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Van de voorzitter

De eerste maand van dit vreemde tuinseizoen zit er al weer op. Vorige maand ging
Nederland in een intelligente lockdown.
Ook wij moesten wennen aan de nieuwe situatie: de kantine en winkel gingen en zijn
dicht, er mochten en mogen geen activiteiten op onze vereniging
worden georganiseerd en individuele tuinleden mochten en mogen
geen feestjes op de eigen tuin organiseren.
Het is mij opgevallen dat de meeste leden zich heel goed aan de
regels houden. Dank daarvoor! Op de paden wordt zoveel mogelijk
geprobeerd om elkaar “afstandelijk” te passeren. Gelukkig kan er
bij dat passeren meestal wel een kwinkslag van af! Enig puntje van
aandacht is wel dat er soms te veel mensen tegelijkertijd op
bezoek komen op individuele tuinen. Daarom de oproep herhaald:
beperk het bezoek op de tuin! Dank!
Ondanks dat alles momenteel stil ligt, hopen we het taxeren en het bezichtigen van te
koop staande huisjes weer op te starten. Ook maken we plannen voor het weer openen
van de winkel. Voor de kantine is het een stuk lastiger om te bekijken hoe we dat kunnen
en mogen invullen. Maar ook daar verzinnen we vast iets op. We houden u op de hoogte.
Ik wens u de komende maand weer veel gezondheid toe en hopelijk put u uit het
tuinieren voldoende energie om deze moeilijke tijd door te komen.
Ed Jan

Spreekuur van het bestuur
Het spreekuur van het bestuur is voortaan op afspraak.
Vanwege de corona-maatregelen zijn de maandelijkse inloopspreekuren van het bestuur
in maart en april komen te vervallen. Met ingang van de laatste zaterdag in mei (30 mei)
willen we een andere vorm van spreekuur beginnen: niet langer een inloop-mogelijkheid,
maar op basis van een tevoren gemaakte afspraak.
Eenieder die het bestuur wil spreken op die laatste zaterdag van de maand kan zich
daarvoor tevoren aanmelden via de e-mail. Dan zal een maatwerk-afspraak worden
gemaakt. Afhankelijk van het aangekaarte onderwerp zal worden bekeken of het gesprek
met een of twee bestuursleden kan worden afgehandeld en hoeveel tijd hiervoor naar
inschatting nodig is.
Corona-maatregelen zoals het bieden van hygiëne en het houden van voldoende afstand,
zullen daarbij worden toegepast.

Kandidaat-leden / vrijkomende tuinen
Inschrijven van kandidaat-leden weer mogelijk
Via de e-mail hebben de afgelopen twee maanden circa tien mensen zich gemeld als
belangstellende voor een volkstuin, met de bedoeling om zich in te schrijven als
kandidaat-lid. Het bestuur zal ieder van hen aanbieden om zich desgewenst in te
schrijven op zaterdagochtend 30 mei, op een in overleg te bepalen specifiek tijdstip.

Op de wachtlijst staan op peildatum 30 april 2020 48 kandidaat-leden.
Kandidaat-leden kunnen hun plaats op de lijst opvragen bij de secretaris van het bestuur
via tuinverenigingoostvliet@gmail.com

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

Werkbeurten
Oproep vrijwilligers

Omdat door deze corona-crisis de eerste werkbeurten niet door konden gaan, hebben we
vorige maand een oproep gedaan om vrijwilligers te vinden voor diverse klussen in het
gemeenschappelijke gebied van onze tuinvereniging.
Ik kan het niet helpen, maar ik ben toch wel
een beetje teleurgesteld omdat maar een heel
klein clubje zich heeft aangemeld. Uiteraard
zijn we blij met de mensen die zich hebben
aangemeld! Heeft u al gezien dat de bruggen
op het bospad voorzien zijn van een antisliblaag (en dus een stuk veiliger zijn wanneer
het regent) dat de groenstroken bij het
Slingerhofje mooi worden onderhouden, dat
het ornament bij de kantine een nieuwe
laklaag heeft en dat de fietsenstalling is
opgeknapt?

Echter op een vereniging van 125 leden is de opkomst van 8 mensen die helpen wel erg
laag. Dus enige teleurstelling kan ik niet verbergen. Maar misschien wilt u toch ook een
klusje doen? Laat het weten! Het zou erg fijn zijn! We zijn immers een vereniging en we
moeten het samen zien te klaren.

Sluiten winkel en maatwerk gasverkoop
HERHAALD BERICHT: sluiting winkel en maatwerk gasverkoop

In verband met het Coronavirus zal onze winkel in ieder geval tot 1 juni gesloten zijn. Dat
betekent dat ook de verkoop van gasflessen op zaterdagen niet meer plaats vindt tot
nader bericht.

Wij hebben de volgende oplossing bedacht: gasflessen, zand en tuinaarde worden sinds 4
april op afspraak verkocht. 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.

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.

Het natuurlijke tuinieren

Meikevers
Geliefd om hun prachtige verschijning. Het leven boven de grond is maar
kort en vooral op mooie avonden in mei kun je ze aantreffen. Van verre
hoor je het gebrom al van de vliegende meikevers die cirkelen rond
een eik of beuk. Het leven van een meikever begint als ‘engerling’
onder de grond. Deze larven leven drie à vier jaar onder de grond
en worden bijna vijf centimeter groot. Deze zijn niet populair bij
tuinders, ze vreten aan de wortels van grassen en kruiden en
kunnen zo flinke schade toebrengen. Aan het eind van de zomer
gaan de volledig ontwikkelde larven zich verpoppen. Ze maken een
popkamer, zo’n 40 centimeter diep en daar verpopt de engerling zich tot
volwassen kever.
In de herfst is de verpopping achter de rug, de jonge kever blijft echter onder
de grond om te overwinteren.
Pas in het voorjaar (mei!) komt de kever naar boven. Eerst gaan ze bladeren
eten, eiken en beuken vinden ze het lekkerst. Binnen twee weken zijn ze dan
geslachtsrijp.
Het laatste stadium, als vliegende kever, is alleen maar bedoeld voor de voortplanting: partner
zoeken, paren en eitjes leggen. Langer dan een paar weken vliegen de meikevers niet, dan
sterven ze. Het is eigenlijk maar de kortste fase van hun leven. Het vrouwtje legt de eieren in de
grond, circa 20 bij elkaar. Dit doet ze een paar keer en daarna sterft ze.

Eendjes in de tuin
Zich heerlijk verwarmend aan de zon lag
de eend te broeden, verscholen tussen de
vergane bladeren van de varen bij de sloot.

Tot op een mooie dag de kleine eendjes
uit het ei kwamen en allemaal de sloot in
buitelden. Alleen het nest bleef achter.
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Kijk voor de allerlaatste informatie op onze website!!! Hebt u nog leuke tips of foto’s?
De Webmaster ziet ze graag tegemoet.

