedraagt € 150 per gebeurtenis met uitzondering voor schade door storm. Hiervoor geldt een 

https://www.tuinparkkweeklust.nl/tuinders/aw-vakken-2022


eigen risico van 2 o/oo van de verzekerde som met een minimum van € 225 en een maximum van € 450 per 

gebeurtenis. In praktijk zal in nagenoeg alle gevallen het eigen risico niet hoger zijn dan € 225.  

Het bestuur  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Informatie windalarm 

https://www.tuinparkkweeklust.nl/actueel-rondom-kweeklust/windalarm 

 

Grof vuil 

Aanbieden: Elke dinsdag vanaf 21.00 uur tot woensdag 07.00 uur 

https://www.amsterdam.nl/afval-en-hergebruik/grofafval/?adres=Durgerdammerdijk%201 
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