
Schimmert, 18 mei 2017 
 
Geachte leden, bestuursleden, ere-(bestuurs)leden, sponsoren, vrienden en ouders van 
aspirant-leden van Fanfare St. Caecilia Schimmert, 
 
Op zaterdag 5 augustus aanstaande zal onze vereniging het snoeiafval van de Taxus 
Baccata gaan inzamelen en bezorgen op een centraal inzamelpunt waar dit snoeiafval 

verder zal worden bewerkt. De regio’s in Zuid-Nederland en Vlaanderen zijn de enige 
gebieden waar de Taxus goed gedijt en als haagplant wordt gebruikt. Zo treffen we deze 
haagplant ook veelvuldig aan in ons eigen dorp Schimmert.  
Het snoeiafval van de Taxus bevat de stof Baccatine welke wordt gebruikt in 
geneesmiddelen tegen kanker. 
Enerzijds willen we ons inzetten voor het goede doel “vechten tegen kanker” en anderzijds 
ontvangt onze vereniging een vergoeding van de centrale inzamelingsinstantie. 
 
We zouden het zeer waarderen als u met ons mee zou willen snoeien; om die reden 
informeren we u graag over het stappenplan en de noodzakelijke vereisten. 
 
Stappenplan:   

1. In de hoop dat u mee wilt werken, hierbij de volgende vragen: beschikt u over taxus? 
en hoeveel m2 taxus(haag) heeft u staan?  

2. Zo ja, zou u vrijdag 4 en/of zaterdag 5 augustus uw taxushaag/struik(en) willen 
snoeien? 

3. Dan haalt onze fanfare op 5 augustus het snoeiafval in plastic zakken of op een groot 
zeil bij u thuis op. 

4. Indien u hulp nodig heeft tijdens de snoeiwerkzaamheden, dan zullen we ons uiterste 
best doen om vanuit onze vereniging hulp te bieden 
 

Vereisten: 
1. Droog – Snoei de Taxushaag niet als het regent of net geregend heeft. Mocht het 

onverhoopt op beide dagen regenen, dan zullen we moeten uitstellen. 
2. Zuiver – Vang het snoeisel op in een laken, deken of zeil. Zorg ervoor dat er geen 

bladeren, onkruid, ander snoeisel of aarde bij het taxussnoeisel zit.  
3. Jong – Alleen de éénjarige twijgjes zijn bruikbaar. Oude houtige takken horen bij het 

groenafval. 
4. Vers – Het snoeisel moet binnen 24 uur afgeleverd zijn op het centrale inleverpunt. 

Alleen op deze manier behoudt het snoeisel zijn kwaliteit. 
 
Stuur a.u.b. een bericht voor 1 augustus a.s., bij voorkeur per mail, aan: 

taxus@fanfareschimmert.nl met de volgende inhoud: 
 
Naam en adres: 
Wenst u hulp van onze leden: Ja/Nee 
Het snoeisel zal op 5 augustus na 13.00u worden opgehaald en nadien worden 
afgeleverd op het centrale inzamelpunt te Bergeijk. 

 
Dank voor uw interesse en medewerking bij voorbaat; we zien uw reactie dan ook graag 
vóór 1 augustus a.s. tegemoet. 

 
Vriendelijke groeten, 
Namens Fanfare St. Caecilia Schimmert, 
 
Sander van Kan 
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