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Barbecue 23 juni uitgesteld !  
 

Beste Tuinders,  
 
Vanwege het geringe aantal aanmeldingen op dit moment 
voor de jaarlijkse BBQ van de OVV, 
zal deze niet doorgaan  op komende zaterdag 23 juni. 
 
Maar omdat de OVV het gewoon ontzettend leuk vindt om 
deze goede traditie in ere te houden, 
geven we hier een nieuwe datum door:   
 
 Zaterdag 25 augustus 2012 
 
Wij hopen van harte dat diegenen die zich al wel hadden 
aangemeld voor komende zaterdag,  hier begrip voor zullen 
hebben en op de 25e augustus ook weer van de partij kunnen 
zijn. En aan alle overige leden: “Geeft u op en kom in grote 
getale!!!;  dan maken we er met ons allen weer een smakelijk en gezellig samenzijn van!!!” 
 
Aanmelden kan natuurlijk gewoon weer via de gebruikelijke kanalen; ook zullen posters bij het 
Praathuis en op de mededelingenborden u uitnodigen om in te tekenen. 
 
Met een hartelijke groet, 
Mathilde van der Burg, namens bestuur en evenementencommissie OVV. 

 
 

Open dag OVV 30 juni 2012  
  
De klusdag van 30 juni staat in het teken van de open dag van de OVV.  
Van 9.00 uur - 12.00 uur zijn belangstellenden welkom om kennis te maken met onze vereniging. 
We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk leden aanwezig willen zijn.  
 
Er zal hierover een stuk in de Oegstgeester Courant van deze week verschijnen. Ook de 
wethouder, Lia de Ridder heeft aangegeven graag langs te willen komen. Om 10.30 uur komt ze 
op de koffie.  
 
We zouden het leuk vinden als jullie ook overtollige groenten zouden brengen bij het praathuis, 
zodat die kunnen worden verkocht. De opbrengst is voor de vereniging.  
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Heeft u een plantje over voor onze actie: 
 

‘MOBIELE TUINTJES’ 
 
Het thema van de Dag van Architectuur is ‘Voedsel’. Het idee is om de oorsprong van voedsel 
weer dichter bij de mensen brengen. 
 
Daarom willen we ‘mobiele tuintjes’ op zaterdag 23 juni a.s. aanbieden op het plein bij de 
Hooglandse Kerk in Leiden. Mensen kunnen de tuintjes mee naar huis nemen, op het balkon 
zetten, verzorgen, oogsten en eten. 
 
Plantje(s) kunt u achterlaten in een kistje. Op zaterdagochtend 23 juni worden de kistjes weer 
opgehaald. Gevulde kistjes graag neerzetten bij het Praathuis. 
 
alvast bedankt voor u bijdrage !!!  
Leen Borst (Rijnlands Architectuur Platform)  


