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Zijn er in december veel mollen,
dan laat de winter met zich sollen.

Colofon
Verenigingsorgaan van de Oegstgeester Volkstuin Vereniging opgericht 28 november 1977
Postadres:
Tuinadres:
Girorekening:

Zonnebloemlaan 22 2343 GC Oegstgeest
Willibrordlaan hoek Van Cuycklaan
4014955 girorekening inkoopcommissie: 3819165
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Voorzitter:
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Penningmeester:
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dhr.
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mevr.

C.L. Plandsoen
M. v.d. Burg
M.J. Hoogland
A.R. Holsboer-Ruys
M. van Leeuwen

tuin 81
tuin 10b
tuin 74
tuin 68
tuin 36

Commissies
Algemeen coördinator, tevens uitgifte van de tuinen: mevrouw A.R. Holsboer-Ruys
Tuincommissie:

mevr. A.R.Holsboer - Ruys
mevr. M. van Leeuwen

tuin 68
tuin 36

Inkoopcommissie:

dhr. T.M. Reedijk
dhr. W.M. Genuït

tuin 85
tuin 112

Redactie Tuinkabouter:

mevr. B.E. Dening

Internetadres: www.ovv-volkstuin.nl

Van de redactie
Wat is het toch heerlijk om in de natuur te mogen werken. Op de volkstuin wordt
vooral theoretische kennis in praktijk gebracht. Hoe bent u ooit aan die kennis
gekomen? Hebt u die kennis opgedaan tijdens de biologieles op school of via één
van uw ouders, vrienden of kennissen? Als docent biologie/verzorging houdt me dit
bezig. Voor kinderen van 12/13 jaar is het heel bijzonder om te zien en horen dat uit
een zaadje een hele plant kan groeien. Dat er aan die plant bloemen groeien en na
de bevruchting vruchten en/of zaden komen is helemaal niet te geloven. Telkens als
ik met de leerlingen dit bespreek en bekijk word ik geraakt door de schoonheid van
de natuur. Maar bent u eigenlijk wel goed op de hoogte van hoe de bestuiving en
bevruchting van planten in z’n werk gaat? Wilt u hier graag meer over horen, laat het
dan weten via mijn e-mail adres. Toch wil ik u het belangrijkste over planten niet
onthouden. Planten kennen nl. fotosynthese. Natuurlijk zult u zeggen, dat is mij
bekend. Maar voor degenen die het even niet zo snel meer weten:
koolstofdioxide + water (o.i.v. licht) → glucose + zuurstof. Daarom kunnen we niet
zonder planten en dus niet zonder ………juist………volkstuinders!
Elly Dening

Van de voorzitter
Het jaar 2006 loopt weer op zijn eind. Alles bij elkaar genomen was het toch geen
slecht tuinjaar. De tuinen liggen weer klaar om de winter af te wachten. In de kassen
en schuurtjes zijn nog wat kuilgroenten opgeslagen, die zoals gewoonlijk weer druk
worden aangesproken door de talrijke muizen. Ik heb de eerste alweer gevangen.
Die kleine grijze krengen weten altijd precies wanneer de winterwortels in de kuil zijn
gedaan. Als de winterwortels buiten in de grond staan moeten de verwende beesten
ze niet, maar in de kuil, hup daar zijn ze weer. Alsof ze denken: het is koud buiten,
we blijven hier en eten wat ter beschikking is. Maar goed; dat is ook tuinieren en
natuur. We zullen dat gevecht met de overige aardbewoners
altijd wel aan moeten gaan. Zijn het de muizen niet dan is het
wel een slak of een ander wezen. Niet versagen. Het komende
jaar gaan we weer vrolijk verder met tuinieren. Ik wens u en de
uwen een prettig kerstfeest en een voorspoedig 2007
Uw voorzitter C.L.Plandsoen

Verrassende ontdekkingen
Wat schetst je verbazing als je witlofpennen wilt inkuilen en je komt een in een plastic
zak gestoken Mikita heggenschaar met oplaadbare batterijen tegen op de plaats
waar je de pennen wil zetten.
Dat overkwam een mede tuinder in de maand oktober.
Het vreemde is dat deze tuinder kort te voren enig gereedschap miste in zijn eigen
kast. Het vermoeden is dan ook dat de verstopper (dader) de schaar ergens heeft
gestolen en deze op de tuin heeft begraven (z.g.n. “koud gelegd” vaktaal voor dieven
die een gestolen object later ophalen als er geen verdenking meer
tegen hen is). Mogelijk heeft deze dief ook het gereedschap uit
het kastje ergens verstopt. Ik wil de medetuinders dan ook
dringend verzoeken om een gedegen sociale controle uit te
voeren op het complex en het toegangshek op de gestelde tijd (in
de winter 17.00 uur) te sluiten.
C.L.Plandsoen

Van de ledenadministratie
Er staan momenteel 6 namen op de wachtlijst.
Wilt u, indien u wilt stoppen met tuinieren bij onze vereniging, dit zo spoedig mogelijk
kenbaar maken aan mevrouw A.R. Holsboer-Ruys?

Van de penningmeester
De service van de Postbank gaat met gelijke tred aan de rente die je van hun krijgt,
het wordt steeds minder. Bij het versturen van acceptgirokaarten is er weer wat
veranderd. In het verleden was het zo ik stuurde u een acceptgiro, u betaalde en ik
kreeg een kopie van de door u getekende acceptgiro. Ik wist dus wie er betaald had.
Nu gebeurt dit niet meer, de acceptgirokaarten moeten automatisch in mijn
administratie genummerd worden (zo ver ben ik nog niet) en dan kan ik bij de
volgende afschrijving zien of u betaald heeft. Ook ik krijg nog maar 1 maal per maand
een afrekening. Nee, de service van de Postbank wordt er niet beter op en geeft uw
penningmeester meer werk.
Bij deze Tuinkabouter ontvangt u weer uw jaarlijkse contributie rekening.
Gezien het bovenstaande verzoek ik u om een eigen overschrijvingskaart te
gebruiken. In dien dit niet mogelijk is dan kan u het ook contant aan mij
betalen. Wilt u er voor zorgen dat het verschuldigde bedrag voor 1 januari 2007
op onze rekening is bijgeboekt?
Onze prijzen zijn nog niet veranderd, onderstaand vindt u deze:
Contributie etc.
Contributie per jaar
Pacht per jaar
Entree 1 maal bij het betrekken van een tuin
Borg, (bij netjes verlaten van de tuin wordt dit
terug betaald).

€
€
€
€

Hele
tuinen
10,00
23,00
23,00
136,00

€
€
€
€

Halve
tuinen
10,00
18,00
14,00
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 aanhanger per keer ( 1 hele dag )
€
4,50
Huren stroomaggregaat per keer ( 1 hele dag ) €
4,50
Als u bovenstaande bewerkingen uit wil laten voeren, of als 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 dient u dit in
december of januari op te geven, anders wordt het automatisch het komende jaar
weer voor u verzorgd.
Thijs Hoogland

Van de tuincommissie
Op 20 oktober 2006 zijn de tuinen voor het laatst dit jaar gecontroleerd. Door de
natte maand augustus en warme maanden september en oktober waren er nogal wat
puntenbriefjes. Menigeen heeft nogal wat zaaiend onkruid staan waar je nu, maar
zeker in het voorjaar veel last van hebt. Laat een ieder nog eens goed naar zijn/haar
tuin kijken in de winter.

Van de inkoopcommissie
Net als voorgaande jaren kunt u via de inkoopcommissie zaad, aardappelen, mest en
tonkinstokken bestellen. De kortingen bij Van der Wal zijn gelijk aan die van vorige
jaren.
Bij Horticoop worden 25 kg zakken orgakorn gedroogde mest en tonkinstokken
ingekocht.
De tonkinstokken kosten € 0,55 per stuk en de zakken orgakorn kosten € 12.- Dit is
gelijk aan de prijs van vorig jaar.
De betaling voor deze producten is anders dan voorgaande jaren. Na het invullen
van de bestellijst van de inkoopcommissie weet u welk bedrag u kunt overmaken.
Aangezien er wel eens fouten worden gemaakt bij het berekenen van de kortingen,
kunt u ook even wachten met betalen. De in december ingeleverde bestellingen
verwerk ik binnen 1 of 2 weken, die van begin januari controleer ik binnen enkele
dagen. Indien het bedrag reëel afwijkt, bel ik u op. Indien u een mailadres op de
bestellijst zet, mail ik u de berekening.
Bij deze tuinkabouter zijn de bestelformulieren mee bezorgd en voor 10 januari kunt
u deze bestelformulieren bij mij, zonder aan te bellen, in de bus doen.
Tim Reedijk

Hebt u vragen, opmerkingen, kopij of iets anders wat met de teelt van groenten of
fruit te maken heeft? Schrijf het op en bezorg het in het Praathuis of mail het naar:
Elly Dening,
Kopij voor het maartnummer inleveren voor 20 februari 2007
+++++++++++++++

Gezegende kerstdagen en een
voorspoedig 2007

