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AFSLUITKRAAN
TUIN 35 AFSLUITKRAAN, DE BOVENSTE
KRAAN SLUIT DE TUINEN 36-38-33-32 AF.
ONDERSTE KRAAN TOT AAN DE OUDE INKOOP.
TUIN 19 TOT EN MET DE OUDE INKOOP’
TUIN W81 VLAK VOOR DE BOCHT IN PVC BUIS 
SLUIT COMPLETE HAZENPAD AF.

TUIN 40 -42 LOOPT DE WATERLEIDING OP DE SCHEIDING
TUIN 29 -31 LOOPT DE WATERLEIDING OP DE SCHEIDING.
VOOR TUIN 17 - 19 IS ER EEN DETAILTEKENING.
DE WATERLEIDING BIJ TUIN 39 LOOPT ONDER NIEUW TEGELPAD.
DE AFSLUITER BIJ TUIN 41 SLUIT HET OUDE GEDEELTE VAN
HET COMPLEX AF. ( KAN FEITELIJK WORDEN VERWIJDERD)

TUIN 34 MOETEN WE NOG NA KIJKEN.
DE AANSLUITING VOOR TUIN 10 MOET VAN TUIN 12 KOMEN.
TUIN 35 UITZOEKEN HOE DAAR DE WATERLEIDING LOOPT.
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Water op de tuin...
Beste tuiniers, 
Zaterdagmiddag 19 maart zal ik conform de wens van het 
bestuur OTV de drinkwaterinstallatie weer onder druk 
brengen. 
Denkt u er aan even te controleren of uw waterkraan 
dicht zit? Vriendelijke groet, Tjaco Mast  
(Hydrotechnical & electrical engineering OTV)

Natuurlijk tuinieren: 
Egels zijn goed voor de 

tuin...
Een egel is een zoogdier dat behoort tot de insecten-
eters, net als de spitsmuis en de mol. De egel heeft een 
stekelige vacht en kan zich bij gevaar oprollen. In deze 
houding kan de egel wel een paar uur blijven liggen. Hij  
heeft een min of meer vast ‘leefgebied’, maar geen ter-
ritorium. Egels leven solitair, alleen in de paartijd leven 
het mannetje en het vrouwtje enige tijd samen. Jongen 
worden meestal tussen juni en september geboren.
Egels zijn best luidruchtig. Ze kunnen allerlei geluiden 
produceren (snorken, snuiven, snuffelen en smakken). Ik 
heb egels zelfs wel eens horen gillen toen er 2 mannetjes 
vochten om een vrouwtje.

Je zou het misschien niet denken maar egels kunnen 
hard rennen. Egels leggen per nacht een paar kilometer 
af, daarom zijn strak omheinde tuinen een groot ob-
stakel. Het mooiste is als ze van tuin naar tuin kunnen 
gaan. De grootste bedreiging voor de egel is kou en 
nattigheid gedurende de wintermaanden en het vroege 
voorjaar. In deze tijd van het jaar zijn ze gevoelig voor 
lage temperaturen en vocht. En er bestaat het gevaar 
dat hun nest verstoord wordt. Egels houden een winter-
slaap, maar leggen daarvoor geen voedselvoorraad aan. 
Ze eten dan maandenlang helemaal niet. Biedt egels 
daarom een droge en beschutte plek waar ze een nest 
kunnen maken, waar ze kunnen overwinteren en jongen 
kunnen grootbrengen.  
Egels zijn wettelijk beschermd! Je kunt egels meestal ’s 

nachts bezig zien, ze zijn het meest actief in de voora-
vond. Ze voeden zich met wormen, slakken, rupsen, 
kevers en larven. Ook afgevallen fruit vinden ze een 
traktatie. Egels zorgen voor een natuurlijk evenwicht in 
de tuin zonder het gebruik van insectenverdelgers. Ze 
ruimen graag de slakken voor je op, zowel huisjesslakken 
als naaktslakken, ze kunnen wel veertig slakken per nacht 
eten!. 

Hoe kun je je tuin egelvriendelijk maken? 

Egels geven de voorkeur aan plekken met natuurli-
jke schuilhoekjes, afgevallen bladeren, brede hagen, 
takkenwallen. Ook een composthoop is een ideale plek 
voor egels. Controleer voor het leeghalen van de com-
posthoop eerst of er geen egel (soms zelfs met jongen) 
een nest in heeft gemaakt. Biedt egels een droge en 
beschutte plek waar ze een nest kunnen maken, waar ze 
kunnen overwinteren en jongen kunnen grootbrengen. 
Je helpt de egel enorm door borders niet winterklaar te 
maken en gewoon het blad en de afgestorven planten te 
laten staan. Dat is sowieso veel beter voor je tuin. Zorg 
voor variatie in je tuin. Ook kun je een egelhuis maken, 
op internet zijn daar tekeningen van te vinden.

Wat moet je niet doen? 
Pas op met een net over de moestuin. Hang het hoger 
dan 30 cm zodat egels er niet in verstrikt kunnen raken.  
 
Egels kunnen klem raken in rechthoekig schapengaas. 
Gebruik daarom kippengaas of ruitvormig gaas als afsc-
heiding en maak een aantal ‘egelpoortjes’ waar egels 
makkelijk door heen kunnen (minimaal 15 bij 15 cm). 
 

Egels zijn goede zwemmers 
maar verdrinken soms in tuin-
vijvers met een rechte oever 
waar ze niet uit kunnen komen. 
Leg een schuin loopplankje in 
de vijver of zorg voor een lichte 
helling bijvoorbeeld met keien, 

zodat egels eruit kunnen kruipen. Ook vogeltjes vinden 
dat ideaal en nemen graag een bad.  
 
Gebruik geen gif (slakkengif, insecticiden, pesticiden 
etc.). Egels eten de slakken die het gif hebben gegeten 
en gaan er dood aan. Egels zijn trouwens ideale hulpen 
van iedere tuinman en tuinvrouw: ze ruimen de slakken 
graag voor u op.  
 
Egels worden ziek van melk, zet dus geen schoteltje melk 
neer (water vinden ze wel fijn). 
 
Ruim rondslingerend 
afval, jampotten en (prikkel)
draad op. Egels zijn nieuws-
gierig en steken graag hun 
snuit ergens in, ze kunnen 
erin verstrikt raken en stik-
ken.

door: Marijke Burgel.



T 
eelt van aardappelen in 

de moestuin... 
Teeltwisseling van aardappelen is bij wettelijk voorschrift 
geregeld. Ter voorkoming en verspreiding van aardap-
pelziekten wordt per complex dat deel aangewezen waar 
aardappelen geteeld mogen worden. Hiervoor wordt bij 
OTV een teeltwisseling van 1 op 3 aangehouden.

Dit jaar, 2016, moet u uw aardappelen in het voorste 
gedeelte van uw moestuin(deel) plaatsen. U verdeelt 
dus het stuk van uw tuin wat u als moestuin gebruikt in 
3 stukken. Daarbij is vóór de kant van de heg, en achter 
de kant van de sloot. In het 1/3 deel vóór in uw moestuin 
kunnen aardappelen worden geplant (zie tekening). In 
2017 komen de aardappelen in het middelste deel, en in 
2018 in het achterste deel.De tuincommissie controleert 
of de aardappelen op de goede plaats staan.

In de ledenvergadering van 25 oktober 2014 is af-
gesproken, dat wanneer een teeltwisseling van 1 op 4 
wordt aangehouden voor de aardappelen, het meer-
jaren teeltschema (zie tekening) op uw tuin aanwezig is, 
zodat dit bij controle getoond kan worden.

E 
ven voorstellen…. 

Vanaf 18 maart zal er bij OTV wekelijks een ploegje 
mensen met een verstandelijke beperking met begelei-
ders, anderhalf uur komen klussen. Het zijn de clienten 
van zorgboerderij Cronesteijn op de hoek van de Vli-
etweg en de Vrouwenweg. Voor de” jongens” van Cron-
esteijn is het een welkome dagbesteding en voor OTV 
een ondersteuning. Op de algemene ledenvergadering 
zal er een korte presentatie zijn van de groep. Dan wordt 
ook duidelijk wat zij van ons verwachten en wat wij van 
hun mogen verwachten. Voorlopig gaan we het een 
jaartje proberen.

C 
ommissie Natuurlijk  

                tuinieren...    
Bij OTV vinden we het belangrijk om op een natuurlijke 
manier te tuinieren: tuinieren waarbij je samenwerkt 
met de natuur. Tuinieren waarbij je stil staat bij wat goed 
is voor de bodem, de planten en dieren in je tuin. 

Om Natuurlijk tuinieren onder de aandacht te brengen is 
de commissie Natuurlijk tuinieren opgericht.  
De commissie bestaat uit: Katja, Gerard, Carla en Judith. 

Ons logo is de pissebed, omdat deze 
opruimer is van dood plantenma-
teriaal. Op de website van OTV kun 
je informatie vinden over Natuurlijk 
tuinieren. Dit vullen we regelmatig 
aan met informatie en nuttige links. 
Dit jaar starten we met het organ-
iseren van activiteiten. 

Het thema van dit jaar is: Dier en plant in verband

 
Welke invloed hebben dieren en 
planten op elkaar? En hoe kun 
je daarvan gebruik maken in je 
tuin? 

We gaan jullie hierover in-
formeren door verschillende 
activiteiten rondom dit onderw-
erp te organiseren en hier infor-
matie over op de website 

                                             te zetten.  
 
                      Zadenruilbeurs 23 april 

Op 23 april organiseren we een zadenruilbeurs. Tijdstip: 
gelijk na de ALV. 

Je kunt de zaden die je wilt ruilen/weggeven voor de ALV 
bij ons inleveren. Dit kan vanaf 13.15 uur. 

Wil je bij de zaden de naam van de plant zetten? Heb je 
meer informatie over de plant, dan zou het leuk zijn wan-
neer je deze op een A4tje zet en ook aan ons geeft. 

Wij zorgen voor informatie over bijenplanten,vlinder-
planten, combinatieteelt etc. Heb je geen zaden om te 
ruilen, ben je natuurlijk ook van harte welkom! 

….. de tweede zadenruil-
beurs dit jaar zal zijn na de ALV in 
het najaar. 
We zullen ook een plantenruil-
beurs organiseren.

                             oproep !!!
      Beste medetuinders.
De afgelopen maanden hebben 3 van de 5 leden van 
de activiteitencommissie afscheid genomen. Dit betek-
ent dat we te klein zijn geworden om alle activiteiten 
die we het afgelopen jaar hadden opnieuw te kunnen 
organiseren. Dit waren o.a. de bijenmarkt, het paas-
feest, het zomerfeest en diverse lezingen en activite-
iten met plantjes en beestjes. Vandaar deze oproep: 
wie heeft tijd en zin om zich bij ons aan te sluiten?                                        
Er zijn minimaal 2 personen extra nodig! 
 
Reactie graag naar 
 Annemiek Bakker,  mail: barn55@freeler



N 
ieuwe oude kantine... 

De ooit zo bruisende kantine aan het Hazenpad staat er nu wat verloren bij. Verval is ingetreden dus tijd voor aktie.  
Eerst hebben we aandacht besteed aan de nieuwe kantine (clubhuis, spreekstal, kluskot, beecafe) en deze is volop 
in gebruik.  Bij de bouw is uitgegaan van een lager aantal tuinders, we zitten er dus wat krapjes bij! Er is weinig plek 
voor T’ons Tuinwinkel. Tijd om plannen te maken voor de oude kantine. Wij als bestuur hebben wel wat plannen 
maar willen natuurlijk ook graag weten wat de behoefte is onder de tuinders. Wij zoeken: denkers, doeners, slopers 
en bouwers.   Geef je op voor de denktank via mail of spreek mij even aan, Huib

 

ZONDAG 20 MAART 2016 


GROOTSTE 
MOESTUINMARKT VAN 

NEDERLAND 


markt voor natuurlijk (moes)tuinieren en eerlijk voedsel 


 

zalencentrum ’t Zand 
(naast tuincentrum Coppelmans) 

 

Bestseweg 52 
 

OIRSCHOT 
 

van 10.00 tot 17.00 uur 
kassa-entree € 5,00 digitale entree € 4,00 

kinderen tot 12 jaar gratis 
 

gratis parkeren  

73 Nederlandse en Belgische exposanten en bedrijven  
gevarieerd aanbod voor (moes)tuinieren en gezond leven 

- met prijzenfestival -  
 

www.groenmoes.nl / info@groenmoes.nl 

Tuinvereniging OTV       www.tuinverenigingotv.nl


