
VAN DE GROENCOMISSIE

SAMEN SNOEIEN TEGEN KANKER: WORD TAXUS DONOR
Soms is de waarde van afval onbetaalbaar. Zo kan er uit het snoeiafval van de 
taxus chemokuren voor kankerpatiënten worden gemaakt. De beste snoei-
tijd is rond 21 juni geweest, maar snoeien kan nog tot eind augustus. Het 
gaat om de jonge scheuten. Vang deze op en doe ze in een bak of papieren 
zak. Sluit het niet af. Zorg dat er geen zand, steen, gras, of hout bij komt en 
gebruik geen plastic tas, want dan gaan de scheuten broeien en zijn ze niet 
meer geschikt. Op het afvalscheidingsstation in Utrecht staan bakken die 
speciaal voor deze actie zijn bedoeld. 
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HOE WERKT DE TAXATIECOMMISSIE?
      Door: Hanneke van Dijk
Eén van de werkgroepen van de Groencommissie is de taxatiecommissie. 
Deze commissie bestaat uit Mascha, Christie, Maggy en Hanneke. We komen 
in actie als het bestuur doorgeeft dat er een tuin te koop komt. 

Hoe gaan we te werk? We bezoeken met tenminste drie van de vier tuintaxa-
tiecommissieleden de tuin. Allereerst brengen we de bomen in kaart, vervol-
gens de heesters, hagen, rozen en vaste planten. Iedere plant wordt geïnven-
tariseerd. We kijken naar de vorm, kwaliteit, hoogte, staat van onderhoud en 
aan de hand van een ingenieus excel sheet voeren we deze gegevens in. Ook 
de bestrating, een vijver en bouwwerken als een pergola nemen we hierin 
mee. Hieruit komt een prijs rollen. Deze prijs wordt aan het bestuur doorge-
geven en vormt samen met de taxatie van het huisje (bouwcommissie) een 
prijs voor tuin voor de potentiële koper. Deze prijs  is niet onderhandelbaar.

Het is naast een serieuze taak, ook een heel leuke klus om de tuinen te bezoe-
ken. Wat een diversiteit! Een bijzondere Poncirus, prachtige oude fruitbomen, 
verborgen paadjes, weelderige vaste planten. Onwillekeurig denk ik altijd aan 
het vertrekkende tuinlid, die vast niet gemakkelijk afstand zal hebben gedaan 
van zijn of haar tuin in ons tuinenpark.
       



TUINENP ARK

ALGEMEEN WERK BLOK DRIE 

Het derde blok van het algemeen 
werk is begonnen. Er zijn weer vijf 
mogelijkheden om mee te doen: 
 
Maandag 4 juli - 18.30 – 21.30 uur
Zaterdag 16 juli - 10.00– 13.00 uur
Zaterdag 30 juli -  8.30 – 11.30 uur
Zaterdag 13 augustus 10.00 – 
13.00 uur
Zaterdag 27 augustus - 14.00 – 
17.00 uur

Vorige keer gemist? Je mag het 
inhalen in dit blok. 

GEREEDSCHAP EN SPULLEN 
In de loods staan spullen en gereedschap die we gebruiken voor het onder-
houd van het tuinenpark. De spullen worden wel eens zonder overleg geleend 
en komen beschadigd of kapot terug. Het bestuur heeft daarom besloten dat 
sommige spullen een slot krijgen. Overigens: het alarm gaat ‘s avonds laat tot 
‘s morgens vroeg op de loods. Hou daar rekening mee. 

TUINBEOORDELINGEN 
In de hal van ‘t Buitenhuis en op de website zijn de tuinbeoordelingen van 
2016 te zien. De leden met een 3 krijgen in oktober nog een beoordeling. De 
Groencommissie stuurt een mailbericht om te kijken of we kunnen meeden-
ken. Er is ook een lijst in de maak met mensen die je kan bellen als je even of 
langere tijd niet zelf je tuin kan onderhouden en geen hulp kan krijgen van 
familie en vrienden.

GROENE KABOUTERS OPGELET: 
GERANIUM AF TE HALEN IN DE WINKEL

Vanaf zaterdag 9 juli kunnen de bezitters van een 
groene kabouter een geranium ophalen in de winkel. 
De planten komen uit de heemtuin, waar ze iets te 
groot werden.  
Eens een groene kabouter, altijd een groene kabou-
ter? Het is groeizaam weer, ook op het pad.... 


