
 

 

 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022  

Beste tuinders,  

Wij hopen u allen te zien op de Algemene Leden Vergadering op 29 oktober (aanvang 14.00 uur) 

Hieronder informeren wij u over allerlei zaken die (juist/ook) in de ‘winter’periode belangrijk zijn. 

 

Werkbeurt op 5 november 

De werkbeurt wordt gecoördineerd door de tuincommissie. 

5, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 25, 26, 36, 38, 41, 43, 44, 46, 47, 50, 52, 65, 69, 71, 72, 75, 80, 81, 85, 87, 

94, 96, 104 

Als uw tuinnummer hierboven vermeld staat dan wordt u of een ervaren vervanger zaterdag 5 

november van 9.45 tot 12.00 verwacht. Na de werkbeurt is er soep!  

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

Baggeren 

Van 15 oktober tot 30 november wordt van u gevraagd de sloot langs uw eigen tuin én de sloot langs 

uw huidig AW vak (indien van toepassing) te baggeren. Voor een goede doorstroming is een diepte 

van minimaal 60 cm in het midden en 40 cm langs de kant een vereiste. Ook wordt u verzocht 

eventueel opschot van onkruiden, varens en zaailingen van bomen uít de beschoeiing te halen en de 

slootkant (ook IN het water) vrij te houden van begroeiing.   

De tuincommissie zal in december een controle houden op het baggeren met een peilstok; een goede 

doorstroming is in ons aller belang voor de afvoer van overtollig water én de afvalstoffen uit de 

stapelputten en septic tanks.  

Namens de tuincommissie: De zachte en natte herfst heeft nog voor een groeistuip gezorgd van het 

onkruid op de paden. Zou u toch nog een keer aandacht willen geven aan het schonen van uw pad en 

ook het eventuele pad langs uw AW- vak?   

Baggerbriefjes 

Baggerbriefjes kunnen tot 2 december ingeleverd worden.  

Zie ook https://www.tuinparkkweeklust.nl/technische-tuinzaken/water 

Watermeterstand 

Het grootste gedeelte van de tuinders heeft de watermeterstand doorgegeven. Dank hiervoor.  

Er zijn echter nog enkele tientallen tuinders die niets hebben ingeleverd. Deze tuinders kunnen de 

stand van de watermeter(s) uitsluitend per mail doorgeven tot 30 oktober. De stand wordt bij 

ontbreken van een bericht ruim geschat. 

’t Winkeltje 

‘t Winkeltje is alléén nog geopend tijdens de werkbeurten van 5 november en 3 december van 11.00-

https://www.tuinparkkweeklust.nl/tuinders/werkbeurten-2022
https://www.tuinparkkweeklust.nl/technische-tuinzaken/water


13.00. U kunt dus ook ná de werkbeurt nog terecht in het winkeltje. Er kan alleen met contant geld 

betaald worden. 

‘Tussen’Hek  

Het hek tussen Kweeklust en Tuinwijck is gesloten. Begin van het seizoen wordt de doorgang weer 

geopend. 

Verkoop huisjes 

De huisjes die in 2022 van eigenaar zijn gewisseld zijn 17, 26, 44, 70, 86 (97). Het bestuur heeft de 

nieuwe tuinders welkom geheten en hen steeds zo goed mogelijk geïnformeerd over het reilen en 

zeilen op Kweeklust 

 

Het bestuur van Kweeklust,  

Freek, Els, Roland, Riet en Marga 

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

http://www.tuinparkkweeklust.nl/

