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Van uw voorzitter

Hoe zal ik beginnen?

Zaterdag 28 maart zou de ALV zijn… Bij deze voorjaarsledenvergadering openen we
traditiegetrouw het tuinseizoen. Dat ging niet door….

De ALV werd afgelast vanwege de coronacrisis. De wereld staat op zijn kop en alles, maar
dan ook alles is anders. De problemen zijn groot: heel veel zieken en veel doden. Mensen
kunnen niet op bezoek naar hun naasten, mensen raken hun banen kwijt. De overheid
heeft strikte maatregelen afgekondigd in de hoop om zo de verspreiding van het virus in
te dammen. Al die maatregelen zijn begrijpelijk en vanuit het bestuur nemen we ze dan
ook zeer serieus. U heeft daarover in eerdere berichten van ons via de e-mail al het
nodige kunnen ontvangen. Uw reacties hebben blijk van steun gegeven, waarvoor dank.

Daarnaast roepen we u op om er aan te denken dat tuinleden op verschillende manieren
door de crisis geraakt kunnen zijn/worden. We hopen dat u in deze tijd rekening met
elkaar houdt en waar nodig elkaar steunt. Wat houdt de coronacrisis in voor onze
vereniging? De ALV werd afgelast, de kantine en winkel zijn gesloten tot nader bericht en
de werkbeurten en alle andere activiteiten zijn in ieder geval opgeschort tot 1 juni.
Wanneer er zaken wijzigen laten we u dit uiteraard weten.

Wat verwachten we van u?
We verwachten van u dat u zich houdt aan de regels zoals door de overheid zijn

opgelegd. Houd afstand van elkaar en nodig geen visite uit op uw tuin. Realiseer u goed
dat wanneer wij ons niet aan de regels houden, de gemeente zondermeer ons tuinpark
kan sluiten. En dat zou voor veel van ons betekenen dat zij hun toevluchtsoord kwijt
zouden raken.

De bestuurszaken gaan vanwege die bijzondere omstandigheden dit jaar anders dan
normaal. Hoe we de besluitvorming precies gaan regelen die in de voorjaars-ALV
thuishoort, is nog onderwerp van beraad in het bestuur. We laten u daarover nog nader
weten. Wij als bestuur zullen digitaal vergaderen. Ook dat wordt wennen, wij zullen de
koekjes van Berry missen.

Ik wens iedereen veel gezondheid toe en hoop dat u en uw dierbaren deze rare en nare
tijd goed doorstaan.

Tot slot verklaar ik bij dezen het tuinseizoen voor geopend!
Ed Jan

Corona vlag
We hebben een Corona vlag aangeschaft en in top gehesen, voor de
oplettende onder ons zal dat wel al opgevallen zijn, we willen door
middel van deze vlag onze verbondenheid geven met een ieder die
getroffen is door het Coronavirus.

Kandidaat-leden / vrijkomende tuinen
Op de wachtlijst staan op peildatum 31 maart 2020 45 kandidaat-leden. Door de
coronacrisis is er momenteel een inschrijfstop.
Kandidaat-leden kunnen hun plaats op de lijst opvragen bij de secretaris van het bestuur
via tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Houtverbranding op de tuin
U weet uiteraard dat het is toegestaan om op de tuin hout te verstoken, zoals dat is
bepaald in de algemene plaatselijke verordening van Leiden.
Afdeling 8 van de APV luidt: “Verbod vuur te stoken”. Daarop zijn in diezelfde APV in
artikel 5:34, 2e lid enkele uitzonderingen gemaakt.
Volledigheidshalve wordt de tekst van dat tweede lid hieronder opgenomen:
“2. Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder van de omgeving, is het verbod niet
van toepassing op:
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden
verbrand;
c. vuur voor koken, bakken en braden.”
Het bestuur doet een beroep u om deze regels met respect naar elkaar toe in acht te
nemen. Dat heeft vooral betrekking op de zin “mits geen sprake is van gevaar, overlast of
hinder van de omgeving”.
We zitten op onze tuinen soms heel dicht op elkaar. Houdt u alstublieft daarbij rekening
met elkaar en neem de klachten van uw buren over overlast en hinder serieus.

Snipperen & afvaldumpers…
Afgelopen vrijdag heeft een extern bedrijf al ons snoeihout versnipperd. Gewoonlijk
wordt dit door een club vrijwilligers gedaan maar door het samenscholingsverbod in
verband met het coronavirus was dit nu niet haalbaar. Wij zijn blij dat het hout weg is en
dat we de parkeerplaatsen weer kunnen gebruiken waar hij voor bedoeld is: het parkeren
van auto’s.
Wel moet ons van het hart dat wij
teleurgesteld zijn over het feit
dat er veel andere troep dan
snoeihout op de hoop is gedumpt.
Dat betekent dat de vereniging
daar extra kosten voor moet
maken. En die kosten betalen wij
als vereniging met ons allen.
Dat is weinig loyaal naar de eigen vereniging. Mocht u een van deze afval-dumpers zijn,
dan nodigen we u graag uit aan deze kosten bij te dragen. Dat zou loyaal zijn!

Opknappen fietsenstalling
Zoals zoveel op onze tuinvereniging zal ook de fietsenstalling worden opgeknapt. U heeft
ze wellicht gezien: op het parkeerterrein lagen een paar stapels met wilgentakken die we
van de gemeente hebben gekregen. Deze gaan we gebruiken om rondom de
fietsenstalling te vlechten en om takkenrillen te maken. De eerste werkzaamheden zijn
ondertussen gestart.
Daarnaast zal de fietsenstalling helemaal schoon worden gemaakt en wordt de uitgang
iets verplaatst zodat deze geen hinder geeft voor de parkeerplaats. Uw fiets zal daarom
af en toe even verplaatst worden, dus schrik niet als deze even niet op zijn “vaste” plek
staat.

Werkbeurten
De werkbeurten gaan tot juni niet door. Wel willen we er voor zorgen dat ons complex er
netjes uit blijft zien. We vragen daarom uw medewerking voor enkele klussen.

Er worden al diverse groenstroken door een aantal vrijwilligers onderhouden maar we zijn
op zoek naar een aantal vrijwilligers die het leuk vinden om de groenstroken bij het
Slingerhof voor deze periode te willen onderhouden.

Ook zijn we begonnen met het herinrichten van de fietsenstalling, takkenril en
vlechtwerk, ook daar kunnen we u hulp nog bij gebruiken.

Onderhoud parkeerterrein, de stoepbanden die er liggen kunnen allemaal schoon
gemaakt worden met een hoge drukspuit, tevens zal er onderhoud aan de heggen en
beplanting gedaan moeten worden.

De twee bruggen van het Bospad waar nu nog zeil over hen ligt, willen we ook veiliger
maken door deze te verven en daarna stroef af te werken, zodat als het regent we veilig
over de bruggen kunnen lopen.

Mocht u interesse hebben in een van deze klussen, meld dit dan even via onze
tuinverenigingsmail. Dan gaan wij samen met u kijken hoe we het onderhoud kunnen
inplannen. Alvast bedankt!

Sluiten winkel en maatwerk gasverkoop
In verband met het Coronavirus zal onze winkel vanaf zaterdag 4 april tot in ieder geval
tot 1 juni gesloten zijn. Dat betekent dat ook de verkoop van gasflessen op zaterdagen
niet meer plaats zal vinden tot nader bericht.

“Maar, hoe moet dat dan?” horen we u denken. Wij hebben de volgende oplossing
bedacht: gasflessen, zand en tuinaarde kunnen vanaf 4 april op afspraak worden gekocht.
Als u iets nodig heeft dan kunt u contact opnemen met Frans Vogels( tuin 3), Paul Jekel
(tuin 58) of Ed Jan Boting (tuin 109). Als zij op hun tuin zijn, zullen zij u helpen. Zij lopen
dan met u mee naar de winkel. Wanneer u uw aankoop in ontvangst neemt, dient u gelijk
per pin te betalen. Er wordt niets “opgeschreven” en betalen met cash geld is helaas niet
mogelijk.

Wij hopen op betere tijden we hopen dat alles weer wordt zoals het was. Maar tot die
tijd, zullen we het op bovenstaande manier oplossen.

Het natuurlijke tuinieren op ons tuincomplex

Vera is gestopt met haar maandelijkse tips.
Ze gaat langer in spanje wonen en heeft haar tuinhuisje opgezegd.
Bedankt Vera voor je interessante tuintips!

Informatie over het natuurlijke tuinieren
Een stapel oude stenen met daartussen wat
zand en aarde is perfect voor dieren om
zich in te verstoppen of een nestje in te
maken. In het byzonder voor amfibieën,
spinnen en insecten.
Als je er ook nog planten tussen laat groeien
(aanplanten of laten aanwaaien) is het een
heerlijke plek voor dieren om te verblijven.
Gerda, redactie Nieuwsbrief

Ontwerp voor de schuiltuin
In onze ecologische zone wordt een van de voormalige tuinen, tuin 27, ingericht als
gezamenlijke botanische “schuiltuin”. Zoals u heeft kunnen zien is inmiddels een
kweekkasje in de tuin geplaatst. Eerdaags wordt een voorlichtingsbord in de tuin
neergezet, in dezelfde stijl als het nieuwe welkomstbord aan de Vlietweg.

Het was de bedoeling om het ontwerp voor de schuiltuin tijdens de algemene
ledenvergadering op 28 maart te presenteren. Nu die ALV is komen te vervallen, kunt u
er via deze nieuwsbrief een indruk van krijgen. Een beter leesbare versie van het
ontwerp is in de kweekkas neergelegd.
Mocht u vragen hebben over de schuiltuin, of suggesties voor de inrichting ervan, neem
dan vooral contact op met het bestuur via tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Tuinregels… ook in dit tuinseizoen
Het seizoen is weer van start en daarom brengen wij graag de volgende punten
(wederom) onder uw aandacht:

1. Breng een kar na gebruik weer terug, want ander leden willen ook een kar kunnen
gebruiken.
2. Houd uw hond aan de lijn en ruim de hondenpoep zelf op. Het is voor de vrijwilligers
die onze groenstroken bijhouden niet prettig wanneer zij dit moeten opruimen.
3. Neem de tijden in acht waarop het gebruik van aggregaten en ander zwaar elektrisch
gereedschap is toegestaan.
4. Zorg dat uw heg niet over het pad heen groeit. In het voorjaar kan uw heg makkelijk
teruggesnoeid worden en heeft voldoende tijd om weer mooi groen te worden.
5. Zet uw fiets, bakfiets of fietskar in uw eigen tuin en laat deze niet op het pad staan.

Agenda
Alle activiteiten zijn vanwege de corona-crisis tot nader order opgeschort.
Voor vragen kunt u altijd het bestuur mailen: tuinverenigingoostvliet@gmail.com

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!!! Hebt u nog leuke tips of foto’s?
De Webmaster ziet ze graag tegemoet.

