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Bijenlezing 11 oktober 2013,
aanvang 20.00 uur kantine

D

e lezing zal gaan over “Bijen op de volkstuin” en
word gegeven door Hans van der Post, een bijzzzonderlijk vriendelijke bijenkenner met meer dan
50 jaar ervaring als imker. Hij zal een pakkend verhaal
vertellen over het fascinerende gedrag, eigenschappen
en werk-zaamheden van bijen. Er zal van alles te horen,
zien, ruiken en proeven zijn van de imker en honingbij.
Maar ook zeker zal er aandacht worden gegeven aan de
eventuele zorgen van tuinders en het ontkrachten van
misverstanden.
Verder zal hij wat
vertellen over
drachtplanten,
d.w.z. planten en
bomen die gunstig
zijn voor bijen en
hoe het bijenvolken
beïnvloedt.
Uiteraard
beantwoordt Hans
dan ook graag allerlei vragen, maar ook de imkers Mark
Wiebes (W18) en Eelco Kelders (W20) willen vast uitleg
geven. Gerard van der Klugt neemt nog wat materiaal
mee over solitaire bijen, zeg maar ”de nichtjes “van de
honingbij.
Dus beste tuinders kom allen naar de lezing op 11
oktober, aanvang 20.00 uur in de kantine het wordt een
leuke avond. De activiteiten map om u zich in te schrijven
ligt vanaf 28 september in de kantine.
Op de ALV van 26 oktober zal de vereniging een
standpunt in gaan nemen over het houden van bijen op
het volkstuincomplex. Deze avond is bij uitstek de plek
om hierover met elkaar in discussie te gaan. Laat de
voor en tegen maar eens naar voren komen...

Beschoeiingen langs het Hazenpad...

D

e gemeente Leiden heeft de ambitie uitgesproken
om de Oostvlietpolder asbestvrij te maken. Om
dat te bereiken gaat de gemeente onder andere een
inventarisatie maken van het asbest gebruik op de
volkstuinen. Men zal daarvoor voornamelijk kijken naar
de beschoeiingen van de tuinen langs het Hazenpad.
Vanuit de
gemeente
is er een
subsidiepot
om asbest
gerelateerde
zaken te verwijderen maar er is geen subsidie voor het
vernieuwen van de beschoeiing. Voorstel is om via de
gemeente in grote hoeveelheid de nieuwe materialen
in te kopen en de vereniging het werk zelf te laten
uitvoeren. Het groot inkopen zou de prijs van de nieuwe
materialen drukken verwacht men. De LBA is in deze de
gesprekspartner met de gemeente. Jullie zullen begrijpen
dat binnen de vereniging hierover nog discussie gevoerd
zal worden nadat deze inventarisatie bekend gemaakt is.
In samenspraak met de LBA is onze vereniging als pilot
aangewezen. Wat zoveel betekend als dat men bij ons
de kinderziektes uit het project boven tafel probeert
te krijgen en daar dan lering uit trekt voor de andere
verenigingen. Concreet betekend het dat er personeel
van een onderzoeksbedrijf op jullie tuin naar de
beschoeiing komt kijken. Vanuit het bestuur proberen we
zoveel mogelijk een bestuurslid aanwezig te laten zijn.
Zodra er meer bekend is zal dit in de OTVaria worden
vermeld.

D

Sloten...

e tijd dat je sloot schoon moet zijn komt er weer
aan en we zijn als bestuur druk bezig om met
verschillende
partijen de zaak
te klaren.
De sloot op het
oude complex
tussen de
tuinen en het
Vogelhoff zal in
opdracht van het

ZuidHollandsLandschap worden schoon gemaakt door
Bart Mooijman [loonbedrijf] De afspraak die gemaakt
is met het ZHL is dat na het schonen de tuinders het los
drijvende vuil uit de sloot halen. Dat zal ook voornamelijk
vuil zijn wat uit de tuinen afkomstig is. Tref je nu grote
hopen vuil in de sloot aan waarvan je met zekerheid
weet dat het niet van de tuinen af komt waarschuw dan
iemand van het bestuur.
De sloot aan het Wilgenpad tussen de tuinen en het
weiland zal zoveel mogelijk worden schoongemaakt door

O
Jose van der Krogt. Er zal hier wel een probleem ontstaan
omdat de grijper die hiervoor gebruikt gaat worden geen
zes meter lang is. Dit betekend dus dat je als tuinder nog
een stukje zelf moet doen. Alle andere sloten moeten
door de tuinders zelf worden geschoond, begin hier nu
op tijd aan.

De kantinetuin...

TV kent op dit moment de volgende commissies:
de tuin-, de technische-, de kascontrole-, de
activiteiten,- en de kantinecommissie en de
commissie van wijzen. Veel leden zijn al of worden actief
in een van deze commissies.
Recent zijn een aantal vacatures opgevuld en deze leden
zullen benoemd worden in de ledenvergadering van 26
oktober’13.
Voor de tuincommissie, op dit moment bestaande uit
Gerda Vliegenthart en Carla van Eijk, zijn we nog op zoek
naar versterking. De tuincommissie houdt zich o.a. bezig
met het controleren van de staat van onderhoud van de
tuinen, met de aanleg en planning van het onderhoud
van het algemeen groen en het adviseren van (nieuwe)
tuinleden over onderhoud van de tuin. Spreekt dit u aan
en wilt u mee doen neemt u dan contact op met het
secretariaat.
De kantinecommissie, nu 7 leden, zoekt ook nog

H

et terras in de kantinetuin is inmiddels aangelegd en
er wordt al druk gebruik van gemaakt. Aansluitend
bij het terras zal een pergola gebouwd worden zodat we
volgend jaar tijdens een zomerse hittegolf ook lekker in
de schaduw kunnen zitten. Dat duurt nog even, eerst
zal nu de grond gefreesd worden (dat besteden we uit),
en daarna
moet de
grond verder
plantklaar
gemaakt
worden.
Eind van de
herfst en in
de winter zal begonnen worden met aanplant van de
grotere beplanting, zoals bomen en de struiken. Met
de randbeplanting van borderplanten langs het pad
en terras willen we wachten tot het voorjaar. Langs
het pad komt beplanting met bloemen in geel/oranje/
bruinige tinten met blauwe accenten en langs het terras
loopt dit over in roze/purper/rode tinten. Hiervan is
een plantenlijst gemaakt en iedereen die dit wil kan een
plant(en) kiezen om te doneren. Dit kan door de plant te
kopen, maar er kan natuurlijk ook een plant uit de eigen
tuin gedoneerd worden, bijvoorbeeld een zaailing of
een plant die te groot is geworden en wordt gedeeld. De
intekenlijst ligt in de kantine. Als eerste plantdag voor

de borderplanten houden we aan zaterdagmiddag
29 maart 2014 na de voorjaarsledenvergadering. Dit

moet georganiseerd gebeuren zodat alle planten volgens
het ontwerp op de juiste plek komen te staan. Op de
plantdagen kunt u de planten brengen of zelf op de
aangegeven plek planten. Tot die tijd de planten graag
op de eigen tuin bewaren. Is het niet mogelijk om de
planten zolang op de eigen tuin te bewaren overleg dan
even met de tuincommissie Gerda tuin H24 of Carla tuin
H17 dan bekijken we of we de planten tijdelijk elders
kunnen neerzetten.

uitbreiding zodat volgend jaar in het nieuwe seizoen de
kantine wat langer open kan zijn. Op de zaterdag- en
zondagmiddag en tijdens activiteiten wordt volgens een
rooster kantinedienst gedraaid. Wilt u zich aansluiten
bij de kantinecommissie neemt u dan contact op
met het secretariaat. Meer weten? Kom zaterdag of
zondagmiddag naar de kantine en praat eens bij met
degene die kantinedienst heeft.
Ook wanneer u interesse heeft voor een van de andere
commissies informeer dan bij een van de bestuursleden
of neem contact op met het secretariaat otv.
secretariaat@gmail.com

lief en leed...
lief en leed is een rubriek waar we kort stil willen
staan bij bijzondere gebeurtenissen van onze leden.

Beste tuinleden,
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de bijdrage
die jullie in de vorm van bloemen aan het afscheid
van Frank hebben geleverd. Het was overweldigend te
zien hoeveel bloemen er waren het zag er schitterend
uit zoals ze op en langs de kist lagen. Een deken van
bloemen zo hadden wij het voor ogen gehad en zo was
het ook. Nogmaals hartelijk dank en tot ziens op de tuin.
Liefs Carin

Ter Herinnering...

E

lk mens is bijzonder. Maar sommigen steken er
boven uit. Die zijn (vaak) rustig of (lijken) geduldig.
Meestal kunnen ze goed luisteren: geven anderen het
gevoel gehoord te worden. Ze zijn niet slimmer, wel
verstandiger. En o zo vaak zijn ze bescheiden.
In die zin stak Frank van Lamoen er boven uit. Wie hem
leerde kennen was meteen “verliefd”. Wat een leuke
kerel, wat een prettig mens! Dat dacht Carin ook, al
werd er lang gelat. De Amsterdammer koos uiteindelijk
voor de Hofstad en legde aan in een nieuwe haven.
Halverwege 2012 werden Caren en Frank lid van onze
tuinvereniging. Op tuin W 53 ging de spa in de grond
en kwam een “kasteeltje” met een leuke kas te staan.
Weinigen wisten van hun perikelen. Waar dat kon staken
ze de handen uit de mouw, waren rustig en geduldig,
hadden een luisterend oor en reageerden geduldig. Zo
werd hij lid van de Commissie van Wijzen.
De laatste tijd zagen we Frank met smalle schouders,
klein koppie en vermoeid. Hij had al zo lang een zware
last gedragen. Als een reus van een vent. Op vrijdag 13
september is hij overleden. Ieder die hem kent gunt
hem dat afscheid van pijn en ellende. Maar niemand kan
tevreden zijn. Een zeer bijzonder mens is vertrokken.
JanKees Smits

Veiligheid op ons complex...
Vanuit het bestuur is er een gesprek geweest met leden
van het sportbedrijf over veiligheid op ons complex. De
wens die bij de gemeente werd neer gelegd was een
brede sloot aan de achterzijde van het Wilgenpad. Deze
sloot moet dan worden doorgetrokken naar uiteindelijk
de sloot die loopt tussen het Vogelhoff en de oude
tuinen aan het Hazenpad. Via de dicht geslipte sloot in
de windkering . Vanuit de gemeente was men niet geheel
onwelwillend. Sterker nog wij kwamen als vereniging
precies op het juiste moment omdat nu het achterste
stuk van de Oostvlietpolder verder wordt ingetekend.
We zullen als bestuur hier boven op blijven zitten. Brengt
me bij een andere vraag, wat doen we aan de voorkant
van ons complex? We hebben een toegangshek aan
het Wilgenpad, maar wat doen we met het fietspad?
Dit is een vrij toegankelijk pad met 1 rood/wit paaltje.
Vorige week kregen we een melding dat de paarden
aan het begin bij de Vlietweg waren uitgebroken en op
het complex stonden. Moeten we het fietspad zo laten
of moet daar ook een soort hek komen. En wat voor
soort hek dan? Vanuit het bestuur willen we je graag
vragen om eens met ons mee te denken. Voorop staat
gastvrijheid maar ook veiligheid. Goede ideeën zijn meer
dan welkom.

N

Algemene Leden vergadering
26 oktober vanaf 10.00 uur...

oteer alvast de datum voor de najaars
ledenvergadering. 26 oktober 2013.
Zijn er agenda punten die je graag wil bespreken laat dat
dan even weten aan het secretariaat, het bestuur zal dan
met je overleggen hoe dit is in te passen.
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