
WERKBEURT Nr 19, 12 september 2020 
 
Werkbeurtleider:  Henk van Bouwhorst en Bob Schneijderberg 
  Wel gedaan Niet 

gedaan 
1 Snoeien van de haag aan de Elzenlaan.  13 

werkbeurtleden zijn hier direct bij  betrokken omdat 
hun tuin aan Elzenlaan ligt. De snoeibeurt is er om te 
zorgen dat de haag uniform, dus voor alle tuinen, stevig 
door kan groeien naar 2 meter. Daarbij kan het nodig 
zijn om tevens de zijkant onderhanden te nemen. 
Eventueel halen we opschot van zaailingen uit de haag 
als die de groei van de haag belemmeren.  

- Het onkruid aan de onderkant wordt zoveel 
mogelijk weggehaald. 

- We werken met ploegen en zoveel mogelijk met 
eigen materiaal 

- Het onkruid gaat in de groencontainers (komen 
te staan op de Elzenlaan), het snoeiafval gaat 
naar de plek naast de compostplaats. 

- Er wordt gezorgd voor de nodige veiligheid 
i.v.m. verkeer. 

 
 
 

  

2 De werkbeurt betreft ook de tuinen met een haag aan 
de parkeerplaats (51, 66, 67, 68, 69). 

- Hoe staat het met de hagen? Bijsnoeien? In 
ieder geval moet het onkruid naast de 
haag/afscheiding verwijderd worden. 

- Verder kunnen  we proberen om met alle 
motor-apparatuur in de container (stripper, 
maaimachine) tot een zo goed mogelijke 
opknapbeurt van de parkeerplaats te komen. Dit 
onkruid voeren we af met de aanhangwagen 
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Om groenafvoer van werkbeurten met de aanhangwagen naar de vuilstort te 
beperken, kan het snoeiafval gedeponeerd worden in de compostplaats naast 
de fietsenberging (zie de plek met vlechtwerk van wilgentakken). Onkruid in 
de kunstofbakken naast de compostplaats. 
 
 



Tuin Deelnemer  Aanwezig Afwezig 
1 Caroline Smith    
4 Mauk Holleman    
6 Ineke/Rick Hommes    
7 Marieke Nederpel    
8 Ilze Rokven    
10 Tilly Dorst    
51 Joop Kaiser Heeft afgezegd   
66 John Staal    
67  Tanja Luttik Heeft afgezegd   
68 Jean Addeson    
78 Sandy/Manfred Jutte    
80 José van de Linden    
82 Carrie Key    
86 Dennis Fens    
Opmerkingen van de werkbeurtleider 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(ingeleverd op:                                                        ) 
 


