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       Komen er pluimen aan het riet, 
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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.   R. Kruis               tuin  29 
Secretaris:     mevr.   M. v.d. Burg     tuin  10b 
Penningmeester:    dhr.    M.J. Hoogland    tuin  74 
Commissarissen:              dhr.     J. Merkestein      tuin    4 

   mevr.   M. van Leeuwen   tuin  36 
Commissies 
Uitgifte van tuinen:            dhr. Merkestein                                               tuin   4 
                
Tuincommissie:     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. R. Kruis                                         
Penningmeester dhr.  M.J. Hoogland      
Alg. coördinator dhr. J. Merkestein                         
Secretaris mevr. M. v.d. Burg                               
Redactie mevr. B.E. Dening                                 
 
Internetadres: www.ovv-volkstuin.nl  
 
 
Van de redactie 
Soms lijkt tuinieren op de mode. Het ene jaar is de trend strak en kort, het volgende 
jaar is alles wijd en groot. Je hoeft je niet door deze trend te laten leiden, maar vaak 
is het moeilijk om je er niets van aan te trekken. Voor de teelt van gewassen lijkt af 
en toe hetzelfde te gelden. Heeft iemand een “nieuwe” groente of fruitsoort ontdekt 
waarvan zowel smaak als teelt passen binnen onze tuincultuur dan heeft dit vaak 
verstrekkende gevolgen. Zo hebben we het dit jaar voor het eerst ananasmeloenen 
geteeld. De kleine plantjes waren afkomstig van een medetuinder die enorm 
enthousiast was over deze meloensoort. De teelt is eenvoudig en de meloenen 
smaken heerlijk. Navraag leverde het volgende op: de ananasmeloen is een “oude” 
meloensoort. Vroeger werden ze veel verkocht, maar er kwamen andere meloenen 
voor in de plaats.  Smakelijker zijn deze meloenen echter niet altijd, wel groter! Is de 
meloen een voorbeeld van een trendgevoelige fruitsoort?  
De trend is bij ons gezet: de zaden zijn uit menig ananasmeloentje 
gehaald. Ze liggen te drogen en worden goed bewaard om als 
zaaigoed te dienen voor komend jaar. Wellicht kunnen ook wij 
uitdelen om nog meer mensen te laten genieten van deze wel heel 
speciale ananasvariant. 
 
Elly Dening 
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Van de voorzitter 
 
De zomer is zo goed als voorbij. Het was een natte en bewolkte 
zomer. Desondanks hoop ik dat u een goede vakantie heeft 
gehad. En dat u goed uitgerust en met goede zin weer aan 
tuinieren denkt. Want dat is met dit weer hard nodig. Veel regen 
en tamelijk warm, ideaal voor onkruid. De opbrengst van onze 
tuin viel desondanks niet tegen. We hebben veel fruit zoals 
aardbeien, aalbessen, bramen etc kunnen oogsten. Dit jaar 
deden ook de diverse soorten bonen het prima. Op de tomaten 
is het nog wachten, maar komkommer, pompoenen en 
aubergines voldoende. 
 
De barbecue was bijzonder geslaagd! Een gezellig feest, waarbij lekker gegeten en 
gedronken kon worden. Dat is ook prima gelukt en niet in de laatste plaats dankzij 
het mooie weer. Veel mensen vinden het leuk om dit elk jaar te doen, we zullen daar 
als bestuur zeker over nadenken.                                                          
 
Het bestuur is zo en zo bezig om wat actiever naar buiten te treden. We zijn druk 
bezig met een communicatieplan, om alle zaken beter te stroomlijnen. Uiteraard 
kunnen we altijd goede ideeën gebruiken, dus heeft u een idee, laat het aan één van 
de bestuursleden weten. 
 
In november dient de algemene ledenvergadering zich alweer aan. Twee belangrijke 
punten zijn natuurlijk een eventueel lidmaatschap van de AVVN en de nieuwe 
reglementen. We voegen de bestaande reglementen en regelgeving uit het 
huurcontract samen tot één document. Dit document wordt opgedeeld in 
hoofdstukken waardoor veel zaken makkelijker terug te vinden zijn. Het moet in ieder 
geval de duidelijkheid vergroten. Daarnaast een aantal nieuwe regels die we als 
bestuur noodzakelijk vinden om het complex en de vereniging goed te kunnen 
beheren. U ontvangt begin oktober allemaal de reglementen thuis. 
 
Over het lidmaatschap van de AVVN is de vorige vergadering al uitgebreid 
gesproken. Zowel voor- als tegenstanders zijn uitgebreid aan het woord geweest. De 
discussie heeft op basis van argumenten plaatsgevonden en dat is prima! Ook nu 
leeft de discussie nog voort en ook dat is goed. We hebben als bestuur juist gekozen 
voor de mogelijkheid om lang en goed discussie te voeren en zo’n belangrijke zaak 
niet zomaar te beslissen. Juist daarom hebben we besloten geen discussie via de 
tuinkabouter te voeren. Dat is erg onpersoonlijk een geeft geen gelegenheid om de 
discussie in de juiste kaders te plaatsen. Alle standpunten zijn uitgebreid aan de orde 
geweest en kunnen de komende ledenvergadering uiteraard nog eens voor het 
voetlicht gebracht worden. U heeft het laatste woord tijdens de komende 
ledenvergadering.  
 
Graag zie ik iedereen op de algemene ledenvergadering op 10 november! Tot dan.  
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Van de penningmeester 

             
 
De zomer is al weer haast voorbij, op onze tuin groeide van alles met wisselend 
succes maar zoals altijd, het onkruid groeide het hardst. Het is warm geweest, koud, 
even wat droog en toen deed mijn pomp het niet, ik heb nu een nieuwe pomp maar, 
die heb ik één maal gebruikt, daarna werd het nat en het is nu nog steeds nat.  
Door een aantal leden is er weer materiaal besteld om een drainage aan te leggen, ik 
denk dat dit een goede zaak is want oktober en november zijn mooie maanden om 
zulke werkzaamheden te verrichtten.    
 
Bij de volgende Tuinkabouter ontvangt u de rekening voor het volgende jaar. Deze 
rekening zal er anders uitzien dan u gewend bent omdat er nu een aantal zaken bij 
elkaar getrokken worden en we hebben met elkaar in de vorige jaarvergadering een 
contributie verhoging afgesproken. Onderstaand vindt  u de prijslijst.  
 
Contributie etc. 
  Hele 

tuinen
  Halve 

tuinen  

Contributie en pacht per jaar €         40, -  € 33, - 
Entree 1 maal bij het betrekken van een tuin €         23, -  € 14,00 

 
Borg, (bij netjes verlaten van de tuin wordt dit 
terug betaald).  
 
Contributie voor leden en leden zonder tuin 

€ 
 
 

€   

     136, -

         10, -

 € 79,00 

 

Prijzen bewerkingen en huur materieel 
Het laten frezen van de tuin ( per keer) € 12,00
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.  
De prijzen voor het drainage materiaal, die weet ik nog niet maar deze worden 
gekocht bij Horticoop en netto aan u doorberekend. 

 

 

Thijs Hoogland   
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Van de tuincommissie 
 
Ons tuinseizoen loopt weer zo’n beetje naar het einde, het is een mooi seizoen 
geweest, overal op de percelen veel activiteit, alle tuinen zijn bezet, iedere keer weer 
kun je met rijke oogst aan groenten fruit en bloemen naar huis. Ook de nieuwe 
tuinders hebben hun plekje gevonden, vaak worden ze bij hun eerste stappen 
geadviseerd door de doorgewinterde ervaren tuinders, ook zijn er nieuwe tuinders 
waarvan de wat meer ervaren tuinders weer van leren.  
 
Om iedereen op ons levendige complex optimaal te kunnen laten tuinieren zijn in de 
loop van de jaren heel wat afspraken met elkaar gemaakt, vaak bekrachtigd door de 
ledenvergadering. Deze afspraken zijn ook regelmatig doodgewoon noodzakelijk 
omdat we ons als vereniging aan wettelijke eisen moeten voldoen, ons aan 
voorschriften moeten houden enzovoorts. Hierdoor staan er onder het hoofdstukje 
“van de tuincommissie” in de Tuinkabouter regelmatig “vermaningen” om iedereen 
weer te herinneren aan de afspraken.   Dit keer dus ook weer: 
 
- Afval verbranden is door de gemeente en de brandweer verboden, als dat in een 
ijzeren vuurkorf gebeurt. In principe is het wel toegestaan om op de tuinen droog 
onbehandeld hout in een vuurkorf te stoken 
 
- Vanwege de regels van het waterschap moeten de slootkanten en de sloot zelf 
schoon- en op diepte gehouden worden, dit moeten de tuinders dus zelf doen.  In het 
najaar vindt de schouw van het Waterschap plaats. De tussensloten moeten 2  meter 
breed zijn. 
 
- Zoals bekend zal zijn moeten bouwwerken (schuurtje, kas, afdakje enzovoorts) 
vooraf ter goedkeuring voorgelegd worden aan het verenigingsbestuur, dit moet 
schriftelijk en vergezeld van een situatieschets. 
 

Meer en meer tuinders regelen ergens bruine of grijze klikobakken. 
Tot op heden heeft de gemeente geen aanmerkingen gemaakt als er 
op de maandag 10 of meer extra zwaarbeladen bakken op de van 
Cuycklaan staan. Ook van de bewoners is er nog geen commentaar 
geweest (voor zover we weten). Wel is het belangrijk dat de bakken 
pas op de zondagavond op de correcte plaats neergezet worden en 
dat ze op de maandag zo snel mogelijk na het legen weer op de tuin 
teruggezet worden. 

 
Dringend verzoek om het tuinhek op de brug af te sluiten als U wat later op de tuin 
geweest bent en als U denkt dat U de laatste bent. Zie als indicatie de tijden die op 
het bordje op het hek staan. Dit betekent dan ook automatisch dat iedere tuinder de 
sleutel van het hek echt iedere keer bij zich moet hebben 
 
 
Op de ledenraad op 10 november zal een stuk van het bestuur ingebracht worden 
waarin het tuinreglement, het huishoudelijk reglement en de voorwaarden op het 
huurcontract samengebracht en geactualiseerd zijn. 
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   Uitnodiging    
 

----------------------------------- 
 
 
 
 

Het bestuur van de Oegstgeester Volkstuinvereniging nodigt u uit voor de 
jaarlijkse ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

De vergadering wordt gehouden op maandag 10 november 2008 in de Kapelzaal 
van het Gemeentecentrum, Lijtweg 9, ingang Wijttenbachlaan. Aanvang: 19:30 uur. 

 
 
 
 
 
Agenda: 
 
 1.  Opening en mededelingen van de voorzitter  
 2.  Ingekomen stukken 
 3.  Bespreking en goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering 
      van 1 april 2008 zoals verschenen in de Tuinkabouter van juni 2008 
 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. Pieterse 
      & reservelid 
      Dhr. Plandsoen schuift door; benoeming nieuw reservelid 
6. Bespreking en goedkeuring van de jaarverslagen van de secretaris en 
      tuincommissie, zoals huis aan huis bezorgd aan alle leden begin oktober 2008 
7. Toelichting aangepaste huis- & tuinreglementen zoals huis aan huis bezorgd aan 
     alle leden begin oktober 2008 en ter stemming brengen 
 
 

---------------------  PAUZE  -------------------- 
 
 
 8. Ter stemming brengen voordracht lidmaatschap AVVN;  
 9. Rondvraag; 
10. Sluiting.  
 
 
                                                               
 
 
 
 
 

 5



Romige courgettesoep (1 liter) 
 
 
Nodig: 
1 kleine ui gesnipperd 
20 gr boter 
500 – 600 gr courgette in plakken gesneden. Verwijder bij grote exemplaren de 
schillen en de pitten, maar er moet nog zeker 500 gr overblijven. 
2/3 theelepels zout 
ca. 5 dl (kippe)boullion 
 

1eierdooier met 
2 eetlepels room 

 
 

een snufje foelie of een mespuntje nootmuskaat 
versgemalen peper 
1 theelepel dille 

 
 
 
 
Bereidingswijze: 
 
Verwarm de boter met de uisnippers en smoor ze tot ze iets geel worden. Voeg de 
courgette en het zout toe en smoor de plakjes 5 minuten op een laag pitje. 
Voeg de bouillon toe en laat de groente in 10-15 minuten gaarkoken met de deksel 
op de pan. 
Wrijf de soep door een zeef of pureer met een 
staafmixer. Breng haar weer aan de kook en roer van 
het vuur af de losgeklopte eierdooier erdoor. 
Breng de soep op smaak met de specerijen en 
kruiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variatie:  
Laat de eierdooier weg en dien de soep op in voorverwarmde borden met in het 
midden een dessertlepel geroerde kwark. 
Voor een lichte maaltijdsoep dient u de soep op in voorverwarmde borden met als 
garnering een eetlepel zalmsnippers. 
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