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Van uw voorzitter
De kerst is net voorbij en we maken ons al op voor het nieuwe jaar: 2020. De week voor
kerst heeft de gemeente Leiden de jaarlijkse complexkeuring nog uitgevoerd voor onze
vereniging. Gelukkig hebben we het onderhoud met alle vrijwilligers het afgelopen jaar
goed opgepakt: de sloten van deuren vervangen, alle elektrische installaties laten
keuren, waterleidingen aangepast, et cetera. Nog een paar aandachtspunten blijven over
(voor het komende jaar) maar we zijn weer met vlag en wimpel geslaagd!
Nog meer goed nieuws: gemiddeld negen van de tien leden hebben de waterstanden op
tijd doorgegeven aan het bestuur van onze vereniging (92%). Dat betekent dat bij maar
11 van de 125 tuinleden anderen (dan die tuinleden zelf) de waterstanden hoeven op te
nemen in die tuinen. De boete van 15 euro wordt bij die leden in rekening gebracht
gelijktijdig met de factuur voor het tuinseizoen 2020. Ook alle andere leden kunnen over
een paar weken een factuur verwachten voor hun lidmaatschap in 2020. Check vooral ook
het ‘spamfilter’ op tijd, want het komt voor dat mails over facturen daarin terecht
komen.
Ik hoop iedereen weer te zien op onze nieuwjaarsborrel op 4 januari.
Berry Jansen, voorzitter a.i.

We gaan proosten op een fijn en vredig tuinseizoen in 2020!
U bent welkom op de Nieuwsjaarbijeenkomst in het clubhuis
op zaterdag 4 januari 2020 van 14.00 tot 16.00 uur.
Komt allen!
Het bestuur van tuinvereniging Oostvliet

Nationale Tuinvogeltelling 24, 25 & 26 januari
Benieuwd of de aanwezigheid van vogels op tuinvereniging
Oostvliet past in de nationale trend? Doe dan vooral mee aan de
jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling. Vorig jaar deden ruim 75.000
mensen mee, zo meldt het blad Vogels van Vogelbescherming
Nederland.
Hoe werkt het?
Tel op vrijdag 24, zaterdag 25 of zondag 26 januari 2020 een half
uur vogels in uw tuin. Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin?
Die tellen niet mee. Geef alleen het hoogste aantal door van een
soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: ziet u in een tel-halfuur 3
koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geeft u door: 5 koolmezen.
Geef uw telling op vrijdag 24, zaterdag 25 of zondag 26 januari 2020 gemakkelijk door via
de App of via onderstaande website. Vul uw telling uiterlijk maandagochtend 27 januari
in vóór 12 uur.
Kijk op www.tuinvogeltelling.nl
EG

Natuurlijk tuinieren
De tips van Vera, wat te doen in Januari in de moestuin
Dit is een mooie maand om plannen te maken voor je moestuin. Maak een teeltplan. Het
plan beschrijft wat je gaat verbouwen, wanneer je gaat zaaien, planten en oogsten en op
welke plek de groenten en kruiden zullen gaan groeien. Verdeel de moestuin in 6
groepen(voor de vruchtwisseling).
De 6 groepen zijn:
Bladgroenten o.a. Sla, spinazie, uien, prei
Koolgroenten o.a. Broccoli, spitskool, radijs, groene kool
Peulgroenten o.a. tuinbonen, sperziebonen, snijbonen
Aardappelen
Wortelgroenten o.a. Peen, rode biet, eenjarige kruiden
Vruchtgroenten o.a. Courgettes, pompoen, augurk
Tip: als je pas begint met een moestuin, kies dan eerst gemakkelijke gewassen zoals: sla,
tuinbonen, ui, radijs, bieten
snijbiet, spitskool enz.

Tip: houd rekening met de plantafstand van de volgroeide planten, op de verpakking van
de zaden staat dit heel duidelijk aangegeven.
Veel is er nog niet te doen in de moestuin. Schoon houden en kapotte dingen repareren.
Veel mensen beginnen nu al met het opkweken van moeilijk ontkiembare zaden zoals:
paprika en aubergines. Dit moet natuurlijk wel op de vensterbank of met een propagator.
Veel voorpret toegewenst in deze koude maanden.
Vera.

Vogels voeren in de winter
In de winter kunnen vogels weinig insecten, bessen
en zaden vinden. Zeker als het vriest of als er
sneeuw ligt. Het kost vogels veel energie om hun
lichaamstemperatuur op 40 graden te houden. In een
koude nacht verliezen kleinere soorten wel tien
procent van hun gewicht.
Daarom is het aan te raden om ze een handje te
helpen, zodat ze gezond en wel de strenge vrieskou
kunnen trotseren. We kunnen de dieren helpen om
hun vetreserve op peil te houden door
energierijkvoedsel aan te bieden.
De voederplaats
Het voederen kan starten vanaf het moment dat het
begint te vriezen. Strooi het eten op de grond op
open plaatsen dan lopen de vogels geen gevaar zelf
te worden opgegeten door katten of andere dieren.
Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een voederplank of een voederhuis/buis die met een
touw aan een tak vast hangt. Plaats de voederplank op een zonnige en wind arme plaats.
Zorg ervoor dat er een afdakje boven de voederplank is, zodat het voeder niet nat wordt of
verdwijnt onder een sneeuwbui. Verder is het ook niet raadzaam de voederplank dicht bij grote
bomen, tuinhuisjes, of pergola’s te plaatsen waar bij voorbeeld katten kunnen afspringen.
Het meest geschikte voedsel
Tijdens deze koude periode hebben de vogels vooral behoefte aan energierijk voedsel dat veel
koolhydraten bevat. Dit vinden we in grote percentages terug in zaden,
vruchten en groenvoer. Vogels hebben trouwens het vermogen om het teveel aan koolhydraten
om te zetten in lichaamsvetten. Vet is eveneens een belangrijke energiebron voor vogels.
Vetbollen of mezenbollen, vooral voor roodborstje, mezen, spreeuw, en mussen.
elf vetbollen maken gaat gemakkelijk door een zadenmengeling uit de winkel te mixen met
gesmolten frituurvet. Het mengsel wordt in stenen bloempotten, duiventesten of lege

melkkartons gegoten waarin het kan opstijven. Het hard geworden vetmengsel kunt u gemakkelijk
uit de potten halen, door deze even in een bak met warm water te houden.
Fruit: Overrijp fruit valt vooral in de smaak bij spreeuwen, merels, roodborstjes en lijsters.
Granenmengeling: liefst een mengsel voor vogels met veel zonnebloempitten en oliehoudende
zaden.
Ongebrande pinda’s: in netjes of op draad rijgen.
Je kan het beste voer geven wat zo dicht mogelijk bij de natuur blijft: geen patat, of gezouten
pinda’s of ander vet en zout eten. Dit is beslist niet goed voor vogels!
Wel kun je bijvoorbeeld rozijntjes en kleine stukjes brood geven, gekookte aardappels of een
restje rijst, appels en appelschillen, stukjes ongebrande pinda’s (altijd in de dierenzaak kopen!),
stukjes walnoot en hazelnoot, zonnepitten en universeel voer, speciaal geschikt voor
insectenetende vogels. Ook een beetje havermout is goed.
Waarop letten
Voeder meerdere keren per dag. Bij voorkeur ’s
morgens na de lange, koude nacht en tegen de late
namiddag.
Zeker niet doen
Te veel voedsel geven kan ertoe leiden dat het eten
met uitwerpselen wordt bevuild. Dat werkt ziektes in
de hand en trekt ‘s nachts muizen en ratten aan. Een
teveel aan boter zal werken als laxeermiddel. Probeer
zout in het voedsel of water steeds te voorkomen.
Ongekookte rijst zal in de vogelmaag gaan opzwellen.
Water geven
Als er sneeuw ligt zullen de vogels dat als waterbron gebruiken. Water geven is dan niet nodig.
Wanneer er geen sneeuw ligt en alle water is bevroren dan kunnen we de vogels helpen. Geef
gewoon zuiver water en zet dat op een windvrije, beschutte plaats.
Door de drinkbak af te dekken met gaas kunnen ze geen koude douche nemen. Het verenkleed
zou anders kunnen bevriezen met alle gevolgen van dien. Op zeer koude dagen mag men het ijs
met een hamer in kleine ijsbrokjes slaan. De vogels pikken de stukjes op en laten het in hun bek
smelten.
Tips en weetjes:
Het voederen kan starten vanaf dat het begint te vriezen en vanaf dat de lente zich aankondigt
kan men ermee stoppen. Te lang door voederen in het voorjaar kan gevaren met zich mee
brengen. Mezen die verzot zijn op traag verterende pinda’s kunnen die dan voederen aan hun
jongen. Deze zullen door de trage vertering van pinda’s gedurende enkele uren geen
hongergevoel hebben waardoor ze niet meer bedelen, afkoelen en sterven.
Er wordt door sommige mensen beweerd dat het niet goed is om vogels te voederen omdat ze
daar dan afhankelijk zouden worden. Wees gerust, vogels leven niet enkel en alleen van het
voedsel van de voederplanken. Ze leven van verschillende voorraden en voedselbronnen die ze
tijdens hun constante zoektocht in de regio vinden.

Geslaagde muziekmiddag

Op zaterdag 21 december hebben onze leden Martin en Joost
de middag opgeluisterd met gezellige muziek. De kantine was lekker vol en de glühwein
was voor velen weer heerlijk.
Ed Jan en Paul achter de bar hadden het er maar druk mee.
Eduard

Kandidaat-leden / vrijkomende tuinen
Oostvliet begint 2020 met een wachtlijst met daarop 45 kandidaat-leden.
Kandidaat-leden kunnen hun plaats op de lijst opvragen bij de secretaris van het bestuur
via tuinverenigingoostvliet@gmail.com
In december heeft een lid de tuin opgezegd. Het tuinhuis in deze tuin wordt eind januari
getaxeerd. Een afgelopen november opgezegde tuin is in januari nog in de fase van
verkoop/koop.
EG

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


4 januari, Nieuwjaarsbijeenkomst 2020: allen welkom



21 maart, snipperen hout



28 maart, voorjaars-ALV 2020

Werkzaamheden
Er wordt flink gewerkt op onze tuinvereniging en naast onze tuinvereniging.
Tuin 39 wordt flink onder handen genomen door het nieuwe lid Norbert. Het voormalige
tuinhuis was binnen een paar dagen al verdwenen en met een kleine baggerkraan wordt
de tuin en de sloot verder klaargemaakt voor nieuw gebruik.

Naast onze ecologische zones en tuin 27, de Schuiltuin van Oostvliet, wordt in het land
van de buren een nieuwe woning neergezet. Dat is opeens een heel ander gezicht. De
Schuintuin gaan we in 2020 verder vormgeven.
EG

Baggeren Oostvlietpolder in 2020
Vlak voor het einde van 2019 heeft de gemeenteraad besloten om 1,08 miljoen euro voor
het baggeren in de Oostvlietpolder door te schuiven naar 2020. Dit budget wordt
genoemd op bladzijde 9 van de Decembernota 2019 die op 10 december is behandeld in
de commissie Werk en Middelen en op 17 december is vastgesteld door de gemeenteraad.
Zie voor de volledige Decembernota 2019 de hierna volgende link:
https://leiden.notubiz.nl/document/8228096/1/RV_19_0151_Decemberwijziging_2019

Het voortouw van de onderhandelingen met de gemeente is zoals bekend een
aangelegenheid van de Leidse Bond van Amateurtuinerders (LBA) die de belangen in deze
onze belangen behartigt, uiteraard in nauwe afstemming met het bestuur van Oostvliet.
EG

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.

