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Draagt januari een sneeuwwit kleed,  

wordt de zomer zeker heet. 
 

Inleveren kopij voor 21 Februari 

Agenda: 
Nieuwjaarsborrel zaterdag 15 januari. 
Lezing eind februari begin maart 
Jaarlijkse BBQ 18 juni 

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

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

Bestuur:  

Voorzitter: tuin 33 
voorzitter@ovv-volkstuin.nl 

Mw. N.E.H.W. Zwart 
06-14184411  

Secretaris: tuin 73 
secretaris@ovv-volkstuin.nl 

Mevr. A.M. vd Burg 
071-5175678 

Penningmeester: tuin 4 
penningmeester@ovv-volkstuin.nl 

Hr. J. Merkestein 
071-5171927 

Commissaris: tuin 32 
tuincommissie@ovv-volkstuin.nl 

Mw. K. Timmer 
071-5157319 

Commissaris: tuin 36 
tuincommissie@ovv-volkstuin.nl 

Mw. M. v Leeuwen 
071-5173012 

 
Commissies: 

 

Uitgifte van tuinen: 
tuinzaken@ovv-volkstuin.nl 

Mw. K. Timmer 
071- 

Tuincommissie: 
tuincommissie@ovv-volkstuin.nl 

Mw. M. v Leeuwen 
071-5173012 

Inkoopcommissie: tuin 53 
inkoop@ovv-volkstuin.nl  

Hr. en Mw. Hermann 
071-3014535 

PR: tuin 44 
 

Hr. D.C.F.  Neuman 
071-5154026 

Het laten frezen van de tuin ( per keer)  € 12 

Huren aanhanger per keer  ( 1 hele dag )  € 4,50 

Huren stroomaggregaat  (1 hele dag)  € 4,50 

Reserveren in het Praathuis of via de tuincommissie 

Tuinbewerking / verhuur apparatuur  

Redactie:  

Jolanda Alkemade              tuin 75 071-5171431 

Dick Neuman                      tuin 44 071-5154026 

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

 

Prijzen Volkstuin hele tuin halve tuin 

Contributie en Pacht € 40 € 33 

Entree eenmalig bij betrekken tuin € 23 € 14 

Borg € 136 € 79 

Contributie voor leden  en leden zonder tuin  € 10  
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Mooi tuinjaar 2010 
 
December is voor velen een tijd van reflectie. Wat was 
uw succes? Wat smaakte naar meer of is voor herhaling 
vatbaar? Wat ging er niet goed? Was het de heermoes of 
het zevenblad? Persoonlijk waren de gele courgettes, 
romeinse sla en zwarte boontjes een feest! Teleurstel-
lend waren enkele spruiten die knolvoet kregen. Ik kijk 
met dankbaarheid terug op een mooi tuinjaar 2010, dat 
werd bekroond met mijn verkiezing tot uw voorzitter. We 
hebben er zin in en maken - net als voor het volgende 
groeiseizoen (fijn die zaadcatalogus bij dit nummer!) - 
plannen om de vereniging nog meer te laten bloeien. Ik 
wens u allen hele fijne kerstdagen en een groeizaam, 
gezond en gelukkig 2011 toe! 
 
Hartelijke groe(n)ten, 
Nicole Zwart 

dat u dit jaar eindelijk het tuingereedschap terugkrijgt van 
degene aan wie u het hebt uitgeleend maar u weet niet 
meer wie – veel inspiratie voor uw bijdrage aan De Tuin-
kabouter in 2011 – uw financiën op orde rond de jaarwis-
seling, te beginnen met de contributie van de OVV – de 
kracht om de rommel in/achter/rond dat schuurtje nou 
eens lekker op te ruimen – een overvloedige druiven-
oogst, zodat er wat flesjes ‘Cuvée Maison De Grünerie‘ 
overschieten voor een proeverijtje in het Praathuis – bij-
envolken die de winter voltallig overleven en blij en vlijtig 
hun werk doen – de afwezigheid van stormen en de 
daarbij horende glas- en gewasschade – dat uw experi-
menten met het telen van gewassen positief mogen uit-
vallen – dat de meeste vogels over uw tuin heen vliegen 
in plaats van er in te landen voor lunch of diner – goede 
koffie in Het Praathuis – gezellige kluszaterdagen met 
veel vrije wil onder de vrijwilligers - … 
 
Tenslotte: veel succes toegewenst aan ons – deels ver-
verste – nieuwe bestuur! En tot ziens in het nieuwe jaar, 
tijdens de Nieuwjaarsborrel op 15 januari. Daar kunnen 
we dit allemaal nog even lekker mondeling overdoen on-
der het genot van een drankje en een hapje! 
 
 
 
 
De redactie 

Beste wensen! 
 
De meeste tuinders volstaan op de tuin met een meer of 
minder mompelend uitgesproken ‘goede morgen!’ wan-
neer ze medetuinders passeren. Daarbij kun je je natuur-
lijk altijd afvragen of het een constatering betreft of iets 
dat men de ander toewenst - laten we veronderstellen 
dat het laatste het geval is. Een goed begin, maar veel 
tuinders zijn vaak te druk aan het werk om vervolgens 
uitvoerig van gedachten te wisselen met voorbijgangers. 
En dan, hoera: rond de feestdagen kunnen we ons eens 
écht lekker ongegeneerd overgeven aan het weggeven 
van onze beste wensen aan ieder die ze maar wil. Daar 
willen we bij deze graag aan meedoen... 
 

Wij wensen onze lezers als redactie… 
…fijne Kerstdagen en een gelukkig 2011 – een zeer 
vruchtbaar tuinjaar in 2011 – gezondheid voor u allen – 
gezondheid voor de gewassen op de tuin – een goede 
oogst – een fijne relatie met de andere OVV-ers – een 
zeer fijne relatie met de tuinders van de aan uw tuin 
grenzende tuinen – zonnig weer en groeizame regens – 
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Even terugblikken, maar vooral vooruitkijken 
 
Het was weer een apart tuinjaar! Misschien is het maar 
goed dat we nooit van tevoren weten wat ons boven het 
hoofd hangt, want dat houdt de boel alleen maar span-
nend…! Wat het weer betrof hebben we het redelijk voor 
de kiezen gehad: lang koud en dan weer nat, maar des-
ondanks ben ik tevreden met de oogst van het afgelopen 
jaar; u toch ook, hoop ik?! Ook op het bestuursfront heb-
ben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan, maar 
uiteindelijk kunnen we 2010 afsluiten met een compleet 
en zelfs uitgebreid bestuur! Daar ben ik bijzonder content 
mee! (in de laatste plaats omdat ik dan weer iets meer 
tijd heb om mijn eigen tuintje te schoffelen…ahum…)  
 
Menigeen heeft tijdens de afgelopen algemene ledenver-
gadering al kennis gemaakt met de drie nieuwe bestuurs-
leden. Chapeau voor de nieuwe voorzitter; om zomaar na 
de pauze het stokje over te nemen is toch geen sinecure 
en wat mij betreft prima gedaan! Ook de nieuwe leden 
voor de tuincommissie en het veelomvattende “PR” heeft 
een toegevoegde waarde voor de vereniging!  
Ik vond het een fijne vergadering en ook de opkomst was 
goed. Desalniettemin wil ik graag meer tuinleden oproe-
pen om de jaarlijkse ledenraad bij te wonen. Het is so-
wieso interessant en men raakt meer betrokken bij het 
reilen en zeilen van de vereniging waar men lid van is; bij 
deze dus!   
 
Nadat Thijs als vicevoorzitter voor de pauze een dank-
woord aan het adres van Ruud had uitgesproken, heb ik 
na de pauze namens het bestuur Thijs toegesproken en 
hem bedankt voor alles wat hij voor de vereniging heeft 
gedaan. Enige breedsprakigheid valt mij te verwijten, 
maar dat moet kunnen voor iemand die acht jaar be-
stuurslid is geweest… Het zal best even wennen zijn 
zonder Thijs.  
 
Maar “life goes on just the same” en half november heb-
ben we al weer vergaderd in de nieuwe samenstelling; 
dat was een constructieve en gezellige avond, dus ik heb 
alle vertrouwen in de OVV-toekomst. Tijdens die verga-

dering zijn ook de aandachtspunten n.a.v. de ledenverga-
dering aan de orde geweest en dat speelt nog door. Van-
daar dat ik eigenlijk te weinig tijd heb om de notulen van 
de ALV gereed te hebben voor publicatie in de Tuinka-
bouter van begin december. Zoals gebruikelijk kunt u 
deze verwachten in de Tuinkabouter van maart 2011.  
 
Een volgend positief punt is de nieuwe evenementen-
commissie; het is gewoon super dat leden zich daar 
spontaan voor hebben aangemeld; dank daarvoor! Om 
het plaatje compleet te krijgen, zoeken we nog iemand 
die de organisatie en uitvoering van de klusdagen wil 
ondersteunen; meer man/vrouw, minder werk & hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd! Dus ik zou zeggen: “Meldt 
u aan!” via:  secretaris@ovv-volkstuin.nl  of gooi gewoon 
een briefje in de brievenbus van het Praathuis.  
 
Tot slot nog een ander punt van aandacht dat zeker de 
m oe i t e  va n  he t  ve rm e l de n  wa ard  i s . 
De Gemeente Oegstgeest betrekt de OVV als gespreks-
partner bij haar beleid m.b.t. het vrijwilligersbeleid en de 
nieuwe startnotitie groenbeleidsplan 2011-2014. Een 
aantal bestuursleden is inmiddels aanwezig geweest op 
de diverse overlegbijeenkomsten en dat was  interessant 
en zinvol. Het is een goede zaak dat de gemeente ons 
als vereniging serieus neemt en dat zouden wij, als OVV, 
vertaald moeten zien naar enerzijds het op orde hebben 
van ons complex en anderzijds met z’n allen mee te den-
ken en mee te werken om als vereniging  ook iets te be-
tekenen voor het algemeen, maatschappelijk en groen 
belang. Mocht u hier ideeën over hebben, schroom dan 
niet om dat met ons te delen.   
 
Rest mij nog u allen een gezellige feestmaand toe te 
wensen en hopelijk tot ziens op de Nieuwjaarsborrel, al-
waar we met elkaar onder het genot van een hapje en 
een drankje 2011 gezellig in kunnen luiden! (en over de 
gewenste weersomstandigheden houd ik deze keer 
wijselijk mijn mond…)  
 
 
Hartelijke groet, Mathilde van der Burg, secretaris. 

Prijzen. 
  
Bij deze Tuinkabouter treft U de rekening voor komend 
jaar aan. De prijzen zijn niet verhoogd, ieder tuinlid be-
taalt € 10.- contributie, Voor de pacht van een tuin wordt 
€ 30.- gerekend. Nieuw dit jaar is dat een aantal tuinders 
op de rekening een aanslag aantreft vanwege het niet, of 
slechts één keer, deelgenomen hebben aan de verplichte 
werkzaamheden op de klusdagen. Om  u een idee te 

geven, ongeveer één op de 8 tuinders heeft een aanslag 
gekregen. De inkomsten zullen, zoals op de ledenraad 
verteld is, besteed worden aan het laten uitvoeren van 
noodzakelijke werkzaamheden op het complex. 
 
Fijne feestdagen gewenst 
 
Jan Merkestein 
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Ik wil mijn plezier graag delen… 
 
Tien vragen aan de nieuwe voorzitter, Nicole Zwart 
Het is een koude vrijdagmiddag als de redactie op be-
zoek gaat bij de nieuwe voorzitter, Nicole Zwart. We pas-
seren enkele licht besneeuwde spruitplanten in de voor-
tuin en spotten een rode kool midden in het grasveldje. 
(zie foto) Nicole wacht binnen met koffie, thee en een 
verse appeltaart, gebakken door de buurvrouw. Ze ver-
ontschuldigt zich voor de ‘rommel: er wordt later in de 
week een nieuwe keuken gezet en alle keukenapparaten 
alsook het keukengerei liggen ‘tijdelijk’ in de huiskamer. 
Het koffiezetapparaat en de waterkoker staan op het 
dressoir, de koelbox onder de tafel, het serviesgoed in 
een doos in de hoek. Gezellig, knus. 
 
1.Wie is Nicole Zwart? 
Nicole Zwart, tijdens de ledenvergadering op 8 november 
2010 unaniem verkozen tot voorzitter van de OVV, stelt 
zich voor: bijna veertig en een druk, jong huishouden be-
staande uit twee dochters van respectievelijk zeven en 
tien jaar oud (naast een studerende stiefzoon van 24), 
twee kippen, twee katten en twee ratten. Haar man Tom 
bemoeit zich met van alles maar in principe niet met de 
volkstuin, die is  van Nicole. Nicole, een telg uit het tuin-
dersgeslacht van de Hendrikxen (‘denk maar aan Hen-
drik-Jan de Tuinman’) in Limburg en Gelderland. Nicole 
studeerde staats- en bestuursrecht in Leiden en werkt 
momenteel bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken op 
de afdeling Democratie & Burgerschap. De afdeling geeft 
onder meer adviezen over de grondrechten, bijvoorbeeld 
discriminatie.  Het tuinieren werd haar via ouders en 
grootouders met de paplepel ingegoten.  

2. Zat er nog iets anders in de paplepel? 
Nicole:  ‘Ja, mijn belangstelling voor de politiek. Mijn va-
der, is altijd werkzaam geweest – en nu nog - in de poli-
tiek of het bestuur. Ik kreeg van huis uit mee dat je niet 
alleen maar gebruik maakt en geniet van wat de maat-
schappij je biedt, maar dat je ook zelf, als je dat kan, 
daaraan actief moet bijdragen en dus verantwoordelijk-
heid moet nemen. 

3. Zoals een bestuurslidmaatschap van de OVV? 
Nou ja, inderdaad. Ik zit ook in het bestuur van de plaat-
selijke VVD en uit dien hoofde heb ik ook vorig jaar een 
stukje in De Tuinkabouter geplaatst. Maar ik had al aan-
gekondigd dat ik daarmee zou stoppen en toen kwam dit 
voorzitterschap op mijn pad.   
In dat voorzitterschap wil ik vooral ook graag de verbin-
ding leggen met de politiek: laten zien aan ‘de buiten-
wereld’ wat de maatschappelijke waarde van onze volks-
tuinvereniging is:  in sociaal, ecologisch én biologisch 
opzicht. Ik wil eigenlijk het plezier dat we in het tuinieren 
hebben graag ‘delen’.  
Ik vind dat de gemeente zich heel goed bewust moet zijn 
van het belang van deze vereniging – en ik zie binnen 
het gemeentelijk beleid graag  als uitgangspunt  dat ons 
volkstuincomplex zo waardevol is, dat het behouden 
dient te blijven! 
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4. Was het aanvaarden van je voorzitterschap dus 
plichtsbesef? 
Nicole (lachend), ach, het leek me vooral ook een leuke, 
enthousiaste groep mensen om dingen mee te organise-
ren. 
 
5. Is de tuin bij de OVV  je eerste ‘eigen’ tuin? 
Nicole lacht uitbundig: ‘In mijn studententijd in Leiden had 
ik ook al bakken sla op mijn balkon staan, en genoot ik 
van zelfgekweekte tomaten en zo. Ik had er vreselijk veel 
plezier in en merkte dat het allemaal goed lukte. Al die 
zelfgekweekte producten smaakten natuurlijk veel lekker-
der dan de groentes uit de supermarkt. Ik hield bij mijn 
ouders ook hun tuin een beetje bij, elk jaar kweekte ik 
vooral voor mijn vader tomatenplantjes – dat doe ik nog 
steeds - en ik doe daar ook wel eens gekke dingen. Zo 
heb ik wel eens prei (vrij diep in kuiltjes) tussen de rozen 
gezet, daar heeft hij het nu nog over en mijn moeder ook. 
Maar ik raakte eigenlijk pas echt begeesterd toen ik in 
2003 in Engeland in Cambridge woonde, en kennis 
maakte met de volkstuin van mijn vriendin Jane, haar 
‘allotment’. Ze was zo enthousiast en had zulke speciale 
ideeën en recepten – ik herinner me nog haar tomaten-
linzensoep, heel anders dan de soep die we in Nederland 
eten, maar o zo lekker! (zie onder ‘Mijn Recept’ elders in 
dit blad, red.). En sinds 2008 heb ik mijn eigen tuintje bij 
de OVV (tuin 33, tweede pad, red.). 
 
6. Wat is je favoriete klus in de tuin? 
In de winter  vind ik het leuk om een teeltplan te maken. 
Dan ga ik na welke gewassen goed met elkaar combine-
ren, ik maak ook een soort van roulatieschema. Ik ge-
bruik daarvoor ook de kalender van Gardners’ World, die 
is heel overzichtelijk.  
http://www.gardenersworld.com/what-to-do-now/ 
En ook ‘spitten’ vind ik een lekker werkje. Bijna therapeu-
tisch. Lekker bezig zijn met de aarde, heermoes en win-

gerd verwijderen – maar zaaien en oogsten vind ik ook 
geweldig om te doen. Dus schrijf maar op dat ik eigenlijk 
geniet van alle werkzaamheden. 
 
7. Heb je speciale gewassen waar je trots op bent? 
Nicole aarzelt niet: ‘Kolen vind ik geweldig! Helaas heb ik 
soms wel de balen van die knolvoet. Als iemand daar 
nog een goede tip voor heeft, dan is dat misschien ook 
interessant voor de Tuinkabouter. En spruitjes vind ik 
mooi, écht mooi om te zien. Courgettes zijn heel dank-
baar, het afgelopen jaar had ik een paar bijzondere gele. 
En mijn tomaten en komkommers, daar heb ik ook veel 
plezier van. Soms probeer ik wel eens wat nieuws. Zo 
heb ik vorig jaar schorseneren gekweekt, maar dat is me 
niet zo goed bevallen: het schoonmaken is een moeilijk 
en lastig werkje, en ik hield er weinig van over…  
 
8. En je favoriete gereedschap? 
‘Mijn riek, lekker spitten’. Haha, daar bouw je geen ru-
briek omheen (‘Mijn favoriete gereedschap’ red.) 
 
9. Lees  je De Tuinkabouter en heb je tips voor artikelen 
of rubrieken? 
Ja, ik begin altijd met de plaatjes en illustraties. Ik zou 
misschien eens een bijdrage kunnen leveren aan de re-
ceptenrubriek of zo. Ideeën voor een nieuwe rubriek? 
Misschien een biologische rubriek, over biologisch-
dynamisch tuinieren. Met allemaal handigheidjes die de 
natuur zelf al biedt. Zo maak ik plantenvoeding van de 
smeerwortel, dat is vooral hele goede mest voor toma-
tenplanten. Dat vind ik erg interessant. De natuur heeft 
voor elk probleem een oplossing. Ik probeer zelf daar 
gebruik van te maken, zo weinig mogelijk te spuiten en 
zo. 

10. Nog een goede afsluiter, als nieuwe voorzitter? 
(Denkt even na): het bestuur heeft veel nieuwe ideeën en 
we hebben er zin in om samen de schouders er onder te 
zetten!’ 
 
Na een paar koppen thee en enkele lekkere punten ge-
bak vertrekt de redactie huiswaarts – het sneeuwt inmid-
dels licht. We wensen Nicole nog wel even sterkte met 
de verbouwing van de keuken… 
 
De redactie 
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mogen genieten) en ga ik de organisatie en uitvoering 
van de klusdagen mede ondersteunen. 
 
Tot ziens op het complex, Korrie Timmer. 
 
 
 
 
PRRRrrrrrrr 
 
Sinds  8 november ben ook ik toegevoegd aan het be-
stuur. Het is de bedoeling dat ik  me richt op de PR bin-
nen de vereniging. 
Naast redactielid van de Tuinkabouter, die u al  2 jaar 
van Jolanda en mij kent, beheer ik ook de website die 
dringend aan vernieuwing toe is. Er zijn veel plannen om 
hieraan ook diverse digitale functies en diensten toe te 
voegen.   
Ik heb veel zin om met dit bestuur aan de slag te gaan en 
we zullen u zeker via de Tuinkabouter op de hoogte hou-
den. 
 
Dick Neuman 

Beste tuinvrienden, 
 
Sinds 8 november 2010 zit ik in het bestuur van de OVV, 
zoals jullie waarschijnlijk al wel weten. 
Ik huur al 11 jaar een tuin op het complex en met veel 
plezier. Mijn man Meindert doet dit vooral voor de groen-
ten en ik vooral  voor de bloemen. Mijn grote trots zijn de 
pioenplanten, die ik van mijn vader geërfd heb. Elk voor-
jaar kijk ik met plezier hier naar uit: of ze in mei weer in 
volle bloei zullen staan. Ik ben opgegroeid tussen de Spi-
rea en de Kerstrozen in de agrarische gemeenschap  van 
de “Zoeterwoudse  Weipoort”.  Mijn grootste hobby is  
”Engelse tuinen”; ik vind ze echt prachtig en hoop in de 
toekomst menige Engelse tuin te mogen bezoeken. 
Waarom heb ik mij opgegeven als bestuurs-/
tuincommissielid? Na 11 jaar “vruchtgebruik” van de ver-
eniging, vond ik dat het tijd werd om ook zelf een bijdrage 
te leveren en wat terug te doen voor de vereniging. Naast 
algemene bestuurszaken, zal ik mij voornamelijk bezig-
houden met tuincommissiezaken, zoals uitgifte tuinen. 
Ook zal ik deelnemen aan de gangbare tuincontroles (om 
me legaal op andermans tuinen te begeven; waardoor ik 
vast het plezier van het aanschouwen van jullie tuinen zal 
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1. Oplossing raadsel mysterieuze plant. 
 
Het betreft de “Leonotis leonorus” ofwel “Lion’s Ear” of 
wel “Wild Dagga”. De plant behoort tot de familie van de 
“Lamiaceae” oftewel “Lipbloemigen” en is afkomstig ui t 
Zuid-Afrika. 
De plant was te vinden op tuin 53 en 73. 
 

 
 
De reacties van tuinleden waren zó overweldigend (maar 
niet heus), dat de kleine verrassing voor de winnaar door 
de 2 tuineigenaren van de mystery -plant soldaat ge-
maakt zal worden; “ad fundum”! Toch willen we u enige 
informatie  niet onthouden: 
“De naam Leonotis Leonorus komt van het Grieks: 
“Leonotis” komt van “leon”, hetgeen leeuw betekent en 
van het woord “otis”, hetgeen oor betekent. De kleuren 
zouden doen denken aan deze van een leeuw. Leonotis 
leonorus is een meerjarige plant. Hij kan tot 2-3 meter 
groot worden in volle grond en tot 1.5 meter wijd. Het is 
een veel voorkomende plant in Zuid-Afrika en groeit er 
tegen rotsen in graslanden. Je kan deze plant ook in het 
noorden houden als eenjarige plant. Je zaait de zaadjes 
in de vroege lente en vanaf mei kun je deze houden tot 
de diep in de herfst. De plant bloeit de hele zomer en 
nazomer lang. De stammen zijn houterig en fluwelig aan 
de basis. De bladeren zijn lang en smal met een ruw op-
pervlak;  fluwelig aan de onderkant en witviltig behaard. 
Ze hebben een scherp ingesneden bladrand. De bloe-
men komen tot bloei in de late lente met prachtige oranje 
bloemen die in clusters staan rond de bloemsteel. Er be-
staan ook abrikooskleurig en witte bloemen. Het is een 
perfecte plant voor in de wilde tuin; de bloemen trekken 
ook heel veel bijen, vogels en vlinders aan. De plant 
groeit heel snel en kan tegen wat milde vorst. De plant 
laat zich makkelijk stekken en vermeerden door zaad. De 
naam “Wild Dagga” komt uit het Afrikaans en betekent 
wilde hennep. Wild Dagga is in Afrika een veelgebruikt 

kruid  om koorts, hoofdpijn, hoest, jicht, menstruatiepijn 
en andere kwalen te bestrijden. Het is ook een remedie 
tegen slangenbeten. De Zuid-Afrikaanse Hottentotten en 
Bosjesmannen roken de knoppen en de kleverige, aro-
matische bladen om in een roes te komen.”  
Bron: Wiki-/DHPedia.  
 
Met een hartelijke tuingroet aan allen, Mathilde. 
 
 
2. Teleurstelling  
 
Beste Jolanda en Dick, 
 
Hij is weer mooi geworden, de tuinkabouter. Elke keer is 
het weer een verrassing, wat er in staat en de presenta-
tie. 
 
Een ander verhaal is, dat er (voorlopig) geen exemplaren 
meer van de tuinkabouter voor het gemeentehuis gedrukt 
hoeven te worden. 
Na het verbouwen van het gemeentehuis is er geen 
plaats meer voor brochures!! Ongelooflijk maar waar. De 
mevrouw aan de balie wist niet, of het ooit nog zou ko-
men. We zijn dus weer met 3 exemplaren van de TK 
huiswaarts gekeerd. 
 
Groetjes, 
Wil 
 
Naschrift redactie: 
Heel erg jammer. Ze weten niet wat ze missen…. 
 
 
3. Abonnement?  
 
's ochtends vroeg zie ik 'm al liggen, op mijn bureau: 'De 
tuinkabouter" is weer geweest denk ik dan. Ik blader hem 
dan direct door. Er staan bijna altijd lekkere recepten in, 
ook - misschien wel juist voor een vegetariër. 
En wetenswaardigheden: Sinds de tuinkabouter weet ik 
bijvoorbeeld dat bijen 'tuten en kwaken', dat het gezellig 
toeven is in het praathuis en dat er voor een goede wa-
terhuishouding op de tuin nog heel wat komt kijken. 
Ook is er een rubriek favoriet gereedschap waar je dan 
ook weer wijzer van wordt.  
Kortom ik lees hem graag bij voorkeur met een paar  
kiwi’s uit de kas van Dick en Tony. Ik vraag me af zou je 
een abonnement kunnen nemen op die Tuinkabouter? 
 
Carolien 
(gewaardeerd en betrokken collega van één van de re-
dactieleden en werkzaam nabij de printer waar de TK 
wordt gedrukt-red.)  
 
Redactie: 
Zouden we voor moeten leggen aan nieuwe bestuurslid 
PR maar anders laten we er wel eentje in de buurt van 
de printer slingeren Carolien…. 
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Van de inkoopcommissie 
 
Bestelling zaden, aardappelen, meststoffen e.d. 
Bij deze editie van de Tuinkabouter is de Prijscourant 
2011 van Van der Wal, Hoogeveen, bijgesloten voor die-
genen, die in de afgelopen 2 jaren besteld hebben en 
voor de nieuwe leden. Nieuw dit jaar is een extra pagina 
met meststoffen.  
Voor andere geïnteresseerden liggen er een aantal 
exemplaren van deze informatie in het praathuis. Is de 
voorraad prijscouranten in het praathuis op? Bel ons dan 
en wij zorgen ervoor, dat u alsnog een prijslijst zult ont-
vangen. 
Bij de prijscourant van firma van der Wal zijn twee bestel-
lijsten gevoegd, een voor zaden, tuinartikelen, mest etc. 
en een voor pootaardappelen. De kortingsregeling is on-
veranderd t.o.v. het vorige seizoen (25% op zaden, 10% 
op meststoffen, overige artikelen en aardappelen).  

Aanleveren bestelling 
Eveneens treft u bij deze editie van de Tuinkabouter de 
vertrouwde bestellijst 2010 van onze vereniging OVV 
aan.  
U kunt uw bestelformulieren deponeren in de transparan-
te plasticbak bij de ingang van tuin 53 of op het adres 
van de inkoopcommissie, d.i. Rijnzichtweg 50, Oegst-
geest.  
Uiterlijke datum voor het aanleveren van de bestellingen 
is Maandag 10 januari 2011. 
De wijze van betaling blijft onveranderd. Over distributie 
van de bestelde goederen wordt u op de gebruikelijke 
wijze geïnformeerd. Vermeld s.v.p. uw telefoonnummer 
op uw bestelformulier. 
 
 
Bestelling aardbeiplanten 
In de vorige uitgave van de tuinkabouter hebben we 
reeds gemeld, dat we voortaan ook de aardbeienplanten 
bij kwekerij E. Duivenvoorden (Lisserbroek) gezamenlijk 
in willen gaan kopen. De korting bedraagt dan 10%. 
De bestelling van de aardbeiplanten staat geheel los van 
de andere bestellingen en wordt ook apart afgewikkeld. 
In overleg met Erwin Duivenvoorden is bestelling van 
aardbeiplanten via de inkoopcommissie 2 keer per jaar 
mogelijk.  
De eerste keer kan tot Zaterdag 5 Maart besteld worden. 
Levering vindt dan plaats op Zaterdag, 12 Maart. Het be-
treft hier doordragende aardbeien, geleverd als losse 

planten uit het ijs. Kwekerij E. Duivenvoorden adviseert 
het ras “Ostara” - A+ kwaliteit (extra dikke planten) à € 
0,35 per plant (zonder korting). Andere rassen kunnen 
ook besteld worden mits verkrijgbaar. De prijs voor deze 
rassen bedraagt € 0,35 – € 0,60 (zonder korting), afhan-
kelijk van de soort. Voor de verkrijgbare rassen en de 
prijs verwijzen we naar de website van Duivenvoorden
( http://www.kweduivenvoorden.nl ) onder “Wat is er nu te 
koop?”  

U kunt uw bestellingen opgeven door vóór 5 Maart 2011 
onder vermelding van naam, tuinnummer en telefoon-
nummer een briefje met de gewenste rassen en de aan-
tallen in te leveren op tuin 53 (er staat een transparante 
plastic bak bij de ingang) of op Rijnzichtweg 50, 2341 AC 
Oegstgeest. 

De tweede keer kan in Juni besteld worden, gevolgd door 
levering in juli. Dan zal een 4-tal rassen aanbevolen wor-
den en wordt er weer verwezen naar de website voor 
beschikbaarheid en prijs van andere rassen.  
De details voor de bestelling in Juni volgen in een latere 
Tuinkabouter. 
 
Herbert en Wil Hermann 
Tel. 071-3014535 
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Biologisch Dynamische Kerstsoep van Nicole 
 
Hierbij het recept voor de vegetarische tomaten-linzen 
soep dat ik kreeg van mijn vriendin Jane uit Cambridge 
1 eetlepel olie 
1 grote ui 
1 teen knoflook 
175 gram rode linzen 
400 gram tomaten gesneden 
600 ml groentenbouillion 
300 ml melk 
1 eetlepel worcestersaus 
2 eetlepels tomatenpuree 
Zout en peper 
Verhit olie en fruit de ui en knoflook 4-5 minuten in een 
soeppan. 
2. Voeg overige ingredienten toe en laat het 45 minuten 
zachtjes koken. 
3. Pureer de soep en eet smakelijk! 
 
 
Kersttussengerecht: gevulde vijgen 
 
De boven geplaatste originele (goed vullende) ‘soep van 
Nicole’ is geschikt als lunchgerecht of als start van een 
diner waarbij de volgende gang nogal veel tijd vergt. 
Een wat lichtere suggestie voor een warm (maar ook 
koud te eten) voorgerecht vonden wij in een oud schrift. 
Het bevat pure en eenvoudige ingredienten, is gemakke-
lijk te maken en de smaak is zeer bijzonder! 

 

 
 
 
 
 

Ingrediënten voor 4 personen 
12 verse vijgen 
300 gram verse geitenkaas 
12 sneetjes spek of parmaham 
vloeibare honing 
6 takjes rozemarijn 
olijfolie 
peper en zout 
Maak een kruisvormige insnijding in de vijgen, maar snij 
ze niet helemaal door. Plooi de vijgen en vul ze met de 
geitenkaas. Rol elke vijg in een sneetje spek. Kruid met 
peper en zout en giet een beetje honing over elke vijg. 
Werk af met de rozemarijn en een straaltje olijfolie. Bak 
15 minuten in een hete oven.  
Serveer warm. 

Kerstgroenten: gewoon en toch bijzonder!  
 
Als echte volkstuinders vinden we bij de warme maaltijd 
de groenten op ons bord natuurlijk heel belangrijk. Wie 
tijdens de kerstdagen ‘iets bijzonders’ wil presenteren, 
kan de ‘gewone’ groenten soms nét even een twist ge-
ven, zodat ze extra feestelijk ogen en smaken. We geven 
een aantal mogelijkheden: 
 
paddenstoelen:  
bakken met een sjalotje en 
afblussen met een scheut 
wittte wijn en creme fraiche. 
Op smaak maken met peper 
en zout, bestrooien met een 
bosuitje of wat bieslook; 
 
 
 

(rode) uien:  
hele uien (voetje plat snijden) 
bakken in de oven (35 minu-
ten op 200 graden), met olie 
(boter vind ik lekkerder), pe-
per, zout en tijm; 
 
 
 
 
 

Bloemkool:  
gratineren met een roux er-
over waarin 100 gram 
(blauwe) kaas is gesmolten; 
 
 
 
 
 
 

 
Tomaten:  
halveren en gedurende 10 
minuten grillen (nadat je ze 
hebt besprenkeld met een 
‘kruidenolie’, bestaande uit 
olijfolie, knoflook, gedroogde 
Italiaanse kruiden, peper, zout, 
en geraspte kaas);  
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Peultjes:  
combineren met peentjes: 
kort koken en roerbakken, 
waarna je ze presenteert met 
balsamicoazijn, peper en 
zout; 
 
 
 
 

Spinazie:  
laten slinken en presenteren 
met verse citroensap en grof 
gehakte, kort (3 min) geroos-
terde hazelnoten; 
 
 
 
 

Rodekool:  
serveren met appeltjes is be-
kend, maar ook heel lekker is 
de combinatie met ontvelde 
partjes sinaasappel! 
 
 
 
 
 

 
Boontjes of haricots verts:  
in bundeltjes presenteren, 
bijeengehouden door een 
sliertje prei of bieslook of 
spek; 
 
 
 
 
 
 

Spruitjes: roerbakken en pre-
senteren met gebakken spek-
blokjes en een sjalotje;  
ook met pindasaus schijnt 
deze groentesoort het goed 
te doen (zelf nog niet gepro-
beerd); 
 
 
 

 
Chinese kool:  
Stoven in de oven met veel 
tenen gesnipperde knoflook, 
olijfolie en rozijnen. 
 
 

Kersttoet: gevulde sinaasappels 
 
Een gemakkelijk toetje, dat je van tevoren kunt klaarma-
ken en dat er ook nog goed uitziet: dat is het volgende 
sinaasappeltoetje! 
 
Ingrediënten (4 personen): 
· 2 mooie handsinaasappels  
· 1 eetlepel blanke rozijnen  
· 2 bananen  
· 125 ml dikke (Griekse) yoghurt  
· 1 theelepel kaneelpoeder  
· 2 zakjes vanillesuiker  
· 2 eetl. cranberryjam, -saus of -compote  
· ca. 20 gepelde, ongezouten pistachenootjes  
 
Bereiding: 
1. Snijd de sinaasappels doormidden. Pers ze uit en zeef 
het sap. Wel de rozijnen in het sinaasappelsap. Verwijder 
alle witte velletjes aan de binnenkant van de sinaasap-
pelhelften die als bakje worden gebruikt.  
2. Prak de gepelde bananen of pureer ze met behulp van 
een keukenmachine. Voeg tijdens het prakken/ pureren 
een beetje sinaasappelsap toe.  
3. Schep de fijngemaakte banaan, de yoghurt, de rozij-
nen, het kaneelpoeder en de vanillesuiker door elkaar. 
Roer er zoveel sinaasappelsap door als nodig is om een 
smeuïg mengsel te krijgen.  
4. Vul de sinaasappelhelften met dit mengsel. Garneer 
met een beetje cranberryjam of -saus en pistachenootjes.  
 
Tips: 
· Vervang de bananen door mango's.  
· Vervang de cranberry's door een schijf ananas. 

 
 
Bronnen:  
http://www.foodclick.be (vijgen) 
Naar: AH, Allerhande, december 2010 (kerstgroente) 
http://forum.viva.nl/forum/Eten/
kersttoetje_voor_12_personen/list_messages/12772 
(kersttoet)  
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Zaadmuizen. 
Niks zo heerlijk als groentes en kruiden uit je eigen 
moestuin. Maar nu, bevroren tenen, keiharde grond, wat 
is er in hemelsnaam te doen in een moestuin? Het mo-
ment dus om je voor te bereiden op het komende moes-
tuinjaar! 
 
Inventariseer je zakjes zaad, verdiep je in de catalogi van 
alle zaadaanbieders (waaronder bijvoorbeeld de catalo-
gus van Van de Wal, zie elders in dit blad) en maak de 
indeling van je tuin voor het komende jaar. Wat wil je 
wanneer oogsten en hoe maak je optimaal gebruik van 
de ruimte in jouw tuin? 
Denk daarbij in de winter wel om de muizen op de volks-
tuin! Die weten de weg naar menig schuurtje te vinden. 
Zorg dat je geen eetbare spullen (voorraden zaad) in je 
schuurtje bewaart, want alles is in het voorjaar gegaran-
deerd verdwenen!  
 
Tips voor de naderende winter 
Als de winter er aankomt krijgt de tuinman zijn welver-
diende rust. Even nog een paar tips: zorg dat de wortel-
groenten, zoals winterwortels en bietjes, gerooid zijn, de 
bospeen dekken we af met een laag riet of stro om de 
hele winter verse worteltjes te kunnen oogsten. 
De in augustus nieuw geplante aardbeien zijn dankbaar 
voor een bedekking met sparrentakken. 
Bij strenge vorst ook de prei en de knolselderij goed on-
derdekken. De kwaliteit blijft zo beter gehandhaafd en de 
oogst is ook een stuk eenvoudiger. Onkruid blijven we 
verwijderen en pas als de grond bevroren is rijden we de 
mest uit; dit om structuurbederf te voorkomen.  
Spitten doen we op de zandgrond pas in het vroege voor-
jaar en kalk strooien bevalt mij het beste na het spitten; 
en dan inharken.  

De winter is ook een geschikte tijd om een nieuw teelt-
plan te maken. Immers de catalogi van de zaadhandel 
zijn weer volop voorhanden (zie elders het artikel van de 
inkoopcommissie!). 
(naar: www.tuinen.nl onder redactie van Wim Willemsen  
(Bekend van Kwekerij Spitsbergen - Willemsen uit Veen-
endaal. Een vasteplantenkwekerij gespecialiseerd in 
Hosta en Hemerocallis) 
 
 
Raapsteeltjes 
Beschikt u over een vorstvrije kas, probeer dan eens 
raapsteeltjes te zaaien. Deze zijn gemakkelijk te telen. 
Dit gewas groeit snel en heeft voor zijn ontwikkeling niet 
veel warmte nodig. Verse groente in de winter is toch 
heerlijk. Even uitrusten en eind februari kan, als het niet 
vriest, de spinazie al weer in de grond. 
 
Houten regenton gevoelig voor seizoenen 
Met koude periodes is het verstandig even aandacht te 
schenken aan de houten regenton in uw tuin. Een regen-
ton kan vele jaren mee. Er zijn echter twee gevaren voor 
de houten regenton, namelijk uitdroging in de zomer en 
kapot vriezen in de winter. Om uw regenton winterklaar 
te maken, sluit u de aanvoer van de vulautomaat naar de 
regenton af. Plaats een afsluitkapje of iets anders dat 
afdicht op het pijpje dat in de regenton steekt. Laat daar-
na de regenton leeglopen, zodat er nog een klein beetje 
water instaat. Dit laagje water voorkomt dat het hout uit-
droogt en bij bevriezing kan dit geen schade aanrichten. 
In het voorjaar kan dan weer alles worden aangeslo-
ten,zodat u het regenwater uit de regenton weer nuttig 
kunt gebruiken. 
(bron: gemeenteberichten gemeente Oegstgeest, Oegst-
geester Courant 8 december 2010) 

Nieuwe commissie. 
In de vorige Tuinkabouter werd een oproep gedaan  voor 
mensen die evenementen binnen de vereniging willen 
gaan organiseren. Hiervoor hebben zich aangemeld Thijs 
Hoogland en Chris Plandsoen. Aangevuld met Mathilde 
vd Burg en Dick Neuman vanuit het bestuur heeft deze 
evenementencommissie  al een eerste bijeenkomst ach-
ter de rug.  
 
Eerste evenement is de Nieuwjaarsborrel.  Eerder in de-
ze Tuinkabouter heeft u hiervoor al een uitnodiging ge-
zien. Wij hopen dat er weer net zoveel of zelfs nog meer 
belangstelling is dan vorig jaar. 
 

Tweede evenement is een lezing over tuinieren. Deze 
lezing zal eind februari begin maart plaatsvinden. Aange-
zien er voor deze datum geen Tuinkabouter meer ver-
schijnt zult u hierover via de e-mail of post geïnformeerd 
worden.  
 
Als derde evenement staat de jaarlijkse BBQ weer op het 
programma. Noteert u vast in de agenda zaterdag 18 
juni. Uitnodiging en details volgen in volgende uitgave 
van de Tuinkabouter. 
 
Tenslotte wensen wij u fijne feestdagen toe en hopen u 
een goed tuinjaar toe te kunnen wensen op 15 januari. 
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Deze foto’s kreeg de redactie van Francisca 
(tuin 88) Koffiejuffrouw voor klusdag 6 novem-
ber 2010. 
 

Werkzaamheden aan tegelpad 1. 

Nieuwsgierige toeschouwers 

Zagen zagen wiedewiedewagen. 

Opruimen van de slootkanten 
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Kerstpuzzel 
 
 

In navolging op “het raadsel van Mathilde” (waarop zo enorm veel reacties kwamen) heeft uw redac-
tie besloten dat een kerstpuzzel niet mocht ontbreken in deze Tuinkabouter. 
Om er voor te zorgen dat hierop nog meer inzendingen komen dan op het raadsel verloot de redac-
tie een tuinbon ter waarde van € 10 onder de goede inzendingen. 
 

U kunt deze puzzel ook downloaden op de website www.ovv-volkstuin.nl onder tuinkabouter. 
Inleveren voor 21 februari 

 
Veel Kerstpuzzelplezier. 

Horizontaal: 
 
2.  Gemeenschappelijke ruimte OVV 
5.  Vrucht voor in de jam 
8.  Nieuwe aardbei inkoopcommissie 
9.  Productoverzicht firma van der Wal 
11.  Niet te vergelijken met een appel 
13.  Grondstof met een luchtje 
15.  Officieel orgaan OVV 
17.  Favoriete groente nieuwe voorzitter 
18.  Rode vrucht van de aardappelfamilie 
19.  Plaag waar velen netten tegen spannen 
21.  Bloeit tegen praathuis 
23.  Kun je maken van druiven 
25.  Tuinagenda 
27.  Moet 's winters om 19 uur dicht 
28.  Omschrijving bereiden maaltijd 
31.  Om regen in op te vangen 
32.  Hiermee snijdt je onkruid onder de grond 
33.  Watergang aan het einde van uw tuin 
34. Groente uit de lookfamilie 
 

Vertikaal: 
 
1.  Insectenvergadering van Hans & Dick 
3.  Generator elektrische energie 
4.  Betaalt u jaarlijks naast de contributie 
6.  Hierlangs klimmen de haricots verts 
7.  De nachtmerrie van Roos Los 
10.  Verzamelplaats voor tuinafval 
12.  15 jan 2011 
14.  Tuingereedschap 
16. Binnengehaalde producten 
19. Gevuld kersttussengerecht uit TK 
20.  Sanitaire voorziening OVV 
22.  Schop om te spitten 
24.  Tuinellende heet ook wel paardenstaart 
26.  Jeruzalem artisjok 
29.  Glazen groentehuis 
30.  Halloweenvrucht 
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Plastic fles als mini-kasje! 
 
Spaar nu alvast plastic (water-)flessen op: die kunnen 
straks in de lente dienen om jonge plantjes te bescher-
men tegen nachtvorst en andere ongewenste weersin-
vloeden of tegen ongedierte (slakken!).  
Hoe werkt het? Eenvoudig de bodem eruit snijden en 
over de individuele planten plaatsen. Een beetje ingra-
ven, zodat ze niet wegwaaien. En wel zorgen dat je het 
dekseltje er af haalt! 

 
Paarse knikkers op je bord? 

 
Het is weer spruitjesseizoen. Onlangs verscheen op de 
websites van de kranten Het Laatste Nieuws (een Belgi-
sche krant, HLN.be) en het Algemeen dagblad (AD.nl)  
berichten over paarse spruitjes onder de titel ‘Nieuwe culi
-trend: paarse spruitjes?’ Gemeld wordt dat de smaak 
van deze variant zoeter en milder is dan die van zijn 
groene broertje en waarschijnlijk  kinderen meer aan-
spreekt. Het gaat hier echter om een ‘vergeten gro-
entesoort’. Te onderscheiden zijn de rassen Rubine en 
Falstaf. Ze brengen iets minder op, geen probleem voor 
de hobbytuinder, maar als beroepstuinder moet je een 
aardige meerprijs vragen om hetzelfde rendement te be-
halen als met de gewone groene spruit. De teeltwijze is 

dezelfde als die van groene spruiten. Een leuke afwisse-
ling, die paarse knikkertjes op je bord!? 
(bron: www.plantaardig.com, op deze website ook meer 
informatie over het kweken van deze spruiten). 
 
Geen sprookje 
‘Geloven in Sinterklaas is één ding, geloven in (tuin-)
kabouters een ander ding. Als redactie van De Tuinka-
bouter werden wij gewezen op de volgende tekst op de 
website van een Anne de Roos (www.anderoos.nl). Ja-
wel, handelaar in stenen en kunststof ventjes.  
Kabouters zijn verschijningen die door de mens niet be-
wust waargenomen kunnen worden. Hun reactie om zich 
voor te doen als een vogel wanneer ze zich bespied voe-
len, verloopt veel sneller dan de reflexen van het mense-
lijk oog. Het beeld van een kabouter kan via ons netvlies 
wel binnendringen in onze hersenen, maar de transfor-
matie van de kabouter in een vogel gaat zo snel dat de 
mens niet beseft dat hij een kabouter heeft gezien. De 
mens neemt het beeld van een kabouter op in zijn onder-
bewustzijn maar ziet een vogel lopen, huppelen of weg-
vliegen. Dit is de reden waarom er zoveel mensen zijn 
die gevoelsmatig weten dat kabouters wel bestaan,ook al 
hebben ze die nog nooit gezien. Er zijn ook anderen die 
ervan overtuigd zijn dat kabouters niet bestaan. Dit is de 
groep van mensen bij wie het netvlies minder snel beel-
den kan verwerken dan bij de vorige groep. Vooral kinde-
ren blijken veel meer beelden per seconde te kunnen 
verwerken via het netvlies dan volwassenen. 
 
Dan zijn er ook nog de ornithologen, dat zijn mensen die 
vogels bekijken en bestuderen, uiteraard hebben zij meer 
kans om kabouters waar te nemen (niet alle vogels zijn 
kabouters nochthans). 
We hopen hiermee niet alleen een bijdrage geleverd te 
hebben om eventuele twijfels omtrent het bestaan van 
kabouters weg te nemen, maar ook mogelijke argumen-
ten aangebracht te hebben hoe dergelijke twijfels konden 
ontstaan. 
 
Het is wel nodig dat u in de winter uw tuinkabouter(s) 
binnenhaalt. De meeste van de echte kabouters vliegen 
of in de winter toch weg of leven meters onder de grond. 
De stenen tuinkabouter (ook wel kabouterlokker ge-
noemd) zou er sowieso veel te verlaten bij staan. Boven-
dien is de stenen tuinkabouter vlak voor de winter rijp 
voor de "oogst". Het hele jaar door heeft hij kabouter-
energie opgedaan en het is belangrijk dat het beeldje 
deze energie kan overdragen op de mens zodanig dat de 
mens zelf de winter steeds meer van de zonnige kant 
leert bekijken.  


