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Tuincontroles:
April, mei, juni, juli, september, oktober.
BBQ 19-06-2010
Verschijnen Tuinkabouter
Maart, Juni, Oktober, December.
Schouwdatum Hoogheemraadschap 1 november

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

Suggesties voor deze Agenda welkom.

Inleveren kopij voor 25 Mei
Prijzen Volkstuin
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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

2

Op een luw plekje spraken we de burgemeester (‘ik heb
zelf een tuinman voor mijn siertuin’), die beloofde om dit
jaar snel weer eens langs te komen ‘zodra het nieuwe
College van B&W is geformeerd’.

… en waar is Miep?
Verslag van een speurtocht tijdens de vrijwilligersavond
van de gemeente Oegstgeest

En toen, niemand weet precies waar het vandaan kwam,
was daar Het Gerucht: ‘onze Miep is er ook!’ Dat moest
uiteraard worden geverifieerd en als waren wij drie musketiers startten we gevieren een systematische speurtocht naar Miep – hetgeen niet meeviel met alle ruimtes,
doorgangen, vernauwingen, nissen, trapjes, en zitjes.
Een andere bemoeilijkende factor was het feit dat de
meeste aanwezigen boven de 50 bleken (het schijnt dat
dat een landelijke trend is in vrijwilligersland!), waardoor
er vele ‘Miep-alikes’ rondliepen. Dat dit vele hilarische
vergissingen met zich mee bracht laat zich raden. Enfin,
Miep niet gevonden. Bij het vertrek aan het einde van de
avond merkte iemand op dat het jasje van Miep toch
heus aan de kapstok hing – maar dat bleek een vergissing. Ze was al naar huis.

Van tijd tot tijd organiseert de gemeente Oegstgeest een
evenementje voor alle vrijwilligers binnen de gemeentegrenzen. En dat treft, want onze volkstuinvereniging heeft
er nogal wat (‘aren’t we all?’ zou je je kunnen afvragen).
In januari 2010 had men een avondje georganiseerd in
‘La France’, wegens overdonderende aanmelding was
men zelfs in allerijl uitgeweken naar de grootste zalen
van het betreffende complex.
Uw (voltallige) redactie trof daar al snel de heren Herbert
Hermann (inkoopcommissie) en Hans van der Post
(commissie Spuiten). Omdat een gesprek in verband met
de heersende decibellen niet goed mogelijk was, genoten
we het eerste deel van de avond rustig van een drankje,
brie of een balletje, en de aanwezige zangers en potsenmakers. Tussendoor werden diverse ‘speciale vrijwilligers’ nog extra in het zonnetje gezet door de wethouder,
mevrouw Betty van Oortmerssen (‘Kunt u mij verstaan?’).
Na enige tijd kwamen we zowaar onze oud-voorzitter
Chris Plandsoen tegen, overigens aanwezig uit anderen
hoofde, en een hartelijke begroeting volgde.

Het was niettemin een geslaagde avond!
Volgende keer weer – Miep ook?
Uw redactie

maatregelen zagen we niet. Mocht u hierover willen meedenken/meepraten, dat kan altijd!
De Ledenvergadering was goed bezocht. Onze secretaris heeft de notulen gemaakt, waarvoor dank, en u treft
ze hierbij aan. Het verslag van de tuincommissie en de
penningmeester zijn in deze Tuinkabouter te vinden. Ook
zij hebben veel werk verzet, hiervoor is een woord van
dank op zijn plaats. De Tuinkabouter zelf is ook flink veranderd. We krijgen veel positieve reacties, dus redactie:
hou vol en bedankt! Natuurlijk vergeten we de inkoopcommissie niet en de vele andere leden die iets voor de
ovv doen. Dank jullie wel!
Eén van de zaken die we als bestuur willen voortzetten
zijn de gezellige bijeenkomsten die we ook afgelopen
jaar hebben gehad. We zoeken voor de organisatie nog
betrokken, actieve en gezellige leden die ons hierbij behulpzaam willen zijn en dit willen organiseren, meldt u
aan!

Van de voorzitter.
Het is al weer ver in 2010. Mijn beleving is anders dan in
voorgaande jaren; de lente is nog ver weg, de tuin ligt er
nog verlaten bij, de temperatuur kwam nauwelijks boven
de 0 graden, in één woord BRRRR. Gelukkig is het nu
iets warmer, komen de knoppen in de bomen en steken
de eerste narcissen hun kopjes al boven de grond. Ik
krijg zin om weer wat te gaan doen. De oude bakken
moeten weg, spitten, nieuwe aanwas planten genoeg te
doen.
Het bestuur heeft niet stil gezeten. We hebben al een
paar vergaderingen gehad, en een aantal uitkomsten
leest u al in deze Tuinkabouter. Er zijn weer nieuwe tuinen uitgegeven, welkom aan deze nieuwe leden! Hopelijk
bevalt het goed op ons complex en kunt u net als wij genieten van een goede oogst.
We hebben het functioneren van het bestuur eens goed
bekeken. We moeten verder en het kan nooit kwaad
even stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd de afgelopen jaren en meteen, wat verwachten we van elkaar de
komende jaren. We hebben gesproken over de toekomst, wat zien we voor kansen en welke mogelijke bedreigingen komen op ons af. Noodzaak voor directe

Na deze oproep hoop ik u allen spoedig weer te zien op
de tuin!
Ruud Kruis
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Als bijlage bij deze tuinkabouter treft u de notulen van de
algemene ledenvergadering van de Oegstgeester Volkstuinvereniging op 9 november 2009.
Het heeft onze secretaris weer vele uren bikkelen gekost
om deze notule netjes op papier te krijgen wij wensen u
dan ook veel leesplezier toe.

Het bestuur heeft vorig jaar, met behulp van enkele leden, een aantal evenementen georganiseerd.
Dit is prima bevallen en de evaluatie van de Nieuwjaarsborrel heeft ons doen besluiten dit soort activiteiten te blijven organiseren. Het komt de saamhorigheid ten goede en is erg gezellig.
Het bestuur kan dit niet alleen en zoekt leden die behulpzaam willen zijn bij de organisatie hiervan.
Natuurlijk mogen zij ook andere activiteiten voorstellen aan het bestuur. Kortom:

GEZOCHT
Gezellige leden van de ovv, die activiteiten willen helpen organiseren.

U kunt u aanmelden bij één van de bestuursleden.

Als bijlage bij deze tuinkabouter treft u de balans van de
Oegstgeester Volkstuinvereniging per 3 oktober 2009.
Deze balans is besproken tijdens de algemene ledenvergadering van 9 november 2009.
In punt 4 van de notulen kunt u terugvinden welke opmerkingen hierover zijn gemaakt.
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1. De VVD

De politiek aan het woord
Dit keer een afwijkende versie van ‘Het Gesprek’. De
voorbereidingen voor dit nummer vielen samen met de
(lokale) verkiezingen. Uw redactie vond dat een mooie
gelegenheid om de lokale politieke partijen uit te nodigen
om hun visie op ‘volkstuinen in Oegstgeest’ te geven. Of,
anders gezegd: om ‘het gesprek’ met de politiek te voeren!
Wij schreven de officiële contactpersonen van de vier
politieke partijen in Oegstgeest (LO, PrO, VVD, CDA) dus
een brief.

Beste medetuinders,

Een fragment uit ons verzoek:
Voor een rubriek in ons blad ‘De Tuinkabouter’ willen we
u vragen in een kort stukje (150-200 woorden) te beschrijven hoe u aankijkt tegen ‘volkstuinen’ in het algemeen en de activiteiten van de Volkstuinvereniging
Oegstgeest in het bijzonder. En: wat kunnen de leden in
de komende vier jaren van de politiek verwachten, als het
aan u ligt?

Ik zal me even voorstellen. Ik ben Nicole Zwart van tuin
33. Ik werk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
actief (lokaal) VVD-er (nr.22). Zie voor meer informatie
over de VVD, het verkiezingsprogramma en de kandidaten voor 3 maart en lidmaatschap:
http://oegstgeest.vvd.nl
Ik schrijf dit stuk voor alle duidelijkheid op persoonlijke
titel. Ik maak me binnen de VVD Oegstgeest natuurlijk
wel sterk voor volkstuinen. Naar aanleiding van de vraag
om iets te schrijven over het standpunt van de VVD
Oegstgeest over volkstuinen ben ik eens gedoken in het
beleid dat betrekking heeft op volkstuinen.

De reacties vindt u hieronder. De conclusie mag zijn dat
‘de lokale politieke partijen’ in het algemeen ‘volkstuinen’
een warm hart toedragen! Sterker nog, onze eigen vereniging blijkt politici van diverse pluimage te herbergen!
Na tweede lezing blijkt echter dat minimaal 1 inzending
‘op eigen titel’ is, waardoor de waarde van de – sympathieke – inhoud onduidelijk is.
Bovendien is men niet overal even concreet…

Volkstuinen zijn van belang voor de stedelijke leefomgeving en hebben voor veel stadsbewoners een belangrijke
betekenis. Vanuit die optiek is in de Nota Ruimte een
verzoek aan gemeenten opgenomen om volkstuinen bij
herstructurering zoveel mogelijk te ontzien en de aanleg
van nieuwe volkstuinen te stimuleren.
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=34213.
De gemeente Oegstgeest heeft nog geen actief volkstuinenbeleid. Natuurlijk is er een bestemmingsplan en zijn
er bepalingen over de grootte van de kas en dergelijk,
maar dat is het. In andere gemeenten (zie bv.
http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=302624.) is genoeg inspiratie te halen om tot een Oegstgeest volkstuinenbeleid te komen. Ik wil daarom voorstellen dat de gemeente Oegstgeest in overleg met de OVV om tafel gaat
om dat beleid te ontwikkelen.
Volkstuinieren is gezond ook een sociale activiteit, althans zo ervaar ik die en dus in het belang van de gemeenschap. Daar maak ik me graag sterk voor.
Heb je hier ideeën over of wil je meer weten over de VVD
of de VVD iets meegeven mail dan naar
vvdoegstgeest@gmail.com

Ter informatie: in Oegstgeest vinden we volkstuinen in
de volgende plangebieden:
1. Bestemmingsplan Centrum (te raadplegen via onze
viewer op www.oegstgeest.nl);
2. Bestemmingsplan Oud Poelgeest (te vinden in het
raadsinformatiesysteem bij stukken van de vergadering
d.d. 18 feb);
3. Bestemmingsplan Wilhelminapark en Geesten (te vinden in het raadsinformatiesysteem bij stukken van de
vergadering d.d. 18 feb).
(Informatie: Nicole Zwart, uit: informatie van de gemeente Oegstgeest)
Een overzicht van de ligging van de tuinen is te vinden
op:
http://www.vrom.nl/pagina.html?
id=32244&gem=Oegstgeest&pic=Oegstgeest
De officiële cijfers op deze site geven aan dat er in
Oegstgeest sedert 1996 sprake was van een kleine stijging van het totale oppervlakte aan volkstuinen met 3
procent (cijfers 1996, 2000, 2003):

Met hartelijke groenten,
Nicole Zwart 0614184411

5

2. Progressief Oegstgeest

3. Leefbaar Oegstgeest

Tuinkabouters hebben de toekomst!

Volkstuinen, horen naar mijn idee in een dorp. Het leven
op de volkstuin is, behalve een heerlijk ontspannen en
gezonde bezigheid voor de eigenaren, ook voor het milieu goed.
Eigenlijk bof je als je in de gelegenheid bent er een volkstuin op na te houden, je gunt dat iedereen. Het is voor
kinderen leuk en leerzaam te zien dat de sla niet bij Albert Heijn of in de fabriek groeit. Wij als LO (Leefbaar
Oegstgeest) strijden dan ook als enige politieke partij al
jaren voor het behoud van de Overveerpolder en de
volkstuinen daar. De aanleg van voetbalvelden en nieuwe parkeervoorzieningen zullen de sfeer van deze mooie
polder voorgoed verpesten. Dat mag niet gebeuren!!
Ook wanneer er in de nieuwbouwwijk Nieuw Rhijngeest
straks stedelijk groen gaat komen, zullen wij als LO zeker
weer aan de mogelijkheid van volkstuinen denken.
Mochten er nog zaken zijn, die niet goed lopen met de
gemeente dan horen wij het graag als u er samen niet uit
komt.
Bezoek ook onze website www.leefbaaroegstgeest.nl

Progresief Oegstgeest (PrO) staat voor duurzaam, sociaal lokaal beleid. En volkstuinen passen daarin. Net als
schooltuinen en natuurspeelplaatsen. Iedereen die buiten
bezig is met planten en eten is zich bewust van de natuur, de herkomst van ons voedsel en de waarde van
een schoon milieu. En dat vinden wij belangrijk. Door het
samen met anderen te doen is het ook nog gezellig en
extra leerzaam.
Omdat niet iedereen de gelegenheid heeft zelf in eigen
tuin te wroeten ondersteunen wij het MEC (Milieu Educatie Centrum; ’s zomers gehuisvest in het gebouw van de
schaatsclub) in hun activiteiten om kinderen met de natuur in aanraking te brengen en daarvan te leren.
De gelegenheid die er wel is, willen we natuurlijk behouden! Al blijft het in Oegstgeest woekeren met de beperkte
ruimte die we hebben. De discussie over de verhuizing
van ASC zal u niet ontgaan zijn. Als de voetbalvereniging
naar de Overveerpolder verhuist zal het volkstuinencomplex enkele meters moeten inleveren. Dat is jammer,
maar niet onoverkomenlijk, in onze ogen. Wat ons betreft
blijft de ruimte voor volkstuinen behouden!
Ook willen we graag kwijt dat we uw uitnodiging voor een
stukje erg waarderen, maar dat we nog liever met u in
gesprek gaan. Mogen wij komend voorjaar bij u langskomen om elkaar beter te leren kennen? Graag!

Ingrid van Dijk
raadslid Leefbaar Oegstgeest (LO)

Het CDA kon niet op tijd reageren (‘druk met de campagne’), die bijdrage komt wellicht in een volgend nummer.

Met vriendelijke groet,
Lia de Ridder
Fractievoorzitter PrO

ongeveer 10 hectare bedragen. In de loop van 2011 kunnen de volkstuinverenigingen Roomburg en TOV de
nieuwe volkstuinen in de Oostvlietpolder gaan uitgeven.

Nieuws uit Leiden.
Groen licht voor groene uitbreiding!
Onlangs heeft de gemeenteraad van Leiden ‘groen licht’
gegeven om de ruimte voor volkstuinen in Leiden uit te
breiden. Deze uitbreiding vindt plaats na overleg met de
Leidse Bond van Amateurtuinders.
De eerste fase nieuw aan te leggen volkstuinen in de
Oostvlietpolder beslaat een oppervlakte van 3,3 hectare.
De uitbreiding is nodig om de ruimte voor volkstuinen in
Leiden (die sinds 1998 sterk verminderd is) te compenseren.
De vermindering wordt veroorzaakt door de uitbreiding
van begraafplaats Rhijnhof, waardoor de ruimte van
volkstuinvereniging Veldheim nodig was. Een ander deel
van de uitbreiding van de ruimte voor volkstuinen is gedeeltelijke compensatie voor bestaande volkstuinen in de
Oostvlietpolder die hebben moeten wijken voor het bedrijventerrein. Het totaal aan uitbreiding zal uiteindelijk

(Bron: Leids Nieuwsblad, 060110)
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Het lijkt me zelf wel leuk. Ik heb gezien dat ze in Lisse (bij
‘De Olmenhorst’) de basisbenodigdheden hiervoor verkopen. Het artikel voeg ik hierbij. Misschien ook een aardig
idee voor anderen? Succes ermee!

1. Schrepel
(In Tuinkabouter 2009-04 verteltt Herbert Hermann over
zijn favoriete gereedschap, gekocht in een Portugees
winkeltje; hij noemt het zijn ‘handschoffeltje’, het ding
doet van alles en ligt heerlijk in de hand)

Tony N.-van Eijk (tuin 44)

Geachte redactie,
3. Oproep: Oud zaad gezocht
Wij hebben zo’n ding onder de naam schrepel (= wiedijzer of wiedhaak) destijds bij Van Nieuwland gekocht. Via
internet (www.dewiltfang.nl) is datzelfde gereedschap
ook te koop.

Hallo Jolanda en Dick,
Zou in de tuinkabouter van maart een oproepje kunnen
komen ter verzameling van oude onbruikbare zakjes
zaad?
Het MEC milieu educatie centrum Oegstgeest, waar ik
ook bij hoor wil komend jaar lessen gaan geven in moestuinen (niet op ons complex) en daar onder andere doosjes met zaden bij gebruiken die de kinderen dan kunnen
proberen te benoemen. Vers zaad is daarvoor niet nodig.
Maar ik wil graag verschillende doosjes met verschillende
typen zaad maken. Misschien kan er een doosje in het
praathuis worden gezet om te verzamelen? Dat doe ik
dan wel zelf natuurlijk.

Familie Loeliger (tuin 80)

2. Zwammentuin
((In vorige Tuinkabouters vonden we bij herhaling de rubriek ‘watermanagement’. Veel tuinders kampen immers
van tijd tot tijd met wateroverlast of watertekort.)
Beste redactie,
Ik lees met veel interesse altijd uw rubriek
‘watermanagement’. Nu vond ik in een artikel een aardige manier om juist nuttig gebruik te maken van een schaduwrijk, liefst vochtig plekje: paddenstoelen (shiitakes)
kweken op stammetjes (oftewel een zwammentuintje).

vriendelijke groet
Roos Los-den Hartogh
Roos zal vanaf maart een doos bij het Praathuis zetten!

4. Baby uit de boerenkool…
Wij kennen allemaal de oude volksverhalen, waarin wordt gesteld dat baby’s worden gebracht met de ooievaar of zelfs
dat ze uit de boerenkool groeien. Enkele van onze relatief nieuwe tuinders (Lars en Inge, zie Het Gesprek in Tuinkabouter 2009/01) hebben dat laatste misschien toch enige tijd te letterlijk genomen, getuige de geboortekaart van hun kersverse dochter Dunia. De dochter werd geboren na precies negen maanden tuinieren in hun volkstuin 107!!!

Langs deze weg nogmaals proficiat!
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Een zwammentuin voor Tony?
Een makkelijker manier is de stammetjes kant-en-klaar te
kopen, geënt en op maat. Verticaal neerzetten en een
tweemaandelijks dompelbad (zoals hiernaast beschreven
is), is alles wat u hoeft te doen. Van één stam (gekocht of
zelfgemaakt) kunt u drie tot vijf jaar oogsten, en elk seizoen, behalve bij vorst of hittegolf.

Houdt u van paddenstoelen? En hebt u een schaduwrijk,
liefst wat vochtig plekje onder of in de buurt van bomen
waar toch niet veel gebeurt? Maak dan een zwammentuintje!
Shiitakes zijn pittige, vitaminerijke paddenstoelen, die
bloeddruk- en cholesterolverlangend werken. Ze groeien
op verse eikenhouten stammetjes, die u in de winter
zaagt en tot het voorjaar laat rusten. Als u zelf geen eikenboom hebt, kunt u bijvoorbeeld bij de gemeente of
een hoveniersbedrijf informeren naar net gesnoeide takken. Een doorsnede van zo’n 10 cm is een goede maat.
Maak er lengtes van 120 cm van en laat ze tot het voorjaar liggen. Tien stuks is een gemiddelde hoeveelheid.
Meer of minder mag natuurlijk ook…

Meer weten?
Haverman Groen organiseert excursies op de kwekerij
en verkoopt geënte stammetjes, zie ook
www.shiitakekwekerij.nl). Via deze website zijn ook entmaterialen en stammetjes te bestellen.
Shiitakebroed – zaad – koopt u kant-en-klaar, in plugvorm, bij een daarin gespecialiseerd bedrijf. Boor in de
lengte van de stam ongeveer veertig gaten van zo’n drie
cm diep, met tussen elke rij drie tot vijf cm ruimte. Gebruik een 12 of 12,5 mm boor. En boor iets dieper dan de
plug lang is. Druk met uw hand in elk gat een plug, bovenkant plug moet gelijk met de bast zijn (om uitdroging
te voorkomen) Stapel de stammen horizontaal en los van
de grond, bijvoorbeeld met behulp van een paar stenen.
Besproei de stammen de eerste drie weken dagelijks.

(Zie: ‘Zelfgekweekt: zwammen op stam’, Seasons 07,
november 2009, p. 129)

Watermanagement in mei
In mei een warme regen, betekent vruchtenzegen

Na ongeveer anderhalf jaar (!) is het mycelium
(paddenstoelennetwerk) gevormd en verschijnen de eerste shiitakes. Om ze te oogsten, zaagt u de stammen
doormidden en zet ze verticaal neer. Zo mogen ze vanaf
nu ook blijven staan. Dompel ze wel elke twee maanden
24 uur onder water in bijvoorbeeld een teil of vijver.
Even op de grond gooien of een paar klappen op de
stam – net als er paddenstoelen op zitten – stimuleert de
groei. Vanaf nu zullen er elke paar dagen, en dan vooral
bij vochtig weer, shiitakes op de stammen verschijnen…

Is mei nat, een droge juni volgt zijn pad.
Meiregen op het zaad, is goud op de plaat.
Mei nat, spek in het vat.
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Terugkerende werkzaamheden:
Gastvrouw/heer in praathuis, verzorgen koffie of lunch op
de onder vermelde zaterdagen, verwijderen zwerf afval,
onkruid verwijderen, hoofdpad bomen en struiken snoeien, schoffelen, snoeien bomen langs tuinen 4e pad,
snoeien bomen langs A 44, afvoeren van afval naar de
gemeentewerf

Klusdagen voor de volkstuinvereniging.
Veel mensen hebben gereageerd maar nog niet alle tuinders hebben het inschrijfformulier teruggestuurd. Wij
wachten op uw reactie om de planning voor dit jaar compleet te maken. Als u het voorgaande schrijven niet meer
heeft onderstaand een samenvatting
De weekenden waarin we willen gaan werken zijn:
1 /2 mei
5/6 juni
28/29 augustus
4/5 september
9/10 oktober
6/7 november

Al gestarte werkzaamheden:
Schilderen en inrichten praathuis, terras aanleggen
Praathuis

Deze dagen worden verdeeld in twee dagdelen: de ochtend van 09:00 tot 12:00 en de middag van 13:00 tot
16:00.

Toekomstige werkzaamheden:
Onderhoud kanten hoofdsloot, uitbaggeren hoofdsloot,
uitbaggeren sloot pad 1 t/m 4.

Vult u alstublieft zo spoedig mogelijk het inschrijfformulier
(zie bjlage) in en bezorg het in de brievenbus van het
praathuis of e-mail het naar
klusdagen@ovv-volkstuin.nl

Vaste en al door vrijwilligers verrichte werkzaamheden:
Inkoopcommissie, website bijhouden, tuinkabouter maken en afdrukken, tuinkabouters rondbrengen, spuiten
pad 1 t/m 4, frezen van tuinen op verzoek van tuinders

De volgende werkzaamheden zijn door het bestuur onderkend:

Roos Los-den Hartogh

Eenmalige werkzaamheden:
Onderhoud/herstel tegelpad 1, onderhoud/herstel tegelpad 2, onderhoud hoofdpad kuilen etc.

Uitnodiging:

Zaterdag 19-06-2010
zomer-BBQ
Op het tuincomplex

Nadere informatie volgt
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Lekker bij een ‘bolleke bruin bier’!
Brood met platte kaas en radijs.
Een even simpel als lekker lentegerechtje in deze Tuinkabouter. We hebben het leren kennen in Vlaanderen,
waar men het graag in kroegen serveert (en degusteert)!
Nodig: enkele sneden zeer donker brood,
‘plattekaas’ (ofwel roomkaas); radijs in plakjes, bieslook,
vers gemalen peper.
Bereiding: besmeer de boterhammen met de jonge kaas,
schik er de schijfjes radijs over en snipper er vervolgens
lekker veel bieslook overheen. Dan nog een draai verse
peper uit de molen. Mmm, lekker bij een ‘bolleke’ bier –
eventueel bij een ‘vaasje’…

Aardappels!
Je hebt voedsel en je hebt de aardappel: supervoedsel.
Hij groeit in de bergen en bij de zee. Hij groeit in zand en
in de klei en zelfs in het regenwoud. Elke aardappelknol
bevat al de vitaminen, proteïnen, mineralen, calorieën en
cellulose die we nodig hebben. Een normale volwassene
zou alleen op aardappelen kunnen leven. Je kunt aardappelen die net uit de grond komen eten, je kunt ze een
tijd bewaren en dan eten. Aardappelen kun je bakken,
koken, frituren, er soep van koken en er meel van maken
en je kunt er zelfs sterke drank uit stoken. Je kunt ze
weer poten. Voor velen op aarde is leven zonder aardappel haast onmogelijk. Vreemd is eigenlijk wel dat we hier
in Europa het zolang hebben uitgehouden zonder aardappel. Ze zeggen dat Philips Marnix van Sint Aldegonde
de eerste aardappelen in zijn Souburgse kasteeltuin teelde. Misschien kwamen zijn pootaardappeltjes uit Spanje?
In 1573 waren er (volgens de boeken) in Sevilla al aardappelen. Maar in de tweede helft van de zeventiende
eeuw groeiden er in ieder geval aardappelen op de akkers in Nederland. En een eeuw later was de aardappel
een algemeen boerenvoedsel, zelfs in gebieden waar het
land nogal eens gebruikt werd als slagveld. De aardappelen bleven gewoon in de grond zitten en konden later,
na het vechten, opgedolven worden. Aardappelen zijn
klein (de ‘krieltjes’) of ze zijn (heel) groot: soms hebben
we er voor een maaltijd maar één nodig. Soms eten we
ze gegratineerd, soms maken we puree of aardappelsoep een enkele keer fantasie frietjes, maar dikwijls eten
we ze gewoon, gekookt.
Inmiddels zitten de potertjes weer in de grond. Voor het
volgende nummer: wie heeft er nog een spannend recept
met aardappelen...?
(Vrij naar: www.volkstuinlevenslust.nl)
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Foto’s Mathilde vd Burg
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Een Wonderlijk Mestmisverstand.

Aardperen vervolg.

Thijs, onze penningmeester laat in een mail weten dat er
op 6 februari nog ongeveer een halve lading mest over
zal zijn, aangezien Suus de Vos en Rosemarijn Holsboer
maar 4 en 5 kruiwagens nodig hebben. Wie wil de rest?
Steven Kragten van tuin 18 laat Thijs weten wel belangstelling te hebben.
Thijs geeft telefoonnummers van Suus en Rosemarijn
aan Steven om te overleggen. Hij heeft vervolgens contact met Suus , die zegt blij te zijn dat hij de rest zal overnemen. Alleen kan hij op Zaterdag 6 februari als de mest
afgeleverd zal worden er niet zijn, aangezien hij moet
werken en pas Zondag de mest kan kruien.
Rosemarijn bericht Thijs dat zij om 9.45 er zal zijn om de
lading in ontvangst te nemen en mailt Steven dat zij Zondag 7 februari op de tuin zal komen om van hem het geld
te ontvangen.
Op Zaterdag 6 februari wordt de mest gestort op het parkeerterrein van het tweede pad. De boer vertelt er nog bij
dat er misschien een nageboorte van een kalf tussen zit,
dat zou heel vruchtbaar zijn ! Wij kruien ons gedeelte
naar onze tuin. Als ik net wegga komt Suus , die vervolgens haar gedeelte naar haar tuin brengt. Ik zet een
paaltje op de mest dat deze hoop gereserveerd is voor
Steven Kragten tuin 18 en mail hem dat de mest er is en
dat ik Zondagmorgen met hem zal afrekenen.
Zondagochtend ben ik om 10.30 uur op de afgesproken
tijd op de volkstuin, niemand te zien, ga nog twee keer ,
niemand en de mesthoop ligt er nog net zo bij. Ik mail
Steven dat ik hem niet gezien heb en verzoek hem het
geld in mijn brievenbus te doen, Rhijngeesterstraatweg
Zondagavond een mail van Steven, die ik maandag pas
open: Ik was de hele dag op de volkstuin maar heb je
niet gezien, en ook geen mest gezien, trouwens waar is
de parkeerplaats van het tweede pad ? Ik moet toch eens
wat vaker over het complex lopen, ik ben daar nog nooit
geweest!
Ik begrijp er helemaal niets van , hoe kun je nu niet weten waar het tweede pad is, is hij dan nooit verder gekomen dan het eerste pad waar zijn tuin is?

‘Gezonde knol zoekt vrienden’
Een informatief nummer van het lijfblad van het Genootschap ‘Vrienden van de Aardpeer’: met recepten!
Zie: http://www.hesterbruning.nl/portfolio/aardpeer2.pdf
In een emmer op het balkon
Nog een nieuwtje over aardperen: ze zijn zeer decoratief
in een emmer op het balkon! Ze groeien flink en geven
ook nog aardige (gele) bloemen!

Tuinvrieden die graag aardperen willen verbouwen zijn
nog steeds van harte welkom bij de redactie.
Tuin 44 en 75.
Voor meer informatie over aardperen verwijzen wij naar
Tuinkabouter 2009– 01, ook te lezen via de website
http://www.ovv-volkstuin.nl
Als frezen te duur is….
Een van onze oudere medetuinders schreef onlangs een
brief aan zijn enige zoon, die in de gevangenis zat:
"Beste Koos, Ik zal dit jaar in mijn moestuin geen aardappelen en groenten kunnen planten. Ik heb geprobeerd,
maar het spitten valt me te zwaar. Gewoonlijk hielp je me
daarbij, maar ja...... Groetjes, je vader."

De volgende dag komt de oplossing. Steven Kragten van
tuin 18 is helemaal geen lid bij ons maar bij Oostvliet,
helemaal aan de andere kant van Leiden. Hoe kan zoiets
gebeuren. Thijs weet het ook niet, hij heeft waarschijnlijk
deze Steven Kragten ooit op een wachtlijst gehad.
Het misverstand is opgelost. Waar een mail over een
mestoverschot al niet toe kan leiden!

Een paar dagen later, antwoord uit de gevangenis:
"Beste Pa, spit in hemelsnaam niet in je moestuin! Daar
heb ik de LIJKEN begraven. Getekend, Koos."
Als gevolg van de censuur op de gevangenisbriefwisseling, staan een paar dagen later Peter R de Vries en lokale politie aan het huis van de oude man, ze graven en
spitten de hele tuin ondersteboven, op zoek naar de lijken. Er wordt niets gevonden, de politiemensen verontschuldigen zich bij de man en vertrekken.

Rosemarijn Holsboer

De redactie heeft dit artikel met veel plezier gelezen en
volgens ons zit er een luchtje aan deze zaak……

Een dag later opnieuw een brief uit de gevangenis: “En
pa blij met de tuin? Getekend, Koos”
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Daarop wat onderzoek gedaan; Roerdompen hebben
een mysterieus imago. Het zijn schuwe vogels die moeilijk te zien zijn door de prachtige camouflage en het zeer
behoedzame gedrag. De roerdomp broedt goed verscholen, prachtig gecamoufleerd, in moerassen die rijk
zijn aan stevig oud riet. Het zijn merendeels standvogels,
die in ijzige winters gevoelige verliezen kunnen lijden.
Vissen, kikkers, muizen ('s winters) en grote insecten
vormen de belangrijkste voedselbron. De roerdomp is
zeer beschermd en staat op de rode lijst, dus hoogste
categorie van bescherming.

Een bijzondere wintergast op de volkstuinen:
De zeldzame roerdomp.
Op 14 januari aan het einde van de middag liep ik nog
even over het toen spiegelgladde hoofdpad op de volkstuinen. Het was al een aantal weken zeer koud en de
sneeuw lag er al sinds die zaterdag de 9e januari waarop
we die winterse Nieuwjaarsborrel in het Praathuis hadden. Plots stond ik op het pad tegenover een vreemde
voorwereldlijk-ogende vogel, een vogel die ik niet direct
thuis kon brengen.

Direct die avond nog contact opgenomen met de Vogelwacht Oegstgeest. Mijn waarneming was absoluut correct en er waren inderdaad al meer meldingen over de
Roerdomp in Oegstgeest in die koude week gemeld.
Waarschijnlijk vindt de roerdomp op de tuinen nog wat
voedsel, bv. muizen of zelfs wat plantenresten.
Pleidooi: Nu weten we natuurlijk allemaal wel dat er bijzondere planten en dieren voorkomen op ons volkstuincomplex, in de aangrenzende Pastoorswetering, rondom
onze slootjes en in de bosschages. Daarbij denk ik natuurlijk aan de grote snoeken, de karpers, ijsvogels,
knaagdieren etc. Dergelijke waarnemingen maken weer
duidelijk hoe kostbaar ons gebied is en hoe belangrijk het
is om hier behoedzaam mee om te gaan. Een gebied als
onze volkstuin is een belangrijke ecologische schakel (of
eiland?) in de meer en meer dichtslibbende Randstad. Ik
nodig graag iedereen uit om bijzondere waarnemingen
op ons complex, misschien soms waarnemingen van al
wat langere tijd geleden, aan het bestuur of de redactie
van de Tuinkabouter kenbaar te maken.
Misschien dat we op deze manier samen wat meer aandacht kunnen besteden aan de ecologische kwaliteiten
van ons tuincomplex.

Bovenstaande foto heb ik op het internet gevonden, is
dus niet door mij genomen.

De vogel stapte parmantig en vrij rustig op zijn relatief
veel te hoge poten door de struiken naar de bevroren
Pastoorswetering . In een reflex meende ik hierin de roerdomp te herkennen, een vogel die ik alleen van de afbeeldingen ken, die ik nog nooit in het echt gezien had.
Thuis een fototoestel gehaald en natuurlijk tevergeefs
lange tijd in de schemering gezocht. Daarom maar wat
foto’s gemaakt van de afdrukken van de buitenproportionele poten die in de sneeuw te zien waren. Een lengte
van 25 centimeter, zie de foto met daarnaast mijn bril.

Jan Merkestein

In een volgend nummer meer over vogels op de tuin.
De redactie
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De makkelijke moestuin

Hoe maak je zelf een Makkelijke Moestuin?

De site www.makkelijkemoestuin.nl is gemaakt door Jelle (‘Hoi, ik ben Jelle van de Makkelijke Moestuin.Ik ben
bijna 16, hou van skaten en computeren en ben (een
beetje) lui ‘). Jelle heeft het concept van de ‘makkelijke
moestuin’ bedacht, oftewel het tuinieren in kleine bakken.
Eerder zagen we ook op de tuin van de familie Hermann
een verhoogde bak waarin werd getuinierd!

Het antwoord is: heel makkelijk!
Ik heb een eenvoudig plan gemaakt waarmee je stap
voor stap je eigen moestuin maakt. Zo groot of zo klein
als je wilt.
Het enige wat je nodig hebt is een plek, een bak (die je
heel gemakkelijk zelf maakt van hout o.z.d.), de speciale
mix en zaadjes. Plus natuurlijk een beetje tijd en energie
en (veel!) enthousiasme. Ik heb voor mijn opa ook zo’n
tuintje gemaakt

Jelle doet op zijn site het idee uit de doeken:

Voor wie meer wil weten: Jelle geeft op zijn site nog meer
informatie!

Wat is een Makkelijke Moestuin?
Het grote verschil met een normale moestuin is dat je
kleine bakken gebruikt (meestal 1,20 bij 1.20 meter). Die
verdeel je weer onder in 16 vierkante vakken van 30 bij
30 cm. Elk vak beplant je met een andere groente.
De bakken zet je op je bestaande grond en vul je met
een mix van vermiculiet, turfmolm en compost. Of je eigen grond geschikt is voor groente is dus niet belangrijk.
Door zo te tuinieren zijn al je groentes makkelijk te bereiken en te verzorgen, voorkom je verspilling van zaad,
water en meststoffen, hoef je bijna niet te dunnen en te
wieden en is je moestuin heel makkelijk te onderhouden.
En je groenten groeien als... groente!
De Makkelijke Moestuin (ook wel Vierkant Tuinieren genoemd) is gebaseerd op Square Feet Gardening; een
prima methode die rond 1980 ontwikkeld is door Mel Bartelomew.

maken het concept kansrijk. Als oplossing voor beheerVolkstuinen in binnen- en buitenland
en onderhoudsproblemen, anoniem groen, bevordering
van de sociale cohesie, bijdrage aan stedelijke natuur,
milieu en volksgezondheid lijkt de volkstuin een probaat
middel.

Een zeer interessante studie over volkstuinen in binnenen buitenland, om te bekijken of volkstuinen kunden worden ingezet ‘als middel om meer groen in de stad te krijgen en betrokkenheid van burgers bij dat groen te vergroten’ is te vinden op
http://www.gwl-terrein.nl/files/artikelen/
Volkstuinen_groene_motor.pdf
Er wordt aandacht besteed aan ‘moderne, traditionele en
collectieve tuinen’ in relatie tot een aantal punten
(‘veiligheid, natuur, milieu, volksgezondheid).

Voor het vervolg zouden een aantal pilotprojecten gezocht en uitgewerkt
moeten worden.’
We zien het al, voorlopig betekent dat waarschijnlijk:
meer papier. Red.
(Studie in opdracht van inovatienetwerk door H+N+S
Landschapsarchitecten Utrecht februarie 2008)

Conclusie: ‘De behoefte aan groen in een zich uitdijende
stad, ruimtegebrek, politieke wil, groeiende populariteit
van de volkstuin bij steeds meer doelgroepen etc.
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De tuinkabouter: een lied van Drs. P.

Overigens heeft men onderzoek gedaan naar de botanische namen in het onderstaande lied (zie: http://
www.benvanvlierden.nl/Botanie/Botanie.html). En wat
blijkt: de meeste namen bestaan écht! Uiteraard is de
roep om een ‘tuinkabouter’ ons uit het hart gegrepen!

Dat er nog wel eens verschillend wordt gedacht over de
inrichting van een tuin weten we allemaal. Het wordt pas
moeilijk als je de uiteenlopende ideeën wilt verwezenlijken in dezelfde tuin. Van de discussies die je dan krijgt,
volgt hieronder een goed voorbeeld. Zoals we dat kennen van drs. P. is overal sprake van prachtig rijm.

Nu maar hopen dat er een mooi compromis gevonden is.
De redactie

De tuinkabouter met een mandje op zijn rug: Botanisch twistgesprek
Wil je even komen kijken naar de plattegrond die ik hier heb gemaakt van hoe de achtertuin van 't zomer worden moet?
Aan de linkerkant had ik gedacht ruw doddegras te planten, en gewone commelina en welriekend ganzevoet
Verder dille, dreps en dolik, stijve ogentroost en keker en natuurlijk huttentut en purperrode russula
Zomerfijnstraal, bonkig stippelsteenslag, wolbol, zeekweek, trosgamander, eikel-bekerzwammetje en amsinekia
En dan is het wel verstandig voor die hoek hier tijmbloemdrakekop of kwispelgerst te nemen, of misschien japanse kwee
O, en dat vergat ik bijna: in dit perkje leek me wollig saffloer heel aardig of omlijnde-buisbloemaloë
Maar je moet me helpen denken, wat geschikt zou kunnen wezen voor de border langs het paadje naar de vijver met de
brug
Vind je kalketrip niet leuk, of warrig navelblad of kluwenzuring...
"Ja, en dan een tuinkabouter met een mandje op zijn rug"
Kijk eens, hier kan een prieeltje staan met daaromheen wat franse wikke, turkse lelie, moffenpijp en engels lepelblad
En met zeerus, bosrus, alpenrus, moerasrus, trekrus, platte rus en ronde rus, boslathyrus en draadrus bij dit pad
Ook wat herderstasje, vrouwenschoentje, slofhak en pantoffeltje, giroffel, bruine snavelbies en rosse vossenstaart
Hoenderbeet en smal kanariegras, kaal kattenkruid en hazepootje, slangewortel, hondsdraf, leeuwetand en geitebaard
En op dit gedeelte had ik iets bijzonders willen hebben, zoals esparcette-hokjespeul of groene glibberzwam
En vooral niet te vergeten gagel, duist, kardoen en prikneus, kale jonker, witte onschuld, brave hendrik, tripmadam
Daarbij juffertje in 't groen met wilde bertram in het liefdegras, gebroken hartjes, kinderplant (die groeien reuze vlug)
En dit hokje stelt een bankje voor, omringd door vijfhoekspiegelklokje...
"Waarom niet een tuinkabouter met een mandje op zijn rug?"
Aan de rechterkant zou italiaanse ossetong heel mooi staan, ijle dravik, zilte zegge, valse salie, kleine ruit
Galigaan, bepoederd zonneroosje, hederik, gevlekte scheerling, waterpunge, bromnos en vergeten blaasjeskruid
En zo mogelijk teer guichelheil, doorgroeide boerenkers, gewimperd breukkruid, witte krodde, harlekijn en grote klis
Stinkend nieskruid, azarooldoorn, kranskarwij, gelobde melde, bolrapunzel, knikkend parelgras en kraaibes-berberis
Alleraardigst is misleidend dikblad, ringelwikke, kikkerdrilwier, bevernel, spleetvezelkop, kornoelje, portulak
Podaliria-mimosa, schermabronia en stipa, vallisneria, parrotia, lobelia en smak
Achterin zou ik wel arve, spelt of bosbies willen planten, en ballote, maar de grond is daar helaas een beetje stug
Dus maar liever lobbig kogelplantje of bollenzig kijkertje, alant, olijfgroen...
"Nee, ik wil een tuinkabouter met een mandje op zijn rug"
...steentje, zachte duizendknoop,......aangebrande orchis, isolepis...
"Nee, ik wil een tuinkabouter met een mandje op zijn rug"
...wieltje, zulte, bleekbosvogeltje verdomme, echte kluifjes, kleine watereppe...
"Nee, ik wil een tuinkabouter met een mandje op zijn rug"
...moerasvergeet-me-nietje, stil nou even, tijgerbekje...
"Nee, ik wil een tuinkabouter met een mandje op zijn rug"
"Nee, ik wil een tuinkabouter met een mandje op zijn rug"
"Nee, ik wil een tuinkabouter"
nl.wikipedia.org/wiki/Tuinkabouter
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De mobiele volkstuin (vervolg)

De ‘J’ van Jong

'De mobiele volkstuin' is een project van beeldend kunstenaar Annechien Meier. Eerder zagen wij in deze rubriek al haar ‘volkstuintjes op vliegtuig’.

Bevreesd dat het kind van de industriearbeider een
“kunstmatigen, verindustrialiseerden, onnatuurlijken en
onpersoonlijken mensch” zou worden,
richtten sommige lokale afdelingen van het Werk van den
Akker in de jaren 1920
een jeugdafdeling op! In het bovenstaand
‘abcvandevolkstuin’ vonden we onder de ‘J’van ‘Jong’ het
volgend vers dat we u hier niet willen onthouden:

Annechien Meier sprak nu met bewoners uit Transvaal,
die haar vertelden dat natuur in algemene zin en het
kweken van groenten belangrijk voor henzelf en hun kinderen is. Transvaal wordt ingrijpend geherstructureerd.
Veel woningen en tuinen staan op het punt om gesloopt
te worden. Ook de door een woonblok omsloten volkstuin
aan De la Reyweg, waar schoolkinderen en bewoners
hun groenten kweekten, is verdwenen. Nieuwe tuinen
zijn nog steeds niet gepland want koopwoningen worden
gebouwd en de grond is duur.
Het project De mobiele volkstuin vervult tijdelijk deze behoefte. Een groentetuin op wielen voor schoolkinderen
bewoners of bezoekers van de wijk. Een tuin die je op
elke gewenste plek kan neerzetten. Ook op plaatsen die
je niet een, twee, drie verwacht; het plein voor de Julianakerk, of zoals nu op een sportveld naast de la
Reyschool. Tijdelijk, maar met het doel het belang van
meer permanente volkstuinen in Transvaal zichtbaar te
maken.
(http://www.vkblog.nl/bericht/195831/
De_mobiele_volkstuin)
Zie ook http://www.annechienmeier.nl/

“Mijn Akkerken”
Ik heb een heel klein stukje grond,
Nauw enk’le meters breed ;
Ik slijt er ’s zomers meen’gen stond,
’K vergeet er last en leed.
Zoodra de schooltijd is gedaan,
Loop ik, in eenen draf,
(Maar ’k make eerst mijn schoolwerk af)
Naar ’t plekje grond, zoo aangenaam !
Ik spit en delf er, onvermoeid,
Plant groenten, peul en vrucht.
’K verzorg er bloempjes, opgegroeid,
Voor d’ Arbeid onbeducht ;
Salaad en boontjes, erwtjes, fruit,
Daar houd ik streng het onkruid uit ;
Ook prei en selder, ’k zeg ’t ronduit,
Daarvan verzaam ik rijken buit
Voor moeders keuken, waar’t best past,
En voor mijn broertjes-klein alvast.
[De Volkstuin, mei 1937]
En zo lijkt er met de moderne ‘schooltuinen’ niks nieuws
onder de zon! Red.

Vrijwilligersdag 3 april 2010 groot succes.

Leuk om te lezen
In Vlaanderen zijn verschillende instellingen en organisaties actief met de inrichting van volkstuinen. De belangrijkste is het in 1896 opgerichte ‘Werk van den Akker’.
Priesters en gegoede burgers wilden toen aan arbeiders
en werklozen gezond en goedkoop voedsel bezorgen en
hun een respectabele vrijetijdsbesteding geven, ‘ver weg
van cafés en revolutionaire ideeën’.
De provincie Oost-Vlaanderen heeft een aardig boekje
uitgebracht over de geschiedenis van de volkstuin’, ingericht volgens een abc. Het boekje is geheel te vinden als
pdf-bestand op het internet:
http://www.hetabcvandevolkstuin.be/abc_tekst.pdf
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