
 

 

Nieuwsbrief najaar 2016 
Beste tuinders van de Oostgracht,  
Nu het tuinseizoen 2016 op het einde loopt, is het weer tijd voor een nieuwe uitgave van 
onze nieuwsbrief. Hierin willen we uw aandacht vragen voor enkele najaarsactiviteiten en u 
op de hoogte houden van enkele zaken die op dit moment onze aandacht behoeven. Enkele 
van deze punten zijn al genoemd op de algemene ledenvergadering van 21 juni.  
 
Een onderwerp dat ook besproken is in deze vergadering, is het opstellen van een rooster 
voor de onderhoudswerkzaamheden op de Oostgracht. Dit met als doel dat ieder lid daaraan 
naar vermogen een bijdrage levert. Het bestuur is op dit moment nog bezig met de 
uitwerking van een voorstel. Dit onderwerp komt in een volgende nieuwsbrief aan de orde. 
 
 

Afvalcontainers 

Op zaterdag 12 en zondag 13 november staan er in de griend weer 2 karren voor afval. Op 
maandagochtend 14 november 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 zeer 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 14 november willen meehelpen 
met het uitsorteren bij het afvalbrengstation De Boezem.  
 
Voor het aanmelden als vrijwilliger bij het lossen of voor vragen over de karren of verwachte 
problemen in verband met bijvoorbeeld te grote hoeveelheden afval, kunt u contact opnemen 
met Bert van Herwijnen, email tc@oostgracht.nl of telefoon 06-28937207. 
 
 

Winterklaar maken tuinen, tuinenschouw 
De winter komt er weer aan. Wilt u uw tuin winterklaar maken? Denk aan het opruimen van 
los liggende spullen maar ook aan het verwijderen van waardevolle spullen. Ook wordt ieder 
verzocht om benzine en andere brandstoffen uit de schuur te verwijderen, dit alles om 
vernielingen en brandstichting te voorkomen. Op zaterdag 19 november vindt de 
winterschouw van de tuinen plaats en dan zal er ook op deze punten worden gelet. 



Opruimen hout 
Op de kop van het eiland ligt een grote hoeveelheid hout. Medewerkers van de gemeente 
zullen het binnenkort gaan zagen. Dat gebeurt begin november op een doordeweekse dag. 
Vrijwilligers zijn nodig om takken op te ruimen en het gezaagde hout weg te halen en mee te 
nemen voor eigen gebruik. Hiervoor moet nog een datum worden vastgesteld. Als u 
belangstelling heeft om mee te helpen, kunt u dat nu al kenbaar maken aan Bert van 
Herwijnen, email tc@oostgracht.nl of telefoon 06-28937207. 
 
 

Knotdag 
In overleg met de gemeente en de stadsvogeladviseur Johan Sterk wordt er in de komende 
winter weer een boomknotdag georganiseerd op de tuin. Gezamenlijk willen we de bomen 
die geknot moeten worden, onder handen nemen. Meer informatie hierover volgt nog. 
 
 

Vestingplan Gorinchem 
De gemeente Gorinchem heeft het Bureau Welmers Brug Stedenbouw de opdracht gegeven 
om een plan op te stellen voor de vesting Gorinchem. De bedoeling van de gemeente is om 
de vesting beter “op de kaart” te zetten. Wat daarmee bedoeld wordt, kunt u lezen op  
 
https://vestinggorinchem.wordpress.com/2016/08/24/aftrapavond-van-het-vestingplan/ 
 
Bureau Welmers Brug moet eind dit jaar een plan opleveren. Dat wordt opgesteld in 
samenwerking met een ontwerpgroep met vertegenwoordigers uit de Gorcumse 
samenleving. Deze groep wilde graag een kijkje nemen op het terrein van de Oostgracht. 
Het bestuur heeft daar positief op gereageerd en op 17 september een rondleiding 
georganiseerd. Dat bood ook de gelegenheid om namens onze vereniging standpunten naar 
voren te brengen. Onze boodschap was:  

• prioriteit blijven geven aan het tuinieren, iets waarvoor een groeiende belangstelling 
is waar te nemen;  

• de natuur langs de Oostgracht in stand houden, zoals dat op dit moment ook gebeurt; 
• geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om kennis te maken met wat de Oostgracht 

aan natuur en cultuurhistorie te bieden heeft, echter wel onder begeleiding of toezicht 
omdat algemene openstelling van het complex zeker aanleiding zal geven tot 
vernielingen op de tuinen of aantasting van de natuur. 
 

Het bestuur heeft de indruk dat onze boodschap goed is overgekomen. Maar het is natuurlijk 
zaak om de ontwikkelingen goed te blijven volgen. Om die reden is afgesproken dat  Marc 
Broers, lid van onze vereniging, en David Kasse, secretaris, deel gaan uitmaken van een 
klankbordgroep, die in de komende maanden 2 keer bijeen zal komen. 
 
 

Openstelling 
Evenals vorig jaar deed onze vereniging ook dit jaar weer mee aan de Open 
Monumentendag. Op zaterdag 10 september konden bezoekers ons complex bekijken. Er 
kwamen ruim 40 mensen op af. Het weer was goed. Er was een ontvangst met koffie en 
thee, die veel interessante gesprekken opleverde. 
 
Op 6 oktober ontvingen we een groep van 9 personen van de Blauwe Anemoon. Dit 
gebeurde in het kader van de lustrumweek van deze stichting. De Blauwe Anemoon heeft 



een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Gestart werd met een rondleiding. 
Daarna was er koffie en thee, aangeboden door Debbie en Kees de Zwart. De activiteit is 
goed geslaagd en zal zeker gevolgd worden door nieuwe contacten met de Blauwe 
Anemoon. 
 

Nacht van de Nacht 
De Nacht van de Nacht is een initiatief van de Nederlandse provinciale milieufederaties. Op 
deze avond en nacht doven een aantal gemeentes, bedrijven en huishoudens hun verlichting 
om aandacht te vragen voor lichtvervuiling en energiebesparing op verlichting. Het 
evenement vindt dit jaar plaats op 29 oktober. Ook Gorinchem doet mee. Johan Sterk, de 
stadsvogeladviseur, heeft het plan om op de avond van 29 oktober een activiteit te 
organiseren op de Oostgracht. Het doel is om nachtvlinders te bekijken. Nadere informatie 
volgt nog. 
 

Bonenstaken bestellen 
In de winter wordt er weer geknot in de griend en worden er weer bonenstaken gemaakt 
door de vereniging voor de leden. U kunt die nu al bestellen, de uiterlijke datum is 1 
december 2016. De kosten zijn € 3 per tien staken. De staken kunt u bestellen via de 
website. De opbrengst komt de vereniging ten goede. 
 

Jaarnota’s 
Binnenkort zullen de jaarnota’s voor de tuinhuur en contributie 2017 worden opgemaakt en 
verstuurd. Dit zullen we weer zoveel mogelijk per e-mail doen. Mocht u uw e-mailadres nog 
niet hebben doorgegeven dan kunt u dit alsnog doen door een mail te sturen aan 
secretaris@oostgracht.nl. U helpt ons hier bijzonder mee! We vragen u om voor het einde 
van het jaar te betalen, zoals het huishoudelijk reglement dat voorschrijft.  
 

Opzeggingen 
Enkele van onze leden hebben al aangegeven de huur van de tuin te willen opzeggen tegen 
het einde van het jaar. Zeker is dus dat we in het komende jaar weer een aantal nieuwe 
leden zullen verwelkomen. Mocht u ook overwegen om op te zeggen: de uiterste datum voor 
opzegging is 1 november aanstaande.  
 

Tenslotte 
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet per mail? Door uw mailadres door te geven aan 
secretaris@oostgracht.nl, krijgt u de volgende nieuwsbrief per e-mail. De nieuwsbrief, ook de 
eerdere uitgaven, 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! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Bestuur van Volkstuindersvereniging Oostgracht 


