
 

 

 

 

 

Beste tuinders van de Oostgracht,  
 
Nu het tuinseizoen 2020 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 het komende seizoen. 
 

Nieuwe Leden 
 
Ook in 2020 kunnen we nieuwe tuinders verwelkomen op de Oostgracht. Op tuin 44a is dat 
Sjaak Hendriks, op tuin 36 Hennie Rietveld, op tuin 37 Björn Bahlmann, op tuin 7a Willy van 
Delsen, op tuin 27 Dirk Ophoff en Harry Hoegee en op tuin 42 Ruud Reichert. 
 

Houtsnippers 
 
Zoals al eerder is gemeld, komen er weer houtsnippers beschikbaar voor de leden. Ze liggen 
binnenkort 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. 

 

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 bij leden stellen we 
eenzelfde aanpak voor: enkele leden die met de machine kunnen omgaan, doen dit werk. 
Datzelfde geldt voor het maaien van het talud bij leden die dit wensen. Op die manier  vervullen 
zij hun tuindienst. 
 
Voor het frezen gold tot nu toe een eenheidstarief van € 27,50 per tuin. In de laatste algemene 
ledenvergadering is besloten om hierin een staffeling aan te brengen, het tarief voor een grote 
tuin is € 25,00, een middelgrote tuin € 17,50 en een kleine tuin € 10. Voor het talud maaien blijft 
het tarief € 10. 
 
Tuinders die hun tuin willen laten frezen of het talud willen laten maaien, kunnen zich melden bij 
Karel van Waveren, penningmeester@oostgracht.nl 
. 
 

  

Nieuwbrief voorjaar 2020 
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Startbijeenkomst 
 
Op 7 maart staat tussen 10 en 11 uur de koffie en thee klaar in het Erpelhok. Het idee erachter 
is een gezamenlijke aftrap van het nieuwe tuinseizoen. Vanuit het bestuur zullen we iets 
vertellen over wat er voor het komende jaar op het programma staat. En we horen graag ideeën 
en wensen van de leden. Vandaar deze korte bijeenkomst, waarvoor ieder lid van harte is 
uitgenodigd. 
 

Activiteiten en tuindienst 
  

Activiteiten 2019 
      

Activiteit Aard van werkzaamheden Datum 

      

  

Start nieuwe seizoen Koffie drinken, ideeën uitwisselen 
Zaterdag 7 maart,  

Tussen 10 – 11 uur 

Klusdag Onderhoudswerkzaamheden Zaterdag 14 maart 

Maaien 
We hebben al mensen voor deze 
werkzaamheden  

Voorjaar en zomer 

Klusdag Onderhoudswerkzaamheden Zaterdag 9 mei 

Plantenruildag 
Tafels en stoelen gereed zetten, 
planten verkopen.  

Zaterdag 9 mei 

Algemene Ledenvergadering Stoelen, tafels gereed zetten Woensdag11 juni 

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

Zaterdag 29 augustus 

Open Monumentendag 
Tafels en stoelen gereed zetten, 
bezoekers rondleiden, groente 
verkopen 

Zaterdag 12 september 

Klusdag Onderhoudswerkzaamheden Zaterdag 26 september 

Klusdag Onderhoudswerkzaamheden Zaterdag 12 december 

  
Contactpersoon tuindienst 

Frenk van Leersum, email tuindienst@oostgracht.nl 

  

Door mee te werken aan één van de bovenstaande activiteiten, kunt u voldoen aan de verplichting 
tot deelname aan werkzaamheden voor de vereniging. 

 
 
 

Organisatie van de tuindienst 
 
Om de organisatie van de tuindienst eenvoudiger te maken gaan we als volgt te werk. We delen 
mensen nu al in voor één van de activiteiten. Het probleem waar we vorig jaar tegenop liepen, 
was dat zich voor de eerste klusdagen te weinig mensen aanmeldden en voor de laatste teveel. 
Vandaar dat we gekozen hebben voor een nieuwe aanpak. 
Binnenkort ontvangt u van Frenk van Leersum verdere informatie over de indeling. 
 
Tijdens de startbijeenkomst op 7 maart zullen we deze plannen verder toelichten.  
 



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 de 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 in de grond terechtkomen. 

 

Onze Vrije Tijd (OVT), lezing 
 
Tuinliefhebbers zijn welkom bij de jaarlijkse lezing van de Volkstuinvereniging OVT. Die  is op 
woensdag 22 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: 
tuinplantweetjes voor in je (volks) tuin. De kosten zijn € 2,50 (te betalen op de avond zelf, OVT 
leden gratis). Opgeven kan tot 18 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, de onderwerpen zijn; naamgeving van planten, 

eetbare planten, geneeskrachtige kruiden, planten en beestjes, geurende 
planten, koken, planttips, bijzondere tuinvondsten 

20.00 uur   koffiepauze 
20.10 uur vervolg van de lezing 
21.00 uur  afsluiting. 
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Groei en Bloei 

 
De Afdeling Gorinchem van Groei en Bloei organiseert ook dit jaar weer vele activiteiten die te 
maken hebben met planten en tuinieren. Wilt u meer weten over de activiteiten van deze 
organisatie, dan kunt u terecht op de vernieuwde website https://gorinchem.groei.nl/home/ 
 
 

Ten slotte 

 
 
Deze 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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