NIEUWSBRIEF MEI 2022
Beste tuinders,

14 Mei Algemene Leden Vergadering
De ALV 14 mei 2022 om 14.00 uur. Zie de voorjaarseditie van De Kweeklust.
U kunt zich nog kandidaatstellen voor een bestuursfunctie tot uiterlijk 5 mei.

Workshop: “De eetbare siertuin”
Zondag 22 mei van 14.00-16.00 uur wordt er een workshop en lezing gegeven door Marie-José Meertens, “De
eetbare siertuin”. Marie José vertelt aan de hand van een PowerPoint Presentatie hoe je van je tuin een
eetbare siertuin kunt maken.
Stelt u zich eens voor: u bent op de tuin. De hele dag heerlijk aan het werk, alles mooi maken in de tuin. En dan tegen een
uur of vier, lekker uitrusten op een zonnig plekje met natuurlijk een drankje. Na een poosje krijgt u trek. Wat zullen we
vanavond eten? En dan rond kijken in de tuin.
Een lekkere pasta met spinazie, een salade van nieuwe aardappeltjes, rauwkost van worteltjes met appel? Niks is zo leuk
als jezelf gekweekte verse groente, zo geoogst uit de tuin, op tafel brengen. Dan heb je echt voldoening van je werk! En
lekker….
Het is echt niet nodig om een enorme moestuin aan te leggen. Zelfs van een vierkante-meter-tuin oogst je verrassend veel.
Of zet je liever mooie soorten groenten in je siertuin tussen bloeiende planten? Combinaties van groente en bloemen zijn
vaak een plaatje! Groente, fruit en kruiden kun je ook prima kweken in potten en bakken. Probeer het eens, het is echt
dubbel genieten: in de tuin en aan tafel.

De intekenlijsten voor de workshop op 22 mei liggen o.a. in het winkeltje. Ook tijdens de ALV kunt u
intekenen. Inschrijven via info@tuinparkkweeklust.nl is ook mogelijk.

Tuinverlichting op Kweeklust
Volkstuinen horen bij de natuur en de biotoop van Waterland. De noordelijke tuinparken maken zich sterk
voor hun natuurwaarde. Een belangrijk punt voor de gesprekken met de Gemeente. Daarom vragen we de
tuinders om de nachtdieren (en hun prooi) niet door kunstmatig licht te verstoren. Denk aan uil, nachtzwaluw,
vleermuis, pad, bruine rat, egel. Voorstel: lichtjes uit na 22.00 uur. In de ALV kan daarover gestemd worden.

Moestuinbakken soeptuin
Op Kweeklust hebben we de moestuin (gelegen tussen tuin 79 en 81) weer in eigen beheer. Het bestuur heeft
moestuin bakken in de aanbieding om naast het moes tuinieren op eigen tuin, nog extra ruimte te kunnen
gebruiken. Naast uiteraard kunnen genieten van je eigen “oogst”, willen we ook de moestuin inzetten om
lokaal geweekte groenten, fruit, kruiden en nog meer te kunnen gebruiken in gerechten van de Kweekkas. Hoe
mooi is dat! Genieten op het terras van een heerlijke salade van eigen bodem. Laat ons snel weten of je een
moestuin bak wilt gaan verzorgen, want er is beperkt plek tussen ca. 5-6 bakken. Opgeven kan via het
mailadres van het bestuur info@tuinparkkweeklust.nl

Reanimatiecursussen van de Bond
De Bond organiseert reanimatiecursussen op 31 mei en 8 juni 2022. De reanimatiecursus start om 19.30 en zal
zo’n 1,5 uur duren. De cursus vindt plaats in het bondskantoor (Volendammerweg 301 Amsterdam) en gaat
door bij voldoende aanmeldingen.
Je kunt je opgeven via info@bondvanvolkstuinders.nl onder vermelding van naam, tuinnummer, Tuinpark,
geboortedatum en opgave datum reanimatiecursus. Per Tuinpark maximaal 3 aanmeldingen en van
verschillende tuinen.

Mocht je op beide dagen kunnen geef dit dan aan bij opgave, maar ook welke datum de voorkeur heeft. Het
bestuur van Kweeklust heeft besloten om de kosten van 25 euro te betalen. Geef dit ook door bij de
aanmelding.
Bij meer dan 3 aanmeldingen per Tuinpark zul je op de wachtlijst worden gezet. Hiervan word je via de mail op
de hoogte gebracht.

Zichtbaar tuinhuisnummer vanaf het pad.
Gebleken is dat bij veel tuinen het tuinhuisnummer ontbreekt. Dit heeft tot gevolg dat bij calamiteiten de
betreffende tuin minder gemakkelijk gevonden wordt. Ook de controles door de technische commissies wordt
hierdoor bemoeilijkt. Zie https://www.tuinparkkweeklust.nl/tuinders/regels ...wat moet...
Daarom een dringend verzoek om uw huistuinnummer zichtbaar aan te brengen. Mocht uw tuinhuisnummer
eind juli 2022 nog ontbreken, dan krijgt u een tuinhuisnummer van de technische commissie plus een factuur
van €25,- + kosten nummerbordje van het bestuur.

Parkeren
Nu het weer drukker wordt op de tuin verzoeken we de tuinders te parkeren tussen de aangegeven
markeringen om voor zoveel mogelijk tuinders parkeerruimte te behouden. De takkenberg zal 7 mei tijdens de
werkbeurt weggewerkt worden zodat ook in vak 1 weer alle parkeerruimte vrijkomt.

Te Koop tuinhuis nr. 44
Heeft u als huidige tuinder belangstelling voor nr. 44 en heeft u langer dan 2 jaar een tuin op Kweeklust, stuurt
u dan een berichtje naar info@tuinparkkweeklust.nl. U kunt tot 10 mei reageren. Daarna wordt tuin 44 op de
website en het informatiebord gezet, zodat aspirant leden kunnen reageren.
Het bestuur

