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Colofon 
Verenigingsorgaan van de Oegstgeester Volkstuin Vereniging opgericht 28 november 1977 
 
Postadres:       Rijnzichtweg 46 2341 AC  Oegstgeest 
Tuinadres:     Willibrordlaan hoek Van Cuycklaan  
Girorekening:  4014955  girorekening inkoopcommissie:  3819165  
 
Bestuur    
Voorzitter:     dhr.   C.L. Plandsoen  tuin   81 
Secretaris:     dhr.   J. Verheij    tuin   17 
Penningmeester:    dhr.    M.J. Hoogland   tuin   74 
Commissarissen:              mevr.   A.R. Holsboer-Ruys  tuin   68 

   mevr.   M. van Leeuwen  tuin   36 
Commissies 
Algemeen coördinator, tevens uitgifte van de tuinen:   mevrouw A.R. Holsboer-Ruys  
                
Tuincommissie:     mevr. A.R.Holsboer - Ruys   tuin   68 
                             mevr. M. van Leeuwen        tuin   36 
  
Inkoopcommissie:     dhr. T.M. Reedijk   tuin    85 
       dhr. W.M. Genuït   tuin   112 
 
Redactie Tuinkabouter:     mevr. B.E. Dening      
 
Email adressen: 
Voorzitter dhr. C.L. Plandsoen:   cl.plandsoen@hetnet.nl
Penningmeester dhr.  M.J. Hoogland  thijshoogland@hetnet.nl  
Alg. coördinator mevr. A.R. Holsboer-Ruys rolf.holsboer@12move.nl  
 
 
 
 
Van de redactie 
Staat bij u de vensterbank ook zo vol in deze tijd van het jaar? Bij ons is het elk 
voorjaar (en dat begint al in februari) hetzelfde liedje. Kamerplanten worden verpot, 
gestekt of opgeruimd. Op die manier komt er ruimte vrij voor allerlei bakjes en potjes. 
En daar staat de zonnige vensterbank nu vol mee. Het zijn hele gewone bakjes b.v. 
lege ijsbakjes of tafelmargarinekuipjes waarin een laag potgrond zit. In die potgrond 
wordt met veel liefde en aandacht zaad gezaaid, zaad van b.v. tomaten, aubergines 
of knolselderij. De zaden worden liefdevol toegedekt met aarde en begoten met 
water uit de regenton. Over het geheel gaat een lege broodzak voorzien van gaatjes 
en vastgezet met een elastiekje. Door de zaden op deze manier in een mini broeikas 
te laten ontkiemen is de kans groot dat ze ook daadwerkelijk tot ontwikkeling komen. 
Toch blijft het elk jaar een geworstel met sommige zaden om deze te laten 
ontkiemen. Auberginezaad ontkiemt zeer moeizaam, en hoe dat komt is me een 
raadsel. Het bijzondere van aubergines is; als het zaad eenmaal verworden is tot 
kiemplantjes lijken de problemen voor een groot deel overwonnen. Aubergineplanten 
groeien nl. heel goed in ons Nederlandse klimaat. Daar ben ik heel blij mee, want 
aubergines zijn verrukkelijk! Het genieten van groenten begint al in februari en eindigt 
pas in…….. Dat is nog eens plezier hebben van je volkstuin! 
 
Elly Dening 
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Van de voorzitter 
Het is weer zover. De ledenvergadering staat er weer aan te komen. Niet dat dit zo 
spectaculair is, maar het is wel belangrijk voor u om te weten wat er allemaal speelt 
binnen de vereniging. 
Zo is aan de orde geweest met de gemeente en de Grunneriebuurt tot het instellen 
van een trapveldje voor de jeugd op de eerste drie tuinen van het complex. Door de 
gemeente is aan de Grunnerie een speelgelegenheid beloofd en wel dit te realiseren 

op het parkeerterrein nabij de voetbalvelden, compleet met 
kindvriendelijke brug over de Pastoorswetering. Door de G
is een tegenvoorstel ingediend met het verzoek tot het aanleggen 
van het trapveldje. Wij als bestuur hebben de gemeente z
mondeling als schriftelijk laten weten dat wij het er niet mee eens 
zijn. Wij hebben al een wachtlijst voor nieuwe leden en door het 
innemen van minimaal 3 tuinen wordt deze nog groter. Wij zien 
niets in voetballen nabij de tuinen of er moet een voldoende hoog 
hek en een netafscherming aan de bovenzijde zijn, zodat de ball

niet op het complex kunnen komen. Wij zullen door de Grunneriebuurt maar
gemakkelijk als kinderoppas worden gezien, dus zal het toegangshek verplaatst 
moeten worden. Enz. enz. Wij hebben nog diverse tegenvoorstellen gedaan
u maar dat er altijd wel een probleem om de hoek komt kijken. Ik wens u een goed 
tuinjaar toe met veel zonneschijn. En tot ziens op de ledenvergadering. 
 

runnerie 

owel 

en 
 al te 

. Zo ziet 

.L.Plandsoen 

pslag/stalling op het complex

C
 
 
 
O  

t er de laatste tijd steeds meer opslag/stalling op 
 

en 
bben 

mmeltje van te maken. 

et bestuur 

an de tuincommissie

Het bestuur heeft geconstateerd da
het complex plaats vindt. Het is uiteraard niet erg als u tijdelijk tegels of iets dergelijks
bij het begin van uw pad neer legt. Maar zorg er wel voor dat dan deze tegels z.s.m. 
naar uw tuin worden gebracht, ook wordt er zonder medeweten van het bestuur 
aarde gestort die dan te lang blijft liggen. Aanhangwagens 
worden permanent gestald, dit is niet de bedoeling van het 
complex. Het is ook niet toegestaan om de tuinen te gebruik
als opslagplaats voor goederen die niets te maken he
met onze hobby tuinieren. Middels het tuinreglement is een 
ieder hiervan op de hoogte en wij zullen er streng op moeten 
toezien dat dit niet gaat gebeuren. 
Laten we met zijn allen proberen er geen ro
 
H
 
 
V  

 in de wintermaanden niet gecontroleerd. In de vorige 
 

 die 

Zoals gewoonlijk werd er
Tuinkabouter werd een oproep gedaan de tuinen voor de winter goed schoon te
maken. Dat is helaas lang niet in alle gevallen gebeurd. De tuincommissie zal aan
tuinen, die daarover een brief hebben gekregen, extra aandacht schenken. 
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Van de ledenadministratie 
06 

n de heer Burger 
s 

ar 
 

oude 

rhuizingen: 
ans ging van tuin 69 naar tuin 29 van de heer Hogervorst 

ijkstra 

onateur: 
oolenaar is donateur geworden. 

p de wachtlijst staan 4 namen, waarvan 2 van vorig jaar, die nog een jaartje willen 

aarverslag tuincommissie 

Nieuwe leden per 1 januari 20
De heer Hermann op tuin 93 A va
Mevrouw Frederiks op tuin 69 van mevrouw Vroman
Mevrouw Ghafari op tuin 62 van de heer Van Oosten 
De heer J.de Ruijter op tuin 73 van mevrouw Moolena
De heer van Ierland op tuin 35 van de heer Van der Meer
Mevrouw Devilee op tuin 39 van de heer Broekstra. 
De heer DeLeau op tuin 14 van de heer Prins. 
De heer Stam op tuin 87 van de heer Van Absw
  
Ve
Mevrouw Vrom
De heer Van Abswoude ging van tuin 87 naar tuin 107 van de heer Petit 
De heer Van Oosten ging van tuin 62 naar tuin 77 van mevrouw Berger-D
  
D
Mevrouw M
  
O
wachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J  

 van april tot oktober gecontroleerd.  
, omdat hierdoor 

s niet heel nat noch heel droog, zodat er onder normale 
ruit door 

na geen verwaarloosde tuinen. Er werden 42 

an de Algemene Ledenvergadering zal een voorstel worden gedaan dat in het 

. 

De tuinen zijn zoals gewoonlijk
De controle door twee steeds wisselende bestuursleden bevalt goed
het hele bestuur weet hoe de tuinen er voor staan. Vroeger werd dit door twee leden 
van onze vereniging gedaan en was dus alleen het bestuurslid tuincommissie goed 
op de hoogte. 
Het seizoen wa
omstandigheden getuinierd kon worden. De maand september sprong e
prachtig bijna nog zomers weer.  
Evenals vorig jaar waren er gelukkig bij
puntenbrieven verstuurd. 
 
A
vervolg tuinders die al 2 waarschuwingen hebben gehad dat hun tuin vervuild is, 
deze twee waarschuwingen meenemen naar het volgende tuinjaar. Volgt in het 
volgende jaar de derde en dus laatste waarschuwing, dan kan de huur door het 
bestuur opgezegd worden. Er wordt dus niet meer met een schone lei begonnen
Deze maatregel wordt genomen naar aanleiding van vragen uit de Algemene 
Ledenvergadering van vorig jaar over zwaar verwaarloosde tuinen. 
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Nog een opmerking: Ondanks dringend verzoek vorig jaar de slootkant vrij te houden 
van bramen, bomen en overhangende takken kwam de tuincommissie deze 
obstakels toch nog al eens tegen. Houdt dus uw slootkant vrij van deze zaken en als 
u er moeite mee hebt laat dan de vereniging uw s
een briefje in de brievenbus van het Praathuis (zie f
met tuinnummer, naam en verzoek: slootkant
schoonhouden...........en uw problemen zij
van de vereniging ook! 
  

lootkant schoonhouden. Daartoe 
oto)  

 
n opgelost en 

e tuincommissie wenst u een mooi tuinjaar toe. 

osemarijn Holsboer 

an de inkoopcommissie

D
  
R
Miep van Leeuwen 
 
 
 
V  

den de bestellingen weer worden opgehaald in het 

den 41 leden een bestelling bij de inkoopcommissie geplaatst. Dit zijn er 
r 

 planten, 

5 

 

im Reedijk 
andijvieplanten  

           

        slaplanten

aarve an de secretaris

Op zaterdag 25 februari kon
Praathuis. 
Dit jaar had
2 minder dan vorig jaar. Ook waren er aanzienlijk minder tonkinstokken besteld, maa
met een totaal bedrag van € 1688,- netto was dit wel meer dan vorig jaar.  
Een onaangekondigde extra aankoop van sla, andijvie, bloem- en spitskool
was een welkome verrassing. Thijs Hoogland had dit zelf georganiseerd en leden 
konden voor een klein bedrag direct een aantal planten kopen. Alleen de prijs van 
cent voor de bloemkool planten moest natuurlijk 25 cent zijn, gelijk aan die van de 
spitskool. Leden die te weinig hebben betaald kunnen dit natuurlijk altijd corrigeren.
Wie weet zorgt u volgend jaar wel voor een verrassing! 
 
T

       
         

 
 
                             
            
J rslag v  

r met een prachtig najaar hebben de gewassen zich 

et onderhoud van de tuinen een stuk is verbeterd. 
jaren. 

eer 

dels een waardige opvolger gevonden. 
 samenwerking en 

spoed en tuinplezier toe. 

e secretaris J.Verheij 

Ondanks een wisselvallige zome
uitstekend ontwikkeld. 
Voorts is gebleken dat h
Echte probleemgevallen waren er nu beduidend minder dan in voorgaande 
Zoals U wellicht gelezen zult hebben, heb ik mij na afloop van de 1e termijn niet m
herkiesbaar gesteld. 
De O.V.V. heeft inmid
Bij deze wil ik het bestuur bedanken voor de bijzonder prettige
hulp in de afgelopen 3 jaar 
Ik wens de O.V.V. veel voor
 
D
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Geldersche zomerschotel 

it lichtverteerbare gerecht uit de Achterhoek werd oorspronkelijk gegeten tijdens de 

 
 
D
hooibouw. Op warme dagen is het namelijk een gezonde, voedzame, maar vooral 
ook licht verteerbare maaltijd. 
De combinatie van karnemelk met uitgebakken spek lijkt vreemd, maar is voor de 
liefhebber een ware delicatesse. 
 
 
Ingredienten (voor twee personen): 

s gesneden licht gerookt   

spek, vet spek) 

len 

ereiding:  
ardappelen en kook ze gaar (beetje kruimig). 

apperig; 
nen 

3 

4 in niet al te kleine bladeren. 
el al roerend toe aan de 

6  spekjes met wat spekvet 

7 

erveren: 
bord volop met sla, in het midden daar bovenop een schep aardappelen. 

et smakelijk! 

harlot Devilee,  Peter van de Wetering

- krop sla, eventueel ijsbergsla 
- ½ liter karnemelk 
- 250 gram in blokje
  spek  
  (ontbijt
- 1 eetlepel maizena 
- peper en zout 
- 1 kilo aardappe
 
 
B
1 Schil de a
2 Bak de spekjes op een niet te hoog vuur lichtbruin en kn

houdt de spekjes in het spekvet goed warm tot vlak voor het opdie
Breng de karnemelk aan de kook onder voortdurend roeren 
neem de pan van het vuur. 
Was de sla en verdeel hem 

5 Los de maïzena op in wat koud water, en voeg dit mengs
warme karnemelk. Breng daarna de karnemelk weer aan de kook en laat 3 
minuten onder stevig roeren doorkoken en binden. 
Doe vlak voor het opdienen de knapperig gebakken
gloeiend heet, (en dus sissend) door de gebonden karnemelk-saus. 
Breng de saus op smaak met peper en zout. 

 
 
S
Beleg een 
Tenslotte over het geheel een royale schep saus. 
 
E
 
 
C   
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Wat te doen tegen ongedierte en ziekten 

egen luizen:
 
T  

) dille of bonenkruid tussen de bonen en kervel tussen sla. 
 

f een 

fruitbomen houdt luizen weg. 

- Zaai (of plant
- Maak een aftreksel van 25 gr. shag op 5 liter water en sproei dat over de
(tuin)bonen. Een aftreksel van rabarberbladeren of brandnetels helpt ook. O
mengsel van groene zeep, spiritus en water. Of een mengsel van kiezelaarde 
(reformhuis) en water. 
- Oostindische kers (zie foto) onder 
Tegen slakken: 
- Plant tijm om groentebedden. 

tief. 
meel in de buurt van pl

- Kervel tussen sla werkt preven
- Leg natgemaakte hoopjes kippenleg anten waar slakken gek 
  op zijn. Ze vinden het legmeel nog lekkerder en zijn dan makkelijk te vangen. 
Tegen aardvlooien: 
 - Radijs gecombineerd met tuinkers houdt de aardvlo weg.  
Tegen wortelknobbelaaltje: 
- Plant afrikaantjes bij komkommer en rode bieten. 
Tegen koolwitjes: 
- Zaai hysop vlak bij kool. 
Tegen koolvlieg: 
- Doe koolkragen om of steek stukjes rabarber om koolplanten. 
Tegen wortelvlieg: 
- Plant uien / sjalotten / prei / bieslook / afrikaantjes bij worteltjes of strooi 

jes. fijngesneden bieslook of stinkende kamille (Anthemis cotula) op de wortelt
Tegen uienvlieg: 
- Bestuif de plantuien met algenkalk of gesteentemeel. 
Tegen rupsen: 
- Salie bij kool houdt rupsen weg. 
Tegen muizen: 
- Muizen hebben een hekel aan kruizemunt. 
Tegen mieren: 
- Mieren hebben een hekel aan goudsbloemen en aan kervel. 

 mierennest. - Maak een aftreksel van boerenwormkruid en giet dat over het
Tegen ritnaalden en ander ongedierte: 
- Leg doorgesneden aardappels op de kop op of iets in de grond en breng ze naar 
  het bos als de ritnaalden erin gekropen zijn. 
Tegen knolvoet: 
- Je kunt de koolplanten in een ingegraven pvc-buis, gevuld met compost, zetten.  
- Of strooi eerst wat kalk in het gat voordat je de koolplant erin zet. 
Tegen aardappelziekte: 
- Tomaten kunnen tegen aardappelziekte beschermd worden, door ze in een 

n    ingegraven pvc-buis, gevuld met compost, te zetten. Tegen regen kan er ee
   tomatenhoes overheen gedaan worden. 
Tegen vogels: 
- Netten: wel uitkijken, want in sommige netten blijven vogels hangen; beter is 

 en aardbeien. 
   klamboe  (ook goed tegen wespen). 
- Hang CD's aan touwtjes boven bonen
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Groenten en kruiden die niet bij elkaar kunnen: 
bij tomaat. 

smaak van venkel aannemen. 

uisbestuiving 

staan. 

roenten en kruiden die goed bij elkaar kunnen:

- Aardappels, radijs, venkel en koolrabi passen niet 
- Bloemkool en spinazie hebben een hekel aan elkaar. 
- Alsem kan niet bij groente of kruiden. 
- Dille kan niet bij venkel. Ze zal de anijs
- Zet geen peterselie bij selderij of sla. Ze zullen beide verpieteren. 
- Zet geen courgettes in de buurt van sierkalebassen. Er kan dan kr
  optreden, waardoor de vruchten van de courgette niet eetbaar zijn. 
- Bonen groeien niet als ze in de buurt van uien, sjalotten of knoflook 
- Bloemkool kan niet geplant worden waar eerst spinazie heeft gestaan. 
 
G  

ammenas. 

en goede combinatie. 

. Zij zorgen voor stikstof 

k bij een wijnrank om een rijke oogst te 

ssen de aardbeien tegen vruchtrot. Strooi koffiedik 

 de grootte, smaak en kleur van de 

m de rozengeur te versterken. 

ateelt, de uiterste datum om te zaaien:

- Zet alsem bij bessenstruiken tegen roest. 
- Peterselie kan goed bij tomaten, radijs en r
- Bonen naast bloemkool is een goede combinatie. 
- Koolrabi, uien en stambonen naast rode bieten is e
- Herfstprei kan goed naast winterwortelen en knolselderij. 
- Zaai om de paar rijen aardappelen een rij erwten of bonen
   in de grond. 
- Zaai hysop vla
bevorderen. 
- Plant uien tu
tussen de 
  aardbeiplanten om
aardbeien te bevorderen. 
- Plant knoflook bij rozen o
 
N  

 

us 

noeien:

herfstboerenkool  05/07 
bietjes                    15/07 
knolvenkel              15/07 
winterboerenkool    15/07 
broccoli                  15/07 
zomerwortel            25/07 
winterrammenas     30/07 
winterwortel            august
radijs                      augustus 
 
 
S  

           tijdens het groeiseizoen 

eg gedopte bonen tenminste 3 dagen in de diepvries. Dit zal voorkomen dat de 
 je 

steenfruit  
bessenstruiken     voorjaar 
 
L
eitjes van de bonenkever uitkomen. Het gaat niet ten koste van de kiemkracht als
de bonen het volgende jaar wilt gebruiken om te zaaien. 
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UITNODIGING 
 
Het bestuur van de Oegstgeester Volkstuinvereniging nodigt u uit de jaarlijkse 
ledenvergadering bij te wonen. 
De vergadering wordt gehouden op dinsdag 21 maart 2006 in de Kapelzaal van het 
Gemeentecentrum, Lijtweg 9, ingang Wyttenbachlaan.   Aanvang: 19.30 uur. 
 
Agenda: 
 
1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 
2. Ingekomen brieven. 
3. Bespreking en goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering 

van 24 maart 2005 zoals verwoord in de tuinkabouter van juni 2005. 
4. Bespreking en goedkeuring van de verslagen van de penningmeester 
5. Bespreking en goedkeuring van het verslag van de kascommissie. Benoeming 

nieuwe kascommissie. Aan de beurt van aftreden is de mevr. Molenaar. 
6. Bespreking en goedkeuring van de diverse jaarverslagen, zoals verschenen in de 

Tuinkabouter van maart 2006. 
Verslag secretaris, tuincommissie en inkoopcommissie. 

7. Bestuursverkiezing. Aan de beurt van aftreden is de secretaris. De heer Verheij 
heeft te kennen gegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Mevrouw A.M. van de 
Burg, tuin 10B, heeft te kennen gegeven secretaris te willen worden van de 
vereniging. 
Eventuele kandidaten kunnen tot 1 dag voor de vergadering schriftelijk aangemeld 
worden, mits ondersteund door 10 leden. 

 
Pauze 
 
8. Aanpassing tuinreglement artikel 28. 
 Uitgangspunten voor het huren van een volkstuin zijn: 

a. recreatief bezig zijn 
b. het beleven van een hobby 
c. sociale binding. 
Dit impliceert o.a. dat het gehele complex steeds een verzorgde en goed 
onderhouden indruk moet maken; een complex waar alle leden steeds gaarne 
willen verblijven. 

 
Teneinde deze uitgangspunten waar te kunnen maken, heeft het bestuur van 
het complex,  in goed en gezamenlijk overleg met de leden, een aantal 
essentiële spelregels vastgesteld, samengevat in dit tuinreglement en de 
huurovereenkomst. 

 
In geval van het niet of onvoldoende nakomen van deze spelregels beschikt 
het bestuur over corrigerende maatregelen, die door de Algemene 
ledenvergadering (van 23 maart 1998) zijn goedgekeurd. 
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(4) De maatregelen van het bestuur kunnen bestaan uit: 
 

a. individuele gesprekken en adviezen ter verbetering. 
 

b. het opleggen van een verplichting iets te doen of na te laten. 
  
 c.    bij het niet gevolg geven: 

  1. noodzakelijk onderhoud uitvoeren of te laten uitvoeren voor                             
rekening van het nalatige lid. 

  2. het opleggen van een boete, al dan niet ten laste van de borgsom. 
  3. na schriftelijke ingebrekestelling, het overgaan tot het opzeggen van de 

huurovereenkomst. 
 
Aanvulling op alinea(4) c punt 3 van artikel 28: 
 
De door het bestuur uitgegeven schriftelijke ingebrekestelling , na een tuin controle, 
blijven ook het volgende kalenderjaar van kracht.  

Toelichting 
(Indien bij de aanvang van het nieuwe tuinseizoen blijkt dat het tuinlid aan wie bij de 
laatste controle van het jaar een derde ingebrekestelling is afgegeven en bij de 
eerste controle weer zijn of haar tuin niet op orde heeft, kan overeenkomstig de 
regels van de huurovereenkomst de huur worden opgezegd. E.e.a is noodzakelijk 
gebleken aangezien die tuinen bij aanvang van het nieuwe seizoen weer vuil of 
vervuild zijn) 
 
9. Teeltplan aardappelen en tomaten in de buitenlucht. 
 Het is al enige jaren gebruikelijk dat ieder jaar een teeltplan voor aardappelen 

en tomaten in de buitenlucht wordt ingediend. Dit plan moet voorkomen dat er 
binnen drie jaar weer aardappelen worden geteeld op het zelfde stuk grond. 
Voorgesteld wordt om dit nu te formaliseren middels een besluit van de 
vergadering en het op te nemen in het tuinreglement als aanvulling op artikel 
15. 

Voorstel: 
 Ieder lid die aardappelen en tomaten in de open lucht teelt, dient uiterlijk in de 

maand april van het jaar een teeltplan in te dienen waar dat jaar aardappelen 
en tomaten in de buitenlucht zullen worden geteeld. Het is ook mogelijk om 
een plan voor de gehele tuin in te dienen als de tuin maar in drie parten is 
verdeeld. Aangegeven moet dan worden welke jaren er al aardappelen zijn 
geteeld of in de toekomst worden geteeld. 

10.  Aanpassen c.q. uitbreiden Praathuis. 
 Binnen het bestuur is het plan aan de orde geweest om het praathuis te 

vergroten met een gereedschap/machinehok. Tegelijkertijd willen we in het 
huidige praathuis  een wat representatiever onderkomen realiseren. Het 
interieur zal dan middels verven en betimmeren worden aangepast. 

 Een tweede mogelijkheid is om een nieuw gebouw er bij te plaatsen (gedacht 
wordt aan een directiekeet of iets dergelijk). Dit gebouw zal dan worden 
geplaatst voor het huidige praathuis met een klein terras op het 
zuiden/westen. 
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11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 
 
 

 
 
 
Soms zijn er vreemde kostgangers te vinden 
op het volkstuinencomplex.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hebt u goede tips of hebt u iets 
meegemaakt op de volkstuin? Schrijf 
het op en bezorg het in het Praathuis of 
mail het naar:   Elly Dening,  
Kerckwervelaan 53,    2343 LG  
Oegstgeest  email: hr.dening@hetnet.nl
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Dhr. 
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 14 Dhr. D.A.  DeLeau 
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Beurse 
Verheij 
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 20 Dhr. M. den Hollan

van  Heur  21 Dhr. J.P
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2e pad  
 
tuinnummer 28   parkeerplaats 
 29 Mevr. M.L. Vromans 
 30 Dhr. P.P. Hanssen  
 31 Mevr. M.J. Kooij  
 32 Mevr. C.J.M.C. Timmer-Straver 
 33 Dhr. M.J. van der Spek 
 34 Dhr. J.N.A.C. de Vries 
 35 Dhr. S.P.  van Ierland 
 36 Mevr. M.H. van Leeuwen 
 37 Dhr. A. Hazenoot 
 38 Dhr. J. Glasbergen 
 39  mevr. C.M.L. Devilee 
 40 Mevr. M. Oudshoorn  
 41 en 42   deze tuinen bestaan niet 
 43 Dhr. S.R. Muntz 
 44 Dhr. D.C.F. Neuman  
 45 en 46 Dhr. A. Meerman 
 47 Mevr. K. van Bodegom-Bouman 
 48 Dhr.  J.D.M. van Seggelen 
 49 en 80 Dhr. E.A. Loeliger 
 50 Dhr. N.M. Wijnnobel 
 51 Mevr. J.S. de Vos-Haeseker 
 52 Mevr.  M.A.  Nek-de Niet 
 53 Mevr. A.C. de Vries-Moeselaar 
 54 Dhr. J. Dernee  
 55 Dhr.  G.  Wortman  
 56 Dhr. H. Broekstra  
 57 Dhr. P.M Hoogendijk 
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3e pad  
 
tuinnummer 58 Dhr. R.G. Holland 
 59 Dhr. A. van der Poel  
 60 Dhr.  D.A. Megchelse 
 61 Dhr. G.G. Overdevest 
 62 Mevr. F. Ghafari 
 63 Mevr. A.C. van der Meent 
 64 Dhr. J.  van Nimwegen 
 65 Dhr. H. Lagas 
 66 Mevr. P. Borst 
 67 Mevr R.L. Los-den Hartogh 
 68 Mevr. A.R. Holsboer-Ruys 
 69 Mevr. L. Frederiks 
 70 en 71 Dhr.  A.C.J. Verhoogt 
 72     in gebruik bij OVV 
 73 Dhr. J.S. de Ruiter 
 74 Dhr. M.J. Hoogland 
 75 Dhr. M.J.M. Alkemade 
 76 Dhr.  G.H. Wormgoor 
 77 Dhr. W.A. van Oosten 
 78 Dhr. C.D. Pieterse 
 79 Dhr. H.A. Reterink 
 80     zie 49 
 81 en 82 A Dhr. C.L. Plandsoen 
 82 B Dhr. C.  Berkhout 
 83   Dhr. Q.P. Velthoven 
 84 Dhr. H. Kruyskamp 
 85 Dhr. T.M. Reedijk 
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Tuin en naamlijst 
 
 
4e pad  
 
tuinnummer 86 A Dhr. H.  Meijer 
 87   Dhr. A.   Stam  
 88 Dhr.  C.J. Schaddé van Dooren 
 89 Dhr. W. de Winter 
 90 Dhr. Th. C. van Steijn 
 91 Mevr. S. Welten-Loeven 
 92 Dhr. A.E. Wouters 
 93 A Dhr. H. Hermann 
 94 en 93 B Mevr. M. van Winsen 
 95 en 96 Dhr. H.R. Dening 
 97 Dhr. B. Lubach  
 98 Dhr. J.C.B Verdouw 
 99 Dhr. C.S. van Doesburg 
 100 Dhr. M. Klepper 
 101 Dhr. B.P. Verschoor 
 102 Dhr. J. van der Post 
 103   Dhr. A. Noort 
 104 Dhr. P.A.  Kruit 
 105 Mevr. E. Draaisma 
 106 en 107 Dhr.  A.H.   van Abswoude 
 108 Dhr. l. van Ruiten 
 109 Dhr. C. Kuijt 
 110 Dhr H.H.A.E. Kwaad 
 111 Mevr. G.J.W. Dikken 
 112 Dhr. W.M. Genuït 
 113 en 114 Dhr. A. Borst  
 115 Dhr. G.J. Lustig  
 116 Dhr. C.D. van Strien 
 117 Dhr. N.J. van der Wilk 
 118 Dhr.  J.H. Verschoor 
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