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                                   De natuur is een heer, 
              wat hij nat maakt,  

       droogt hij weer. 
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Colofon 
Verenigingsorgaan van de Oegstgeester Volkstuin Vereniging opgericht 28 november 1977 
 
Postadres:       Zonnebloemlaan 22   2343 GC   Oegstgeest 
Tuinadres:     Willibrordlaan hoek Van Cuycklaan  
Girorekening:  4014955  girorekening inkoopcommissie:  3819165  
 
Bestuur    
Voorzitter:     dhr.   C.L. Plandsoen  tuin   81 
Secretaris:     mevr.   M. v.d. Burg    tuin 10b 
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  
 
Internetadres: www.ovv-volkstuin.nl  
 
Van de redactie 
Het weer is altijd al een geliefd gespreksonderwerp geweest. Ik kom uit een boeren 
gezin en er werd dagelijks meerdere keren uitgebreid over het weer gesproken. Het 
weerbericht van 12.25 uur (tijdens de middagmaaltijd) was vaste prik. De radio werd 
harder gezet en er mocht door de gezinsleden niet worden gesproken. Ik heb me 
vaak afgevraagd: hoe is het mogelijk dat zo iets als het weer zo belangrijk kan zijn! 
Nu ben ik vele jaren ouder en gaan mijn gedachten regelmatig terug naar de tijd van 
toen. Mijn vader, compleet afhankelijk van het weer, begrijp ik nu heel goed. Zijn 
inkomen hing letterlijk af van het weer. Een goede oogst betekende een goed 
inkomen. Als volkstuinder ben je niet vanwege het inkomen afhankelijk van het weer, 
maar wel voor het eten van elke dag. Tenminste, zo gaat het bij ons thuis. We eten 
het hele jaar door van dat wat de tuin opbrengt.  We genieten er van; heerlijk, 
datgene eten wat je zelf hebt geteeld. Maar hoe het dit jaar gaat is maar afwachten. 
Nauwgezet worden de weersvoorspellingen gevolgd. In juli vroegen we ons af: zal 
het nu eindelijk gaan regenen? In augustus: wanneer wordt het nu eindelijk droog? 
Ja, de gewassen hebben het zwaar dit jaar. En de tuinders? Zij zien met lede ogen 
toe hoe al hun gezwoeg en geploeter ten onder gaat aan het geruzie tussen de 
weergoden. Blijkbaar kunnen zij daarboven  het niet eens worden over een goede 
verdeling van droogte, hitte, regen, kou enz. En daar worden wij de dupe van! 
 
Elly Dening 
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Van de voorzitter 
 
Nu ik dit zit te schrijven hebben we net de lange periode van warmte en droogte 
achter de rug. Ik heb er weinig problemen mee en kan goed tegen de warmte. Maar 
ik begrijp best dat er mensen zijn die de grote warmte verafschuwen. Ondanks de 
warmte heeft het op de tuin goed gedaan. Ik heb zeer veel vroege aardappelen 
gerooid en de bonen dragen ook overvloedig. Eerlijkheidhalve moet ik wel zeggen 
dat met veel sproeien de grond lekker nat bleef. 
Nog een maand of zes te gaan en u moet dan een nieuwe voorzitter kiezen. Ik stop 
er met de algemene ledenvergadering van 2007 echt mee. Ik roep de leden op om 
zich aan te melden bij het bestuur voor de functie van voorzitter. Er zijn ongetwijfeld 
leden die de verantwoordelijkheid willen dragen om een langere periode 
bestuursverantwoordelijkheid op zich te nemen. 
Ik wens u een goed najaar toe, met veel zon en nog een overvloed aan late 
producten. 
 
Uw voorzitter 
C.L.Plandsoen 
              

    
 
 
Van de tuincommissie 
 
Allereerst willen we graag ieder erop attent maken dat de jaarlijkse schouw door het 
Waterschap in oktober plaats zal vinden. Denkt u er dus aan voor oktober uw sloot 
en slootkant schoon te maken. 
 
Ook kan er koemest besteld worden. Dit is tot uiterlijk 15 september mogelijk. Een 
briefje met naam en tuinnummer en hoeveelheid te bestellen mest in de brievenbus 
van het Praathuis of naar mijn huisadres: M. van Leeuwen, Ommevoort 330, 2341 
VT Oegstgeest 
 
 
 
Vermist 
  
Hierbij wil ik u vragen om bij het Praathuis terug te 
brengen de mestvork: 5 tanden gemerkt OVV. 
  
 
Alvast bedankt      
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Van de penningmeester 
Het is al bijna september als ik dit schrijf, het meeste van de zomer hebben we al 
gehad. Je kon er alle kanten mee uit. Het was warm, heet, droog en nu weer nat. Als 
je van variatie houdt, nou dan wonen we in een goed land. Ik zou nergens anders 
willen wonen, bijna elke dag is anders. Wij hebben door een ongeluk van één van 
onze tuinvrienden een prachtige nieuwe aanhanger. Zo zie je maar weer: een geluk 
bij een ongeluk. 
  
Onze prijzen zijn weer niet veranderd onderstaand vindt u deze:  
  Hele 

tuinen
  Halve 

tuinen 
Contributie per jaar € 10,00  € 10,00 
Pacht per jaar € 23,00  € 18,00 
Entree 1 maal bij het betrekken van een tuin € 23,00  € 14,00 
Borg, (bij netjes verlaten van de tuin wordt dit 
terug betaald).   

€      136,00  € 79,00 

Prijzen bewerkingen en huur materieel 
Het laten frezen van de tuin ( per keer) € 12,00
Het laten maaien van de slootkant  ( per jaar ) € 14,00
Huren stroomaggregaat per keer ( 1 hele dag ) € 4,50
Huren aanhanger per keer  ( 1 hele dag ) € 4,50

Als u de aanhanger wilt gebruiken voor het  
afvoeren van tuinafval naar de 
gemeentestort dan kost het gebruik van de 
aanhanger niets.  

 

  
Als u bovenstaande bewerkingen uit wil laten voeren, of dat u de aanhanger of het 
aggregaat wilt huren dan dient u dit in het praathuis kenbaar te maken.  
Indien u wilt stoppen met het laten maaien van de slootkanten dan moet u dit in 
december of januari aan geven, anders wordt het automatisch, het komende jaar 
weer voor u verzorgd. 
 
Als u uw tuin wilt laten spitten, Henk Kruyskamp van tuin 84 doet het graag voor u. 
Alleen hij doet het niet voor niets. Bel hem op, hij komt bij u kijken en spreekt een 
prijs met u af. Prijsindicatie voor het spitten van een hele tuin € 70, -  Het 
telefoonnummer van Henk is 071-5176240 
 
Thijs Hoogland   
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Naast groenten en fruit worden   Een wespennest, tegen het dak  
er ook veel bloemen geteeld  van een schuur van een van onze  
 tuinders 
 
 
 
Tegelpaden 
  
Op diverse plaatsen op het complex zijn de tegelpaden aan het wijken. Dit kan tot 
gevolg hebben dat een fietser er tussen schiet en valt. Het bestuur is op zoek naar 
een groep vrijwilligers onder de leden die de ergste stukken wil aanpakken.  De 
beste tijd om dit aan te pakken is de komende maanden zodat in het voorjaar de 
paden er weer goed bij liggen. 
Binnen de groep vrijwilligers zoeken wij een of twee personen die dit project willen 
begeleiden en tot een goed einde willen brengen. Hierbij een oproep om u dienstbaar 
te maken voor de vereniging. Zand e.d. zal uiteraard door de vereniging worden 
betaald. 
 
Het bestuur 
 
 
 
 

     
Niet meer te eten, maar    Zo droog was het in juli 
heel mooi om te zien 
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