NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021
De eerste EAW-sessie sinds de uitbraak van het coronavirus is afgelopen zaterdag gehouden. Dankzij alle
tuinders die zich hiervoor hebben ingezet ziet Kweeklust er weer erg mooi en opgeruimd uit.
Baggeren door de Gemeente
De Gemeente Amsterdam gaat onderhoudsbaggerwerkzaamheden uitvoeren rondom de tuinparken Kweeklust.
Dit is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en de watergangen weer op diepte te brengen. Het betreft dus
alleen de sloten aan de buitenkant van het park. Zie de afbeelding hieronder (rode lijn). Dat betekent dat er bij
de tuinen die grenzen aan de buitensloten dit jaar niet gebaggerd hoeft te worden.
Het werk wordt uitgevoerd door Ippel Dredging uit Koudum en de uitvoering van de werkzaamheden is
ingepland vanaf 13 september t/m eind oktober. Het baggerwerk wordt uitgevoerd met een schuifboot en de
baggerspecie wordt met een kraan in containers geladen en afgevoerd. De werkzaamheden worden van
maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 17.00 uur uitgevoerd.
Het baggerbedrijf laat ons het volgende weten:
Om de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen en schade aan uw eigendommen te voorkomen verzoeken
wij de tuinders die aan de buitensloot grenzen om waterpompen, vaste waterplanten en eventuele andere privé
eigendommen uit de sloot te verwijderen!

Te koop aangeboden
Tuin 80 : indien u belangstelling heeft svp vóór 14 september reageren via info@tuinparkkweeklust.nl
Van de redactie
Voor het herfstnummer van De Kweeklust is de redactie nieuwsgierig naar jullie successen van het huidige
tuinseizoen. Is er iets waar je trots op bent? Een bijzondere plant, die je tot bloei hebt gebracht of misschien wel
zelf gezaaid? Of een groente die je met succes hebt geteeld? Laat het de redactgie weten. Stuur een foto met
een korte beschrijving naar kweeklust@live.nl De sluitingsdatum is 8 oktober.
Lichtjesfeest zaterdag 11 september
Het bestuur hoopt op de deelname van vele tuinen en tuinders!!
Versier uw tuin en wandel mee langs de verlichte tuinen!!
Binnenkort krijgt u in een aparte nieuwsbrief een update over de transitieprojecten waar op Kweeklust aan
gewerkt wordt.
Het Bestuur

