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maandag 8 november 2010 in de Kapelzaal van het Ge‐
meentecentrum, Lijtweg 9, ingang Wijttenbachlaan.
Aanvang: 19:30 uur.

Redactie:
tuin 75
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Agenda:
Algemene ledenvergadering:

Hr. en Mw. Hermann
071-3014535

Jolanda Alkemade
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Tuincontroles:
April, mei, juni, juli, september, oktober.
Verschijnen Tuinkabouter
Maart, Juni, Oktober, December.
Schouwdatum Hoogheemraadschap 1 november

tuinkabouter@ovv-volkstuin.nl
Redactie adres:
Adriaan Roland Holstlaan 16
2343DJ Oegstgeest

December vol met mist, goud in de kist
(speciaal voor onze penningmeester)

Inleveren kopij voor 21 november
Prijzen Volkstuin

hele tuin halve tuin

Tuinbewerking / verhuur apparatuur

Contributie en Pacht

€ 40

€ 33

Het laten frezen van de tuin ( per keer)

Entree eenmalig bij betrekken tuin

€ 23

€ 14

Huren aanhanger per keer ( 1 hele dag )

€ 4,50

Borg

€ 136

€ 79

Huren stroomaggregaat (1 hele dag)

€ 4,50

Contributie voor leden en leden zonder tuin € 10

€ 12

Reserveren in het Praathuis of via de tuincommissie
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ven van een acceptabel onderhoudsniveau op de tuin al
zoveel tijd en energie vergt… Het is dan ook telkens
weer een hele klus om leden te interesseren voor een
bestuursfunctie. Op de komende ledenvergadering in
november (vergaderstukken zijn bijgesloten) moet niet
alleen de vacante voorzittersplek worden opgevuld (Ruud
heeft de voorzittershamer na drie jaren inmiddels teruggegeven, zoals iedereen inmiddels weet). Ook Thijs, de
penningmeester, stopt ermee. In dit nummer een interview met hem.

Verkiezingen !
‘Weg met het onkruid, alle onkruidtelers eruit! ‘ ‘Meer
biologisch tuinieren binnen de OVV – kies Kee!’ of ‘wilt u
ook schooltuinen op dit complex – kies Lex’. ‘Nooit meer
vliegen in de prei – kies mij!’.
Zomaar wat leuzen die we tegen zouden kunnen komen,
mocht er een heuse verkiezingsstrijd ontbranden binnen
de OVV om de openvallende plaatsen in het bestuur op
te vullen. Ingenieuze campagnes, felle concurrentie, vurige pleidooien tijdens de ALV, richtingenstrijd, debatten
in Het Praathuis, het zou allemaal zo maar kunnen. Echt
iets te kiezen. Best leuk.

Het schiet maar niet op met de formatie, niet in België en
niet in Nederland. Tegen de achtergrond van die langdurige kabinetsformaties in de Lage Landen op dit moment
zijn de komende bestuursverkiezingen bij de OVV een
aardige testcase: kunnen wij de Haagse en Brusselse
heren kloppen waar het gaat om de formatie van een
bestuur? We zullen het op 8 november zien!

De realiteit is anders bij onze vereniging. Bestuurskandidaten zijn lastig te vinden. Het bestuurswerk vergt veel
tijd en inzet , het gaat – zoals Thijs dat elders in dit blad
opmerkt – vooral om ‘doeners’, mensen die de handen
uit de mouwen willen steken. En dat, terwijl het handha-

Uw redactie

mogelijk doen in het belang van onze vereniging. Het
doen gaat mij ook gemakkelijker af dan het spreken.
Wij willen nu een tuin- of beheerscommissie instellen van
b.v. 3 leden die de tuinzaken en vragen die u over ons
complex heeft, kunnen behandelen en het bestuur kan
adviseren over het onderhoud van ons complex.
Ook zoeken wij een assistent(e) voor Roos Los om haar
te helpen met het organiseren van de werkzaamheden
die op de tuin moeten gebeuren.
Tevens zoeken wij een evenementencommissaris die in
overleg met het bestuur diverse evenementen kan organiseren zoals de Nieuwjaarsborrel, de BBQ en eventuele
cursussen of lezingen.

van de interim-voorzitter
Dat was schrikken: vlak voor de zomervakantie gaf Ruud
Kruis aan dat hij om diverse redenen stopte met het voorzitterschap. Hij zou eerst nog wel blijven tot de jaarvergadering maar een week later besloot hij om toch per direct
op te stappen. En daar zit je dan: als je denkt na 8 jaar
penningmeester van onze vereniging bij de volgende
jaarvergadering de kas over te geven aan een volgende
penningmeester, dan word je voor een paar maanden
nog even interim voorzitter. In dit voorwoord wil ik Ruud
bedanken voor het werk dat hij de afgelopen jaren voor
onze vereniging heeft gedaan: ”Ruud bedankt en jammer
dat het ineens zo snel over moest zijn”.

Al met al genoeg te doen op de tuin, als u denkt: “dat is
iets voor mij, ik kan wel in één of andere commissie
plaats nemen” neem dan contact op met een bestuurslid.
Uw vragen en ideeën over tuinzaken kunt u altijd kwijt in
de brievenbus van het Praathuis; één van de bestuursleden zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wij, de overgeblevenen bestuursleden, Mathilde, Miep,
Jan en ik gaan door en hebben pas vergaderd. Wij zijn
hard op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden één om voorzitter te worden en één om in het bestuur plaats te nemen en in overleg met de overige bestuursleden een
penningmeester te benoemen en mede de vereniging te
besturen.

Dit was wat ik aan u kwijt wilde over onze bestuurzaken
in mijn nieuwe hoedanigheid.
Persoonlijk wil ik u dit jaar (nog maar 3 maanden) veel
tuinplezier en minder nattigheid dan de afgelopen periode toe wensen.

In deze laatste bestuursvergadering heb ik aangegeven
dat als wij nu alleen een voorzitter vinden en geen 2e bestuurlid dat ik dan nog wel een jaar penningmeester wil
blijven. Dit was voor Mathilde, Miep en Jan een hele opluchting.
Zoals u mij in de voorgaande jaren hebt leren kennen
ben ik geen man van mooie praatjes maar wil ik zo veel

Thijs Hoogland
Door recente ontwikkelingen is de situatie alweer veranderd
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Rioolwerkzaamheden Grunerie-buurt

Jaarverslag secretaris.

Binnenkort zal er gestart worden met de geplande rioolwerkzaamheden in de Grunerie-buurt.
Zoals u kunt begrijpen zal dit onvermijdelijk consequenties hebben voor de bereikbaarheid van het complex van
de OVV. Vandaar dat ik contact met de gemeente onderhoud om de leden van onze vereniging hierover te kunnen informeren. Op dit moment is bekend dat er in week
41 (va. 11 oktober 2010) begonnen zal worden in de
Kamphuizenlaan, vandaar naar de Willibrordlaan en
vandaar naar de van Cuycklaan. Het zal dus nog wel
even duren voordat de straat bij onze ingang open ligt.
Wanneer dat zal zijn, is nu nog niet bekend; duidelijk is
wel dat het op een gegeven moment niet mogelijk zal zijn
om het complex met de auto te bereiken. De gemeente
heeft aangegeven dat er naar gestreefd wordt in ieder
geval de trottoirs aaneengesloten begaanbaar te houden.
Zodra er meer bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd even een mailtje sturen naar: secretaris@ovv-volkstuin.nl

De jaarvergadering zal plaatsvinden op maandagavond 8
November 2010 om 19:30 uur in het Gemeente Centrum
aan de Lijtweg.
Het jaarverslag van de secretaris zal op de ledenvergadering gepresenteerd worden.
U vindt dit verslag als losse bijlage in deze Tuinkabouter.
Tevens vindt u als bijlage de agenda voor de algemene
ledenvergadering .
De notulen van de afgelopen ledenvergadering zullen op
de komende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Deze zijn u al eerder toegezonden als bijlage in
Tuinkabouter 2010 nummer 1.
Desgewenst kunt u een digitaal exemplaar toegezonden
krijgen. Hiervoor kunt u zich wenden tot het e-mailadres
van de redactie. tuinkabouter@ovv-volkstuin.nl

Mathilde van der Burg.

Van de penningmeester
Hier heb ik u eigenlijk geen nieuws te melden. We hebben dit jaar geen bijzondere uitgaven gedaan en onze
kas staat er onveranderd goed voor. De contributie en
andere prijzen worden het komende jaar niet verhoogd.
Thijs Hoogland
Jaarverslag penningmeester.
Het jaarverslag van de penningmeester met de bijbehorende balans en exploitatierekening zal op de ledenvergadering worden overhandigd engepresenteerd.
Het verslag van de kascommissie (bestaande uit de heren Plandsoen en den Hollander) zal ter vergadering worden besproken en aangeboden ter goedkeuring. Tevens
staat de benoeming van nieuwe leden voor de kascommissie op de agenda; aan de beurt voor aftreden is de
heer Plandsoen en reservelid de heer Van Bergen schuift
door. Er moet dan wel een nieuw reservelid worden benoemd!
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2.Wat leuk, kun je iets meer vertellen over je tijd als
redacteur van ‘De Tuinkabouter’?
Nou ja, toen de vereniging 25 jaar bestond heb ik bijvoorbeeld alle oud-bestuursleden geïnterviewd. Ik had voor
hen allemaal 10 vragen geformuleerd. We kregen daarmee leuke verhalen over de begintijd van de vereniging
boven water. Helaas was een aantal van hen al overleden, zoals de heer Platen. Maar met de heer Penning,
die overigens ook nog op de tuin was bij het 30-jarig jubileum van de OVV, heb ik een leuk gesprek gehad. Ik heb
nog wel wat oude exemplaren van ‘De Tuinkabouter’ liggen, overigens.*)

‘Mijn vader kijkt hier altijd over m’n schouder mee…’
De tien vragen zijn deze keer voor Thijs Hoogland, sinds
jaar en dag penningmeester van de club, en de laatste
tijd bovendien interim-voorzitter van onze vereniging
(‘tegen wil en dank, hoor!’). Een bekend gezicht in ‘het
Praathuis’ en fervent tuinder. Thijs is van plan om na acht
jaren zijn penningmeesterschap tijdens de komende jaarvergadering neer te leggen: ‘’t is mooi geweest’.
1.Hoe kwam je bij de OVV terecht?
Thijs (lacht): ‘eigenlijk was het mijn vrouw die bij de OVV
terecht kwam. Zij is al lange tijd vegetariër en at/ eet
graag onbespoten groenten. Dus zo’n kleine 25 jaar geleden schreef ze zich in voor een volkstuin. Maar er waren
forse wachtlijsten in die tijd. Enfin, het is uiteindelijk gelukt. Mijn vrouw werd redacteur van de toenmalige Tuinkabouter. Daar ging ik haar op een gegeven moment
mee helpen, dat was een leuke tijd. Toen er na een aantal jaren een penningmeester nodig was bood niemand
zich aan. Ik wilde dat wel doen, maar dan moest volgens
de reglementen de tuin op mijn naam staan. Zo gezegd
zo gedaan: mijn vrouw was haar tuin toen min of meer
kwijt en we hebben de redactie van het blaadje overgedragen aan mevrouw Dening.

3.Wat zal jou het meest bijblijven van je bestuurswerk?
Thijs (nadenkend): ‘het werk van een bestuurslid wordt
denk ik vaak onderschat. Het is veel werk. Je moet echt
een ‘doener’ zijn, je bent geen ‘bestuurder’ in de eigenlijke zin van het woord. Het bestuurslidmaatschap van een
vereniging als de onze geeft ook geen status, dus daar
moet je het niet voor doen. Idealiter zou het bestuur zich
iets meer bezig moeten kunnen houden met de grote
lijnen; er zouden dan werkzaamheden gedelegeerd moeten worden.

4.En wat komt er na het bestuur?
‘Nou, we hebben op dit moment zes kleinkinderen en dat
is toch wel erg gezellig. Ik heb eigenlijk onderschat hoe
leuk het is om als opa en oma dicht in de buurt van je
kinderen en kleinkinderen te wonen: de tuin van mijn
dochter grenst aan dezelfde brandgang als de onze (in
de bloemenbuurt – red), dus ’s morgens kom ik wel eens
beneden en dan zit het jonge volk nota bene al tv te kijken in m’n huiskamer. En ik neem ze ook nog wel eens
mee naar de tuin – hoewel ze dat niet zo lang volhouden.’
5.Heb je naast je tuin en je kleinkinderen nog andere
hobby’s?
Thijs begint te glimmen: ‘Ik mag graag zeilen. Mijn boot –
een Kolibrie 660 - ligt normaal op de Kaag, maar soms
in Andijk of in Hoorn. Het is een zeiljacht met een kajuitje
dat ik zelf heb gebouwd. Ik doe veel aan wedstrijden
mee, onlangs bijvoorbeeld in Edam en afgelopen week in
Den Helder, op het Marsdiep. Het gaat best aardig, ik
heb drie van mijn laatste vier wedstrijden gewonnen.
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Overigens vaar ik ook wedstrijden dichter bij huis hoor,
zoals avondwedstrijden op De Kaag. Vorig jaar heb ik de
zomeravondwedstrijden op de Kaag gewonnen en dit
jaar werd ik tweede.’
Thijs vertelt dat hij ook altijd veel heeft gesport: hardlopen, fietsen, sloeproeien, hij deed het allemaal. Thijs: ‘ik
heb aan alle kwarttriatlons van Oegstgeest meegedaan
en ook aan veel poldercrossen van Henk Heemskerk!’

7. Op welke acties of gebeurtenissen in je bestuursperiode kijk je met tevredenheid terug?
Dit is duidelijk een lastige vraag voor Thijs: ‘de tijd vliegt,
de jaren gaan allemaal zo snel en geruisloos voorbij. Als
je terugkijkt realiseer je je dat nog beter. Maar als ik dan
wat punten moet noemen: ik ben blij dat het Praathuis
wat is veranderd, en dat het onderhoud inmiddels georganiseerd is met een schema voor vrijwilligers.’

6.Dat is trouwens wel knap, zelf een zeiljacht bouwen!
Thijs vertelt dat hij van jongs af aan altijd op of rond het
water te vinden was. Omdat het water zo trok, is hij in zijn
diensttijd zelfs ‘sergeantduiker’ geweest (‘overdag op of
in het water en ’s avonds aan het bier!’). Dit gegeven,
gekoppeld aan het feit dat Thijs in zijn jonge jaren werkzaam was als timmerman, maakte het voor hem min of
meer logisch om op een dag aan het bouwen van zijn
eigen boot te beginnen. Thijs: ‘ik ben oorspronkelijk van
Schiebroek, en Schiebroekers, die behoren tot een uitstervend ras: inmiddels is de gemeente geannexeerd!
Ik heb met mijn boot inmiddels gevaren in IJmuiden, Den
Helder, de Waddenzee, Zeeland, de Belgische kust en in
een ver verleden naar Denemarken rondom het eiland
Fyn. Ook zijn we een keer of vijftien naar het toenmalige
Joegoslavië geweest en hebben daar de kust met de eilanden verkend van Reykjavik tot aan Dubrovnik. We
gingen dan met mijn boot op de trailer achter de auto en
sliepen onderweg in de boot!’
Mijn vrouw is van Brabant, en dat merk je: die heeft helemaal niks met water!’ Thijs ontmoette zijn vrouw Paula
begin jaren zestig tijdens carnaval (schrikkeldag 1960) en
sindsdien zijn ze een paar. Hoewel ze niks met water had
heeft ze zich daar aanvankelijk dapper overheen gezet:
ze is in de loop van de jaren altijd mee geweest en heeft
veel last gehad van zeeziekte. Tegenwoordig vaart ze
alleen nog maar mee bij een ‘rondje Kaag’…

8. Waren er ook minder leuke dingen?
‘Het overlijden van Jan de Ruijter heeft me erg aangegrepen. Ik vond het heel indrukwekkend, hoe snel dat ziekteproces ging. Het was een bijzonder mens, hij speelde
een belangrijke rol binnen onze vereniging en in feite
missen we hem nog steeds: we zoeken eigenlijk nog
steeds naar een soort beheerder, vraagbaak, vast punt
op onze tuin. Maar hoe we ook zoeken, we kunnen zo
iemand niet zomaar vinden…’

9. En als we even kijken naar je tuin: wat is voor jou
belangrijk?
‘Ik ben er heel trots op als ik de hele winter door groenten
kan oogsten, en stiekem ook wel als ik de eerste ben die
in het voorjaar sla kan oogsten of andijvie. De tuin is voor
mij sowieso heel belangrijk: in mijn jeugd ben ik opgegroeid met een vader die altijd een tuin had, ik heb veel
van ‘m geleerd. Als ik hier op mijn tuintje aan het tuinieren ben heb ik vaak het gevoel dat mijn vader aanwezig
is, dat hij over mijn schouder meekijkt…
10. Wat zie jij in de toekomst voor onze vereniging?
‘Ik denk en hoop dat alles blijft zoals het nu is: er is wel
eens sprake geweest van een uitbreiding van de sportvelden, waardoor enkele tuinen zouden moeten worden
geofferd. Maar ik denk dat we hier over tien jaar nog wel
zitten met onze tuinen! Ik hoop wel dat er binnenkort
wordt begonnen met de beschoeiingen en het uitdiepen
van de sloten, hopelijk dat de gemeente of Rijkswaterstaat een geluidscherm gaan plaatsen langs de A44!’
Gewapend met een aantal fraaie portretfoto’s van onze
Thijs en de toezegging dat we een aantal historische
exemplaren van ‘De Tuinkabouter’ zullen ontvangen,
keert uw redactie huiswaarts. Bedankt Thijs, voor al je
inspanningen voor onze club!

Enkele oude Tuinkabouters (verzamelexemplaren) zijn
inmiddels via de website te bekijken.
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of met nog meer tuinders. Geef deze namen, tuinnummers en telefoonnummers en hoeveel zij willen hebben
aan mij door en ik zal een indeling maken.

Mestleverantie in de winter 2010-2011
Om uw gewassen op de tuin goed te laten groeien is het
nodig dat u regelmatig uw tuin bemest, doet u dit niet dan
wordt uw grond arm en gaan uw gewassen niet zo goed
groeien zoals u zou willen of niet zo als het bij uw buren
groeit die wel regelmatig bemesten.
Ook voor dit jaar hebben wij met de boer Jan Juffermans
afgesproken dat hij weer mest op ons complex gaat afleveren.

Met vriendelijke groet, Thijs Hoogland
Tuin 74
Zonnebloemlaan 6
Telefoon 071-5173630 of 06-40504806
e-mail thijshoogland@hetnet.nl

Het zijn vrachten van ongeveer 4 m3 verse stalmest per
keer, de eerste vracht, dat houdt verband met de koeien
wanneer die weer op stal gaan, dat heeft dus ook weer
met het weer te maken. Maar Jan denkt dat de 1e vracht
eind oktober begin november geleverd zal worden. Vorige jaren kwam hij om de 2 weken maar omdat hij nu een
paar koeien minder heeft kan dit ook wel eens om de 3
weken worden. Leverdata kan ik nu nog niet geven. Een
vracht van ongeveer 4 m3 kost dan € 35, - die bij aflevering contant met Jan afgerekend moet worden. Jan
brengt de mest altijd op zaterdagmorgen ongeveer om 10
uur.
Als u een vracht wilt hebben geef het aan mij op. Als u
denkt dit is te veel voor mij, zoek een maatje die met zijn
tuin dicht bij u in de buurt zit en doe het samen met hem
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3. Roos Los zendt ons een berengoed idee:

1. Van Mathilde ontvingen wij de volgende hersenkraker:

BERENKLAUW
RAADSEL: MYSTERIEUZE PLANT…
In dit voorjaar zag ik in het plantsoen bij het volkstuincomplex berenklauw staan. Op zich vind ik de berenklauw een fantastische plant, maar op de volkstuin is het
geen handige plant en daar wil je ook geen zaailingen.
Het is van oorsprong geen Nederlandse plant. In mijn
flora, die ik kocht toen ik ging studeren en die in 1968 is
uitgegeven, komt hij nog helemaal niet voor. Maar hij is al
in de 19e eeuw in Nederland als exotische plant in tuinen
geïntroduceerd.
De berenklauw, de Latijnse naam is Heracleum mantegazzianum, hoort in de familie van de schermbloemigen,
een tweejarige plant net als fluitenkruid en peterselie en
worteltjes, maar geen van die planten kan 4 meter hoog
worden. Door die hoogte is het een geweldig indrukwekkende plant, met gigantische schermen en in de eerste
bloemencorso’s, die ik zag toen ik in Oegstgeest kwam
wonen, waren veel van die schermen verwerkt. Een zo’n
scherm levert heel veel zaden en elk van die zaden is vijf
tot zeven jaar kiemkrachtig, de meeste vallen in de buurt,
waardoor er na een of twee jaar hele velden kunnen ontstaan. Maar de zaden worden ook verspreid vooral met
water, door mensen en ook door wind, vogels en muizen.
De laatste dertig jaar is de plant in Nederland sterk toegenomen en eigenlijk een plaag geworden en dat voornamelijk omdat de plant fototoxisch is. Fototoxisch betekent dat de plant als het licht is en nog sterker als de zon
schijnt bij aanraking blaren kan veroorzaken bij wie daar
gevoelig voor is en dat zijn veel mensen. Die blaren zijn
soms zeer hardnekkig en kunnen maanden problemen
geven.
Om die reden verzocht ik in juni de mensen, die kwamen
klussen om alle planten te verwijderen en zout op de afgehakte wortels te strooien, en ik waarschuwde ze en zei
dat ze alle contact met de planten moesten vermijden.
Het heeft vrij aardig geholpen, maar een deel van de
planten kwam toch terug en de maand daarna herhaalden we de actie.
Wat ik niet wist is dat in enkele gevallen mensen ook last
van hun ogen kunnen krijgen van de haartjes van de
plant en nu weet ik dat wel omdat het een van onze tuinleden overkwam. In Amerika en Canada is de plant al
langer een plaag en daar wordt de plant voornamelijk
bestreden door begrazing van schapen en koeien. Maar
waar dat niet kan, worden de planten of uitgestoken tot
20 cm diep of worden direct na de
bloei bloemen verwijderd, zodat
geen zaad wordt gevormd. Dit
wordt alleen bij zwaar bewolkt weer
gedaan en bij voorkeur in regenpak, laarzen en handschoenen.
We willen geen berenklauw op de
tuinen en nu weet u in elk geval
hoe u het moet verwijderen.

In slechts 2 tuinen op het complex te vinden!
OPGAVE:
1. Op welke 2 tuinen is deze plant te vinden?
2. Noem minimaal 2 namen van deze plant.
3. Waar komt deze plant vandaan en tot welke familie
behoort deze?
Voor de eerste juiste inzending, via tuinkabouter@ovvvolkstuin.nl of een briefje mét datum in het Praathuis, ligt
een kleine verrassing te wachten!!!
Namens 2 OVV-Tuinders.
Uitslag: in de Tuinkabouter van december

2. Inge Goud komt met het volgende sympathieke
voorstel:
Hallo Dick en Jolanda
Ik las vandaag in het Leids Nieuwsblad een oproep van
de (Leidse) Voedselbank. De voedselbank is bijna door
de voorraden heen is als gevolg van het gestegen aantal
huishoudens dat afhankelijk is van de voedselbank en als
gevolg van de teruglopende donaties door bedrijven in
verband met de economische crisis.
Niet alleen houdbare artikelen zijn welkom, maar ook
bijvoorbeeld groenten en fruit van (volks)tuinders die binnenkort met een teveel aan courgettes, tomaten en komkommers enz. komen te zitten
Niet-houdbare levensmiddelen kunnen elke woensdagavond van 19.00 tot 21.00 en elke donderdag van 10.00
tot 17.00 uur worden ingeleverd bij de Voedselbank aan
de Willem Barentszstraat 22 (vlakbij de milieustraat en de
kringloopwinkel).
Misschien is het aardig om daar aandacht aan te besteden in een volgende editie van de Tuinkabouter?
Groetjes,
Inge Goud

Roos Los
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Van de inkoopcommissie
Evenals vorige jaren zijn we van plan om met het Decembernummer van de Tuinkabouter de zaadcatalogus
en aardappellijsten van Van der Wal tezamen met de
bestelformulieren aan de leden te verstrekken.
Het plan is om voortaan ook de aardbeienplanten bij
kwekerij Duivenvoorden (Lisserbroek) gezamenlijk in te
kopen. De korting bedraagt dan 10%. We hebben nu nog
weinig zicht op de procedure die we dan moeten volgen,
maar hopen dit duidelijk te hebben vóór het verschijnen
van het volgende nummer van de tuinkabouter.
De inkoopcommissie onderzoekt tevens de mogelijkheid
om de tonkinstokken en/of meststoffen van een andere
leverancier dan Horticoop te betrekken. Dit heeft alles te
maken met de onduidelijke prijsstelling bij Horticoop.

Jaarverslag Inkoopcommissie.
Het jaarverslag van de inkoopcommissie zal op de ledenvergadering gepresenteerd worden.
U vindt dit verslag als losse bijlage in deze Tuinkabouter

Wil en Herbert

Om alle problemen met het Waterschap te voorkomen
heeft het bestuur Theo van Steijn van tuin 90 bereid gevonden om deze afsluiters te bedienen. Als u vindt dat
het water harder of langzamer moet doorstromen dan
moet u dit aan Theo vragen, als Theo niet bereikbaar is
dan kan u deze vraag bij Thijs Hoogland van tuin 74
neerleggen.

Het waterbeheer op de volkstuin
Ons volkstuincomplex wordt begrensd door 3 hoofdsloten
en langs het toegangspad door de Pastoorswetering. De
waterhoogte van de 3 hoofdsloten wordt geregeld door
een overloop of een gemaal van het Waterschap. De
hoogte van de Pastoorswetering is het kanaalpeil en dit
is hoger dan het peil van de hoofdsloten. Vroeger stonden onze 3 tussensloten direct in verbinding met de
hoofdsloot die langs de A 44 loopt. Dat kwam er op neer
dat het water in deze tussensloten laag stond en eigenlijk
nauwelijks ververst werd en het water ging stinken.

Gezien het bovenstaande verzoekt het bestuur u, om
niet op eigen houtje de afsluiters te bedienen, tevens
om de overlopen van deze sloten bij de A 44 niet te
verhogen of te verlagen.

Al weer heel wat jaren geleden heeft de OVV in overleg
met het Waterschap een buizenstelsel met afsluiters aangelegd zodat het water in de 3 tussensloten door een
inlaat op de Pastoorswetering ververst en doorgespoeld
kan worden. Door het aanleggen van 3 dammen met een
overloop, bij de overgang op de hoofdsloot bij de A 44,
werd ook het peil van deze sloten verhoogd.

Het bestuur

Het waterschap heeft wel de eis gesteld aan de OVV dat
er niet te veel gespoeld mag worden want dan komt de
waterhuishouding van het Waterschap in de war. Het
Waterschap meet namelijk onze doorstroming direct door
een sluisstelsel in de hoofdsloot langs de A 44. Als wij te
veel zouden doorspoelen, dan kan het Waterschap de
afsluiter in de Pastoorswetering weer dicht zetten en de
toestand terug brengen tot de oude situatie, dus hebben
wij dan weer stilstaand, stinkend en laag water in de 3
tussensloten.
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Het recept
currypoeder, look, knoflookpoeder, cajunkruiden.
De pitten zijn overigens ook in een droge koekenpan te
roosteren.

Daar zit pit in: pompoenen!
Met de herfst weer in het land en de pompoenen op het
land (op mijn landje in elk geval wel!) hier een aantal
handige recepten die toch ‘net even anders’ zijn. Dit keer
niet met het vruchtvlees van de pompoen maar met de
pitten daarvan in de hoofdrol. Pompoenpitten hebben
niet alleen een exquise smaak,
het zijn ook
‘minischatkistjes vol juweeltjes van mineralen en vitaminen als magnesium, fosfor, koper, kalium, niacine, foliumzuur, B-vitaminen en vitamine E! Allemaal toppers die
bijdragen aan een goede stofwisseling en een gezond en
energiek lichaam!’1) Pompoenpitten zijn al eeuwen gekend om hun vochtafdrijvende en andere geneeskrachtige eigenschappen. Oosterse en Indiase genezers gebruikten ze bij prostaatklachten, impotentieklachten, incontinentie en bij allerlei vrouwenkwaaltjes! Pompoenpitten bevatten veel zink en magnesium, dat is waaraan ze
hun ‘naam en faam’ als opwekkers van geslachtsdrift of
libido te danken hebben. Pompoenpitten zouden ook
wormafdrijvend zijn bij darmparasieten. Ze werken ontslakkend en reinigen zo de darmen.2)

geroosterde pompoenpitten met kaneel.
Dit is een zoete variant op het recept:
Nodig: 1 tl. Kaneelpoeder, ¼ tl zout, 100 g. gesmolten
boter, 2 el. Bruine suiker, 4 el. Rietsuiker, 500 gram pompoenpitten, gewassen en gedroogd;
Bereidingswijze:
-Verwarm de oven voor op 180 graden;
- Vermeng in een kom de pompoenpitten, boter, basterdsuiker, kaneel en zout (goed mengen, zodat de pitten
een laagje hebben);
-verspreid de pitten enkellaags over een ondiepe bakplaat;
-rooster de pitten 15 minuten in de voorverwarmde oven,
roer ze door en rooster ze nogmaals 15 minuten;
-uit de oven halen, 2 eetlepels rietsuiker erover strooien
en roeren om een suikerlaagje te geven, weer in de oven
schuiven en nogmaals 15 minuten roosteren.
-resterende suiker erover strooien, roeren en nogmaals
15 minuten roosteren.
Laat afkoelen alvorens te serveren!

Geroosterde pompoenpitten
Algemeen recept
Nodig: pompoenpitten, zout (bakpapier);
Bereidingswijze:
-verwarm de oven voor op 200 graden;
- haal de pitten uit de pompoen en spoel ze schoon in
een zeef (er zijn echter verschillende sites waar juist
wordt gewaarschuwd dat met het wassen een deel van
de smaak verdwijnt – dan wordt geadviseerd de pitjes in
een theedoek wat schoon te maken en een of twee dagen te drogen alvorens ze te roosteren);
-spreid ze vervolgens uit over een bakplaat op bakpapier
en bestrooi ze met wat zout.
-rooster ze tot ze lichtbruin zijn en klaar!
Voor het serveren bestrooien met (naar smaak): met
zwarte peper, cayennepeper, paprikapoeder, chilipoeder,

Bronnen:
http://www.gekruid.be/geneeskrachtig/
pompoenpitten.html
http://www.kookeiland.be/synergie/synergie_2.asp?
filename=oergezonde-samenstelling-ingre.htm
http://www.pompoenrecepten.nl/
recept_geroosterde_pompoenpitten.html
http://allrecipes.nl/recept/2925/geroosterdepompoenpitten-met-kaneel.aspx
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Ogenschijnlijk standaard tuinklussen krijgen een nieuwe
lading. Beerens: ‘Iemand die te veel is gefocust op structuur kan een ligusterhaag gaan snoeien. Je kunt dat strak
en recht doen, omdat dat nou zo eenmaal hoort, maar
waarom geen andere vorm, iets speelser? Iemand die
juist meer structuur nodig heeft, kun je broccoli laten
planten, allemaal strak op een rij, alles precies op gelijke
afstand. Of als je niet kunt focussen: ga houthakken. Je
moet echt weten waar dat scherpe ding terechtkomt.’ De
tuin biedt licht tot zwaar werk. Chantal (52), al wat jaren
in de bijstand, kiest vandaag voorlopig voor iets kleins:
gras en onkruid trekken. ...‘Het gaat hier om jezelf’, zegt
Beerens. En in de taal van de tuin: om ‘het Zijn met een
grote Z’. Niet om een leuk muurtje in de tuin dus gewoon
omdat dat leuk is, maar om een muurtje dat de boze wereld buiten houdt. Met hier en daar een gele, blauwe en
groene baksteen – soms snak je naar vrolijkheid.

Therapeutisch tuinieren: tuin voor het zijn met een
grote Z
Therapeutisch tuinieren wint terrein. Wie ziek of overspannen is geweest kan, langs een ‘creatiespiraal’, werken aan zijn herstel en reïntegratie. ‘Ouderwets gezegd:
we gaan terug naar de natuur.’ Wat wij allang wisten,
weten anderen nu ook! Waar wij bij onze OVV inmiddels
al aan gewend zijn, wordt nu ook in bredere kring weer
helemaal hip! Nou ja, de benadering verschilt engiszins…
'Groen en gezondheid staan eindelijk helemaal in the
picture'
Het Twijfelgat is een gat in de grond, en daar moet je in
schreeuwen. ‘Deksel eraf, gooi ‘t eruit, deksel erop (en
verder gaan)’, luidt de aanwijzing op het bordje. Dat doe
je in deze tuin: klagen bij de Klaagmuur van tak en steen,
op een andere manier kijken door gaten in de Focuspaal,
en keihard schreeuwen in een put. Dus: ‘Ik mag óóóók
gelukkig zijn!!!’ Of: ‘Ik deug wèhèl!!!’
Het is lente! De tuin in. Dit keer de therapeutische tuin.

Enfin, de meeste van onze lezers zullen het bovenstaande herkennen. Of niet!?
Naar: de Volkskrant, 270510, Erik van den Berg
http://spiritueelondernemersnetwerk.ning.com/profile/
AnnetteBeerens

Franny (47) vindt bijna alles leuk in de tuin, waar ze sinds
oktober een ochtend per week komt. Ze steekt paardenbloemen, knapt een tafeltje op, harkt wat – het ligt een
beetje aan de dag. Vandaag heeft ze last van haar
schouder, dus het wordt eerst maar eens iets lichts: schilderen. Ze kleurt de letters op een nieuw uithangbord:
Buiten Beter Worden. Dat komt zij hier doen. Ruim 32
jaar heeft ze voor een baas gewerkt, de laatste 10 jaar in
de zorg, ineens werd ze ontslagen. En kwam ze erachter
dat ze overwerkt was. ‘Ik doe hier nieuwe krachten op’,
zegt ze, ‘de natuur geeft me innerlijke rust.’
Tuintherapeute Annette Beerens (39) houdt haar goed in
de gaten. Als het even niet lukt, zegt ze: ‘Ga maar even
bij het kacheltje zitten, of ga even op de bank liggen.’ En
dat kan voor Franny al genoeg zijn om in tranen uit te
barsten.

Met collega tuinieren
‘Buiten zijn heeft zóveel invloed op je’, zegt Ria Markvoort, tuinman, tuintherapeut van het eerste uur, trainer
en coach. Ze organiseert met haar bedrijf De Hoge
Woerd in weiland en tuin trainingen voor organisaties en
bedrijven. ‘Het begint al met het kijken naar het weerbericht, met het kiezen van de kleding. Geen regenpak en
het regent? Dan kan je dag er ineens heel anders uitzien.
Het geeft echt een heel andere dynamiek.’
Ze geeft buiten (’een hele grote ruimte’) trainingen aan
groepen collega’s en managers, onder het motto ‘Van
buiten leren’. Het is niet te vergelijken met een dagje zeilen met kantoor, ‘dat is voor de ontspanning’. Markvoort:
‘Wie ons vraagt, wil zijn personeel iets laten leren. Tegelijkertijd is het leuk samenkomen. Het hoeft niet superzwaar te zijn.’

De therapeutische tuin van Beerens, aan de Rijksweg net
buiten Nijmegen, biedt Franny houvast in haar poging te
reïntegreren in het arbeidsproces. De tuin is er ook voor
mensen die bij een psychotherapeut lopen, een psychose hebben gehad of bijvoorbeeld zijn teruggevallen in
een alcohol- of drugsverslaving. Net als muziek-, drama-,
dans-, en beeldende therapie is de tuinvariant een creatieve therapie. Sinds een jaar kan het uitkeringsinstituut
UWV tuinen als die in Nijmegen inschakelen als dat ten
goede kan komen aan de reïntegratie van werklozen of
tijdelijk arbeidsongeschikten. Ook (bedrijfs)artsen sturen
patiënten door. De tuintherapie is niet enkel erkend, de
aandacht ervoor is fors toegenomen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om leiderschapskwaliteiten.
Markvoort stuurt groepen een weiland in waar een kudde
paarden loopt. ‘Dat zijn moeders, dochters, tantes. Pik er
eentje uit’, zegt ze dan. Het resultaat kan haar nog
steeds verbazen. ‘Sommigen maken heel mooi contact
met een paard. Anderen tonen gewoon: ik ben je baas.’
Of ze maakt met een groepje collega’s in een tuin een
insectenhotel. ‘Samen iets bouwen, in een omgeving die
je niet bent gewend. Dat levert een interessant groepsproces op.’

‘Groen en gezondheid staan eindelijk helemaal in the
picture’, zegt Beerens. ‘Ouderwets gezegd: we gaan terug naar de natuur. Het is een goedkope manier om beter te worden. Het maakt niet uit hoe je eruitziet, met
dreadlocks of roze kleding, je staat hier gewoon te schofhoffelen’

http://www.dehogewoerd.nl/
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Spitten

Snoeien

Traditioneel wordt de tuin gespit vóór het vriezen. Als
dan, na een stevige vorstperiode, de kluiten ontdooien,
dan vallen ze uiteen in heerlijk losse kruimels. De laatste
jaren pakte dit niet zo goed uit. Door de vele regen in het
voorjaar zakte alles weer in elkaar, en moest je eigenlijk
nog een keer spitten.

Veel bomen en struiken worden in de winter gesnoeid. Je
moet echter niet snoeien als het hout bevroren is. Nog
sterker: bevroren planten moeten vreselijk met rust gelaten worden. Alleen al buigen kan ernstige inwendige verwondingen veroorzaken (bij de plant natuurlijk). Kijk maar
eens naar bevroren gras waar overheen gelopen is.
Vroeg, voor de echte winter al snoeien is ook niet gebruikelijk. Voor de plant is het te koud om de wonden te dichten, zodat er gevaar voor infecties is. Om deze reden
mogen pruimen en perziken helemaal niet worden gesnoeid in de winter: deze planten snoei je tussen maart
en september.

En waarom zou je eigenlijk spitten? In "de natuur" wordt
toch ook niet gespit? Dat is waar, maar ten dele. Omvallende bomen, gravende dieren, stuivende duinen en
schuivende hellingen kunnen de grond behoorlijk omwoelen. En het gaat natuurlijk ook om de planten die je
wilt telen. Wil je planten die houden van een niet verstoorde grond, of planten die juist losse grond willen?
Deze laatste zijn, niet geheel toevallig, de bekende
moestuinplanten.

Maar te laat in de winter is ook niet goed. Zo moeten kasdruiven worden gesnoeid tussen kerst en eind januari, en
buitendruiven eind februari (tenzij het nog vriest natuurlijk). Worden druiven te laat gesnoeid, dan is de sapstroom vanuit de wortels alweer op gang, en zullen de
snoeiwonden "bloeden".
Ook peren moeten niet te lang na de vorst worden gesnoeid. De knoppen beginnen al vroeg te zwellen, waardoor er het gevaar is dat ze van de tak worden gestoten.
Voor appels komt het minder nauw, in principe kun je die
snoeien van februari tot september.

En spitten is zwaar. Ook dat is waar, en we worden ook
een dagje ouder. Maar om daarom niet te spitten? Dus:
neem een niet te zware spa, spit dunne plakjes en spit
per dag een niet te groot stuk. Goed voor je planten, en
voor jezelf.

http://www.hetzonneveld.nl/zonwintertuin.html

http://www.hetzonneveld.nl/zonwintertuin.html

Onderhoud tuincomplex:

worden door de leden en de taluds/sloothellingen moeten gemaaid en onbebouwd zijn. Deze eis geldt het hele
jaar door, het waterschap controleert het onderhoud bij
de z.g. schouw, meestal begin november.
Dus: komende weken moet echt al het riet en de andere
wortelende waterplanten uit de sloten verwijderd worden.
Wij zien hier op toe.

Het blijkt nog steeds nodig om extra aandacht te vragen
voor de in het Huishoudelijk Reglement (Tuinreglement)
opgenomen regels ten aanzien van de verplichtingen tot
onderhoud van ieder tuinlid.
Regelmatig wieden en schoffelen voorkomt voortwoekerend en/of zaadverspreidend onkruid. Bij iedere tuincontrole weer moeten we constateren dat sommige tuinen
zodanig matig onderhouden worden dat hierdoor de buren aanwijsbaar overlast bezorgd wordt.

Bovengenoemde regels zijn voor een groot gedeelte gebaseerd op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
van de Oegstgeester Volkstuin Vereniging (OVV) Ze
staan beschreven in het op de ledenvergadering op 10
november 2008 aangenomen Huishoudelijk Reglement.
Dit Huishoudelijk Reglement kan desgewenst op aanvraag nog eens digitaal toegezonden worden.

Iedere tuinder zorgt voor het schoon, onkruidvrij en doorlaatbaar houden van het aan zijn/haar tuin grenzende
gemeenschappelijke pad. Dit betekent uitdrukkelijk ook
dat overhangende takken van struiken gesnoeid moeten
worden.

In de loop van de jaren zijn een aantal van de nummerpalen in de tuinen niet meer duidelijk zichtbaar. Verzoek
aan U om deze palen weer zichtbaar te plaatsen.

Vanwege de regelgeving van het waterschap moeten de
sloten en de slootkanten onderhouden worden. Riet en
andere planten moeten volledig uit het water verwijderd

De Tuincommissie
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Verplicht werken op ons complex
Dit jaar is bijna voorbij en veel tuinders zijn op diverse
zater- en ook andere dagen bezig geweest, zij hebben
veel klussen verricht die op ons complex gedaan moesten worden. Veel werk is er verricht aan het snoeien van
de struiken bij het hoofdpad en ook van pad 3 en 4 is de
bestrating hersteld. Tot mijn grote spijt heb ik moeten
constateren dat de bestrating van pad 1 en 2 nog niet
klaar is en het herstelwerk aan het Praathuis met het bijbehorende schilderwerk ook nog niet gedaan is. Jammer,
want dan zouden we volgend jaar een begin kunnen
gaan maken aan de beschoeiingen en het uitdiepen van
de sloten. Naar mijn idee is het nodig dat pad 1 en 2 dit
jaar nog gereed komen, wij hebben daar een paar sterke
mannen voor nodig die van aanpakken weten: wie biedt
zich aan?

De verplichte werkzaamheden zijn dit jaar gecoördineerd
door Roos Los van tuin 67, dat dit een enorme klus was
dat hoef ik u niet uit te leggen. Wij zijn daar Roos heel
dankbaar voor. Wij zoeken, om Roos te helpen met dit
regelen, een assistent(e), graag uw aanmeldingen bij
Roos of één van de bestuursleden.

Het kluswerk zo met elkaar aanpakken is best leuk en
het verhoogt de saamhorigheid. Op de klusdagen heb ik
niemand horen zuchten en iedereen was opgewekt en
blij. Tijdens het koffiedrinken werden er heel aangename
gesprekken gevoerd en de tijd dat je met elkaar moest
werken die was dan ook zo om.
Vorig jaar op de algemene ledenvergadering is besloten
dat iedereen aan de verplichte klusdagen moet deelnemen. Kan hij om de één of andere reden niet, dan kan hij
deze werkzaamheden afkopen. Er is gesteld dat iedereen 2 x een dagdeel van ongeveer 3 uur aanwezig moet
zijn en mee moet helpen op ons complex. De sanctie
voor deze 2 x 3 uur is 2 x € 15, - = in totaal € 30, - . Zij
die niet gereageerd hebben op de oproepen in de Tuinkabouter, mail, of brieven die krijgen van de penningmeester, ik dus, bij hun contributie rekening de rekening
gepresenteerd voor het verplichte werken van 1 of 2 x €
15, - .Maar liever had ik gehad dat ze waren komen werken.

Ik hoop dat wij volgend jaar minder moeite hoeven te
doen omdat u zich spontaan opgeeft met daarbij de tijden
wanneer u aanwezig wilt zijn. Het is ook mogelijk dat wij
zonder overleg gaan roosteren maar dat zal u niet op
prijs stellen omdat wij uw agenda niet kennen en u dan
weer moet gaan ruilen met andere tuinders.
Thijs Hoogland
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Toen ze een plekje kreeg naast het Praathuis konden we
het alleen maar hopen…

Praathuis oogt een stuk gezelliger: Roos doet het
goed!
Toen wij haar als redactie inpakten hadden we het niet
kunnen voorzien. ..

En ze heeft op eigen kracht alle verwachtingen overtroffen! Ze groeide het afgelopen jaar fors, zowel in de
breedte als in de lengte.
Toen ze bij de festiviteiten rond het 30-jarig bestaan
plechtig werd overgedragen aan het bestuur hadden we
het niet kunnen dromen (de ontvangst was in elk geval
heel hartelijk)...

Ze ruikt lekker. Ze ziet er stralend uit. Ze klimt gestaag.
Ja, de roos naast het Praathuis (de Praathuisroos, rosa
domus fabulus) doet het fantastisch!
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Het hommelnest in het schuurtje zat in een oude jas. De
hommelkoningin heeft tussen de plooien waar ook muizenkeutels zaten haar volkje in maart gesticht. Het was
de aardhommel deze zoekt namelijk oude nesten van
muizen op en gaat dan daar haar eerste drie napjes van
was maken.

Tomaten dieven?
Moestuindief is nieuwste plaag voor volkstuinders
LEMMER - Volkstuinders waren al wat gewend op het
gebied van vandalisme, maar worden nu met een nieuw
fenomeen geconfronteerd: het leegroven van complete
moestuinen.
Dat was te lezen in het AD van 18-08-2010.
Zes tuinders van Volkstuinvereniging Lemmer kunnen de
oogst van dit jaar wel vergeten nadat dieven aan de haal
gingen met hun rabarber, andijvie, rode kool, aardappels
en bloemkool.
Henk Nooteboom, voorzitter van de vereniging: ,,Het leek
alsof er een peloton olifanten door mijn akkertje was gedenderd. De planten waren met wortels en al uit de grond
getrokken. '
'
De belangenvereniging voor hobbytuinders AVVN weet
dat volkstuinen vaak met vandalisme en diefstal te maken krijgen. Voorzitter Herman Vroklage: ,,De oogst is
blijkbaar het laatste wat ze nog kunnen meenemen. Het
is heel zot, wie doet dat nou?''

Groentevragen?
Onlangs is er een moestuin forum gestart.
Hier kun je vragen stellen over van alles en nog wat over
tuinieren maar ook lezen wat anderen over bepaalde onderwerpen te zeggen hebben. De site is overzichtelijk
verdeeld in thema's en er is een zoekfunctie om gericht
op een prangende vraag een antwoord te vinden. Een
receptenpagina, een verzameling links (waar de VTV
binnenkort ook te vinden zal zijn) en een vraag en aanbod-pagina completeren het geheel. Mits je je aanmeld
bij het forum en actief meedoet zijn er ook regelmatig
prijzen te winnen! Kijk maar: http://www.moestuinforum.nl

Die napjes zien er uit als de napjes die aan de tak blijven
zitten als de eikels vallen. De hommelkoningin legt in een
van de wascellen een vier tot zestal eieren. Na het uitkomen van de eieren verzorgt de hommelkoningin deze
larve die worden gevoed met stuifmeel en nectar die ze
ook zelf haalt en opslaat in de overige twee napjes/
cellen. Deze kleine voorraad is voor minder mooie dagen. Hommelkoninginnen kunnen bij een temperatuur
van + 4 graden C. nog buiten vliegen mits er een zonnetje schijnt. Het hoogte punt van een hommelnest ligt bij
de aardhommel zo rond half juni en bevat dan tussen de
100 en 150 werksters. Op deze grote omvang worden
koninginnen en mannetjes "gemaakt". Zodra deze zijn
geboren stort het hommelnest in! Het oude nest gaat
dood de nieuwe koninginnen paren, zoeken een vorstvrije plek en gaan in winterslaap. Eind februari wordt de
koningin gewekt door de temperatuur die dan gemiddeld
wat hoger is dan in eerdere wintermaanden.”

Opgeruimd staat netjes!
Dit voorjaar werd één van onze tuinders opgeschrikt door
een groot aantal hommels in haar schuur. Ze vroeg zich
af of er misschien een nest zat en riep de hulp in van een
‘deskundige’ medetuinder. Deze bood aan het hommelvolk – dat inderdaad een nest had gemaakt in een oude
jas – te verhuizen naar een andere plek. Wij vroegen of
er nog een foto was gemaakt van deze unieke gebeurtenis en hij vertelde het volgende:

de aardhommel - Bombus terrestris
Kun je zien op deze site
http://www.wildbienen.de/b-terres.htm

“Helaas heb ik geen foto's gemaakt van het hommelvolkje. Dit wilde ik wel doen maar toen werd het volkje al opgeruimd door een "rups" van een wasmotsoort die uitsluitend hommelnesten opruimt.
De grote mot ( 2½ a 3 cm) zoekt nesten van hommels op
legt daarin eieren en de rupsen - larven - eten de was
van de "raten" het hommelnest op. Dan spint ze zich in
en het volgende seizoen juni/juli komen deze poppen
weer uit en het spel begint van vooraf aan.

Hartelijk dank Hans !

Zo heeft ieder levend organisme zijn opruimdienst.
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