
 

 

 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021  

Beste tuinders, 

ALV  

Gezien de huidige omstandigheden wat betreft corona heeft het bestuur na overleg met de Bond 

besloten, om de najaars ALV in navolging van andere tuinparken te verschuiven naar het vroege 

voorjaar van 2022. Wij kiezen vooralsnog voor de fysieke aanwezigheid van alle tuinders waarbij alle 

informatie goed uitgewisseld kan worden. Wij hopen van harte dat dat in 2022 weer mogelijk is. 

Mocht het t.z.t. door coronamaatregelen of wat dies meer zij, toch niet lukken om een fysieke 

vergadering te houden, dan zal deze ALV (in 2022) hoe dan ook plaats vinden, of wel fysiek, in een 

(groter) clubgebouw, of via Zoom of via stemformulieren. Alle onderwerpen zullen dan opnieuw op de 

agenda staan. 

Wat betreft agendapunt 4 Vaststellen begroting 2022: met deze begroting gaan wij vooralsnog verder. 

Vragen over de begroting kunt u sturen naar info@tuinparkkweeklust.nl (vóór 9 december 2021). In de 

ALV in het vroege voorjaar leggen wij de begroting dan voor ter goedkeuring. 

Baggeren 

U heeft tot 30 november de tijd om te baggeren. Het bestuur ontvangt graag nog van een twintigtal 

tuinders een baggerbriefje in de brievenbus of een baggermelding via de mail. 

Takken 

Op 11 december komt de hakselaar snoeiafval versnipperen, u kunt vanáf de AW-beurt van 4 

december ook het snoeiaval uit uw eigen tuin neerleggen op het verzamelpunt op het parkeerterrein, 

NIET EERDER!! 

Nog even de regels: 

- alleen takken en stammetjes 

- géén doorntakken, bamboe of riet vanwege rondspattende stekels en vastlopen hakselaar door 

vezels 

- geen stronken of kluiten 

- naaldhout en loofhout gescheiden aanleveren 

Beschoeiing 

U kunt uw bestelling van beschoeiingsmateriaal nog doen t/m 11 december via 

info@tuinparkkweeklust.nl.  

De volgende materialen kunnen besteld worden: 

Schot ‘Angelim Vermelho’, 2 meter breed, 60 cm hoog, met worteldoek. Prijs: 58.08,- incl.  

Schot ‘Angelim Vermelho’, 3 meter breed, 60 cm hoog, met worteldoek. Prijs: 87,12,- incl.  

Okan paaltje, lengte 2.75 meter, gepunt, 6 x 6 cm. Prijs: 11,95,- incl. 

(Let op de prijzen (incl. 21% btw) zijn ietwat gewijzigd t.o.v. de vorige informatie) 

Voor een beschoeiing van 15 m. heeft u 5 schotten van 3 m. nodig en 16 palen, om de meter 1 paal. 

Wij hopen dat we het vroege voorjaar de materialen kunnen leveren. 

U ontvangt in februari 2022 een factuur voor de bestelde materialen.  

 

Het bestuur 
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