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Agenda
13 november: Water afsluiten van het complex
20 november: Algemene Ledenvergadering
11 december: Hakselaar en Winterwerkbeurt
Nieuw: vraag het aan ”natuurlijk tuinieren”
Onze commissie wil graag dat het Natuurlijk Tuinieren voor
ieder lid van onze vereniging gaat leven. Daarom is het vanaf
nu mogelijk om je persoonlijke tuinvragen te stellen via otv.
natuurlijktuinieren@gmail.com
Heb je een probleem op je tuin en wil je dat op een natuurlijke
manier te lijf gaan? Vraag het ons!
Wil je graag een tip voor mooie bijenplanten die het goed
doen op ons complex? Laat het weten.
Of misschien heb je een bijzondere vogel gezien, waarvan je
de naam niet weet, of wil je een bijzondere observatie met
ons delen? Wij horen het graag.
Er is veel kennis aanwezig bij de commissie, en als we het zelf
niet weten kunnen we je doorverwijzen naar plekken waar je
de info kunt vinden. Ook als je een beginnende tuinier bent,
en het gevoel hebt dat je het antwoord misschien zou moeten
weten, aarzel niet om het gewoon te vragen!

gangetje met een haakse
bocht. Je kunt met een
aantal oude bakstenen
en een paar stoeptegels
zelf een mooi en veilig
winterverblijf voor ze
maken. Zie de foto hier
naast. Droge bladeren in
de binnenruimte en aan
de buitenkant bladeren
er overheen als isolatie.
Klaar is je veilige egelbehuizing.

Sloot onderhoud
Eind november moet je sloot weer zijn ontdaan van alle begroeiingen.
Het hoogheemraadschap Rijnland verplicht een ieder
om de watergang tegen die tijd schoon te hebben.
Bij het niet schoon hebben van de sloten
op het complex kan in het ergste geval een boete worden
opgelegd. Zover willen we het niet laten komen en we verzoeken
je dan ook om er voor te zorgen dat eind november dat deel
van de sloot schoon is wat aan je tuin grenst. De vereniging
heeft speciaal voor deze klus drie sloothaken op de veranda
liggen. Leg deze terug als je klaar bent zodat andere leden
daarvan ook gebruik kunnen maken. Vanaf tuin W21 tot aan
W81 (onevenzijde) zal José vd Kroft de sloot machinaal tegen
kostprijs schoon trekken. De kosten daarvoor worden bij je
jaarrekening gevoegd. De tuincommissie loopt eind november
weer een ronde en zal dan speciaal naar de sloten kijken.

Zadenverzamelen
Hopelijk heb je de afgelopen tijd al
zaden in je tuin verzameld. Ben je
er nog niet aan toegekomen, dan is
nu je kans om de laatste zaden van
de planten in een zakje te doen.
In het voorjaar organiseren we
een zadenruil, zodat je kunt gaan
zaaien met een uitgebreid assortiment en staan er in de zomer
allerlei mooie nieuwe planten in
je tuin. Vermeld de naam van het
zaad, datum van verzamelen, en
nog wat handige details, zoals zaai- en bloeitijd en toepassing.
Ook weetjes over de plant zijn leuk om op het zakje te zetten.
Bewaar de zakjes met zaden op een koele, droge plaats. Heb
je geen zaden kunnen verzamelen? Je mag bij de zadenruil
in het voorjaar ook zaad meenemen zonder dat je iets hebt
ingebracht!

Egelhuizen

Er is de laatste tijd wat commotie in de pers geweest over aangeboden egelhuizen. De huisje zagen er leuk uit maar hebben
maar één binnen ruimte en daardoor gevaarlijk voor de slapende egels. Roofdieren zouden namelijk de egels er uit kunnen peuteren. Daarom altijd een egelhuis met inpandig een

Bloemendag 2021
In de kantine is op vrijdag 10 september hard gewerkt aan het
maken van ruim 80 bloemstukjes voor zorgcentrum Haagwijk
(onderdeel van Topaz).Vorig jaar waren het biedermeiers en
‘taartjes’ dit jaar zijn daar de kop en schotels bij gekomen.
We hebben niet de kast in de kantine geplunderd maar bij de
kringloopwinkel alle kop en schotels ingekocht.
Zaterdag zijn de bloemstukjes met de aanhanger van de
vereniging afgeleverd bij Haagwijk. Bewoners en personeel
waren er erg blij mee.
Iedereen die heeft meegewerkt hartelijk dank voor
jullie inzet, ook Franks
Bloemenshop die weer een
aantal bossen Chrysanten
had gesponsord.

Gemeentelijke huurprijs nader toegelicht
Aan de leden van de tuinverenigingen.
Beste tuinders,
Vanuit sommige tuinleden is de vraag gekomen hoe de gemeentelijke huurprijs tot stand is gekomen. Dus de prijs per m2. En of
er verschil is t.a.v. de diverse tuinverenigingen voor wat betreft aansluitingen van energie e.d.
De m2-prijs is met toestemming van de gemeenteraad bepaald voor volkstuingrond en geldt standaard voor iedere volkstuinvereniging. Het bestemmingplan ter plaatse bepaalt of verblijfsfunctie binnen het seizoen mogelijk is. In dat geval moet de gemeente riool- en watervoorzieningen mogelijk maken. Eventuele aansluitingen op bijv. het riool is een gemeentelijke taak die hier
buiten valt. Wél is het zo dat de aansluiting van een tuinhuisje naar het riool voor rekening is van de betreffende tuinder.
Ook de aansluitingen op het lichtnet en de waterleiding zijn nutsvoorzieningen die buiten de huurprijs vallen. Tot aan de ingang
van het tuincomplex is het een aangelegenheid van het betreffende (energie-) bedrijf. Vanaf de ingang is het een zaak van de
tuinvereniging en zijn alle kosten ook voor die vereniging.
Kortom, de m2-prijs is een basisprijs en al het meerdere is voor rekening van de betreffende tuinvereniging. Het is dus ten ene
male niet zo dat een vereniging wordt bevoordeeld dan wel nadeel ondervindt.
Hopelijk is dit zo voldoende uiteengezet.
Met vriendelijke groet,
Henk Boting,
Voorzitter Leidse Bond van Amateurtuinders.

Annimatie Lammerschansplein en Rijnlandroute

De provincie Zuid Holland heeft een digitale tour van het
gebied rond de Europaweg en de Rijnland routelaten maken.
Wil je weten hoe het er allemaal uit gaat zien kopieer deze link
dan in je browser. http://www.rijnlandrouteinbeeld.nl/#Overzicht_Lammenschansplein/Toekomstige_situatie/

Winterwerkbeurt en hakselaar
11 December is de traditionele winterwerkbeurt bij OTV.
Iedereen die nog een werkbeurt moet inhalen kan dat
dan doen. Wil je graag met andere leden van de vereniging nog een keertje de handen uit je mouwen steken
dan kan dat natuurlijk ook. Er zal dit jaar weer tijdens de
winterwerkbeurt een hakselaar komen. De exacte plek is
nog niet bekend dus wacht nog even om je eigen takken
af te voeren. De winterwerkbeurt zal grotendeels in het
teken staan van de Haselaar. Daarna soep in de kantine
en als het koud is gaat de houtkachel aan om je
bij te warmen.

Afsluiten water 13 november
Aanstaande 13 november wordt op aanwijzing van het bestuur
van OTV de drinkwatervoorziening afgesloten. Een mooi moment om weer eens stil te staan bij onze waterinstallatie.Neem
om te beginnen het volgende ter harte: ontwater spoedig na
13 november uw waterinstallatie op de tuin. laat tijdens het
ontwateren de tuinkraan open. wanneer alle leidingen op de
tuin leeg zijn, kan de tuinkraan worden gesloten.
Deze volgorde is belangrijk om te zorgen dat de tuinkraan niet
stukvriest en er in het voorjaar wanneer het water er weer op
gaat geen waterballet ontstaat. Tevens zijn de kranen kostbaar
en kunnen we ons budget voor leukere dingen inzetten.Op
iedere tuin zijn er twee kranen. De hoofdkraan ligt aan de rand
van het pad op ca 60 centimeter diepte. Deze wordt met een
speciale sleutel bediend en staat in principe altijd open. Vanaf
de hoofdkraan komt er een zwarte kunststof buis omhoog.
Daar waar de buis boven de grond komt zit de tuinkraan. Al
het leidingwerk na de tuinkraan komt ter verantwoording van
de tuinder. De tuinkraan en alles voor de tuinkraan valt onder
beheer van OTV. Onze drinkwaterinstallatie levert water voor
consumptie en het wassen van vaat en etenswaar. Niet om de
tuin te bewateren. Omdat het leeuwendeel van onze tuinders
deze afspraak respecteert houden we onze waterkosten laag
en hoeven we niet per tuin het verbruik bij te houden. Dit
scheelt veel werk en dure watermeters. Heeft u vragen of wilt
u iets aangaande de drinkwatervoorziening overleggen dan
ben ik bereikbaar via het secretariaat. Vriendelijke groet, Tjaco
*) Chief Electrical and Hydrotechnical Executive Officer
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