
Nieuwsbrief november 2021

Beste leden van de Moestuinvereniging Aa-tuinen,

De winter komt eraan! Nog even kunnen we genieten van de mooie herfstkleuren, maar
het duurt niet lang meer. Onze tuinen en al wat daarin leeft zijn (bijna) voorbereid op de
koude. Met een laag bladeren op de aarde, een hoopje stenen in een hoekje, een stapel
takken en blad, helpt egels en nuttige insecten de winter door, waardoor we in het voorjaar
minder last zullen hebben van plaaginsecten en slakken. De natuur doet het rustig aan en
wij zijn, na het drukke tuinseizoen, daar ook wel aan toe!



Deze rustige periode geeft ons de gelegenheid om wat denkwerk te verzetten voor andere
tuinzaken; de verbouwing van het verenigingsgebouw en de plannen voor de
verenigingstuin.

Bouw een insectenkast voor nuttige beestjes om te overwinteren

INHOUD:

- Agenda
- Mededelingen
- Werkgroep subsidies t.g.v. verbouwing verenigingsgebouw
- Verenigingstuin stopt
- Groencontainerdag
- Ondersteunende leden, nog steeds hard nodig
- Bijlage van Natuurwerkgroep

Contact met bestuur: info@aatuinen.nl
Aanvragen bouwvergunning: https://www.aatuinen.nl/bebouwing/

Meld je aan voor de vrijwilligers groeps-whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/EvNXuJs6G2g84RZnaZtwjT Zo ben je snel op de hoogte van
klusjes, wijzigingen en jaarlijkse bbq. Ook wordt er onderling info, belangrijke meldingen
en ruilen/weggeven van tuinmateriaal uitgewisseld.

mailto:info@aatuinen.nl
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AGENDA

Tuinwerkdag 27 november 11:00 tot
14:00

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

★ Als je in 2022 niet langer wilt tuinieren, denk er dan aan dat je vóór 1 december
opzegt, bij voorkeur via het formulier op de website www.aatuinen.nl

★ Dit jaar wordt geen compost besteld door de vereniging. Mest, champost en dergelijke
worden weer besteld in het vroege voorjaar 2022.

★ Sluit je ook aan bij de werkgroep subsidies. Ons kleine team staat sterker met nog een
paar leden die zich ook willen inzetten om te onderzoeken hoe en of we in aanmerking
komen voor subsidies of giften voor de renovatie van ons verenigingsgebouw

★ De tuinders van Reseda 1a en 1b die in augustus 2020 tijdens de extra ALV zijn
geroyeerd, hebben de vereniging gedagvaard. De conclusie van antwoord wordt op 10
november overlegd. Daarna zal de datum van zitting bekend worden.

★ Verenigingstuin “de kweektuin” heeft de afgelopen 2 jaar stekken, zaailingen en jonge
planten uitgedeeld aan (nieuwe) leden. Vanwege tijdgebrek trekken de initiatiefnemers
zich terug. Onbekend is nog op welke manier deze kweektuin met de kas in de
komende jaren gebruikt gaat worden t.b.v. de vereniging.

★ Neem altijd de sleutel van de toegangshekken van de Aa-tuinen mee. Denk je dat je
de laatste bent? Doe het hek op slot. Sleutels kun je aanvragen via mail:
info@aatuinen.nl
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★ Vraag altijd éérst een vergunning aan voordat je iets gaat bouwen.

★ Versterk ons gezellige team en wordt ondersteunend lid; doe (enkele) hand- en
spandiensten zonder de verantwoordelijkheid en verplichtingen van een bestuurlijke
functie. Elk beetje dat je bij kunt dragen betekent veel voor het functioneren, het
welzijn en de sfeer binnen de vereniging!

★ Stort geen afval bij de container. Het kost de vereniging flink geld om afval bij de Rova
in te leveren (prijs per kilo!). Om te voorkomen dat we deze kosten moeten
doorberekenen aan de leden, neem je je afval zelf mee naar huis.

WERKGROEP SUBSIDIES TBV VERENIGINGSGEBOUW
Het verenigingsgebouw moet gerenoveerd worden. Er is niet alleen inzet van leden nodig
om het uit te voeren, maar ook inzet om te onderzoeken welke mogelijkheden de
vereniging heeft om subsidie te ontvangen om deze renovatie te bekostigen. Daarom
vragen we jullie om een werkgroep te vormen die zich erop toelegt informatie in te winnen
en contacten te leggen met instanties, gemeente en stichtingen die iets op dat vlak kunnen
betekenen. De werkgroep bestaat inmiddels uit 2 leden en 1 bestuurslid. We zouden
graag nog 1 of 2 leden willen verwelkomen, dus kom er gezellig bij!



VERENIGINGSTUIN “DE KWEEKTUIN” STOPT
Na 2 jaar stoppen de initiatiefnemers met de Kweektuin. Fleur en Suzanna hebben met
veel inzet en plezier (nieuwe) leden voorzien van stekjes, jonge planten en zaailingen. Het
was gezellig en leuk om kennis te maken en ervaringen uit te wisselen met leden. Beiden
hebben echter een hoge werkdruk en kunnen de Kweektuin niet voortzetten.

De tuin van een halve are staat ter beschikking van de vereniging. De grote glazen kas is
eigendom van de vereniging. Er moet dus een besluit worden genomen over wat we er
mee willen doen.

Zijn er leden die de kweektuin willen voortzetten en voldoende tijd hebben om extra te
zaaien en plantjes op te kweken in de kas? Naast het onderhoud van die halve are en de
slootkant naast de kas?
Of zijn er andere ideeën over hoe we de kas kunnen benutten in het belang van de
vereniging en haar leden? Bijvoorbeeld de kas als een kweekplaats bieden aan leden met
een halve are die dus om die reden geen kas hebben?

Ik hoop dat iedereen zijn gedachten erover wil laten gaan, kom met je ideeën, stuur ze
naar info@aatuinen.nl.
Op de komende ALV bespreken we de mogelijkheden, waarna de aanwezige leden
besluiten wat we ermee gaan doen.

mailto:info@aatuinen.nl


GROENCONTAINERDAG
16 oktober was het weer groencontainerdag. Het was een mooie droge dag om lekker
bezig te zijn. De tuinen zijn nu grotendeels opgeruimd en winterklaar. Alle leden die
geholpen hebben hartelijk bedankt!

[foto’s]

ONDERSTEUNENDE LEDEN, NOG STEEDS HARD NODIG!

Het huidige bestuur bestaat uit 4 leden en dat is te weinig om alle taken goed uit te kunnen
voeren. Wij zijn daarom op zoek naar een leden die het bestuur willen helpen bij
uitvoerende taken. Ben je iemand die de vereniging een warm hart toedraagt en basale
computervaardigheden heeft of bouwkundige ervaring of juridische ervaring of gewoon
heerlijk vindt om de handen uit de mouwen te steken voor een tuinklus of
onderhoudsklus? Stuur ons een mailtje (info@aatuinen.nl)

Wat biedt het bestuur / de vereniging? Helaas geen financiële vergoeding, maar wel een
kopje koffie met een koekje en een gezellig team om in te werken.

Hartelijke, groene groetjes namens het hele bestuur,

Suzanna Wielinga
Voorzitter
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BIJDRAGE VAN DE NATUURWERKGROEP
TIP: Jeroen Beckers maakt en verkoopt nestkasten. Een deel van de opbrengst van de
kasten gaat naar de egelopvang. laan1976@gmail.com

Vogelhuisjes schoonmaken of ophangen? De Herfst is de beste

tijd!

Het is goed om nestkasten af en toe schoon te maken. Vaak zit er namelijk ongedierte in
het nest en soms blijft er een rot ei of een dood jong achter. Dit verkleint de kans op een
succesvolle leg het volgende voorjaar. Nestkasten kun je het beste schoonmaken in het
najaar, vanaf half september tot eind oktober. Alle jongen zijn half september zeker
uitgevlogen, ook jongen van een tweede of derde legsel.

Door in het najaar schoon te maken biedt je de vogels ook in de winter een schone
rust- of slaapplaats en bescherming tegen vrieskou ’s nachts.

Op woensdag 20 oktober zijn de nestkasten, die in de bomen op het Aa-tuinencomplex
hangen, geïnspecteerd en schoongemaakt!

Bij de eerste nestkast, een spreeuwenkast was er al een leuke vondst van nestmateriaal
met diverse veertjes. Dit nest bevatte o.a veren van de wilde gans en een
roofvogeltje.Verzameld voor nestmateriaal door de spreeuw is onze conclusie want een
wilde gans past en gaat echt niet in het nestkastje en een Steenuil is nog niet gespot door
ons.
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De mezen kastjes op ons tuinencomplex zijn redelijk goed gebruikt dit seizoen!  In de
meesten vonden we nestmateriaal. 1 nestje bevatte nog eieren die helaas niet waren
uitgekomen.

De specht heeft ook heel erg goed zijn best gedaan. Tijdens de inspectieronde vloog de
deugniet net weg,  toen wij naar nestkastje 4 liepen. De specht was druk bezig om dit
nestkastje te kraken! Het metalen invlieg plaatje van het nestkastje is flink bewerkt door de
specht. Deze slimmerik heeft ook 2 gaten gemaakt naast de invlieg- opening. Een andere
kast was ook goed beschadigd en het metaal erg gehavend. Deze nestkasten zullen na de
winter vervangen worden door nieuwe nestkastjes.

Helaas meld ik ook een trieste vondst van een koolmeesnestje met een stuk of 8
koolmeesgeraamtes. De kleintjes waren waarschijnlijk 2 weken oud. Dit was bijzonder om



te zien, maar tegelijk ook erg jammer en een beetje triest. (die foto laten we even
achterwege.)
We missen 2 nestkasten. Als iemand ze heeft gevonden, vernemen wij dat graag! Mail
mag naar: laan1976@gmail.com. Dan kunnen wij ze weer repareren en ophangen. Heb jij
een steenuil gespot op de Aa-tuinen, laat het ons dan weten.

Fijne herfst gewenst,

De Natuurwerkgroep.

Vogelhuisjes ophangen.
Het voorjaar lijkt nu nog ver weg,  toch is het najaar ook de beste tijd om nestkasten op te
hangen. Dan hebben de vogels ruim de tijd om de nestkasten te verkennen en zullen ze
dankbaar zijn dat je ze een tegen kou en regen beschut plekje biedt. Zo helpt je
de koolmezen, huismussen en andere vogels door de winter. 

Jeroen Beckers maakt solide nestkasten, van douglashout.
Kleur keuze van het dak in groen ,rood of grijs.
Opening voor pimpelmees, voor koolmees of voor de huismus.

***Ook mogelijkheid voor extra handgeschilderde illustraties. (opbrengst hiervan gaat naar
de egelopvang)
Prijs: €15,-( illustratie +€5,-)
Stuur even een berichtje naar Jeroen Beckers via Facebook of via mail naar
laan1976@gmail.com bij interesse

Kijk voor 9 ophang tips op de website van de vogelbescherming:
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nestkasten/nestkasten-ophangen

Tip: Hoe maak je een nestkastje schoon ?

- Draag handschoenen! Achtergebleven poep, veertjes en dergelijke kunnen
ziektekiemen bevatten. Je moet er rekening mee houden dat er vaak ongedierte als
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vlooien, teken en luizen in het vogelnest zit. Advies van ons is dan ook om handschoenen
te dragen tijdens het schoonmaken

-Nestkastjes maak je schoon met een harde borstel. Met de borstel veeg je alle
nestmateriaal uit het kastje, tijdens je inspectieronde na de winter borstel je eventuele
veertjes, takjes en vogelpoep weg..

-Gebruik bij het reinigen nooit schoonmaakmiddelen! Wil je de nestkast toch met
water schoonmaken, maak het dan schoon met enkel heet water, dat is voldoende om de
ziektekiemen en ongedierte te doden.

-Reparaties. Nu het nestkastje leeg en schoon is kun je goed zien hoe het nestkastje er in
zijn totaliteit uitziet. Denk hierbij aan de kwaliteit van het hout, de kwaliteit van het dak en
aan de kwaliteit van de materialen die gebruikt zijn om het nestkastje in elkaar te zetten.
Blijkt nu dat plankjes eigenlijk aan vervanging toe zijn of dat spijkers door het hout heen
komen? Voer dan reparaties uit om dit te herstellen. Zo kun je rotte planken vervangen en
te lange spijkers verruilen voor korte spijkers. Controleer tot slot ook of het dak nog
waterdicht is. Als dit niet het geval is, kun je het dak eenvoudig waterdicht maken met een
stuk rubber.

Wanneer controleren of schoonmaken nog even op een rijtje:

1. Het eerste moment om iets met het nestkastje te doen, is direct na het uitvliegen van
de jonge vogels en hun ouders. Als dit nog relatief vroeg in het jaar is, bestaat de kans
dat er in hetzelfde seizoen nogmaals een paar vogels in het nest zullen gaan broeden. Het
is voor hen echter niet nodig dat het nestkastje brandschoon is. Het nestje zelf mag je
gewoon laten liggen. Wel is het belangrijk dat gebroken eieren en eventuele karkassen
van overleden vogels verwijderd worden.

2. Het tweede moment om het nestkastje leeg te halen en schoon te maken is aan
het begin van het najaar. Het broedseizoen is nu voorbij en alle jonge vogels zijn
uitgevlogen. Door het nestkastje nu leeg te halen en schoon te maken, geef je vogels de
mogelijkheid om eventueel ook in de winter gebruik te maken van het nestkastje. Niet om
te broeden, maar wel om te overwinteren of te schuilen voor de kou.

3. Het laatste moment om het nestkastje te controleren is in het vroege voorjaar.
Net voordat het broedseizoen begint dus. Mocht het nestkastje in de winter gebruikt zijn en
zijn de gebruikerssporen nog zichtbaar, dan is het noodzakelijk om het nestkastje opnieuw
schoon te maken, zodat vogels het nestkastje ook in het voorjaar weer zullen vinden en
gebruiken. Wacht na de niet te lang met schoonmaken, want sommige vogels gaan al
heel vroeg in het jaar op zoek naar een geschikte nestlocatie.

Vogels zullen hun intrek niet nemen in een smerig nestkastje. Komen ze bij jou toch
een smerig nestkastje tegen, dan zullen ze verder zoeken totdat ze een schoon
nestkastje vinden. Het nestkastje leeghalen en schoonmaken is dus de enige optie die
ervoor zorgt dat de vogels jaar na jaar terugkomen om hun nest te maken, hun eitjes te
leggen en hun jongen op te voeden in jouw nestkastje!


