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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 tel. 071-5170109   tuin   81 
Secretaris:     mevr.   M. v.d. Burg   tel  071-5175678  tuin 10b 
Penningmeester:    dhr.    M.J. Hoogland  tel  071-5173630  tuin   74 
Commissarissen:              mevr.   A.R. Holsboer-Ruys tel  071-5174685  tuin   68 

   mevr.   M. van Leeuwen tel  071-5173012   tuin   36 
Commissies 
Algemeen coördinator, tevens uitgifte van de tuinen:   mevrouw A.R. Holsboer-Ruys  
Rhijngeesterstraatweg  149   2341 BT  Oegstgeest  tel. 071-5174685  
                
Tuincommissie:     mevr. A.R.Holsboer - Ruys  tel 071-5174685    tuin   68 
                             mevr. M. van Leeuwen       tel 071-5173012   tuin   36 
  
Inkoopcommissie:     dhr. T.M. Reedijk  tel 071-5175443  tuin    85 
       dhr. W.M. Genuït  tel 071-5154128  tuin   112 
 
Redactie Tuinkabouter:     mevr. B.E. Dening  Kerckwervelaan 53  2343 LG  Oegstgeest 
       tel 071-5176893 email:  hr.dening@hetnet.nl 
 
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 
Een nieuw tuinseizoen staat weer voor de deur. Hebt u de zaden al in huis? In huize 
Dening zijn we er klaar voor. Laat het voorjaar maar komen. We hebben dit jaar niet 
alleen zaden besteld via van der Wal, maar we zijn ook zelf naar een zaden-
handelaar geweest, te weten Vreeken in Dordrecht. Het was een geweldige ervaring 
om daar rond te lopen. Bij Vreeken hebben ze heel veel op volkstuin gebied. Of u nu 
op zoek bent naar gele tomaten, fles- of slangkalebassen of vergeten groenten, daar 
kunt u vinden waar u al heel lang naar op zoek bent. Zaden van over de hele wereld 
zijn in deze winkel te vinden. En de prijzen? Die vielen mee. Natuurlijk betaalt u wel 
iets meer dan bij een “gewone” zadenhandel, maar daardoor zijn de bijzondere 
zaden ook betaalbaar. Een echte uitdaging voor elke volkstuinder die op zoek is naar 
iets anders of iets extra’s.  
Hierbij wil ik toch een opmerking plaatsen. Mannen, tuinders, neem gerust uw vrouw 
mee. Vreeken kunt u vinden in de langste winkelstraat van Dordrecht, midden in het 
oude centrum. Kunt u er gelijk een dagje uit van maken. Maar dames, houd de hand 
op de knip, want zelfs mannen schijnen een gat in de hand te hebben als het op hun 
hobby aan komt. 
 
Elly Dening 
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Van de voorzitter 
 
Dit is het laatste stukje wat ik schrijf als voorzitter van de OVV. Op de volgende 
algemene ledenvergadering stel ik mij niet meer herkiesbaar. Ik heb 9 jaar een 
bestuursfunctie gehad en vind dat het stokje maar eens door een ander moet worden 
overgenomen. Ik heb mijn functie altijd met plezier gedaan, maar een ding moet mij 
persoonlijk van mijn hart. Ik vind dat de vereniging te veel op het bestuur leunt. De 
goede niet te na gesproken, maar dat is een kleine groep. Het zou goed zijn als de 
leden wat meer betrokken zijn bij het doen en laten van de vereniging. Al was het 
maar om eens een stukje te schrijven voor “De Tuinkabouter” over hun ervaringen op 
de tuin.. Ik blijf met veel plezier tuinieren en daar waar het nodig is de vereniging 
ondersteunen. Ik wens iedere tuinder veel tuingenot in het komende jaar. 
 
C.L.Plandsoen 
 
 
 
 
Van de tuincommissie 
 
Na oktober 2006 is er niet meer gecontroleerd op enige tuinen na. Deze tuinders 
hebben nog een extra brief gekregen, maar de tuinen blijven helaas vuil. 
Door de storm van eind januari zijn er veel ramen stuk gegaan en is ook veel 
achterstallig onderhoud naar voren gekomen.  
Het is nu rustig voor ons tuinders. Wellicht kunt u nog eens kritisch naar uw tuin 
kijken en opruimen en afvoeren zodat u met een opgeruimde tuin kunt beginnen. 
 
 
 

 
 
 
Van de inkoopcommissie 
 
Op zaterdag 17 februari 2007 konden de bestellingen weer worden opgehaald. Het 
weer was mooi, je zou het liefst direct beginnen met zaaien. 
Er waren weer net als vorig jaar 41 tuinders die een bestelling hadden gedaan. Met 
de kortingen er af ging het dit jaar over een bedrag van €1625,-. Zonder de kortingen 
van vd Wal zouden we samen €1975,- hebben betaald.  
De tonkinstokken bij Horticoop zijn ook nog eens veel goedkoper dan dat de leden 
deze bij een tuincentrum zouden kopen. Door deze gezamenlijke actie hebben we 
meer dan € 500,- verdiend. Ik hoop dat ook volgend jaar er weer minimaal 40 leden 
meedoen. 
 
Groet, namens de commissie, 
Tim Reedijk 
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Jaarverslag van de secretaris 
 
Na mijn eerste jaar als actief bestuurslid van de OVV kom ik tot de slotsom dat het 
bijzonder leuk is om alle ”ins & outs”, die bij het bestaan van zo’n vereniging de revue 
passeren, tegen te komen. In een zeer prettige samenwerking heeft het bestuur het 
afgelopen jaar 7 maal vergaderd. Er is er nog overleg geweest met de wethouder 
over het “trapveldje” voor de Grunerie-buurt op het complex, maar dat is 
hoogstwaarschijnlijk van de baan…, echter: zeg nooit “nooit”. Door een zeer 
onfortuinlijk ongelukje van één van onze leden is de oude aanhanger inmiddels 
vervangen door een nieuwe, maar deze bevalt prima. De website van de OVV 
functioneert goed, is mooi vormgegeven en graag maak ik van de gelegenheid 
gebruik leden op te roepen om met verhalen, foto’s, recepten e.d. hier actief aan deel 
te nemen.  
Het onderhoud van de tuinen gaat goed, alhoewel ik toch regelmatig in de pen heb 
moeten klimmen voor de officiële ingebrekestellingen. De aanscherping van het 
Tuinreglement, zoals aangenomen op de vorige Algemene ledenvergadering, begint 
haar vruchten af te werpen, zoals o.a. blijkt uit punt 7 van de agenda voor de 
Algemene ledenvergadering van 20 maart a.s.  
Het afgelopen jaar zijn er 3 royementen uitgesproken. Dit is natuurlijk erg jammer, 
zeker wanneer hier onterecht op een zeer vervelende manier op wordt gereageerd. 
(Eventuele uitleg tijdens de komende Algemene ledenvergadering.) Dus wat mij 
betreft: het weer hebben we niet in de hand (het heeft ons in 2006 voor allerlei 
verrassingen doen staan), maar dat een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid neme 
en laten we er in 2007 vooral een schoon tuinjaar van maken! 
 
Mathilde van der Burg 
 

 
 
Van de ledenadministratie 
 
Per 1 januari 2007 zijn de volgende personen huurder van een tuin geworden: 
 
De heer P.H.M.v.d. Hulst op tuin 40 
Mevrouw C.A. Loeliger – Vliegenthart op tuin 49 
De heer J.W.Philippo op tuin 11 
Mevrouw F.E.M. Laureijs – Kleine op tuin 88 

 
Vertrokken zijn: 
Mevrouw Oudshoorn 
De heer Mietes 
De heer Schaddee van Doorn 
De heer E.Loeliger van tuin 49 maar hij blijft op tuin 80 
 
Op de wachtlijst staan 5 gegadigden. 
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Van de penningmeester 

Dit heeft helemaal niets met de penningmeester te maken, maar ik wil het u niet 
onthouden. Na de storm ben ik met mijn fototoestel op de tuin geweest en heb ik de 
schade in beeld gebracht die deze storm op onze tuin heeft veroorzaakt. U kan het 
zien op onze site www.ovv-volkstuin.nl Als u geen internet aansluiting heeft en u 
heeft interesse in deze foto’s dan kan u een afspraak met mij maken. Op sommige 
tuinen was veel schade, dat kwam doordat de storm vrij spel had met oudere en 
vervallen bouwsels, maar ook omdat er tuinders waren die ondanks de 
stormvoorspelling, geen enkele maatregel hadden getroffen. Er stonden kassen die 
voor de storm al een paar ruiten misten, deze werden als het ware opgeblazen. Nu 
hebben de tuinders die schade hebben geleden weer veel werk. Met een beetje 
meer voorzorg had dit bij sommigen voorkomen kunnen worden. Een aantal tuinders, 
die schade hebben geleden, hebben dit kordaat aan gepakt, anderen hebben er nog 
niets aangedaan. Zij die er nog niets aan hebben gedaan, hebben een brief van het 
bestuur gekregen om het direct op te ruimen zodat ons complex weer netjes het 
nieuwe tuinjaar in kan. 
 
De prijzen zijn dit jaar weer niet veranderd maar die komen in de volgende Kabouter. 
Dan rest mij niets anders dan u allen een goed en gezond tuinjaar te wensen, dat het 
dit jaar niet te warm wordt, niet te koud, niet te nat en niet te droog, zodat op ons 
complex alleen maar lachende tuinders rondlopen .  
Graag allemaal tot ziens op de tuin en op de jaarvergadering 
 
 
Thijs Hoogland   
 
 
 
Jaarverslag tuincommissie 
 
Zoals in de vorige jaren het geval was zijn ook dit afgelopen jaar de tuinen vanaf april 
tot oktober gecontroleerd. 
Ditmaal was er een extra controle in november. Die huurders hebben ook een extra 
waarschuwing gekregen. De controles zijn weer steeds door twee wisselende  
bestuursleden uitgevoerd. 
Er zijn dit jaar 83 puntenbriefjes uitgedeeld. Diegenen die een puntenbriefje kregen 
met het punt 5 (tuin vervuild) kregen daarbij ook een schriftelijke aanmaning. Sinds 
vorig jaar gaan de schriftelijke aanmaningen mee naar het volgende kalender jaar. In 
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de huurovereenkomst staat: na drie schriftelijke waarschuwingen kan het bestuur de 
huurovereenkomst ontbinden als geen verbetering geconstateerd is. Na de 
Algemene Ledenvergadering van 2006 is deze bepaling aangenomen. Zulks op 
uitdrukkelijk verzoek van sommige leden, voor wie de overlast door overwaaiend en 
doorwortelend onkruid een bron van ergernis is. 

 
 
Als het u te veel is: Nogmaals, u weet dat u de aanhanger kosteloos 
kunt lenen om afval en rommel naar de gemeentewerf te brengen 
en uw slootkant kunt u ook door de vereniging laten onderhouden. 
Ook kunt u de tuin laten spitten als u zelf niet de moed of de tijd 
hebt om het te doen. Genoeg mogelijkheden om uw tuin netjes te 
houden! 

 
Rosemarijn Holsboer 
Miep van Leeuwen 
 
 
 
 
Ontmoetingen op de tuin 
 
Afgelopen voorjaar heb ik een paartje torenvalken gezien die de valkenkast kwamen 
inspecteren. Zij zijn wel een paar uur bezig geweest, de één was de omgeving aan 
het verkennen en zat af en toe op de uitkijk in de hoge populieren van de 
voetbalvelden. De ander heeft een tijd in de kast gezeten. Jammer genoeg waren de 
kraaien het er niet mee eens en uiteindelijk is het ze gelukt de valk te verjagen. Ik 
hoop dat de valkjes volgend voorjaar weer ‘onze’ kast proberen. Er is vast genoeg 
voedsel voor ze rond onze tuinen … 
Want ik had gedurende een paar weken een vuilniszak met onkruid verzameld dat ik 
niet in de composthoop wilde doen. Toen deze zak uiteindelijk vol was en ik hem 
enthousiast op mijn fiets slingerde om thuis weg te gooien sprongen er maar liefst 3 
muizen uit! (Daar houden valken wel van). Ik schrok!, niet omdat ik bang ben van 
muizen, maar door het onverwachte van deze ontmoeting. 

 
Twee dagen heeft er een vergeten jasje in ons schuurtje gehangen en 
in die korte tijd heeft een winterkoninkje kans gezien er een prachtig 
nestje in te maken. Zo klein, het winterkoninkje is met het goudhaantje 
het kleinste vogeltje dat in ons land voorkomt. Het wordt ook wel ‘klein 
jantje’ genoemd. Ik herkende in het nestje allemaal rommeltjes van ons 

tuintje dat uitstekend gebruikt konden worden als nestmateriaal. Voorzichtig heb ik 
het nestje uit mijn jasje gehaald en ongeveer op de zelfde plek op een balkje gelegd. 
Ik geloof alleen niet dat het tot broeden is gekomen, maar de meeste vogels maken 
gelukkig een paar nesten. Als je nagaat dat een vogel met jongen honderden rupsen 
en insecten per dag aan de jongen voert, dan wil je wel een paar nesten op je tuin, 
dat werkt beter dan bestrijdingsmiddelen. De winterkoning is ook dol op 
houtwalletjes. Als afscheiding tussen de buurman en ons bouwen we een 
takkenscherm van snoeihout, daar nestelen de winterkoninkjes ook graag in. 
Bovendien is zo’n takkenscherm een lustoord van kleine beestjes voor ze. De takken 
vergaan van onder en van boven leg je er steeds weer nieuwe op. 
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Dit jaar heb ik bij het wroeten in de grond vele bruine hagedisjes (of  zijn het 
salamanders?, ze zitten in de grond en niet speciaal bij het slootje). Je treft ze door 
de hele tuin aan. Ze zijn zo’n 5 centimeter. Andere jaren zag ik er nooit zoveel. Graag 
zou ik er wat meer over weten, misschien is er onder de lezers iemand die er 
verstand van heeft? Je merkt dat ze trager worden nu het wat kouder is. Zouden ze 
een winterslaap houden? 
 
Onder de vlier bij de ingang van onze volkstuin woont een lekkere dikke pad. Hij 
jaagt in de schemering op wormen, slakken en insecten. Ik ontmoet hem maar zo af 
en toe. Overdag zoekt deze pad de vochtige beschutting van een paar brandnetels 
die het ook goed doen onder de vlier.  
Een oude volkswijsheid leert dat je altijd moet zorgen voor een plekje waar de 
brandnetel mag groeien voor de nachtegalen. Helaas heb ik de afgelopen 20 jaar 
nog nooit een nachtegaal gehoord op de tuin, maar ik doe mijn best met de 
brandnetel, aan mij zal het niet liggen. Misschien komt het omdat te weinig mensen 
een plekje brandnetels hebben. In het voorjaar een soepje maken van de jonge 
brandneteltopjes, heerlijk. Rupsen vinden brandnetels ook heerlijk, als je brandnetels 
hebt hoeven ze niet je zorgvuldig gekweekte planten te plunderen.  
 
Wat heerlijk die kikkerconcerten in het voorjaar, vooral als de zon schijnt. Je vergeet 
helemaal dat de A44 langs de tuin loopt, die kikkers overstemmen al het verkeer. Met 
het onderhoud en beheer van de sloot moeten we er wel rekening mee houden dat 
de slootdieren ook het land op kunnen. En we moeten zorgen dat de juiste 
slootplanten een kans krijgen. Die zorgen dat het water helder en schoon blijft en dan 
is het heerlijk om het land ermee te begieten. 
 
Nu het dan toch volop herfst is geworden verbaas ik me over de dingen die er nog 
groeien en bloeien. De Oost-Indische kers  heeft zich ontfermt over d
en ik kan iedereen blij maken met een boeketje van deze prachtige 
ouderwetse bloemetjes. De bloem en het blad smaken overigens ook 
heerlijk in sla. Het geeft de sla een pittig smaakje, iets van radijsjes. 
En het staat ook heel feestelijk. De kleine groene zaadbolletjes kun je 
op azijn zetten, dan heb je nepkappertjes, dan kun je ’s winters ook nog dat pittige 
smaakje in je sla hebben. Bij de eerste nachtvorst is deze Oost-Indische kers 
namelijk ineens helemaal weg. Je houdt er uiteindelijk een soort stro van over en 
lekkere losse grond. 

e kale stukjes 

 
Ook leuk om te zien dat plantjes als veldsla en veldkers het juist in de herfst en zelfs 
in de winter uitstekend doen. Heerlijk om nog zo’n vers knapperig blaadje te hebben. 
Van de aardbeien heb ik tot half oktober nog kunnen plukken, het was ook ineens 
weer zacht buiten. Ik hoop dat de boerenkool nog wat groeit, want die is wat iel. Daar 
komen eigenlijk altijd witte vliegjes in. Het tast de kool wel niet echt aan, maar het is 
toch onplezierig. Welk beestje zou dat kunnen bestrijden, of welk plantje zou ik 
ernaast kunnen zetten om het tegen te gaan? Ik weet dat afrikaantjes erg goed zijn 
tegen bodemaaltjes en ook goudsbloemen hebben hun nut, en natuurlijk ui en 
knoflook maar ik heb nog niets gevonden wat hiertegen helpt. 
 
In het jaar van het 25-jarig bestaan van de volkstuinvereniging wilden we eens iets 
anders en zijn we afgestapt van het planten in rijen. We hebben een tuinbrede cirkel 
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gevormd met aan de buitenkant laagblijvende planten en naar het midden toe 
oplopend in hoogte. De cirkel bestaat voornamelijk uit bloeiende planten waarvan 
ook een aantal vaste. Het bevalt goed, het geeft zo’n leuk kleurenpalet.  
 
Eigenlijk is dit zomaar een verhaaltje om te laten weten hoe ik geniet van ons tuintje 
en hoe leuk het is om dat samen met de hulp van beestjes en ook van plantjes te 
onderhouden. We zijn geen landbouwers met monocultuur waarbij de helft van de tijd 
niets op het land groeit en er met bestrijdingsmiddelen gewerkt moet worden. Nee, bij 
ons groeit er altijd wat; ieder voorjaar is het weer een verrassing om te zien wat er nu 
weer spontaan opkomt. Sinds 2 jaar hebben we bijvoorbeeld zegekruid met prachtige 
blauwe bloemen! Is ook erg leuk in een droogboeket, het lijkt een beetje op het 
oranje lantarenplantje, maar het is geen oranje vrucht maar donkergroen, bijna zwart. 
En de teunisbloem, die bloeit vooral ’s nachts en ruikt dan heerlijk. Zijn deze planten 
door beestjes in ons tuintje gekomen of overgewaaid van buren? Ik ben er in ieder 
geval blij mee.  
 
Marijke. 
 
 
Beste tuinders 
 
Als u plannen heeft om uw tuin te draineren, vraag dan niet aan dhr. Wormgoor of hij 
je even wil helpen, want ik weet zeker dat hij het niet doet. 
Wat is er gebeurd. Een paar weken geleden was ik bezig om mijn tuin te draineren. 
Het graafwerk is al een hele klus en daarna de slang erin. Daar bovenop gingen 
vroeger schelpen, maar die zijn vervangen door piepschuimkorrels. Dat spul zit 
verpakt in een grote onhandige zak. Ik had in de zak een gat gemaakt en probeerde 
het zo te verdelen. Dat ging een beetje moeilijk, totdat dhr. Wormgoor kwam kijken. 
Hij bood aan om de achterkant van de zak vast te houden. Dat ging maar even goed, 
want de goede man struikelde na een paar meter en door de val scheurde zijn 
knieschijf af. Daar lag hij dan met zijn goede kleren in de bagger. Jan de Ruiter en ik 
hebben hem zo goed als we konden in de auto naar het ziekenhuis gebracht. Ook 
z’n vrouw is mee geweest. In het ziekenhuis moest hij vier dagen blijven. Daarna 
moest hij zes weken in het gips en daar lig je dan.  
We zijn samen met een mooie bak met narcissen bij hem op bezoek geweest. Onder 
het genot van een hapje en een drankje vloog de tijd om. In het praathuis is er veel 
over gesproken en we wensen je allemaal een goede genezing toe en dat we je weer 
snel op de tuin mogen begroeten. 
Snel tot ziens onder het genot van een wijntje. 
 
Theo van Steijn 
 
Website OVV 
 
Blijft u graag direct op de hoogte van veranderingen m.b.t. de 
volkstuin? Vanaf heden kunt u zich, met uw e-mailadres, aanmelden 
op de website van de OVV. U krijgt dan een berichtje via de mail 
zodra er iets toegevoegd of veranderd is op de site.   
 
Dick Neuman  
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UITNODIGING 
 
 
Het bestuur van de Oegstgeester Volkstuinvereniging nodigt u uit de jaarlijkse 
Algemene ledenvergadering bij te wonen. 
De vergadering wordt gehouden op dinsdag 20 maart 2007 in de Kapelzaal van het 
Gemeentecentrum, Lijtweg 9, ingang Wyttenbachlaan.  Aanvang: 19.30 uur. 
 
 

 
 
 
Agenda: 
 
 1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 
 2. Ingekomen stukken. 
 3. Bespreking en goedkeuring van de notulen van de Algemene ledenvergadering 

van 21 maart 2006 zoals verwoord in de Tuinkabouter van juni 2006. 
 4. Bespreking en goedkeuring van de verslagen van de penningmeester. 
 5. Bespreking en goedkeuring van het verslag van de kascommissie.        

Benoeming nieuwe  leden voor de kascommissie. Aan de beurt voor aftreden is 
dhr. C. Berkhout. 

 6. Bespreking en goedkeuring van de diverse jaarverslagen, zoals verschenen in de 
Tuinkabouter van maart 2007: verslag secretaris, tuincommissie en 
inkoopcommissie. 

 7. Royement tuinleden nummer 88, 14 & 26. 
 8. Onderhoud tegelpaden & ophoging/drainage tuinen 86A t/m 89 
 9. Bestuursverkiezing. Aan de beurt voor aftreden zijn de voorzitter dhr. C.L.  
     Plandsoen en de tuincommissaris mw. A.R. Holsboer-Ruys; zij hebben te kennen 
     gegeven na 9 jaar niet meer herkiesbaar te zijn. Dhr. R. Kruis heeft zich kandidaat 
     gesteld voor de functie van voorzitter en Dhr. J. Merkestein heeft te kennen 
     gegeven aan te willen treden als lid van de tuincommissie. Eventuele  
     tegenkandidaten kunnen tot 1 dag voor de vergadering aangemeld worden, mits 
     ondersteund door 10 leden. 
 
Pauze 
 
10. Aantreden nieuwe bestuursleden. 
11. Rondvraag. 
 
Lezing door mw. Elly Dening van tuin nr. 95/96 en tevens verantwoordelijk voor de 
redactie van de Tuinkabouter:  “Hoe een plant groeit en bloeit”. 
 
12. Sluiting. 
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Lezing: “Hoe een plant groeit en bloeit” 
 

Weet u uit welke onderdelen een plant bestaat en wat de functie 
is van al die verschillende onderdelen? Maar wellicht kent u het 
verhaal van de bloemetjes en de bijtjes, alleen………….hoe het 
precies in elkaar zit, dat bent u (om eerlijk te zijn) toch vergeten. 
Als docent biologie / verzorging op een VMBO school nodig ik u 
van harte uit om te komen luisteren naar mijn verhaal. Geen 
ingewikkelde taal, maar een duidelijke uitleg van de belangrijkste 
wezens op aarde: de planten! 
 

Graag ontmoet ik u op dinsdagavond 20 maart. 
 
Elly Dening 
 
 
 
 
 
 
  

In Memoriam 
 
Op 3 februari 2007 ontvingen wij het bericht dat op 1 februari 2007 ons 
lid,  

Ab Meerman 
tuin 45-46 is overleden. De heer Meerman was in het verleden 
bestuurlid van onze vereniging en onder zijn bezielende leiding zijn de 
reglementen van onze vereniging herzien en opgewaardeerd. De 
laatste jaren was hij al niet zo goed ter been maar als het enigszins 
kon was hij op de tuin om samen met zijn vrouw te genieten van wat zij 
teelden. Het was altijd een overvloed aan bloemen met daartussen 
diverse groentes. Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte 
toe bij het verlies van haar man en vader. 
 
Het bestuur 

 
 
 

Hebt u iets meegemaakt op de volkstuin of wilt u 
ervaringen delen met medetuinders?  

 
Elly Dening, 

Kerckwervelaan 53,   2343 LG  Oegstgeest 
Email: hr.dening@hetnet.nl 

 
Kopij voor het juninummer inleveren voor 20 mei 2007 
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