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Van het bestuur
Vanwege de op 28 september 2020 door het kabinet afgekondigde strengere
coronamaatregelen ziet het bestuur zich genoodzaakt een alternatief aan de leden te
presenteren voor de algemene ledenvergadering (ALV) op 17 oktober.
Een ander gevolg van die maatregelen is dat de kantine de komende drie weken dicht gaat
(uitgezonderd voor telefonisch eten bestellen, zie verderop in de nieuwsbrief), misschien
langer (afhankelijk van nieuwe overheidsmaatregelen).
We nemen tot uiterlijk 9 oktober de tijd om die alternatieve manier te vinden voor de
behandeling van de op 20 september 2020 reeds aan u toegezonden ALV-vergaderstukken.
We willen graag én met zoveel mogelijk leden goed in overleg gaan én we willen graag een
ordelijke besluitvorming, zodat achteraf geen twijfels bestaan over de legitimiteit van die
besluitvorming.
Een mogelijkheid die we overwegen is om de ALV op 17 oktober op te splitsen in twee
informatieve sessies met maximaal 30 personen in de zaal (een ’s ochtends en een ‘s
middags) zónder besluitvorming diezelfde dag. In de week daarna zouden we dan het verslag
van die sessies plus een gewaarmerkt stemformulier aan alle leden toe kunnen te zenden
voor een schriftelijke stemming over de beslispunten. Leden die willen stemmen zouden die
formulieren dan ingevuld en ondertekend voor een bepaalde datum moeten retourneren.
Een andere mogelijkheid is om die sessies op 17 oktober achterwege te laten en de ALVstukken alleen via schriftelijke weg te behandelen, bijvoorbeeld via een schriftelijke
vragenronde en een extra nieuwsbrief, waarna een schriftelijke stemming wordt gehouden.
Het bestuur zal dit verder overwegen en de leden over een alternatieve aanpak nader
informeren. Als u als lid een bepaalde voorkeur heeft is het verzoek of u dat het liefst per
ommegaande wilt laten weten via tuinverenigingoostvliet@gmail.com
Tijdens die ALV zou/zal het baggeren ook aan de orde komen en het aanleggen van
vervangende beschoeiingen en/of natuurlijke oevers.
Het goede nieuws is dat tot nu toe 89 van onze 125 tuinleden de gelegenheid hebben
genomen om tijdens een ‘tafeltjesdag’ met ambtenaren van de gemeente Leiden in gesprek

te gaan, dan wel hebben zij op een andere manier aangegeven wat zij willen met de
beschoeiingen in hun tuin, na afronding van de baggerwerkzaamheden dit najaar.
Dat betekent dat 36 tuinleden nog niets van zich hebben laten horen.
In zes van die tuinen zit een te verwijderen asbesthoudende beschoeiing, dus daar gaan
sowieso werkzaamheden plaatsvinden. Met deze zes leden zal nog contact worden gezocht
over de precieze afstemming van de geplande werkzaamheden in hun tuinen.
Voor de overige 30 leden die niet hebben gereageerd, geldt dat de beschoeiing in hun tuin
geen asbest bevat. De milieu hygiënische noodzaak om die beschoeiingen te verwijderen is
daarom voor de gemeente niet aanwezig. Zonder instemming van deze leden zullen in die
tuinen begin 2021 dan ook geen werkzaamheden worden verricht. Dat zou jammer zijn, want
de gemeente biedt aan om ook in die tuinen een beschoeiing te vervangen – namelijk als dat
noodzakelijk is ter bescherming van een opstal - dan wel om de oude beschoeiing te
verwijderen en in plaats daarvan een natuurlijke oever aan te leggen. Reden genoeg voor ook
die leden, lijkt ons, om dat aanbod serieus te overwegen en daarop naar de gemeente toe te
reageren.
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Nogmaals ‘asbest-bagger-beschoeiingen’

Eerstkomende en tevens laatste gelegenheid voor een ‘tafeltjesgesprek’ met de projectleider
van de gemeente over het baggerwerk en aanverwante zaken is op vrijdag 9 oktober 2020,
op afspraak tussen 9.00 en 12.00. Inschrijven voor een afspraak kan via een mailtje naar de
secretaris: tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Eerdere informatie over de aanpak van het baggerwerk en de beschoeiingen is opgenomen in
de op 2 augustus 2020 aan de leden toegezonden: ‘Ledenbrief’. Deze brief staat ook op de
website ( www.oostvliet.eu ), evenals een overzichtskaart waarop de voorgenomen
werkzaamheden per tuin globaal zijn ingetekend.
Een aangepaste meer precieze kaart zal medio oktober op de website worden geplaatst.
Daarop zijn dan de werkzaamheden ingetekend zoals deze met leden zijn besproken tijdens
de ‘tafeltjesgesprekken’ met de gemeenteambtenaren.
Het baggeren gaat volgens planning in november en december plaatsvinden. Het werk aan de
beschoeiingen volgt dan in de periode januari tot en met maart 2021.
Voorafgaand aan de werkzaamheden aan de beschoeiingen in de tuinen zullen de leden een
brief van de gemeente ontvangen met daarin de contactgegevens van de uitvoerder
(werkzaam bij de aannemer die het werk gaat uitvoeren) en van de toezichthouder op dat
werk (werkzaam bij de gemeente). Leden kunnen contact met hen opnemen om desgewenst
bij de werkzaamheden in hun aanwezig te zijn.

Lawaai op de tuin
In de stukken voor de komende ALV is een wijzigingsvoorstel opgenomen voor wat betreft
het werken met lawaai-producerende apparaten op de tuin.
Zoals bekend is in het Huishoudelijk Reglement geregeld dat het maken van lawaai met
apparaten is toegestaan van maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 uur en 20.00 uur.
Op zon- en feestdagen mag het niet.
In het wijzigingsvoorstel wordt aan de orde gesteld of “buiten het tuinseizoen”, in de
wintermaanden dus, wel kan worden toegestaan om op zon en feestdagen met lawaaimakende apparaten te werken. Zolang daarover geen besluitvorming heeft plaatsgevonden
blijft het werken met lawaai-producerende apparaten ook buiten het tuinseizoen verboden op
zon- en feestdagen.
Uit ontvangen reacties van leden maakt het bestuur overigens op dat regels alleen niet
voldoende zijn om overlast door lawaai te voorkomen. Ook binnen de tijdstippen dat het
werken met bijvoorbeeld aggregaten is toegestaan, kan dit geweldig veel ergernis geven bij
leden in aanpalende tuinen.
Zo stelt een van de leden voor, als extra toevoeging aan de bestaande regels, dat gedurende
een dag een dergelijk apparaat niet langer dan anderhalf uur achter elkaar aan zou mogen
staan.
Het inperken en meetbaar maken van een dergelijke beperkte tijdsduur is evenwel lastig te
regelen in het Huishoudelijk Reglement en vooral ook lastig te handhaven, maar de bedoeling
van dit lid is duidelijk. De meeste leden komen naar hun tuin om daar in rust te kunnen
genieten. Laten we toch vooral rekening houden met elkaar.

Wachtlijst en vrijkomende tuinen
Tot oktober hebben zich dit jaar in totaal 40 nieuwe kandidaat-leden ingeschreven. Daardoor
is onze wachtlijst gegroeid tot 75.
Kandidaat-leden kunnen hun plaats op de lijst opvragen bij de secretaris van het bestuur via
tuinverenigingoostvliet@gmail.com
De eerstvolgende gelegenheid voor belangstellenden om zich in te schrijven is zaterdag 31
oktober. Inschrijven kan alleen op afspraak. Belangstellenden hiervoor kunnen zich bij het
bestuur melden via tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Bloemstukjes maken
Op donderdag 11 september zijn de bloemstukjes voor het Lorentszhof gemaakt, in het kader
van de Leidse Bloemendag maken de tuinverenigingen in Leiden voor verschillende
verpleeghuizen deze stukjes.
Het was weer gezellige bedoening, het weer zat ook mee zodat we ze lekker buiten op het
plein bij ons clubgebouw konden maken.

Dankzij een redelijke groep vrijwilligers waren we snel klaar en konden ze klaar gezet worden
voor transport naar het Lorentszhof.
Dit jaar mochten we vanwege Corona zelf de bloemstukjes niet bij de ouderen op hun kamer
afgeven. Vandaar dat we ze op een buiten op een kar gezet hebben en bij de receptie
afgegeven.
De medewerkers van het Lorentzhof waren er zeer blij en gingen direct aan de slag met het
verdelen.

Website tuinvereniging Oostvliet
Onze webmaster, Marco Vreugdenhil, laat weten dat weer de nodige nieuwe informatie op de
website staat:
* in de rubriek “Maand van de ….”: herfstkleuren;
* de jaarlijkse special over het Leids Ontzet;
* elke week de weersverwachting: “Marco’s weer”.

Geen legionella
Het bestuur heeft het bedrijf Bureau de Wit opdracht gegeven om afgelopen augustus twee
tappunten op onze tuinvereniging te bemonsteren: de wasbak in de keuken van de kantine
en de slanghaspel aan de kraan buiten bij de werkplaats. De beoordeling door het
laboratorium is dat geen legionella is aangetoond. Altijd fijn om te weten.

Oppervlakte tuinvereniging
De gemeente heeft aan de Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA)
gevraagd of tuinvereniging Oostvliet de grond bij de dijk langs het Asterpad
en de strook grond bij het Bospad er vanaf 2022 ook bij wil nemen in het
huurcontract (zie de paars gekleurde stroken in de bijgevoegde illustratie).
Het Oostvliet-bestuur heeft deze vraag in beraad. Eerst moet duidelijk zijn
of voor die grond ook de volle huurprijs betaald moet gaan worden. Voor de
dijk wil het bestuur vooraf weten wie dan aansprakelijk is voor eventuele
schade aan de dijk. De dijk is momenteel door de gemeente in beheer
gegeven aan de Zuid-Hollands Landschap. Met Oostvliet is dit jaar – op eigen verzoek –
overigens met de gemeente afgesproken dat de tuinvereniging de dijk ecologisch
verantwoord maait (met uitzondering van de oeverbeplanting). Wij doen dat op eigen verzoek
vanwege het natuurlijk tuinieren dat onze tuinvereniging nastreeft: het bevorderen van de
ecologie in om onze tuin.

Verdacht figuur op ons tuincomplex
Een van onze leden zag een onbekende man verdacht rondlopen in de tuin van haar buren.
Een paar minuten later zag zij hem uit haar eigen huisje komen. Moedig genoeg sprak zij
deze persoon aan en verwees hem naar een bankje op het openbare gebied van de
tuinvereniging. Dat was even schrikken. Het desbetreffende tuinlid heeft dit verhaal bij het
bestuur gemeld.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ziet u op enig moment iets vergelijkbaars, laat van
u horen. Dan kunnen we er samen mogelijk iets tegen ondernemen.

De kantine, alleen eten telefonisch te bestellen
In het voorwoord heeft u kunnen lezen dat de kantine vanwege de strengere maatregelen per
28 september minstens drie weken dicht gaat (en misschien langer).
Wel kunnen leden op zaterdagen telefonisch eten bestellen: tussen 11.30 en 14.00 uur via 06
– 3440 6313. Degene die het eten heeft besteld wordt teruggebeld zodra het eten klaar is en
kan dat ophalen bij de deur tussen kantine en winkel. Zo blijft de kantine gesloten en kan
toch op maat nog een zekere service worden verzorgd.

Agenda
9 oktober(vrijdag) tussen 9.00 en 12.00 uur ‘tafelgesprek’ over asbest-bagger-beschoeiing
(op afspraak via een mail naar tuinverenigingoostvliet@gmail.com )
17 oktober

‘alternatieve ALV’ (in twee afzonderlijke sessies; zie ook het voorwoord
van het bestuur in deze nieuwsbrief) onder voorbehoud (nader bericht
hierover volgt begin oktober per mail aan de leden)

28 november

het water op de tuinen wordt afgesloten (in de vorige nieuwsbrief stond
per abuis een andere datum)

Zie voor activiteiten ook de website, www.oostvliet.eu
Voor vragen kunt u altijd het bestuur mailen: tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Het natuurlijke tuinieren
Hoe spant een spin zijn web?
Brr... Sommige mensen vinden spinnen maar griezelig! En dan
maken ze soms ook nog van die enorme spinnenwebben waarin
ze andere insecten vangen! Maar hoe spant een spin eigenlijk
zijn web?
De klieren van de spin produceren het draad voor een web. Als
de spin begint aan zijn web trekt de wind de draad uit de
spintepel van de spin. Het draad komt dus uit de spintepels. Maar
hoe gaat het dan verder?
Spintepels
Iedere spin heeft spintepels. Hierin bevinden zich buisjes die met de klieren van de spin
verbonden zijn. De klieren van de spin produceren het draad. Nadat de wind het draad uit de
spintepel trekt, kleeft het draad aan de overzijde aan een tak of een stam.
Vastkleven
De spin voelt dit vastkleven aan de spanning die op de draad komt te staan. Als dit het geval
is, dan is de eerste stap in het bouwen van een web gezet!
Verstevigen
De spin loopt over de draad naar de andere kant, ondertussen verstevigt ze de draad. Dit
doet de spin net zo lang totdat de draad stevig genoeg is. Daarna hangt de spin een losse
draad in het midden van het web. Er is nu een Y-vorm ontstaan.
Raamwerk
Nu is het raamwerk klaar om spaken te maken. Daarna maakt de spin van een kleverige
draad een mooi spiraal. Een kruisspin maakt trouwens bijna elke dag een nieuw web. Zijn
oude web eet hij gewoon op!

De werkbeurten zijn weer begonnen!
Nog vlak voor het einde van het zomerseizoen zijn de werkbeurten weer begonnen. De
enthousiaste tuinleden hebben er een flinke klus aan om het onderhoud van ons tuincomplex
weer in orde te maken.

Origineel Oostvliet konijn voor de nieuwe kantine
Met enthousiaste vrijwilligers wordt gewerkt aan deze leuke konijnen.
Deze worden gemaakt van de boomstammen en takken die op de tuin
te vinden zijn.
De konijnen kunnen besteld worden in de kantine. De opbrengst komt
volledig ten goede aan de nieuwe kantine.
Groot € 20 Middel € 15 en klein € 10
Intekenlijst in de (oude) kantine.

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.

