
 

Beste tuinders van de Oostgracht 
Nu het tuinseizoen 2018 voor de deur staat, is het weer tijd voor een nieuwe uitgave van onze 
nieuwsbrief. Hierin willen we uw aandacht vragen voor enkele activiteiten in de komende 
maanden.  

Nieuwe leden 
Dit voorjaar kunnen we weer enkele nieuwe tuinders verwelkomen op de Oostgracht. Op tuin 46 
is dat Jessica de Vos, op tuin 44 Coby van Opstal en op tuin 30 Justin Klein. 
Wij wensen de nieuwe leden veel succes! De tuinders die hun lidmaatschap hebben opgezegd 
zijn Herman Klein, Kees Molenaar en Annamaria Fehèr. 

Houtsnippers 
Zoals u wellicht gezien hebt, zijn er weer houtsnippers beschikbaar voor de leden. Ze liggen op 
hopen in de griend. U kunt ze gebruiken in uw tuin. Let er bij het vervoer op dat er geen 
houtsnippers terecht komen op het pad of andere plekken waar ze niet thuishoren. 

Afvalcontainers 
Op zaterdag 24 en zondag 25 maart staan er in de griend weer 2 karren voor afval. Op 
maandagochtend 26 maart worden ze opgehaald. Voor het juiste gebruik van de karren vragen 
wij uw aandacht voor het volgende: 

• Ze zijn uitsluitend bedoeld voor grof vuil en niet voor groenafval. 
• Glas kan ook mee, maar alleen als het goed verpakt wordt. 
• Vloeistoffen en klein chemisch afval mogen niet op de karren. 
• ABSOLUUT GEEN ASBEST!! Als asbest tussen het afval komt, heeft dit zeer 

vervelende gevolgen en hoge kosten tot gevolg, waarbij de schade op het lid wordt 
verhaald. 

• GEEN AFVAL NAAST DE KAR PLAATSEN. 
 

We hebben nog vrijwilligers nodig die op maandagochtend 26 maart willen meehelpen met het 
uitsorteren bij het afvalbrengstation De Boezem, aanvang 8.30 uur.  
 
Voor aanmelding als vrijwilliger of voor vragen over de karren of verwachte problemen, 
bijvoorbeeld in verband met grote hoeveelheden afval, kunt u contact opnemen met Frenk van 
Leersum, email tuindienst@oostgracht.nl. 

Frezen, maaien 
Het maaien op het terrein van de vereniging is vorig jaar door een vaste groep van mensen 
verzorgd. Dit jaar willen we dat weer zo organiseren. Voor het frezen stellen we eenzelfde 
aanpak voor: enkele leden die met de machine kunnen omgaan, doen dit werk. Ze kunnen ook 
hun tuindienst vervullen door te frezen bij leden die dat vragen. Degene die zijn/haar tuin laat 
frezen, betaalt hiervoor € 27.50, bestemd voor de verenigingskas. Tuinders die hun tuin willen 
laten frezen, kunnen dit melden bij Frenk van Leersum, tuindienst@oostgracht.nl. 
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Tuindienst 

Activiteiten 2018 

Tuindienst Aard van werkzaamheden Datum 

Kleine klussen Reparaties, verven, onderhoud pad, afval 
opruimen 

Enkele dagen in 
voorjaar en zomer. 
Eerste dag, zaterdag 
10 maart, 9.00 uur 

Pomphuis talud bij tuin 44 Afbreken en op de afvalkar laden Zaterdag 24 maart 

Afvalkarren lossen 
voorjaar 

Lossen bij afvalbrengstation De Boezem Maandag 26 maart 

Frezen Vrijwilligers gevraagd die willen/kunnen 
frezen 

Maart, april 

Maaien We hebben al enkele mensen die vorig 
jaar dit werk hebben gedaan, maar 
zoeken nog enkele vrijwilligers  

Voorjaar en zomer 

Plantenruildag Koffie zetten, tafels en stoelen gereed 
zetten, planten verkopen 

5 of 12 mei 

Algemene 
Ledenvergadering 

Stoelen, tafels gereed zetten Datum in juni, wordt 
nog vastgesteld 

Barbecue Stoelen, tafels gereed zetten, evt. tent 
opzetten, salades maken 

Datum wordt nog  
vastgesteld 

Open Monumentendag Koffie zetten, tafels en stoelen gereed 
zetten, rondleiden 

Zaterdag 8 september 

Afvalkarren lossen najaar Lossen bij afvalbrengstation De Boezem Een maandag in 
november 

Bonenstaken maken Hakken in de griend, bonenstaken voor 
leden 

December 

Aanmelden: 
Frenk van Leersum, email tuindienst@oostgracht.nl 

Van een aantal werkzaamheden is de exacte datum nog niet bekend. Een datum kan 
bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de gemeente. Weer andere werkzaamheden moeten in een 
bepaalde periode gedaan worden (niet op een bepaalde datum). Zodra precieze data bekend zijn, 
worden die bekend gemaakt via email en/of posters op de aanplakborden. 
Door mee te werken aan één van de bovenstaande genoemde activiteiten, kunt u voldoen aan de 
verplichting tot deelname aan werkzaamheden voor de vereniging. 

 

Afval verbranden 
Af en toe wordt de vraag gesteld: mag je afval verbranden op de tuin? Het antwoord hierop is: 
nee. Wel toegestaan is het verstoken van droog hout in houtkachels in schuren, tuinkachels of 
vuurkorven. Altijd onder de voorwaarde dat een ander geen last heeft van rook. 

Plastic 
Op meerdere plekken op het terrein van de vereniging is er sprake van milieuvervuiling door 
plastic. Dat uit zich vooral doordat er her en der kleine stukjes plastic te vinden zijn. De oorzaak 
is dat veel soorten plastic niet geschikt zijn om langdurig blootgesteld te worden aan weer, wind 
en UV straling. Het verbrokkelt en komt als kleine deeltjes in het milieu terecht. Denk hierbij aan 
zakken van tuinaarde, vuilniszakken, draagtasjes, plastic labels, tiewraps, bloempotjes, 



snoepverpakking, polystyreen (piepschuim), kasmateriaal, borderafzettingen of afdekzeilen. 
Rondslingerend plastic waait ook gemakkelijk weg.  
 
Waar moeten we op letten? 

• Bij het gebruik van plastic voor broeibakken of kasjes kiezen voor UV-bestendig en 
stevig materiaal. Natuurlijk is dat iets duurder, maar het gaat langer mee en waait ook 
niet bij de eerste de beste storm kapot. 

• Plastic verpakkingsmateriaal, bloempotjes etc. bewaren in een schuur of kas, zodat er 
niets wegwaait. 

• Plastic afval altijd afvoeren van de tuin. Het hoort thuis in de PMD container (plastic, 
metaal, drankkartons) of bij het restafval. 

Ten slotte 
De nieuwsbrief kunt u  ook vinden op www.oostgracht.nl. Kijk regelmatig eens op website van 
onze vereniging voor actuele informatie of volg de vereniging via Facebook of Twitter! Voor 
vragen of suggesties kunt u altijd contact opnemen met het bestuur. 
 
Wij wensen u veel succes toe in het nieuwe groeiseizoen! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het Bestuur van Volkstuindersvereniging Oostgracht 
 


