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De eerste maand zit er al weer op, waar blijft de tijd. De dagen worden al gestaag weer wat langer en
hopelijk krijgen we wat meer zonlicht, dat is hard nodig want de zon heeft zich weinig laten zien de
afgelopen weken. Koning winter is nog maar even langs gekomen, wat een verschil met elders in Europa,
maar dat is ook niet wat we willen, maar een beetje vrieskou met een zonnetje daar teken ik voor!
Aan het begin van dit seizoen wil ik u meedelen dat ik mijn voorzitterschap per 1 februari, in samenspraak
met het bestuur, tijdelijk overdraag aan Berry Jansen in verband met mijn gezondheid.
Mijn verwachting is dat ik aan het eind van dit seizoen mijn voorzitterstaken weer op me kan nemen.
Ik wens u een fijn tuinseizoen toe!

Ed Jan

De rekening
Onlangs heeft u uw factuur van de tuinvereniging ontvangen. Het is de bedoeling dat deze binnen 30 dagen
betaald wordt. Mocht dat voor u door omstandigheden niet mogelijk zijn, neem dan per direct contact op
met de penningmeester via het emailadres tuinverenigingoostvliet@gmail.com. We kunnen dan afspraken
maken over een eventueel betalingsschema. Mochten er verdere vragen of opmerkingen over uw factuur
zijn, neem ook dan contact met onze penningmeester op.
Geen rekening ontvangen? Laat ons dat dan ook zo spoedig mogelijk weten. Dan is er blijkbaar iets
misgegaan met de mail en sturen we u de rekening op een andere manier toe.

Natuurlijk tuinieren
De tips van Vera, wat in de tuin te doen in februari?
Februari is een maand van koude en wispelturige weergoden, want ook in deze maand kan het nog flink
koud worden. Een zonnige dag doet al vlug de groene vingers tintelen, maar ook hier is de boodschap
afwachten......
Niet tegenstaande dat het nog een gure maand kan worden met vorst en zelfs sneeuw, kan je de lente toch
al even in huis halen.
Je kan alvast beginnen met zaaien van trage en warmteminnende groentes. Denk b.v. aan aubergines,
pepers en paprika. Ze kiemen traag waardoor je beter enkele weekjes vroeger begint om eind mei een
plant klaar gewas te hebben. Je kan dat binnenshuis of verwarmde kas doen. De temperatuur moet van 20
tot 25 C zijn. Zaai in luchtige zaai en stekgrond.
Tuinbonen, sla, erwten, raapstelen, broccoli, bloemkool en prei kan je half februari al zaaien onder koud
glas.

Hou de tuin zoveel mogelijk onkruid vrij. Bedden waar je straks wil zaaien kun je best opwarmen door er
een plastic tunnel over te plaatsen. Mislukkingen bij vroeg zaaien zijn vooral te wijten aan zaaien op koude
grond.
Vooral zware grond (kleigrond) omspitten en goed verteerde compost onderwerken om de structuur van
de grond te verbeteren.
Snoeien in februari. Vuistregel: zacht fruit wel en steenfruit niet.
Heb je wat fruit om de moestuin staan, zoals bessen en bijvoorbeeld een appelboom, dan is het een mooi
moment om deze te snoeien. De vuistregel met vorst is dat zolang het overdag niet vriest, je prima kunt
snoeien. Een andere vuistregel is dat je het oude hout (3 jaar en ouder) wegsnoeit.
De meeste vruchtdragende planten dragen hun vruchten aan hout dat 1 jaar of ouder is. Het jonge hout
dus, dat laat je zitten, anders heb je geen fruit dit jaar, andere herfst dragend fruit zoals frambozen kun je
helemaal terug snoeien tot boven de grond.
Samengevat kan je deze maand het beste de volgende soorten snoeien: aalbes, appel, kiwi, kruisbes,
frambozen. Met het snoeien van steenfruitbomen wacht je tot de periode mei-juni. Steenfruit is alle fruit
met een harde pit zoals kersen, pruimen, nectarines, perziken en abrikozen.
Zo zie je maar er is altijd genoeg te doen.
Vera, lid van de commissie Natuurlijk Tuinieren.

Het Egeltjesproject
Is dit geen leukerd? Helaas wordt ie steeds schaarser in Nederland en zien we hem niet vaak op onze tuinen.
Terwijl de egel een prima bondgenoot is bij het natuurlijk tuinieren. Marieke Leeflang, ons nieuwste lid van de
Commissie Natuurlijk Tuinieren en een echte egelkenner, vertelt meer over de egel en hoe nuttig die voor ons
kan zijn.

“Mijn wens voor dit jaar: meer egels op de tuin!”
Dieren, zoals vogels, insecten en zoogdieren zijn onze bondgenoten bij natuurlijk
tuinieren, zo ook de egel. Wie heeft er al eens een egel zien rondscharrelen in de
schemer? Wie heeft er al eens veel lawaai gehoord van snuiven en ritselen en
was je benieuwd wat dit was? Waarschijnlijk heb je dan een egel gehoord!
Meestal in de avond of nacht als wij liggen te slapen.
Ik hoor graag wie weet waar de egels wonen op onze tuinvereniging. Wat zou het
mooi zijn als er nog meer egels rond mogen snuffelen op onze tuinverenging. en met als voordeel dat ze al
onze ongewenste slakken opeten. Om dit samen voor elkaar te krijgen zullen we op een paar dingen moeten
letten.

Hoe leeft een egel?
De natuurlijke leefomgeving van egels is een bosrijk gebied. Ze kunnen
zich daar goed verstoppen en nestmateriaal vinden. Tegenwoordig leven
ze overal waar voedsel is en geschikte schuilplaatsen zijn. Een aantal keer
per nacht is de egel actief, en hij slaapt ongeveer 18 uur per etmaal
De egel is wakker in de lente, zomer en herfst. In de herfst slaat hij een
vetvoorraad op, waardoor hij tijdens zijn winterslaap kan overleven.
Als het kouder wordt en er niet voldoende voedsel meer is, zoekt de egel een beschut plekje voor die
winterslaap. Onder een heg, een houtstapel, compost- of bladhoop maakt hij een nest van blad, takjes en
ander materiaal. Wanneer hij vet genoeg is zoekt hij dit nest op. In het voorjaar, als er voldoende voedsel is,
komt de egel weer tevoorschijn en begint te eten. Hij moet dan weer op gewicht komen, want hij kan
ongeveer 30% van zijn lichaamsgewicht kwijtgeraakt zijn.
Egels in de natuur bereiken nog maar zelden de leeftijd van vier jaar.
Nuttig voor het milieu
Egels zijn nuttige dieren. Zij eten veel voor ons schadelijke insecten en slakken en zijn grote opruimers van
weggegooid voedsel en fruit.

Gevaren voor egels, hoe maken we een egelvriendelijke tuin?













Een egel geeft de voorkeur aan een tuin met
veel groen. Er moeten voldoende struiken
aanwezig zijn waar de egel onder kan
schuilen, eten kan zoeken, kan slapen of
eventueel zijn nest kan maken.
Gebruik nooit slakkengif in uw tuin.
Honden in de tuin kunnen een gevaar
opleveren voor egels.
Berg tuingereedschap op zodat de egel zich
niet kan bezeren.
Zorg dat het fruitnet ver boven de grond hangt zodat de egel er niet in vast kan komen te zitten,
minstens 30 centimeter.
Laat bladeren liggen. De egel gebruikt dit voor zijn nest of zoekt hiertussen naar zijn voeding.
Geef een egel nooit melk! De egel raakt aan de diarree en zal door het
vochtverlies uitdrogen en sterven.
Voer de egel alleen in het voor- en najaar harde kattenbrokjes, stukje fruit
(appel, peer), rozijntjes. In de zomer kunt u de egel helpen door een
stevige, ondiepe schaal met schoon water neer te zetten.
In de winter moet u de egel niet bijvoeren omdat de egel zijn winterslaap
ingaat.
Maar in het algemeen geldt; laat de egel zoveel mogelijk met rust.

Wat gaan wij doen vanuit de commissie natuurlijk tuinieren?
Als eerste willen we graag weten hoeveel en waar er al egels leven op ons mooie tuincomplex. Je kunt
doorgeven of en waar je een egel gespot hebt door me persoonlijk te mailen (zie hieronder) of door een
kruisje op het kaartje van de plattegrond van de tuin te zetten die ik in het bushokje zal hangen. Zo zullen
we binnenkort weten waar allemaal al een egel is gespot.
Nu, in de tijd van de winterslaap zal dit nog niet makkelijk zijn, maar we nemen hier tot het voorjaar de tijd
voor. We kunnen dan het volgend jaar opnieuw egels tellen en kijken of we succesvol de egel een veilig
onderkomen hebben kunnen geven.
De adviezen opvolgen zoals hierboven beschreven, maar vooral geen enkel type slakkenkorrels gebruiken en
fruitnetten hoger dan 30 cm boven de grond te plaatsen, helpt al enorm om deze leuke en nuttige beestjes
te laten overleven en te vermeerderen op onze tuin. Als wij een goede omgeving kunnen creëren voor de
egel, kunnen we via ons contact met de egelopvang in Zoetermeer welllicht een aantal egels te laten
plaatsen op ons complex.
Met vriendelijke groet, namens de commissie natuurlijk tuinieren,
Marieke Leeflang, tuin 75. Emailadres: leeflangmarieke@gmail.com

Meer informatie over de egels en ook een egel-tellijst kunt u vinden op de Website van TV Oostvliet.

Vogelnestkasten
Vorig jaar heeft de commissie Natuurlijk Tuinieren de 1e workshop vogelverblijven en vogelnestkasten
bouwen georganiseerd. Afgelopen weken zijn de eerste kasten hoog in de bomen op onze vereniging
opgehangen. Binnenkort zullen er nog meer nestkasten, waaronder uilenkasten, opgehangen worden.
We houden u op de hoogte.

Snipperen
Zet maar alvast in uw agenda!
Zaterdag 23 maart 2017 gaan we weer los. Dat is de dag dat de hakselaar weer gehuurd wordt om al ons
snoeihout te versnipperen. We gaan om negen starten. Het is dan ook alleen iets voor ochtendmensen.
De uitslapers kunnen misschien nog een beetje vegen, maar dan houd het verder wel op.
We gaan beginnen om 09.00 uur.
Het aanleveren van takken is al mogelijk op het parkeerterrein, ze kunnen dan weer achter de hekken
neergelegd worden, de takken wel zo neerleggen dat deze makkelijk te pakken zijn.
Wat meenemen op de snipperdag:
Werkhandschoenen, gehoorbescherming en een goed humeur.
Wat wordt er WEL gesnipperd:
 takken van loofbomen
 takken van naaldbomen en coniferen
 takken van heesters en hagen
Wat wordt er NIET gesnipperd:
 planken en palen
 touwtjes
 riet en gras
 bloemen en bladeren
 boomstronken en wortels

Kantinecommissie

Vacature: Vrijwilliger M/V/L/H/B/T , Functie barmedewerker
Onze kantinecommissie bestaat uit bakkers en barmedewerkers die zich
vrijwillig inzetten om van onze kantine het middelpunt van de vereniging te
maken. Wij proberen om alle zaterdagen van het jaar de kantine te
bemensen en klaar te staan voor alle leden die iets willen drinken of lekker
iets willen eten.
Wij zijn naarstigs op zoek naar een stressbestendig tuin lid of partner die als
vrijwilliger die als barmedewerker ons gezellige team wil komen versterken.
De werkzaamheden van de barmedewerker bevatten onder andere het
opnemen en verzorgen van bestellingen, inschenken en uitserveren van
warme en koude dranken, bijhouden van het verbruik en betalingen, zowel
contant als via pin, ontvangen.
Als vooropleiding is minimaal OLO gewenst. Een cursus sociale hygiëne
strekt natuurlijk tot aanbeveling.
Een inwerkperiode met een gedegen opleiding als barmedewerker wordt door eigen vrijwilligers verstrekt. Wij
hopen dat u na deze inwerkperiode ongeveer eens in de vijf weken beschikbaar bent.

Interesse????? Kom
gezellig langs en meld je
aan!!!!!!

Natuurwandeling op TV Oostvliet
Zondag 27 januari jongsleden was er een natuurwandeling op en over de tuinvereniging.
Het was een frisse winderige dag ,en het had de hele ochtend flink doorgeregend waardoor het buiten
guur en koud aanvoelde. Ondanks het mindere weer waren we met een clubje van negen enthousiaste
personen. Je hoopt altijd dat er tijdens een natuurwandeling iets bijzonders gebeurt; een mooie vondst,
een mooie waarneming, in ieder geval iets wat anders is dan anders en waar een mooi verhaal aan vast
zit.En…..dat laatste gebeurde echt! Kort na het begin van de wandeling sluiten Mike en Sandra zich bij het
groepje aan en Mike, werpt op een zeker moment een blik in een van de tuinen waar we langs lopen.
Hij ziet daar overblijfselen van een vogel liggen die verdacht veel op overblijfselen van een uil lijken. Direct
was iedereen enthousiast en hingen we met z’n allen over de heg om te kijken wat daar nou precies lag.

Helma bood zich aan om de resten van dichtbij te gaan bekijken en liep netjes via
het tuinhekje naar “de plaats delict”.
Eenmaal opgeraapt zagen we dat de vogel ooit geringd was in…….Zweden!!
Nou, dat was toch wel een verrassing en een niet alledaagse waarneming tijdens
een natuurwandeling.
De ring is van de poot gehaald en inmiddels is er contact geweest
met het Riksmuseum in Stockholm.
Zij hebben het rapport, wat online is ingevuld met de nodige
gegevens en foto’s, ontvangen en gaan ermee aan de slag. Alle
gegevens die bekent zijn over de vogel worden verzameld en
t.z.t. aan ondergetekende gemaild.
Via een overleden uil is de naam van” Tuinvereniging Oostvliet” nu terecht gekomen
in Stockholm ,Zweden. Als dat geen spannend verhaal is…..
Het spreekt voor zich dat als de gegevens uit Zweden bekent zijn ik deze aan u zal doorgeven via de
nieuwsbrief. We hebben hierna onze wandeling vervolgd en na afloop nog een warm kopje koffie en thee
gedronken in de kantine, gezet door Cora.
Een koude gure
zondagmiddag
werd alsnog een
spannend verhaal
waarvan de afloop
nog niet helemaal
bekent is.
Wordt vervolgd
zullen we maar
zeggen.
De volgende
natuurwandeling is
op zondag 17 maart
van 11.30-13.00.
Kort na het
schrijven van dit
stukje komt het
rapportje uit
Zweden via de mail
binnen.
Het verhaal komt
hiermee ten einde,
veel leesplezier.
Ter verduidelijking;
een Asio otus is een
ransuil.
Tot zover, Diana.

Aansluiten Water zaterdag 2 maart
Zaterdag 2 maart zal onze waterleidingcommissie het water weer aansluiten, zorg ervoor dat dat u zeker
weet dat uw afsluitkraan dichtgedraaid is.

Wist u dat


U uw oude frituurvet kunt deponeren bij het hek van de gasopslag.



U uw oude kaarsen en stompjes van kaarsen in een kratje in de kantine kunt deponeren. Daarmee
steunt u een goed doel.



U oud ijzer kunt inleveren. U kunt dat bij het hek van de gasopslag zetten, aan de rechterkant
tegen het clubgebouw.



U uw oude accu’s ook kunt inleveren bij ons, u kunt deze dan bij hek van de gasopslag zetten, wij
voeren deze dan af.



Het bestuur spreekuur alleen de laatste zaterdag van de maand is tijdens de winter van 11.00 uur
tot 12.00 uur.



De bouwcommissie iedere laatste zaterdag van de maand aanwezig is tussen 10.00 uur en 11.00
uur



(1) honderdvijf van de honderdvijfentwintig leden hun waterstanden op tijd hebben doorgegeven;
(2) dat bestuursleden op twee zaterdagochtenden de waterstanden in die andere twintig tuinen
zijn gaan noteren;
(3) dat hiermee een bedrag van driehonderd euro (20 x € 15) aan boetegeld in de verenigingskas
terecht komt.

Agenda


Zaterdag 2 maart, aansluiten water



Zondag 17 maart vanaf 11.00 tot 13.30 weer een rondwandeling



Zaterdag 23 maart, vanaf 09.00uur snipperen



Zaterdag 30 maart, Algemene ledenvergadering, vanaf 10.00uur

Website

www.oostvliet.eu

Altijd actueel

Kijk voor de allerlaatste informatie op onze website!!! Heeft u nog leuke tips of foto’s??
De Webmaster ziet ze graag tegemoet.

