
 

 

 

NIEUWSBRIEF MAART 2022  

Beste tuinders, hieronder informatie over een aantal praktische zaken 

Openingstijden winkeltje  
Van april tot oktober iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

Op de eerste zaterdag van de maand (=werkbeurt) van 11.00 tot 13.00 uur 

Buiten het seizoen op de zaterdagen van de werkbeurten ook van 11.00 tot 13.00 uur. 

Gasflesprijs. 
Als gevolg van de verhoging van de gasprijzen hebben wij ook de prijs van een gasfles moeten verhogen naar €36,- per 1 

april. 

Controle gasinstallatie 3 april 
Zondag 3 april gaat de gascontroleploeg een controle uitvoeren. Dit houdt in dat de ouderdom van de gasslangen, de 

aanwezigheid van een gaskist en de ventilatie van de gaskisten worden gecheckt. 

- De gasslangen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar. Slangen met een jaartal van 2018 en jonger moeten dus vervangen 

worden door een nieuwe.  

- maximaal 4 gasflessen mogen aanwezig zijn op uw tuin. Staan er meer op uw tuin lever deze dan in bij ’t Winkeltje. 

- Er dient een gaskist met ventilatie op uw tuin aanwezig te zijn. De ventilatie dient te worden aangebracht vlak boven de 

bodem aan beide zijden van de gaskist, zodat weglekkend gas uit de kist kan stromen en zich niet ophoopt in de kist. Boor 

dus een aantal gaten in beide zijden van de kist of zaag er een stukje uit. Wilt u geen muizen in de kist, plaats dan een 

roostertje.  

Omdat het hier om de veiligheid gaat van u en uw medetuinders, moeten we hier streng in zijn. Om een ieder de tijd te 

geven, gaat de gascontroleploeg enkele weken na de controle weer op pad om bovenstaande drie zaken te controleren. 

Als er iets in uw gasinstallatie niet in orde is krijgt u daarvan bericht.  

Gasslangen zijn per meter in het winkeltje te koop. Mochten de gasslangen uitverkocht zijn, dan kunt u terecht bij Rien de 

Wolf op de Papaverweg 43. 

Werkbeurt 2 april 
De klussen die 2 april op het programma staan, ontvangt u over enkele dagen. 

Hakselen 
9 April wordt er gehakseld. Het haksel zal in eerste instantie verspreid worden over de algemene gedeelten. Mocht er 

haksel overblijven en u heeft belangstelling voor haksel in uw eigen tuin, dan kunt u dat aangeven via 

info@tuinparkkweeklust.nl.  Uiteraard zolang de voorraad strekt. 

Rondleidingen op Kweeklust 
François Schroevers zal dit seizoen een viertal themawandelingen organiseren voor tuinders van ons park én 

geïnteresseerde buurtbewoners. Een bijzonder, leerzaam en aantrekkelijk initiatief!   

Twee vogelwandelingen op 23 april en 7 mei, die starten al vroeg om 7.30 's morgens en duren ongeveer 2 uur; neem een 

verrekijker mee en download eens een app ter herkenning van vogelgeluiden: naast de bekendere tuinvogels kunt u 

zomaar ook de buizerd, sperwer, koekoek, putter, tjiftjaf of ijsvogel tegenkomen!   

Op 23 juli en 6 augustus organiseert hij twee "insektenwandelingen" waarbij o.a. de solitaire bij en de zweefvlieg centraal 

staan, deze wandelingen starten om 13.00 en duren eveneens ongeveer 2 uur. Er kunnen maximaal 15 wandelaars per 

keer mee en alle wandelingen starten vanaf "de Kweekkkas"; bij regen gaan de wandelingen niet door en volgt een 

nieuwe datum. Verdere informatie en noodzakelijke aanmelding via mail : f.schroevers@hotmail.com   

 

Het bestuur  
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