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Werkzaamheden werkbeurten op eigen tijdstip 
Vanwege het coronavirus heeft het bestuur 
moeten besluiten de gezamenlijke werkbeurten 
tot nader order uit te stellen. Wij roepen u 
daarom op om uw werkbeurten in de eerste 2 
weken van de maand, op uw eigen tijd, uit te 
voeren. Maaibeurten en werkbeurt-vervangende 
taken, zoals het schoonhouden van aangewezen 
stroken groen of de parkeerplaats, gaan gewoon 
door.

U kunt kiezen uit de volgende werkzaamheden:

Paden: vegen, ook buiten bij ingangen

Borders: gras, afgewaaide takken uit borders 
verwijderen. Blad mag blijven liggen. Niet 
alle onkruid wegwieden a.u.b.! Uitgebloeide 
bloemstelen van vorig jaar verwijderen. Struiken 
waar nodig snoeien, siergrassen kortknippen.

Sloten: takken en rommel uit sloten verwijderen, 
vooral bij de duikers.Overhangend groen 
verwijderen.

Kantine: onkruid verwijderen tussen de tegels 
van het terras.

Zwerfvuil uit de struiken rond ons complex 
verzamelen en afvoeren.

Gras repareren, eventueel bijzaaien. (Rayon 3, 
tegenover ingang hek 2) graszaad te verkrijgen 
bij Monique, tuin 40) 

Afvalhoop hek 1 ordenen, ook aan buitenkant. 
Zorgen dat bomen vrij (blijven) staan van aarde. 
Eventueel te grof afval alsnog via Avalexkar 
afvoeren (rayon 1)

Langs slootkant aan de zijde van de Groene 
Zoom heeft de gemeente de lissen uit de sloot 
getrokken. Deze liggen nu op de kant en kunnen 
hogerop, net even achter de boomzoom in de 
grond gestoken worden. 

Compost van de hoop bij hek 3 verspreiden in 
borders

Takkenril bij Putterpad bijwerken (rayon 5)

Kar wegbrengen naar Avalex

Fijn groenafval op zaterdag wegbrengen naar 
groenafvalplaats bij hek 1. Grof groenafval; op 
zaterdag 8 en 15 april staat de kar naar Avalex 
klaar bij de kantine.

In het toilettenblok en in de hal van de 
kantine hangt een lijst waarop u uw 
werkbeurt kunt aftekenen. 
Bent u door ziekte of anderszins (tijdelijk) 
verhinderd uw tuinbeurt te verrichten, 
gelieve dit te melden bij het bestuur via 
secretarisdegroenezoom@gmail.com

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden,  
informeer even bij uw rayonhoofd:

Rayon 1, tuin 1 t/m 20
Walter Kremers (13) en Monique Soonieus (4)
Rayon 2, tuin 21 t/m 40
Arie Gouw (32) en Henk Vlietstra (25)
Rayon 3, tuin 41 t/m 71
Hanneke van Dun (70) en Berthie de Zwart (45)
Rayon 4, tuin 72 t/m 89
Dolly Hilgersom (89) en vacature (tijdelijk 
Monique van der Tang (40))
Rayon 4, tuin 90 t/m 107
Robin Veldmeijer (95) en vacature (tijdelijk 
Bas van den Elshout (99))

Oproep voor speciale projecten:
De werkgroep inventarisatie natuurwaarden is 
voorstander van het aanleggen van takkenrillen.
Wij hebben op de achterste parkeerplaats een 
flinke voorraad takken waar we mee aan de slag 
kunnen. We zoeken takkenrillenbouwers en ook 
een man met een hamer.

Bij hek 3 liggen op de composthoop mooie 
boomstronken. Deze moeten in schijven worden 
gezaagd, waarmee we later de hekwerken gaan 
verfraaien. Zagers gezocht.

Info en aanmelden bij Monique van der Tang, 
tuin 40 /  06-14224906
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