
 

Beste tuinders van de Oostgracht 
Nu het tuinseizoen 2017 op het einde loopt, is het weer tijd voor een nieuwe uitgave van onze 
nieuwsbrief. Hierin willen we uw aandacht vragen voor enkele activiteiten in de komende 
maanden. Enkele zijn al genoemd tijdens de algemene vergadering van 29 juni, bijvoorbeeld de 
onderhoudswerkzaamheden op de Oostgracht. De afspraak is dat ieder lid daaraan een 
bijdrage levert. Het trefwoord hiervoor is “tuindienst”. Onder dit kopje vindt u op blz. 3 een 
schema met de activiteiten in de laatste maanden van dit jaar. 

Openstelling 
Ook dit jaar deed onze vereniging weer mee aan de Open Monumentendag. Op zaterdag 9 
september konden bezoekers ons complex bekijken en ook groente kopen. Van een aantal 
leden kregen we hiervoor producten aangeboden. We bedanken ieder die hieraan  heeft 
meegewerkt. Helaas gooide het weer roet in het eten. Daardoor kwamen er slechts enkele 
bezoekers.  
Evenals in 2016 ontvingen we op 7 september een groep van de Blauwe Anemoon. De Blauwe 
Anemoon heeft een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten en organiseert allerlei 
activiteiten. 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 een vervolg krijgen. 

Afvalcontainers 
Op zaterdag 25 en zondag 26 november staan er in de griend weer 2 karren voor afval. Op 
maandagochtend 27 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 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 27 november willen meehelpen 
met het uitsorteren bij het afvalbrengstation De Boezem, aanvang 8.30 uur.  

Voor aanmelding als vrijwilliger bij het lossen of voor vragen over de karren of verwachte 
problemen, bijvoorbeeld in verband met te grote hoeveelheden afval, kunt u contact opnemen 
met Bert van Herwijnen, email tc@oostgracht.nl of telefoon 06-28937207. 

Nieuwsbrief najaar 2017 



Winterklaar maken van de tuin, 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 goed opbergen van waardevolle zaken. Ieder wordt  
verzocht om benzine en andere brandstoffen uit de schuur te verwijderen, dit alles om 
vernielingen en brandstichting te voorkomen. Op zaterdag 18 november vindt de winterschouw 
van de tuinen plaats en dan zal er ook op deze punten worden gelet. 

Onderhoud van paden 
De leden die een tuin hebben aan het doorgaande pad zijn verplicht om ook werkzaamheden te 
doen aan het pad dat aan hun tuin grenst en het talud. Dit laatste moet regelmatig gemaaid 
worden. Wat het pad betreft gaat het om het opvegen van blad en het wegknippen van 
overhangende takken die hinderlijk zijn voor voetgangers of fietsers. Wat niet moet, is het talud 
afsteken, omdat dat er toe leidt dat het pad bij regenval modderig wordt.  

Onderhoud aan bomen door de gemeente 
In de winterperiode zal er door de gemeente onderhoud worden gedaan aan enkele grote 
bomen op het terrein van de Oostgracht. Het gaat daarbij om bomen die overlast geven of die 
dreigen om te vallen. 

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

Bonenstaken bestellen 
In de winter wordt er weer geknot in de griend en worden er weer bonenstaken gemaakt door 
en voor de leden. U kunt ze nu al bestellen, de uiterlijke datum is 1 december 2017. De kosten 
zijn € 3 per tien staken. Bestellen kan via de website. De opbrengst komt ten goede van de 
vereniging. 

Jaarnota’s 
Binnenkort zullen de jaarnota’s voor de tuinhuur en contributie 2018 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.  

Opzegging, tuinen te ruil 
Mocht u overwegen om op te zeggen: de uiterste datum voor opzegging is 1 november. Van 
twee leden is al bekend dat ze de huur opzeggen. Het gaat om de tuinen 44 en 46. 
Mocht u van tuin willen ruilen en belangstelling hebben voor deze tuinen, dan kunt u dit melden 
aan het bestuur. De uiterste datum hiervoor is 15 november. Tuin 44 zal worden gesplitst. De 
reden is dat er bij de mensen op de wachtlijst veel belangstelling is voor iets kleinere tuinen. 



Tuindienst 

Activiteiten vierde kwartaal 2017 

 
Tuindienst  

 
Aard van werkzaamheden 

 
Datum 

Opruimen/ schuur 
afbreken tuin 46 

O.a. schuur afbreken, sloopafval 
opstapelen om later op afvalkar te laden. 

Tweede helft oktober 

Afval op afvalkar laden Afval van tuin 46 op de afvalkar laden 25/26 november 2017 

Lossen afvalcontainer bij 
gemeentewerf 

Afval van kar gescheiden in containers 
gemeentewerf dumpen. 

27 november 2017 

Bonenstaken maken Takken van wilgen zagen, afkorten en 
opbossen t.b.v. verkoop voor vereniging. 

December 

Aanmelden: 

Bert van Herwijnen, email tc@oostgracht.nl of telefoon 06-28937207 

Frenk van Leersum, email: tuindienst@oostgracht.nl 

Van een aantal werkzaamheden kan een exacte datum nog niet gegeven worden. Een datum kan 
bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de gemeente. Weer andere werkzaamheden moeten in een 
bepaalde periode gedaan worden (niet op een bepaalde datum). 

Aanbiedingen 
Kees Molenaar, één van de tuinders die gaat stoppen, heeft enkele zaken die hij voor de 
verkoop aanbiedt: kas, waterpomp met dieselmotor, freesmachine, bosmaaier, grasmaaier, 
sproei-installatie met benzinewaterpomp, terraskachel, tuinstoelen, werkbank, houten palen, 
gaas, bakjes, hout om kweekbakken van te maken. U kunt hem daarvoor telefonisch 
benaderen, 0183-666063 of 06-50261787. 

Bij Bert van Herwijnen, email tc@oostgracht.nl of telefoon 06-28937207, kunt u terecht voor een 
blokhut van 3,6 x 3,6 meter. Deze is nog in een goede staat, op enkele planken na die 
vervangen moeten worden. De blokhut, die niet op de Oostgracht staat, is gratis op te halen 
(zelf afbreken). 

Ten slotte 
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 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 


