
 

 

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2022  

Beste tuinders,  

Het bestuur is heel blij met de nieuwe tuincommissie. Nu het einde van het seizoen dichterbij komt, 

worden de werkbeurten in deze maanden begeleidt door de tuincommissie.  

 

Werkbeurt op 1 oktober 

1, 5, 6, 9, 13, 20, 25, 28, 30, 31, 37, 42, 43, 45, 46, 49, 53, 55, 56, 59, 60, 63, 66, 69, 73, 84, 85, 90, 97, 99, 105.   

Extra: 36, 52, 93. 

Als uw tuinnummer hierboven vermeldt staat dan wordt u of een vervanger zaterdag 1 oktober van 

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

 

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

Najaarsvergadering 29 oktober 

Algemene ledenvergadering is op zaterdag 29 oktober. Aanvang 14.00 uur in het clubgebouw.  

De agenda volgt spoedig. 

Watermeterstanden 2022 doorgeven vóór 15 oktober 

Wij ontvangen graag de watermeterstand van uw watermeter. Vriendelijk verzoek om een foto van 

uw watermeter te maken en dit te sturen naar info@tuinparkkweeklust.nl.   
Eventueel via een briefje in de brievenbus op het terras. Vul de cijfers in het zwarte gedeelte in  

bijv. 0 0 8 2 3 , X X X . Een aantal huisjes op het oude gedeelte, heeft een watermeter met slechts 1 cijfer achter de 

komma. 

Stuur ook een foto als de meter niet goed is af te lezen wegens condens. Er wordt dan een reële 

schatting gemaakt. In het voorjaar van 2023 wordt dan gevraagd om de stand nogmaals af te lezen. 

De waterstand wordt ruim geschat indien er niets ontvangen is vóór 15 oktober 2022. 

Baggeren 

Vanaf 15 oktober t/m 30 november mag u baggeren. Zodra u klaar bent met baggeren, breng de 

schone baggerstok dan weer zo spoedig mogelijk terug, zodat medetuinders ook kunnen gaan 

baggeren. 

- Een baggerbriefje met naam, tuinnummer, evt. AW-vak, en datum waarop gebaggerd is sturen naar 

info@tuinparkkweeklust.nl 

’t Winkeltje 

‘t Winkeltje is open op zaterdag 1 oktober, 5 november en zaterdag 3 december tijdens de 

werkbeurten. In oktober kan er nog gepind worden. In november t/m maart kan er alleen met 

https://www.tuinparkkweeklust.nl/tuinders/werkbeurten-2022
mailto:info@tuinparkkweeklust.nl
mailto:info@tuinparkkweeklust.nl


contant geld betaald worden. Tijdens de wintermaanden kunnen lege gasflessen omgeruild worden 

via Gerda (tuin 29). 

Afsluiten hek 

Vriendelijk verzoek om bij aankomst en/of vertrek het hek op slot te doen vanaf 1 oktober. Het hek 

naar Tuinwijck wordt binnenkort geplaatst en de doorgang naar Tuinwijck is dan afgesloten. 

Huisjes  

Huisje 70 is overgedragen aan de tuinder van nr.97 (Chantal en Freek). 

Huisje 26, 86, 17 worden hopelijk dit jaar nog overgedragen aan een nieuwe tuinder.  

Interesse in huisje 97 kunt u tot twee weken na verschijnen van deze Nieuwsbrief kenbaar maken. 

(info@tuinparkkweeklust.nl)  

Het bestuur van Kweeklust,  

Freek, Els, Roland, Riet en Marga 

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