
 

 

 

 

 

Beste tuinders van de Oostgracht,  
 
Nu het tuinseizoen 2019 voor de deur staat, is het weer tijd voor een nieuwe uitgave van onze 
nieuwsbrief. Hiermee willen we uw aandacht vragen voor het laatste nieuws binnen onze 
vereniging en de activiteiten in de komende maanden.  
 

Nieuwe leden 
 
Ook in 2019 kunnen we weer enkele nieuwe tuinders verwelkomen op de Oostgracht. Op tuin 
44a is dat Jacqueline van Berkum, op tuin 42 Bert de Haas, op tuin 45 Annie Bouillon en op tuin 
35 Inge Kettels en Allow Frings. 

 

Afvalcontainer 
 
Zoals we op 26 februari al hebben gemeld, is de gemeente Gorinchem niet langer bereid om te 
zorgen voor de afvoer van grof afval. Daarom is besloten om dit voorjaar een afvalcontainer te 
bestellen op kosten van de vereniging. In juni, tijdens de algemene ledenvergadering, 
bespreken we of we dat in het vervolg nog eens moeten doen of dat we het afvoeren van afval 
voortaan geheel aan de leden zelf over zullen laten. 
 
De afvalcontainer komt te staan bij de ingang aan de Flank. Dat is de enige plek die mogelijk is, 
omdat de container gebracht en gehaald wordt met een vrachtwagen.  De container wordt 
neergezett op dinsdag 12 maart en weer opgehaald op dinsdag 19 maart. 
 
Voor het juiste gebruik van de container vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
 

• De container is uitsluitend bedoeld voor grof vuil, sloophout, puin etc. en niet voor 
groenafval. 

• Glas kan ook mee, maar alleen als het goed verpakt wordt. 
• Vloeistoffen, klein chemisch afval en afval waar teer/bitumen op zit, zoals bijvoorbeeld 

dakbedekking, mogen er niet in. 
• Dat geldt ook voor Eternit platen en elektrische apparatuur/witgoed. 
• 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 container plaatsen. 
 

Houtsnippers 
 
Zoals al eerder is gemeld, 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. 
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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 € 27.50, bestemd voor de verenigingskas. Tuinders die hun tuin 
willen laten frezen, kunnen zich melden bij Karel van Waveren, penningmeester@oostgracht.nl 
 
Het maaien van de talud langs het pad bij uw tuin kan ook door de vereniging verzorgd worden. 
Daarvoor wordt € 10 berekend. Aanmelding eveneens bij Karel van Waveren. 
 

Tuindienst 
 

Activiteiten 2019 
      

        Tuindienst Aard van werkzaamheden Datum 

      

  

Klusdag 
Beitsen Erpelhok, andere 
onderhoudswerkzaamheden 

Zaterdag 16 maart 

Er zijn al voldoende 
aanmeldingen 

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

Voorjaar en zomer 

Klusdag Onderhoudswerkzaamheden Zaterdag 11 mei 

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

Zaterdag 11 mei 

Algemene 
Ledenvergadering 

Stoelen, tafels gereed zetten Woensdag 19 juni 

Zomeravond activiteit 
Stoelen, tafels gereed zetten, evt. tent 
opzetten, salades maken 

Zaterdag 31 augustus 

Open Monumentendag 
Koffie zetten, tafels en stoelen gereed 
zetten, bezoekers rondleiden, groente 
verkopen 

Zaterdag 14 september 

Klusdag Onderhoudswerkzaamheden Zaterdag 28 september 

Klusdag Onderhoudswerkzaamheden Zaterdag 14 december 

  

Aanmelden bij: 

Frenk van Leersum, email tuindienst@oostgracht.nl 

  

Op verzoek van sommige leden hebben we alle dagen waarop onderhoudswerkzaamheden 
worden gedaan (klusdagen) voor het gehele jaar ingepland. Per dag doen we meerdere 
werkzaamheden, die op dat moment, gezien de tijd van het jaar, aan de orde zijn. Door mee te 
werken aan één van de bovenstaande activiteiten, kunt u voldoen aan de verplichting tot 
deelname aan werkzaamheden voor de vereniging. 
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Afval verbranden 
 
Soms 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 
 
Plastic is een onderwerp dat blijvend onze aandacht nodig heeft. Veel soorten plastic zijn 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 plastic zakken, 
plastic labels, tie wraps, bloempotjes, polystyreen (piepschuim), 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. Mogelijk 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. 

• Bij het opbinden van struiken zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke materialen, 
zoals sisal- of henneptouw of wilgentenen. Dat zijn materialen die ook makkelijk werken 
bij het opruimen en ze verteren als ze op de grond terechtkomen. 
 

 

Bodemverbetering 
 
Soms wordt de vraag gesteld of we als vereniging collectief koemestkorrels of compost zouden 
kunnen inkopen. Graag vernemen we van u of u dit een goed idee vindt. We zullen het 
onderwerp ook agenderen voor de ledenvergadering in juni. 
 

Onze Vrije Tijd (OVT), lezing 
 
Tuinliefhebbers zijn welkom bij de jaarlijkse lezing van de Volkstuinvereniging OVT. Die  is op 
woensdag 24 april, 19.30 uur, in het gebouw van OVT, Kleine Schelluinsekade 9-11 te 
Gorinchem. De lezing, die gehouden zal worden door Heleen en Ab Wessels, heeft de titel: 
ecologisch (natuurvriendelijk) tuinieren. De kosten zijn € 2,50 (te betalen op de avond zelf, OVT 
leden gratis). Opgeven kan tot 20 april, stuur een e-mail naar ab.wessels@gmail.com Vermeld 

met hoeveel personen u komt. Er is plek voor 30 mensen.  
 
Het programma voor de avond is als volgt: 
 
19.00 uur inloop en mogelijkheid om een tuinvraag te stellen aan de sprekers 
19.30 uur  start van de lezing (iedereen krijgt een samenvatting op papier mee) 
20.00 uur   koffiepauze 
20.10 uur tuinweetje; Heleen Wessels laat zien hoe de site waarnemingen werkt; zo 

kan je de rijkdom van je tuin zelf vastleggen 
20.20 uur  tuinvondst; twee bijzondere planten worden besproken 
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20.30 uur  ecologisch tuinieren; van de theorie naar de praktijk 
21.00 uur  afsluiting.  

 

Groei en Bloei, open tuinendag 
 
De Afdeling Gorinchem van Groei en Bloei organiseert dit jaar weer een open tuinendag op 
zaterdag 15 juni. Wilt u meer weten over de activiteiten van deze organisatie, dan kunt u zich 
gratis aanmelden voor de Nieuwsflits via het volgende e-mailadres: 
l.nieuwenhuis6@telfortglasvezel.nl 
Ook op de website van Groei en Bloei is informatie te vinden, ga op de website naar de 
jaaruitgave 2019: https://gorinchem.groei.nl/index.php?id=4798 

 
 

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 
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