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Verenigingsorgaan van de Oegstgeester Volkstuin
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Zonnebloemlaan 22, 2343GC Oegstgeest
Tuinadres:
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Girorekening:
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4014955
3819165

Website: www.ovv-volkstuin.nl
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Jaarlijkse BBQ 18 juni
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
Prijzen Volkstuin

.

Plantjesmarkt is op zondag1 en zaterdag 7 mei.

Redactie:
tuin 75
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Agenda:

Hr. en Mw. Hermann
071-3014535

Jolanda Alkemade
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"Uit de dromen van de lente
wordt in de herfst jam gemaakt."
.
Inleveren kopij voor 21 Mei

Commissies:
Uitgifte van tuinen:
tuinzaken@ovv-volkstuin.nl
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hele tuin halve tuin

Tuinbewerking / verhuur apparatuur
€ 12

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

Reserveren in het Praathuis of via de tuincommissie
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de grond afsnijden zegt m‟n opa‟.
„Da‟s een hoop mest!‟ – „Ja, dat was een vergissing‟.
„Koffie? „- „Nee, het Praathuis is dicht‟.
„We moeten het toch eens over dat hekje tussen onze
tuinen hebben‟ – „Ja, daar heb je gelijk in.‟
„Kaal hè, al die tuinen aan het begin van het seizoen!~„Jaha, in de zomer ziet dat er toch even anders uit!‟
„Goedemiddag, ik stoor toch niet?‟- „Nee hoor, we hadden hier even een bestuursonderonsje!‟
„Zo, heb je ze weer verdiend?‟ – „Ja, morgen is er weer
een dag…‟

Lente op de tuin
Uw redactie legde de oren te luisteren op de tuin, registreerde actuele gespreksflarden en doet verslag…
„Zo, ben je weer begonnen?‟ – „Ja, het werd weer tijd,
hé!?‟
„Nou, je bent al lekker bezig geweest, zie ik!‟- „Ach, dat
valt wel mee hoor!‟
„Het ziet er al weer mooi uit bij je!‟- „Nou, ik heb het láten
doen!‟
„Lekker weertje vandaag, buurman!‟- „Jaja, even van profiteren!‟
„Al spul aan het voortrekken?‟ – „Nee, dit jaar niet.‟
„Nounou, dat wordt een hele klus voor je! „- „Ik zeg altijd:
zonder strijd geen overwinning!‟
„Ze hebben weer aan m‟n peulen gevroten‟ – „Ja, ze worden steeds slimmer.‟
„Mag je frambozen snoeien in het voorjaar?‟ – „ik zou het
niet weten, gewoon maar es voorzichtig proberen!‟
„Mag je frambozen snoeien in het voorjaar?‟ – „Dat kun je
aan die mevrouw daar vragen, die heeft er verstand van!‟
„Mag je frambozen snoeien in het voorjaar?‟ – „Ja, tot op

De redactie houdt zich overigens aanbevolen voor uw
verslag van gebeurtenissen op de tuin!

De redactie

P.s. elke gelijkenis met bestaande personen berust op
louter toeval….

Op tijd beginnen

Van de gemeente mochten we een wensboom invullen
met ideeën die we hebben over groen in Oegstgeest.
Aan ideeën - zo zagen we – bleek geen gebrek, maar
natuurlijk wel aan geld. Ook is nader kennisgemaakt met
andere "groen"organisaties in Oegstgeest, waar
we mogelijk in de toekomst gezamenlijk mee kunnen optrekken. Wat interessant zou zijn is om de enthousiaste vrijwilligers met ideeën en menskracht te koppelen
aan de gemeente die dat wil mogelijk maken. Dus als
jullie ideeën hebben en ook wat tijd en energie daarin
willen steken, meldt het dan, het kan eventueel ook in
plaats van de klusdagen worden ingevuld als een verenigingsactiviteit.
Verder kan ik nog melden dat binnenkort de nieuwe website van de vereniging de lucht in gaat. Dick heeft daar
veel tijd en energie in gestopt en we zijn ook benieuwd
naar jullie ervaringen. De website maakt het makkelijker
met elkaar in contact kunnen komen en informatie met
elkaar te delen.
Rest mij nog een ieder veel zaai- en pootplezier te wensen.

Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om
de nieuwe tuinders van harte welkom te heten bij onze
vereniging en hen ook veel succes te wensen in dit tuinjaar. We merken dat de lentekriebels bij dezen en gene
al hun werk doen. Geïnspireerd door Cruijff zeg ik dan
ook: “Tuinieren is simpel: je bent op tijd of je bent te laat.
Als je te laat bent moet je eerder beginnen.” Ik denk, ik
zeg het nu maar, want het seizoen is nog maar net begonnen.
Dit jaar begon met een geslaagde Nieuwjaarsborrel in
het Praathuis. Het was een gezellige bijeenkomst met
vuurkorven, glühwein, oliebollen en bitterballen. Hoewel
het koud en winderig was, was de opkomst groot en de
sfeer zeer oergezellig. Een eerste chapeau voor de Evenementencommissie!
Ook heeft het bestuur actief meegedaan op de door de
gemeente Oegstgeest georganiseerde bewonersavonden op 15 en 16 februari over de groenvisie. Op twee
avonden hebben we een informatiestand ingericht met
foto‟s en informatie over onze vereniging en onze ideeën
kenbaar gemaakt. Als bestuur streven we er naar de vereniging ook bij de gemeente te laten zien dat we bestaan
en mee willen denken. Nu is de vereniging deel van een
groene corridor en we letten er natuurlijk op dat dat ook
zo blijft.

Geniet er van!
Hartelijke groe(n)ten,

Nicole Zwart
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ALV Notulen.
Als bijlage in deze tuinkabouter vindt u de notulen van de algemene ledenvergadering 2010.
Goed tuinjaar gewenst, Mathilde.

Onder uw aandacht.

Wel even van te voren afspreken als u de aanhanger wilt
gebruiken.

In de tuincommissie heeft een verandering plaatsgevonden. Jan Merkestein, die voorheen de tuinen uitgaf, heeft
de plaats ingenomen van Thijs Hoogland. De plaats van
Jan is ingenomen door Korrie Timmer. Zij gaat nu de tuinen uitgeven. Nu het nieuwe tuinseizoen gaat beginnen
heeft de tuincommissie een aantal punten die wij graag
onder uw aandacht willen brengen:
1. De paden bij uw tuin schoonhouden; struiken en
boompjes 50 cm aan de binnenkant van de tuin. Overhangende
takken
geven
vaak
overlast.
2. De fruitbomen tijdig snoeien, maximale hoogte is 2,5
meter; appel- en perenboom in januari/februari; kersenen pruimenboom nadat de vruchten eraf zijn.
Wanneer die maximale hoogte niet door de tuinder wordt
nageleefd, wordt het snoeien door de vereniging gedaan
op kosten van de tuinder.
3. Nogmaals een oproep om spullen die niet op de tuin
horen NIET bij het Praathuis neer te zetten of langs de
paden en parkeerplaatsen te deponeren (zoals afval,
huisraad , takken e.d.). Voor het afvoeren van afval van
uw tuin kan men de aanhanger van de OVV gebruiken.

Tot slot: in april gaan de tuincontroles weer van start. Dit
even om u er aan te herinneren dat de tuin dan klaar
moet zijn om in de komende seizoenen weer van alles te
kunnen gaan genieten.

Korrie en Miep.
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Mijn favoriete gereedschap: de SPORK!
Wij vonden in gereedschapsland weer een hebbeding: de
spork! De spork verenigt de eigenschappen van een spade en een vork, door de scherpe snijkanten is de spork
gemakkelijk in gebruik. Voorzien van een essen handgreep.
De kleine broer, de handspork, is een plantschepje met
de gepatenteerde snede van de Spork®. De website over
het ding: „de spork snijdt gemakkelijk in de grond, door
wortels om mooie vierkante plantgaten te maken. Door
de scherpe kanten ook ideaal om planten mee te delen.
Door de gaten in het blad kleeft er geen modder en klei
aan het blad, is het blad lichter van gewicht en daardoor
gemakkelijker in gebruik.‟
De Spork is een uitvinding van Rob Todd, een Gardendesigner uit Oxford Engeland en wordt exclusief geproduceerd door DeWit. Er is ook een spork handhak. De prijzen liggen tussen de 20 en 25 euro.
Een heerlijk begin van een nieuw tuinseizoen!

http://www.opentuinennetwinkel.nl/Webwinkel-Product546807/Handspork.html

Prima geregeld

een verse (tuin-)start.
Het gezamenlijk bestellen van aardbeienplantjes (Ostara,
doordrager) was dit jaar iets nieuws.

Op 29 jan konden in het praathuis de bestelde zaden en
stokken worden opgehaald. Zaterdag 12 maart konden
de bestelde aardappelen en aardbeien worden afgehaald. Wil en Herbert Hermann (de inkoopcommissie)
stonden tussen half elf en half één klaar met hun uitgestalde handeltje om alle klantjes weer te voorzien van

In Juli kunnen via de inkoopcommissie 4 niet doordragende aardbeisoorten besteld worden: Darselect, Corona, S. Sengana en Polka. Uitgeleverd wordt dan begin
augustus. In de volgende tuinkabouter meer hierover.
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lucht‟ is. Een van de mogelijkheden die de nieuwe website zal bieden is een ledenforum: leden kunnen daar
onderling communiceren. Bijvoorbeeld zaken te koop
aanbieden, adviezen vragen, dingen ruilen of elkaar tips
geven over interessante adresjes, koopjes, (zaden-)
markten. Kortom, allerlei tuinderszaken kunnen worden
uitgewisseld.

Goede communicatie:
speerpunt van het nieuwe bestuur
Inmiddels hebben de meeste leden ‘m in hun digitale
postbusje ontvangen: de eerste Nieuwsbrief van de
Oegstgeester Volkstuinvereniging. Een prachtig vormgegeven orgaantje, waarin deze eerste keer aandacht
werd gevraagd voor de klusdagen van het komende tuinseizoen. De redactie heeft met warme belangstelling kennis genomen van deze nieuwe loot aan de communicatieboom en toog naar het bestuur voor wat achtergrondinformatie. En een beschuitje met muisjes…

Hoe past De Tuinkabouter binnen dit geheel?
Zoals gezegd is De Tuinkabouter meer bedoeld voor
minder-urgente informatie en achtergronden. Dat kan ook
niet anders met vier uitgaven per jaar. En De Tuinkabouter kan natuurlijk weer kopij putten uit het forum.
Het ligt vooralsnog in de bedoeling om De Tuinkabouter
te blijven drukken, maar we sluiten niet uit deze in de
toekomst digitaal wordt verstuurd. Uiteraard alleen naar
de leden die zélf aangeven dat ze dat willen: we weten
als bestuur dat er leden zijn die graag een papieren
exemplaar ontvangen. Sommige mensen leggen De
Tuinkabouter op het toilet en lezen elke keer een stukje.
Dat is natuurlijk hartstikke lastig met een digitale krant,
dan moet je met je laptop of pc naar de wc! Maar digitale verzending scheelt natuurlijk in de kosten. Van het uitgespaarde geld kunnen we dan weer andere leuke dingen doen als vereniging.

Wat is het doel van deze Nieuwsbrief?
We hadden vooral behoefte aan een communicatiemiddel voor korte, (enigszins) urgente boodschappen vanuit
het bestuur naar de leden. Het is in dat opzicht een aanvulling op De Tuinkabouter, die vier maal per jaar uitkomt
en minder urgente informatie afdekt, of bijvoorbeeld meer
achtergronden belicht.
Waarom verzenden jullie de Nieuwsbrief per e-mail?
We hebben daarvoor gekozen omdat we er eens mee
wilden experimenteren. Het is een relatief goedkope manier om informatie te verspreiden, we sparen daarmee
kosten van papier, drukwerk en verzending uit. We beschikken bovendien inmiddels over een redelijk emailbestand van onze leden, al is dat niet helemaal up-to
-date. We roepen dan ook bij deze de leden op die de
Nieuwsbrief NIET DIGITAAL hebben ontvangen om hun
e-mailadres door te geven aan de webmaster (adres:
webmaster@ovv-volkstuin.nl). Dan krijgen ze „m de volgende keer ook!

Het ontwerpen van een website en het aanleggen en
onderhouden van digitale bestanden kost toch ook
geld?
Tja, het kost in elk geval veel tijd. We boffen dat we binnen het bestuur de expertise hebben waardoor dit mogelijk is. Als je dat werk uitbesteedt, is het niet te betalen.
Maar dat geldt voor veel vrijwilligerswerk (zucht)!

Zijn er ook nog andere plannen?
We zijn bezig met het aanpassen van de website. Die
wordt wat overzichtelijker en gaat meer mogelijkheden
bieden. We hopen dat deze vóór de zomervakantie „in de

En nu maar hopen dat alle leden regelmatig hun digitale
post lezen…
De redactie
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1. Dankbetuiging:

4. Uitslag kerstpuzzel.

Lieve mensen ,
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de hulp
en de belangstelling tijdens de ziekte en het overlijden
van mijn man Piet van de Kooij .

De redactie ontving een aantal oplossingen van de kerstpuzzel. Slechts een daarvan was foutloos. Mevrouw Mary van Steyn tuin 90 mag als winnaar van deze kerstpuzzel binnenkort haar prijs in ontvangst nemen. Van harte
gefeliciteerd.

Met vriendelijke groet,

Oplossing:

Ciska van de Kooij – Homan
Oegstgeest

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

3. Patatten van Jan Rutte
Beste redactie leden,
Onderstaande is misschien een leuke tip.
De oude Maurice wil graag in zijn tuin aardappelen planten, maar hij is alleen en oud en zijn zoon leeft in de gevangenis.
Hij schrijft een e-mail aan zijn zoon:
Lieve André, Ik ben erg verdrietig, omdat ik in mijn tuin
geen aardappelen kan planten. Ik weet zeker dat jij me
had geholpen de tuin om te spitten, als je hier was geweest.
Ik hou van je.
Je vader
De zoon schrijft meteen terug:
Lieve Vader, Raak alsjeblieft niets in de tuin aan!
Ik heb daar namelijk 'het spul' verstopt.
Ik hou ook van jou
André

Vertikaal:
1. Insectenvergadering van H&D - Bijenbijeenkomst
3. Generator elektrische energie - Aggregaat
4. Betaalt u jaarlijks naast de contributie - Pacht
6. Hierlangs klimmen de haricots verts - Bonenstokken
7. De nachtmerrie van Roos Los - Klusdagen
10. Verzamelplaats voor tuinafval - Composthoop
12. 15 jan 2011 - Nieuwjaarsborrel
14. Tuingereedschap - Hark
16. Binnengehaalde producten - Oogst
19. Gevuld kersttussengerecht uit TK - Vijgen
20. Sanitaire voorziening OVV - Dixi
22. Schop om te spitten - Spade
24. Tuinellende heet ook wel paardenstaart - Heermoes
26. Jeruzalem artisjok - Aardpeer
29. Glazen groentehuis - Kas
30. Halloweenvrucht - Pompoen

Nog geen 4 uur later staan de federale en lokale politie,
de narcoticabrigade en de terroristenbestrijding voor het
huis van de oude man.
Ze spitten de tuin spade voor spade om, zoeken iedere
millimeter af, maar vinden niks.
Teleurgesteld gaan ze weer weg.
Dezelfde avond nog krijgt de oude man een e-mail van
zijn zoon:
Lieve Vader, Hoogstwaarschijnlijk is de tuin nu helemaal
omgespit en kan je aardappelen planten.
Meer kon ik op deze afstand niet voor je doen.
Ik hou van je.
Groeten: Jan Rutten tuin 23
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Een onkruidvrije tuin na de ‘winterstop’?

Werk met vooraf opgekweekte plantjes. Die hebben een
grotere voorsprong op de kruidgroei dan wanneer u zou
zaaien.
Wie de moestuin weer opstart, doet er goed aan de bodem grondig voor te bereiden. Alleen zo kan u beletten
dat (on)kruiden uw groenten overwoekeren. Spitten is
meestal voldoende behalve als het perceel begroeid is
met zevenblad en andere wortelwoekerplanten.
Ontginnen is hier bijna de boodschap. Maai het zevenblad af en verwijder het maaisel. Graaf de wortelstokken
uit. Verwijder elk stukje witte wortel. Daarna kunt u nog
een volledig jaar de bodem bedekt houden met karton.
Voor een optimaal resultaat kan na het bewerken en bedekken van de bodem eerst nog een gewas zoals aardappelen of bladrammenas geteeld worden. Met zo'n
voorbereiding hebt u veel kans dat zevenblad verdwenen
is op voorwaarde dat de tuin van de buren of een aanpalend gras- of bosperceel niet overwoekerd is door deze
plant.
(bron: zonderisgezonder.be)

De natuur beschouwt een onbegroeide bodem als een
abnormale situatie die zo snel mogelijk moet verholpen
worden. Een onbegroeide bodem verliest aan kwaliteit
zowel wat betreft de structuur (de bodem wordt compact)
als de vruchtbaarheid (door uitspoeling verdwijnen de
plantenvoedingsstoffen). Er zal zich spontaan 'onkruid'
ontwikkelen. Dat gebeurt ook zo in de moestuin. Vooral
zevenblad, brandnetel en haagwinde kunnen de moestuin overwoekeren.
Zevenblad is een heel lastig meerjarig kruid. Via worteluitlopers breidt de plant zich in hoog tempo over grote
oppervlakten uit. Zevenblad verstikt de bladeren en het
ondergrondse wortelstelsel van de andere planten.
De brandnetel heeft een voorkeur voor stikstofrijke gronden. Waar de brandnetel niet wordt bestreden, vormt hij
een groot, dicht bos. Huidcontact met de brandnetel is
irriterend, omdat de brandharen doordringen in de huid
als een naald.
Haagwinde komt vrijwel overal voor. De stengels kruipen
over de grond tot ze een obstakel vinden. Daar duiken ze
de grond in, verdikken, vormen wortels en overwoekeren
het obstakel.

Zelfgeteelde groenten wel gezond!
De Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt)
betreurt dat in de pers geïnsinueerd wordt dat zelfgeteelde groenten de spermakwaliteit zouden doen dalen. "Een
eigen moestuin is voor een gezin een gezonde, aangename, milieuvriendelijke en economisch interessante vrijetijdsbesteding", stelt Jan Vannoppen, directeur van Velt,
in een persmededeling.

Preventieve maatregelen
Houd tijdens de winterperiode de moestuin bedekt met
stro of zaai een wintergewas zoals winterrogge of winterpostelein. Winterpostelein laat zich erg gemakkelijk verwijderen in het voorjaar en zorgt bovendien voor een lekker groen slablaadje in de winter. Winterrogge wegwerken in het voorjaar vraagt meer werk. Kippen vormen
daarbij een goede hulp.
Houd ook tijdens de groeiperiode de bodem bedekt. Dat
kan door mulching. Mulching is het bedekken van de bodem met plantmateriaal zoals stro of uitgetrokken onkruid
voor het in zaad kwam. Sommige tuiniers kweken speciaal planten die snel veel blad vormen om te gebruiken
als mulching (bijvoorbeeld smeerwortel).
Om kruidgroei op het tuinpad te voorkomen kunt u onbedrukt karton gebruiken of worteldoeken (in de handel verkrijgbaar) plaatsen tijdens de winter.
Laat kippen, eenden of ganzen los in de moestuin alvorens te zaaien. (niet toegestaan op onze volkstuinen).

Eerder onderzoek toonde wel aan dat hormoonverstorende chemicaliën in bepaalde pesticiden, plastics en cosmetica zelfs in lage dosissen een invloed hebben op de
ontwikkeling van de foetus, aldus Velt. Hierdoor krijgen
de mannetjes van diverse soorten vruchtbaarheidsproblemen. "Tuinieren is echter gezond, vooral als je ecologisch te werk gaat: met compost in plaats van kunstmest
en zonder pesticiden", aldus Vannoppen.
Velt voert momenteel de campagne www.123ecotuin.be
om particulieren bewust te maken, zodat ze stoppen met
pesticidengebruik in moestuin, siertuin, maar ook op
stoepen en opritten. Ook het verbranden van huisvuil en
behandeld hout is een ongezonde praktijk, omdat je zo
giftige dioxines verspreidt in je buurt, aldus Velt.
"Op bepaalde plaatsen waar de bodem vervuild is door
de gifuitstoot van zware industrie dient de overheid haar
verantwoordelijkheid op te nemen voor de sanering van
de bodem", vervolgt Vannoppen. "Het feit dat er op deze
reeds gekende plaatsen een probleem is mag geen aanleiding zijn om de bevolking op te zadelen met onzekerheid en angst om te tuinieren. Tuinieren is en blijft een
gezonde, fijne hobby, vooral als je het ecologisch aanpakt".(MP)

Leg een vals zaaibed aan. Maak het perceel minstens
drie weken voor het eigenlijke inzaaien zaaiklaar. Hierdoor komen kruidenzaden aan de oppervlakte (en dus in
het licht) en wordt het kruid aangemoedigd om te kiemen.
Vlak voor het werkelijke zaaien (drie weken later), verwijdert u dit kruid. Deze teeltmaatregel vermindert de druk
van kruiden die vroeg en snel kiemen. Het weer moet wel
voldoende warm zijn. Deze methode is enkel geschikt
voor groenten die vanaf eind april gezaaid of geplant
worden. Maak dan begin april een vals zaaibed. Voorkom
het onnodig bewerken van de bodem, want daarmee
brengt u zaden uit de onderste bodemlagen naar de oppervlakte die aan het licht kunnen kiemen.
Zaai in rechte rijen. Dat vergemakkelijkt later het schoffelen.

(bron: www.vilt.be)
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Beste medetuinder

dunnen, bij houden.
ons materiaal nazien en onderhouden ( een klus voor
iemand die zelf zijn moment wil kiezen)

Via de nieuwsbrief of als bijlage bij deze tuinkabouter
vindt U een lijst van alle tuinleden met de u aangewezen
klus-ochtend ingevuld. Ieder lid wordt geacht 6 uur werk
voor de vereniging te doen, maar we beginnen met een
indeling voor een ochtend, dus drie uur werk.
Kijkt U alstublieft of die datum U uitkomt, schrijf hem in
uw agenda en kom klussen.
Komt het niet uit dan kunt U met iemand ruilen, wilt U dat
niet, dan kunt U een andere dag kiezen of in overleg met
de kluscommissie ( klusdagen@ovv-volkstuin.nl) een
klus doen wanneer het wel uitkomt.
Laat het snel weten, dat werkt makkelijker.
We hebben pas één ochtend voor iedere tuin ingedeeld
omdat we hopen namelijk dat alles dan klaar is en dat
een tweede dit jaar overbodig blijkt te zijn, maar eventueel gaan we na augustus gewoon verder.
Vorig jaar mocht u uw voorkeur opgeven, maar dat doen
te weinig mensen en het kost veel meer tijd en puzzelwerk mijnerzijds, dus vandaar deze opzet voor dit jaar.
De ochtend betekent van 9 tot 12.30 uur, pauzes worden
ingelast naar behoefte, in elk geval koffiepauze van een
half uurtje.

Plantsoen langs hoofdpad;
rand schoffelen, wat snoeien (minder dan afgelopen jaar)
en rand snoeihout maken op 2meter afstand van het pad
van het populierenhout ter bevordering van overwinteren
van egels en ten behoeve van kleine roofdieren .
Berenklauw weg houden
Vrije tuinen, of opgezegde tuinen schoon houden (komt
misschien niet voor)
De feestcommissie denkt nog aan een windscherm voor
het praathuis. Weet U zelf nog een leuke klus ten behoeve van de vereniging, schroom dan niet, laat het ons weten.
En verder alles wat zich nog gaat voordoen en wat nodig
blijkt.
Kijkt U snel, ik heb geprobeerd op elke datum een gastheer/vrouw in te plannen, iemand die echt niets anders
kan dan voor koffie zorgen, en voor de doordeweekse
dagen geprobeerd te bedenken wie dat vorig jaar ook
alweer liever had. Klopt het niet, kies een andere dag, ruil
met iemand of laat het weten en kom in elk geval.

Wat gaan we doen? (behalve koffie drinken)
De laatste stukjes van pad 1 en 2 tegelen,
Het hoofdpad kuilen vrij houden,
Populierensnoei langs de A44 en het weiland, plus afvoer
van het groen,

Vriendelijke groet
Roos Los-den Hartogh en Korrie Timmer
klusdagen@ovv-volkstuin.nl
De lijst ligt ook in het Praathuis ter inzage.

Praathuis aan binnen en buitenzijde schilderen,
aanhangerruimte opruimen, plantsoen rond het huis uit-

Voedselbank.

komen om het teveel aan groenten (ik denk hierbij aan
courgettes, tomaten, paprika‟s en andere verse groenten)
op te halen. Het zou een vaste dag moeten zijn, bijvoorbeeld in het midden van de week. Tuinders kunnen dan
‟s morgens de groente e.d. neerleggen bij het Praathuis
en ‟s middags wordt dat dan opgehaald door de voedselbank, zodat het donderdags uitgedeeld kan worden. Dit
is maar een suggestie.

Regelmatig wordt er door kerken en instellingen voedsel
gevraagd voor de voedselbank. Dit kunnen levensmiddelen zijn, maar ook verse groente en fruit. Ervaring leert
ons dat er in de zomer en herfst ook op onze volkstuin
vaak een overmaat aan groent en fruit is. Afgelopen
herfst ben ik menigmaal aangesproken door tuinders die
te veel groente hadden. Vorig jaar heeft één van onze
tuinders al eens een stukje in de Tuinkabouter hierover
geschreven.

Dus nu onze vraag: is dit iets voor onze vereniging?
Laat uw reactie weten aan de tuincommissie of gooi een
briefje in de brievenbus van het Praathuis. Wij hopen van
u te horen!

Enige weken geleden heb ik contact gezocht met de
voedselbank Leiden. Zij waren erg enthousiast en ik heb
met hen afgesproken dat ik eind april zal laten weten of
de tuinders van de OVV hier misschien aan bij willen dragen. De voedselbank zou dan 1x per week langs kunnen

Korrie en Miep
tuincommissie@ovv-volkstuin.nl
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Spuiten op de tuin: zonder-is-gezonder

gen. Zo kan men het gebruik van bestrijdingsmiddelen
aanzienlijk doen dalen. Zonder is gezonder, zowel voor
het leefmilieu als voor de mens.

Mensen gebruiken sinds jaar en dag pesticiden om onkruid of plagen te lijf te gaan. Die producten werken
goed, maar vaak spuit je meer dood dan alleen het onkruid of de plaag zelf. En als het regent, spoelen bestrijdingsmiddelen met het regenwater mee de riolen in. Of
ze komen in het oppervlaktewater, in de bodem en zo in
het grondwater terecht.

In België wordt daartoe ook actief de aandacht gevraagd
voor de site www.zonderisgezonder.be.
Wat vinden we zoal op deze website?
Vooral veel tips over wat te doen bij ongewenste dieren
of plantjes op de (moes-)tuin, maar ook bij aanwezigheid
van ziekten en plagen. Keurig gerangschikt worden er
voor elk passende (milieuvriendelijke) maatregelen genoemd.

Omdat pesticiden en de afbraakproducten ervan schadelijk kunnen zijn, horen ze niet thuis in ons milieu. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat bij de productie van drinkwater steeds meer specifieke zuiveringstechnieken moeten
worden toegepast. Dat kost handenvol geld. Het is dus
beter om de vervuiling te voorkomen.

Ook alle mogelijke chemische bestrijdingsmiddelen zijn
op deze site alfabetisch geordend. De werking daarvan
wordt besproken, alsook de mogelijke bijwerkingen, voorzorgsmaatregelen. Maar ook hier: mileuvriendelijke alternatieven.

Het is perfect mogelijk om met een beperkt arsenaal of
zelfs zonder bestrijdingsmiddelen een mooie tuin aan te
leggen en te onderhouden. Jammer genoeg zijn de huis-,
tuin- en keukentips niet algemeen bekend. Daarom
werd de campagne Zonder is gezonder in België gelanceerd.

Kortom: deze site is een kijkje meer dan waard!
Momenteel is er discussie over de vraag of en wanneer
aardappels gespoten moeten worden.
Het bestuur heeft de vraag voorgelegd aan de landbouwuniversiteit van Wageningen.
Het antwoord luidde dat spuiten verplicht is.

Gemeenten en andere openbare besturen zijn daar al
sinds 2004 verplicht het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen af te bouwen, en ook de land- en de tuinbouwsector onderneemt actie voor een rationeel gebruik.
De burger kan natuurlijk eveneens een steentje bijdra-

In een volgend nummer zullen we hier nader op ingaan.

Handboek ecologisch tuinieren.
Het Handboek Ecologisch Tuinieren is een uitgave van
de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren
(VELT). Dit handboek is het resultaat van jarenlang zoeken studiewerk van enkele Velt-ingenieurs. Het boek heeft
een wetenschappelijke insteek, maar is ook een praktische en overzichtelijke handleiding voor de amateurtuinier die in zijn moestuin biologische, gifvrije groenten wil
kweken. In het boek worden alle basisbegrippen met
betrekking tot grond en planten helder uitgelegd. Daarbij
worden bijna 90 groentesoorten in detail beschreven.
Telkens wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende
teeltwijzen, de geschikte rassen en de meest voorkomende aantastingen. Al met al een onmisbaar handboek,
waarbij je je niet moet laten weerhouden door de dikte
van het boek en het soms wat Vlaamse taalgebruik! Meer
informatie over het handboek en de vereniging is te vinden op www.velt-nederland.nl
Inge Goud
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GEDICHT

Aspergelied
Aspergelief, Aspergeleed

Een gedicht over vergankelijkheid, leven & dood. Geschreven door Rutger Kopland, nadat een jonge vriend
van hem kort daarvoor was overleden. Prachtig, zoals de
groenten uit de tuin worden gebruikt als beeldspraak...

Ik lig met jou in hetzelfde bed,
wij slapen wel rechtop.
Jij steekt er net iets bovenuit,
nog net geen blauwe kop.

Jonge sla
Alles kan ik verdragen,
het verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen, kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.

Stapel ben ik op je lijf,
dat mag je nu best weten.
Ik vind je echt een reuze wijf,
gewoon om op te vreten.
Ik droom de hele lange nacht,
aan één stuk door van jou.
Ik zie een maagdelijk witte bruid,
klaar voor de ondertrouw.

Maar jonge sla in september,
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee.

Maar dan wordt plots die droom verstoord,
Van schrik staan we stokstijf.
‟t Gebeurd op klaarlichte dag,
een mes gaat in ons lijf.

Uit het werk van Rutger Kopland : Alles op de fiets
G.A.van Oorschot 1970
Verse asperges, een lekkernij!
Vanaf begin april is het weer aspergetijd. Een enkele
tuinder binnen onze vereniging oogst „het witte goud‟ uit
eigen tuin: een spannend werkje, maar het resultaat mag
er meestal wezen.
Wat velen niet weten, is dat er vlakbij Leiden uitstekende
asperges verkrijgbaar zijn, namelijk in de Aspergehof te
Woubrugge, een dorp in het groene hart tussen Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. De Aspergehof is er na
jarenlang onderzoek naar eigen zeggen in geslaagd groene en witte asperges van de beste kwaliteit te
telen. Drie generaties lang verbouwt de familie Noordam
asperges waarvan de excellente smaak en versheid bekend zijn tot ver buiten de regio. Veel van de producten
vinden hun weg direct van het land naar de consument.
Met meer dan 30 Ha grond, een diversiteit aan gewassen
en leerzame arrangementen bieden de Noordammerjtes
de consument een leuk en interessant programma.
Zo worden er rondleidingen georganiseerd langs de aspergevelden, die naar keuze kunnen worden gecombineerd met klompengolf, een picknick of lunch, een kookdemonstratie of proeverij.
Ook leuk: Op de website van deze aspergeboerderij vonden wij het aspergelied.

We worden in een kist gelegd,
en snel daarna gewassen.
Mijn rug is krom, de jouwe recht,
jij bent van eerste klasse.
Nog even zijn we bij elkaar,
daarna zal het nooit meer lukken.
Want jij gaat naar het buitenland,
en ik kom bij de stukken.
De aarde komt langzaam tot rust,
tien maanden duurt de break.
Dan wordt het bed weer opgemaakt,
voor een snelle nieuwe steek.
Dit is Aspergelief, Aspergeleed.

Bijensterfte
De winter is weer voorbij, tijd om de
balans op te maken: hoeveel bijenvolken hebben de winter niet overleefd? Navraag leert dat bij ons op
de tuin ook een aantal bijenvolken
zijn verdwenen.
Over heel Nederland is een verlies
geconstateerd van 1 op de 4 volken
(vorig jaar: 1 op de 5 volken).
De toenemende bijensterfte is een groot raadsel en mogelijk een groot probleem: bijen zijn immers nodig voor
de bestuiving van vele planten en bloemen!
In een volgend nummer komen we hier verder op terug.
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