
Als je iets aan de tuinbeurten zou willen veranderen, kun je kort 
vertellen wat je advies is? 
 
ouderen in tuinwinkel, jongeren in tuinbeurt 
Eigen keuzes in tuinbeurten. Verplichting afschaffen 
Logischer indelen, niet met zes kan in de vlindertuin bijvoorbeeld  
3 uur achterelkaar veel te lang  
korter en minder vaak, minder onnuttige dingen, het lijkt soms meer op een 
prive/prestigeproject van een paar mensen 
Mogelijkheid om het op andere momenten dan alleen op zaterdag te doen 
Ik doe geen tuinbeurten, dus heb er geen mening overr 
Minder bemoeienis van derden, meer eigen verantwoording 
Dat de mensen de kantjes er niet aflopen 
Misschien specifieke belangstelling opgeven? Persoonlijk ben ik graag in de bostuin 
Ik vind 7 tuinbeurten erg veel.  
ze duren iets te lang, het werk voelt vaak niet nuttig, dus bv van 10.00 tot 12.30. de extra 
tuinen (vlindertuin etc. )zijn meer een project van een paar mensen en dat voelt niet goed.  
geen uren draaien maar klussen geven 
geen idee, heb  voor de kantine opgegeven 
Minder streng 
er zijn voldoende mensen beschikbaar voor het noodzakelijke onderhoud 
soms doe ik een tuinbeurt als aanvulling op commissies en dan geen commentaar 
Vertrouwen op en verzamel de tuinkennis van de leden.   
Mogelijkheid om het op andere momenten dan alleen op zaterdag te doen 
Als het hard regent, tijdelijk stoppen, wachten tot het wat beter wordt 
minder lang, 2 uur lijkt me genoeg 
Geen onnodige werkzaamheden. Zinvol gevoel hebben. 
Iedereen een sticker met naam en tuinnummer 
Ook op eigen moment taken kunnen uitvoeren 
Mogelijkheid om het op andere momenten dan alleen op zaterdag te doen 
(Meer) rekening houden met kwaliteiten √©n beperkingen, minder gezeur en meer plezier 
Dat er een beetje wordt doorgewerkt ipv getreuzel en geklets 
Geen advies, gaat prima zo.  
Integratie van technische klussen 
Sinds dit jaar een tuinbeurt weer gedaan en ging prima 
Iets korter 
Meer uitleg over het nut van de activiteit  
Leeftijd tuinbeurt tot officiele pensioenleeftijd                                                                                                                             
Vandaag tuinbeurt: speeltuingedaan met grote ploeg. Lijkt veel maar het is daar ook echt 
grondig gedaan. 
Duidelijkheid over wie wat doet. In de keukencommissie verloopt dat uitstekend. 


