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Van uw voorzitter
Vele blije gezichten zag ik op 26 oktober. Trotse blikken ook. En terecht, want het is een
geweldige eer dat onze tuinvereniging in een keer het hoogste niveau van het landelijk
keurmerk natuurlijk tuinieren heeft mogen ontvangen: vier stippen! Het bijbehorende bord
met het lieveheersbeestje gaan we binnenkort een mooie plek op onze vereniging geven.

De keurders van AVVN hebben Oostvliet beoordeeld in 32 categorieën, waarmee maximaal 294
punten behaald konden worden. Onze tuinvereniging heeft 237 punten behaald (80%). Dat is
inclusief de door AVVN toegekende bonuspunten; en daarmee van 70% naar 80%.
Een geweldige prestatie.
Een samenvatting van die waardering en van de aanbevelingen voor de toekomst staan verderop
in deze nieuwsbrief.

Henk Boting, voorzitter LBA, (links) en Ed Jan Boting onthullen het keurmerk-bord.

Een mooiere afsluiting van het tuinseizoen 2019 konden we ons bijna niet wensen. Inmiddels is
de laatste werkbeurt geweest. Het water wordt afgesloten op de laatste zaterdag van november
en dan gaat ook de ophaalbrug bij het Bospad dicht. Vanaf het Fruitbos/Vogelhof is onze
tuinvereniging dan ruim drie maanden niet te bereiken.

Het verslag van de afgelopen ledenvergadering is tegelijk met deze nieuwsbrief aan u
toegezonden. Daarin kunt u nog eens rustig teruglezen wat allemaal precies is besproken en
besloten. De wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement worden binnenkort op de website
aangepast.

Berry Jansen, voorzitter a.i.

Keuringsrapport nationaal keurmerk natuurlijk tuinieren
De ‘Eindinventarisatie- en beoordelingslijst’ is opgemaakt door Mascha Jonasse en Tiny Schut
van de advies- en begeleidingscommissie natuurlijk tuinieren van AVVN. Op 28 september zijn
zij enkele uren op onze tuinvereniging rondgeleid om de keuring te verrichten.

In het op 26 oktober uitgereikte rapport staan in het bijzonder lovende woorden over de
bemaaiing van de dijk langs de toegangsweg, het voorlichtingsplan en de website. Extra punten
zijn door de AVVN toegekend voor de kruidentafel bij de kantine, de nieuwe informatieborden,

het insectenhotel op de parkeerplaats, de paddenpoel, de schuiltuin (in ontwikkeling) en de
Oostvliet-winkel.
U heeft in het voorwoord van deze nieuwsbrief al kunnen lezen dat Oostvliet 237 punten heeft
gescoord van de maximaal 294 te behalen punten. Zonder de toegekende bonuspunten zouden
dat er 205 zijn geweest. Maar met het totaal van 237 punten is een resultaat van 80% behaald
en daarmee het keurmerk natuurlijk tuinieren met vier stippen.

Het is prettig om te lezen dat de keuringscommissie ook punten heeft toegekend voor kleinere
elementen zoals de klimplanten tegen het bushokje en de druiven tegen de kantine; alsook voor
de afkoppeling van de lantaarnpalen bij de parkeerplaats (die werken nu op zonne-energie) en
voor ‘natuurvriendelijke activiteiten’ zoals de inzameling van accu’s, ijzer, papier en glas (die
laatste twee in de kantine).

Het rapport bevat tevens de nodige adviezen voor de toekomst.
Enkele suggesties daaruit:







meer inheemse planten en ruigvegetatie op diverse plekken;
gefaseerde en gelaagde bemaaiing langs het Bospad
meer besdragende en bottelvormende planten planten;
regelmatige lezingen/workshops over natuurlijk tuinieren;
uitbreiding van het aanbod in de Oostvliet-winkel;
nieuw clubhuis: zonne-energie, windenergie, inheemse planten, regentonnen.

Over vier jaar is de herkeuring teneinde het keurmerk te behouden. Genoeg uitdaging, mede
voor de nieuwe natuurlijk tuinierencommissie.
Eduard Groen, bestuurslid portefeuille natuurlijk tuinieren

Genomen besluiten algemene ledenvergadering 26 oktober 2019

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn weer de nodige besluiten genomen. U kunt dat
nalezen in de notulen die gelijktijdig met deze nieuwsbrief aan de leden zijn verzonden.
Enkele opvallende onderwerpen wil ik er op deze plaats wil uitlichten.
Onder andere de volgende besluiten zijn genomen:










De huidige versie van artikel 3.16 in het Huishoudelijk Reglement blijft ongewijzigd: “Het
is niet toegestaan brandstof generatoren en motorisch aangedreven apparatuur te
gebruiken op zon- en feestdagen of na 8 uur ’s avonds en voor 10 uur ’s ochtends.”
In het tuinseizoen 2020 zal een pilot worden uitgevoerd met een iets gewijzigde
procedure voor de procedure taxatie-verkoop/koop van een tuinhuis. Als het kandidaatlid na de eerste bezichtiging het huisje wil overnemen, volgt daarna nog een bezichtiging
met uitleg door iemand van de bouwcommissie. Daarna kan de koper definitief besluiten
om de tuin te nemen en het huisje over te nemen.
Aan nieuwe leden die een huisje overnemen met een waarde minder dan 500 euro zal de
verplichting worden opgelegd om dat huisje zodanig op te knappen dat dit bij een
herkeuring, 12 maanden later, méér dan 500 euro waard is.
Een natuurlijk tuinierencommissie is ingesteld, onder gelijktijdige opheffing van de
onderhoudscommissie.
Enkele taken die waren toebedeeld aan de onderhoudscommissie zijn toebedeeld aan de
bouwcommissie.
De bestuursstructuur is gewijzigd (wordt op de website geplaatst).
Bestuurslid Berry Jansen is herverkozen.
De begroting voor 2020 is goedgekeurd.

Leuk om te vermelden is dat Peter Verhoogt de
Piet Jansenbokaal heeft ontvangen als
vrijwilliger van het jaar 2019.

Eduard Groen, secretaris bestuur

Kandidaat-leden / vrijkomende tuinen
Het totaal aantal kandidaat-leden op de wachtlijst is momenteel 49.
Kandidaat-leden kunnen hun plaats op de lijst opvragen bij de secretaris van het bestuur via
tuinverenigingoostvliet@gmail.com
Momenteel verkeren vier tuinen in een proces van verkoop/koop aangezien de desbetreffende
leden hun lidmaatschap van onze tuinvereniging beëindigen. De tien hoogst genoteerden op de
wachtlijst zijn of worden betrokken bij de bezichtigingen en het eventuele vervolg daarop.

Natuurlijk tuinieren

De tips van Vera, wat te doen in november in de moestuin?
Vorig jaar heb ik heel veel tips gegeven, wat te doen in deze maand in de moestuin. Ik zal de
belangrijkste dingen nog even herhalen en natuurlijk komen er nog wat tips bij. Hoop dat jullie
er wat aan hebben.


Zolang het niet vriest, kan je jonge fruitbomen en voorjaarsbollen planten. Ook als de
planten niet op de juiste plaats staan kan je ze nu verplanten.



Breng lijmbanden aan rond de fruitbomen tegen de wintervlinder.



Je kan nu al starten met het snoeien van de fruitbomen. Je moet vooral snoeien om te
zorgen dat er licht in de bomen kan.



November is meestal nog niet ideaal om houtige gewassen te snoeien, omdat de
sapstroom nog niet helemaal tot rust is gekomen.



Neem stekken van de kruisbessen. Vermeerderen kan ook door takken af te leggen



Frambozen en bramen; hier knip je de takken die dit seizoen vruchten hebben gedragen
weg tot op de grond.



Snoei niet te laat (na januari) de sapstroom is dan alweer op gang en kan hij bloeden. (
dit geldt o.a. voor de druif, kastanje en walnoot)



Het is nu tijd op knoflook te planten. Let op: geen verse stalmest en zorg voor de juiste
plaats, knoflook haat natte voeten.



Bescherm de vaste planten met bladeren of compost. Naast het beschermen voor
bevriezing bevorderd het ook de groei.



Het is nu ook tijd om je rabarber te vermeerderen.



Bij overvloedige regen de composthoop afdekken om uitspoeling tegen te gaan.



Waar het nodig is eventueel kalk strooien en laten inwerken. Vooral op de percelen waar
volgend jaar de koolsoorten komen.



Denk aan de vogeltjes en de egel.



Ruim alles zo veel mogelijk op en houdt de paden schoon.

Dit was het weer voor de maand november, tot de volgende maand.
Vera.

Agenda
(zie voor meer informatie elders in deze nieuwsbrief en/of op de website)

 30 november, het water wordt afgesloten
 30 november, het bruggetje naar het fruitbos gaat dicht
 12 december, congres LBA
 4 januari, Nieuwjaarsbijeenkomst
 21 maart, snipperen hout
 28 maart, voorjaars-ALV 2020

Nieuwsbrief
Berichten, tuinfoto’s en tuinverhalen kunt u sturen naar de redactie van de Nieuwsbrief
Eduard Groen: tuinverenigingoostvliet@gmail.com
Gerda Verhoog: gerdaverhoog@gmail.com

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.

