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"Als de vos de passie preekt,
boer pas op je kippen."
.
Inleveren kopij voor 16 sept

Hr. en Mw. Hermann
071-3014535

Redactie:

Agenda:

Jolanda Alkemade

tuin 75

071-5171431

Dick Neuman

tuin 44

071-5154026

Jaarlijkse BBQ 25 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

Tuinbewerking / verhuur apparatuur

hele tuin halve tuin

Contributie en Pacht

€ 40

€ 33

Het laten frezen van de tuin ( per keer)

Entree eenmalig bij betrekken tuin

€ 23

€ 14

Huren aanhanger per keer ( 1 hele dag )

€ 4,50

Borg

€ 136

€ 79

Huren stroomaggregaat (1 hele dag)

€ 4,50

Contributie voor leden en leden zonder tuin € 10

€ 12

Reserveren in het Praathuis of via de tuincommissie
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Komkommertijd

BBQ zijn veelal de oorzaak van besmetting vandaar ook
wel de naam hamburgerziekte. Als echte volkstuinders
rijst dan toch wel de vraag tuinieren wij wel veilig. Ja
maakt u zich geen zorgen, de groente wassen is eigenlijk
altijd en vereiste voor de gezondheid, en laten we de
hamburgers 25 juni maar een keer extra omdraaien.

Bij het ter perse gaan van dit blad zit de schrik er in Europa goed in: de consument durft geen komkommers meer
te kopen en heeft ook angst voor sla, tomaten en paprika. Kortom: de „saladegroentes‟ zijn in de ban.
Dit in verband met de EHEC-bacterie, die in Duitsland al
veel slachtoffers heeft gemaakt. De Nederlandse glastuinbouw lijdt wekelijks vele miljoenen euro‟s verlies door
de paniek rond de genoemde bacterie.
En dat, terwijl nog niet eens zeker is of de bacterie wel
van een komkommer komt, sterker nog: de bacterie is bij
onderzoek niet aangetroffen op Nederlandse komkommers.

En verder:
„de komkommers zijn nu goedkoop, dus gewoon kopen,
wassen of schillen en genieten!‟
Indachtig dit devies plaatsen wij verderop in dit blad een
heerlijk recept voor koude komkommersoep!

De meest gebruikelijke besmettingsbronnen zijn: niet
goed verhit of rauw vlees, niet gepasteuriseerde melk of
vruchtensappen en rauwe groenten. Hamburgers op de

De redactie

Volkstuinieren doe je niet alléén

weet haar naam wel was die wat oudere vrouw die druk
was op het eerste pad) en zij had gezien dat bij Sonneveld een bord is gemaakt met daarop welke planten en
dieren te zien zijn op het complex. Als daar ook voor ons
belangstelling voor is, kunnen wij dat ook inventariseren.
Dat past ook in het groenbeleid van de gemeente. Zo
slaan we twee vliegen in één klap. Met de nieuwe website kunnen leden gemakkelijk alle soorten aangeven worden. De nieuwe website biedt veel meer mogelijkheden
en is ook met dank aan Dick fantastisch vormgegeven.
Suggesties kunnen naar de webmaster.

Onlangs heb ik mijn eerste tuincontrole gedaan en ik
moet eerlijk bekennen dat ik met genoegen zie hoe er
met liefde en toewijding wordt getuind op ons complex.
Iedereen heeft zo zijn of haar eigen stijl, maar toch voelt
het als één geheel.
Lopend op de paden dacht ik: waarom doen we die tuincontroles nu eigenlijk? Het is natuurlijk niet plezierig als
je wordt aangesproken door een bestuurslid op het riet in
de sloot of de heermoes en het onkruid, maar samen
tuinieren, betekent dat je rekening moet houden met elkaar. Als de sloot dicht groeit, is dat voor alle tuinen aan
die sloot vervelend. En helaas houdt onkruid zich ook
niet aan de door ons aangegeven tuinnummers. Kortom,
naast de verantwoordelijkheid voor je eigen stukje heb je
ook een stukje verantwoordelijkheid voor het tuinencomplex als geheel.

Zoals in deze tuinkabouter valt te lezen heeft het bestuur
ook besloten dat de verplichting dat er voor leden dat de
aardappels en tomaten buiten worden bespoten tegen
phytophthora. Daarbij geldt dat dus dat meer vrijheid ook
een grotere eigen verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Het bestuur heeft meer contacten met andere verenigingen en dat inspireert. Zo gaan we binnenkort jureren bij
de volkstuinvereniging Elsgeest. Het is altijd goed te zien
hoe anderen het doen, daar kun je van leren en het inspireert. Als er behoefte bestaat bij jullie aan een verkiezing
van de mooiste tuin, of het kweken van de dikste pompoen, doe een voorstel richting bestuur en we zullen er
naar kijken.

We hebben weer een geslaagde en gezellige klusdag
gehad. Heerlijk met een kopje koffie achter het nieuwe
windscherm dat ter plekke een verfje kreeg. Ook bleek
dat een mooie gelegenheid om naast verhalen zaailingen
uit te wisselen.
Een vast koffiemoment op zaterdag om 11 uur in het
Praathuis is wellicht een idee? Wel graag ook zelf koffie
meenemen, want die faciliteit ontbreekt helaas nog. We
denken als bestuur overigens na over de aanleg van
electriciteit in het Praathuis, zodat we daar ook makkelijker koffie kunnen zetten.
Tijdens dat koffiemomentje was er een klusdame (Miep jij

Hartelijke groenten,
Geniet ervan!
Nicole Zwart

3

Vos is er als de kippen bij!

ven, en het hek was inderdaad niet ingegraven‟. Van de
kippen, Zwart-witje en Zalmie (vernoemd naar hun respectieve kleuren) restten slechts de verensporen. Nicole:
„Aan de hand van de veren hebben we kunnen zien dat
er twéé sporen waren, dus waarschijnlijk twéé vossen.
We hebben deze nog een eind gevolgd, het was hier en
daar bezaaid met veren. Uiteindelijk kwam één spoor uit
bij de Leidsche Hout.‟ Er zijn (schokkende) foto‟s genomen na dit gruwelijk incident (zie links). Nicole, gedecideerd: „dood hoef ik ze niet terug!‟.

Hadden we vorig jaar in het voorjaar een
„Tuinkabouterspecial‟ over vogels op de tuin, we moeten
dat bij deze onverwacht nog eens dunnetjes overdoen.
Maar dit keer betreft het dode vogels, kippen om precies
te zijn. De aangevreten en halfverteerde kadavers worden door niets vermoedende medetuinders opgegraven
tussen de pas gelegde boontjes en de bloesemende tuinbonen. Hoe komen ze daar? Het antwoord is even verrassend als simpel: door dezelfde vos(sen?) die ook de
rest van Oegstgeest in zijn greep heeft. Vooral de Prinsessenwijk is in rep en roer door dode konijnen, verdwenen kippen en andere knuffels. Bewoners komen tot elkaar in hun gezamenlijke strijd tegen het rode gevaar. Nu
is een vos in ons dorp niet ongewoon, zeker niet aan de
rand van het dorp met aan de overkant de Leidse Hout of
ook de duinen in de nabijheid. Vorig jaar werd een dode
vos gevonden op de Geversstraat. Bij Rhijngeest zijn
onlangs twee lammetjes doodgebeten en waren er drie
kippen „ineens‟ weg. Ook langs het Oegstgeesterkanaal
zijn – volgens de Oegstgeester Courant – „in meerdere
nachtelijke strooppartijen kippen afgeslacht en
meegenomen‟.

En wat nu? Nicole vertelt dat ze de gemeente heeft gecontacteerd: daar had men al 40 meldingen binnen (!). Er
wordt nu door B&W geprobeerd „iets‟ te doen aan de

Van de „Almondehoeve‟ vernamen wij desgevraagd het
volgende: de vos heeft zich vergrepen aan pluimvee dat
inderdaad vaak op het terrein van de Almondehoeve liep.
Maar de kippetjes waren (verleden tijd!) in eigendom van
de familie Witteman van het belendende tuinbedrijf. Er
was ook (minimaal) één kalkoen bij, die nu wordt gemist.
Zelf heeft de woordvoerder de vos niet gezien, maar een
bewoner van het terrein heeft het beest al wel langs zien
komen en ook een buurman heeft hem inmiddels gespot.
Er is dan ook geen twijfel meer over de vraag óf het wel
een vos was (er gingen ook geruchten over een marter).
De familie Witteman was niet bereikbaar voor commentaar.
Oei oei, het komt nu wel héél dichtbij! Niet alleen vinden
we her en der de stoffelijke resten van de buit in onze
OVV-tuinen. Ook onze eigen voorzitter, die in een eerder
nummer nog zo trots meldde dat ze de twee kippen tot
het gezin rekende („ze gingen zelfs mee naar de speel
tuin‟), werd ‟s nachts aan huis bezocht door één (of
meer) snoodaards. Daarna was het kippenhok leeg.
Zit er wellicht een plan achter?

situatie door het aanvragen van een ontheffing, waarmee
de beesten (de gemeente gaat uit van één of meer nesten, de vos in de prinsessenbuurt lijkt een andere te zijn
dan de vos die in ons complex huis houdt) geherhuisvest
kunnen worden... Als er nog méér mensen – ook tuinders
– gedupeerd zijn, adviseert zij de gemeente te bellen:
„daar is iemand die speciaal over de vossen gaat‟. Het
verlies van de kippen („de ratten hebben we nog!‟) betekent niet dat er op korte termijn nieuwe hoenders de achtertuin van de familie Zwart zullen bevolken: „deze gebeurtenis biedt kansen op egalisatie en bestrating!‟.
Voor de OVV ziet Nicole weinig mogelijkheden tot ingrijpen. „Het vosvrij beveiligen van het hele complex is geen
optie, dat wordt veel te ingewikkeld.‟ Voor wat betreft
eventuele vossenlintwormen (zie onder) wordt aangeraden handschoenen te dragen of de handen goed te wassen – „daarin heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid.‟

Details:
We vragen voorzitter Nicole Zwart naar de precieze, hartverscheurende details. Ze vertelt dat „het‟
‟s morgens‟
tussen 06.00 en 07.00‟ gebeurd moet zijn: „heel vreemd,
maar ik heb niets gehoord, terwijl het toch een herrie
moet zijn geweest, gezien de toestand die we aantroffen!‟. Desgevraagd meldt ze dat ze zonder oordoppen
slaapt en dat haar man niet snurkt „maar we hebben wel
nét dubbel glas genomen‟. Op de vraag hoe de vos is
binnengekomen („via de voordeur, hij belde aan‟) weet ze
te vertellen dat hij via het kattenluik van de poezen is binnengekomen. De kipjes liepen in een ren, „open van bo-
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Dagelijks moet een vos ongeveer vijfhonderd gram aan
voedsel binnenkrijgen. Een vos doodt soms meer dan hij
nodig heeft. Vooral op plaatsen waar meerdere prooidieren op elkaar zitten en niet kunnen ontsnappen, kan hij
een ware slachtpartij aanrichten, bijvoorbeeld in kippenhokken of kolonies van grondbroedende vogels als kokmeeuwen. Voedselresten worden begraven en later weer
opgezocht, maar de vos legt geen voedselvoorraden
aan. Een vos is meestal zeer succesvol in het terugvinden van begraven voedsel.

Als er nog kadavers worden gevonden is het handig wanneer dat wordt gemeld bij de gemeente...

Waar één vos is, zijn er meer... (oei!)
De vos leeft meestal in een groep van zo'n zes dieren.
Een dominante rekel (mannetjesvos) en een dominante
moervos (vrouwtjesvos) worden begeleid door meerdere
moervossen, waarschijnlijk uit vorige worpen. Meestal
zijn alle vrouwtjes in een groep aan elkaar verwant. Rekels worden, zodra ze volwassen zijn, uit de groep verjaagd. De ondergeschikte moervossen zijn helpers, die
helpen met de opvoeding van de jongen. Soms planten
in een groep meerdere moervossen zich voort. De worpen worden dan vaak samengevoegd tot één groep welpen, die bij alle moervossen mogen zogen.
Het territorium kan tot 12 km² bedragen, al naar gelang
van voedselaanbod, veilige nestplaatsen en dergelijke.
Het biotoop wordt afgebakend met geursporen, voornamelijk urine en uitwerpselen, die worden geplaatst op
duidelijk zichtbare en ruikbare plaatsen, maar vooral op
vaak gebruikte plaatsen. Over het algemeen bakenen
alleen de dominante moervossen het territorium af met
urine. De vos kan tenminste 28 verschillende geluiden
voortbrengen, en hij kent ook een groot aantal houdingen
om mee te communiceren. Onderdanige vossen houden
bijvoorbeeld de oren naar achter, de mond lichtelijk open
met opgetrokken lippen, en kwispelen bochtig met hun
staart. Agressieve vossen plaatsen de oren zijdelings en
houden de mond wagenwijd open.

Achtergrond
De vos en zijn prooi...
Vossen jagen in hun eentje (solitair) meestal 's nachts en
in de schemering, maar in onverstoorde gebieden jaagt
hij liever overdag. De vos eet bijna alles wat hij tegenkomt. Hij kan hard rennen, tot zestig kilometer per uur,
alhoewel zes tot dertien kilometer per uur de normale
snelheid is.
Zijn prooien zijn meestal kleine en middelgrote prooidieren, zoals grote kevers, muizen en andere knaagdieren,
konijnen, hazen, vogels en eieren, regenwormen en
egels. Ook vruchten en bessen (vooral bramen) worden
gegeten, evenals aas, placenta's en afval. Een schaap is
te groot, maar aan een lammetje wil hij zich nog wel eens
vergrijpen.

En waar vinden we ze?
Vossen leven in een hol. Het hol is zelf gegraven of van
een konijn of een das. Het komt voor dat vossen zelfs
hun hol delen met konijnen en dassen. Een zelfgegraven
hol bevindt zich meestal in een zandbank, onder een omgevallen boom, tussen boomwortels of onder rotsen, en
heeft vaak twee tot vier ingangen.
Een groot hol, met meerdere ingangen, wordt een burcht
genoemd. Meestal gebruiken alleen drachtige vrouwtjes
het hol. Buiten het voortplantingsseizoen verblijft de vos
overdag meestal op beschutte plaatsen.
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hondsdolheid. Verder zijn ze ook drager van vlooien, teken, een serie parasieten waaronder de lintworm
(incubatietijd: 2-4 weken) de belangrijkste is (tot 4 verschillende soorten per vos!). De vos ondervindt geen
schade van de lintworm, maar de „vossenlintworm‟ kan
bij mensen een ernstige ziekte van de lever veroorzaken,
en soms ook een ziekte van longen, botten en hersen. In
Nederland komt de ziekte door de vossenlintworm bij
mensen zeer zelden voor. De ziekte is niet besmettelijk
van mens op mens. De vossenlintworm is tot nu toe alleen gevonden in de grensgebieden van Groningen en
Limburg. De vos krijgt de parasiet door het eten van besmette knaagdieren, waarna de „besmette‟ vos eitjes van
de lintworm uitscheidt. Mensen kunnen besmet raken
met de eitjes van de vossenlintworm (met het blote oog
niet te zien!) door contact met grond die door (hondenof) vossenpoep besmet is. Besmetting kan ook optreden
door het eten van besmette bosvruchten (bij regen kan
de poep op de vruchten of struiken zijn gespat). Niet onmiddellijk reden voor ongerustheid dus. Goed de handen
wassen is altijd verstandig, en dat geldt ook voor fruit en
groenten... (naar: www.rivm.nl)

Voortplanting: dat gaat hard.
De paartijd duurt van december tot februari, wanneer de
mannetjes vruchtbaar zijn. Een vrouwtje is in die tijd
slechts drie weken loops. De jongen worden na een
draagtijd van 52 à 53 dagen in de lente (tussen maart en
mei) geboren. Het hol wordt soms gedeeld door drachtige vrouwtjes.
Een worp telt meestal 4 tot 6 jongen. Worpen van 5 tot 8
jongen komen ook voor, bij uitzondering zelfs 10. Dit aantal is afhankelijk van het voedselaanbod. In gebieden met
veel vossen zijn de worpen kleiner. Veel jacht leidt tot
meer en grotere worpen. Na zes maanden zijn jonge vossen op het oog niet meer te onderscheiden van volwassen dieren. Tegen de herfst zijn de jongen volwassen en
na tien maanden zijn ze geslachtsrijp.

Tenslotte
Voorlopig zijn we de vos(sen) nog niet kwijt in Oegstgeest, laat staan van ons OVV-complex. Waarom dringen ze dit jaar zo ver door in de bewoonde wereld? Een
van de theorieën is dat er (te) weinig wilde konijnen
meer zijn doordat er enkele jaren geleden een besmettelijke ziekte heeft toegeslagen (myxomatose); navorsing
van uw redaktie leverde op dat dat in 2004 is geweest
(!?). Het is te hopen dat er via „bejaging‟ of
„herhuisvesting‟ iets kan worden gedaan aan de opdringerige snuiter(s). Helaas blijkt dat grote „verliezen‟ in de
vossenpopulatie worden opgevangen door extra veel
jongen te krijgen in het volgende jaar...
We houden u op de hoogte!

In het wild wordt de vos zo'n tien jaar oud. De meeste
vossen worden echter niet ouder dan 3 jaar. Meestal is
jacht de voornaamste doodsoorzaak. Ook worden veel
vossen verkeersslachtoffer.
De vossenlintworm: geen paniek!
Belangrijke ziektes waaraan vossen lijden zijn schurft en

De redaktie
(Bron: www.wikipedia.org)

Hekkensluiters gezocht
Hoewel het bordje misschien wat vies
is blijft de tekst nog leesbaar.
Helaas staat het hek regelmatig nog
open na 21:00 uur en soms zelfs de
hele nacht.
Een dringend verzoek aan alle tuinleden om bij vertrek rond of na 21:00
uur het hek te sluiten.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
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Help de voedselbank!
Vorig jaar hebben wij in de Tuinkabouter aandacht besteed aan een idee om (overtollige) groente in een bak te
verzamelen en eens per week aan te bieden aan de
voedselbank. Het bestuur heeft dit plan nader uitgewerkt
en had voorlopige afspraken met de voedselbank Leiden
gemaakt. Omdat het aantal reacties uit onze gelederen
echter tegenviel, is besloten dit plan tot nader order „in de
koelkast‟ te zetten. Het is lastig uit te maken of er weinig
reacties komen omdat mensen „vergeten‟ te reageren of
omdat mensen dit plan niet zien zitten en er dus niet aan
mee willen doen. Misschien moeten we een actieve peiling houden via de nieuwsbrief of zouden we er tijdens
een ledenvergadering nog eens over kunnen praten?
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Bestuur kiest voor afschaffen van de verplichting tot
spuiten tegen phytophthora

De regels bij aardappelteelt en tomaten in de buitenlucht zijn per ingang van 21 mei 2011 als volgt:

Hoe zit het nu met de regels rond Phytophthora?

1. Bij het teeltplan moet worden aangegeven of er door
de vereniging gespoten wordt tegen phythophthora. Indien er niets wordt aangegeven, zal er worden gespoten.
Indien een lid wenst dat er niet gespoten wordt, plant het
lid een door het bestuur geleverd gekleurd paaltje duidelijk zichtbaar vooraan de tuin naast hun tuinnummer. Deze paaltjes kunnen worden opgehaald bij het Praathuis
(met oranje bovenkant)
2. De eerste verantwoordelijkheid voor het signaleren
van de ziekte en het snel handelen ligt bij de leden zelf,
zeker als zij afzien van het spuiten. Leden dienen zich
dan ook te verdiepen in deze ziekte en uitingsvormen en
dienen ook hun aardappelen en tomaten regelmatig te
controleren. Met name na natte warme dagen en nachten
in de periode mei/juli kan de ziekte snel de kop opsteken
in jong groen aardappelloof. De personen die door het
bestuur zijn belast met het spuiten tegen phytophthora,
lopen bij hun ronde ook langs de tuinen van degene die
niet willen dat er gespoten wordt. Zij melden onmiddellijk
aan het lid en de tuincommissie in dien zij de ziekte herkennen. Dat geldt ook voor de tuincontroles.
3. Indien phytophthora de kop op steekt, is het lid genoodzaakt per direct dit te melden aan de tuincommissie
en zij zal direct maatregelen moeten nemen. Die maatregelen zijn:

Er blijken veel verhalen de ronde te doen over de vraag
of we als vereniging nu verplicht zijn te spuiten tegen
Phytophthora of niet. De volgende speuracties hebben
het volgende resultaat opgeleverd. We hebben wet- en
regelgeving nageplozen en daaruit blijkt dat we niet verplicht zijn om te spuiten. Dat geldt alléén als we een
agrarische onderneming zouden zijn die valt onder het
Productschap Akkerbouw (verordening PA bestrijding
phytophthora infestans bij aardappelen 2008) . En dat
zijn we niet. Volgens de statuten zijn we een vereniging
voor recreatief tuinieren in de ruimste zin van het woord
en is dus niet gericht op winstoogmerk (Zie Statuten, artikel 2, tweede lid).
Het bestuur heeft de bevoegdheid op grond van artikel
6.1. van het Huishoudelijk Reglement om voorschriften te
verbinden aan de teelt van bepaalde gewassen. Op
grond hiervan is reeds jarenlang de verplichting tot spuiten van aardappelen en tomaten in de buitenlucht voorgeschreven.
Niettemin is er ook al jaren een wens van velen om van
dit beleid af te komen. Er is regelmatig een dringend beroep gedaan op het bestuur om dit beleid te herzien. We
hebben naar aanleiding daarvan de zaak bestudeerd en
ook contact gezocht met omliggende volkstuinverenigingen en hen gevraagd hoe zij met hun beleid ten aanzien
van phytophthora omgaan en wat hun ervaringen zijn.
Ook hebben we Cees Pieterse, Hans van de Post en Jan
van Seggelen, die op ons complex tegen phytophthora
spuiten, om advies gevraagd.

- Het per direct verwijderen van het loof van de aardappelen en de tomatenplanten. Het loof wordt in een plastic
zak gedaan en dient direct te worden meegenomen. Ze
mogen niet op de composthoop of in de bruine bak. Ze
kunnen het beste direct (thuis) in de restafval container
worden gedaan.
- Binnen 10 dagen dienen de aardappels te worden gerooid en worden afgevoerd. Ook deze mogen niet op het
complex blijven.

De volkstuinverenigingen Koudenhoorn en Elsgeest hebben we benaderd en daar is géén verplichting dat tegen
phytophthora wordt gespoten en dat levert daar ook geen
noemenswaardige problemen op. Als phytophthora wordt
geconstateerd worden er direct maatregelen getroffen.
Zo wordt ook in het mededelingenbord een aankondiging
gedaan. Om deze ziekte zoveel mogelijk te voorkomen is
het niet te dicht op elkaar planten van de aardappelen
(en het aanaarden daarvan) aan te raden.

Voor alle duidelijkheid: Het bestuur hecht er aan dat het
spuiten tegen phytophthora op een verantwoorde wijze
gebeurt en dit zal dus door de vereniging gedaan worden
door de door het bestuur aangewezen daarmee belaste
personen. Kortom, het is niet toegestaan – anders dan
biologisch of in de tuincentra te verkrijgen middelen - zelf
tegen phytophthora te spuiten.
Voor dit jaar vragen we u aan de tuincommissie door te
geven indien u wenst dat er niet meer gespoten wordt.
Dat kan per email naar tuincommissie@ovv-volkstuin.nl.
Indien u dit heeft gemeld en een door het bestuur verstrekt paaltje – op te halen bij het Praathuis vanaf heden
- naast uw tuinnummer plaatst, zal vanaf dat moment uw
tuin niet worden bespoten.
Deze vrijheid die het bestuur nu biedt brengt dus ook
een extra verantwoordelijkheid mee indien u afziet van
spuiten. Het is dus van groot belang, niet alleen voor uw
eigen plezier, maar ook voor dat van de andere leden dat
u goed oplet op verschijnselen van deze ziekte. Zie hieronder voor informatie.

Het is dus aan het bestuur om te bepalen wat het beleid
is ten aanzien van het bestrijden van phytophthora. In de
bestuursvergadering van 17 mei jl. is dit punt aan de orde
gesteld en heeft het bestuur alles afwegende de volgende nieuwe lijn gekozen.
De regel dat per jaar (of meerjarig) een teeltplan moet
worden ingediend voor de teelt van aardappelen en tomaten blijft gehandhaafd, dat staat ook zo in het reglement.

8

Het bestuur zal dit beleid jaarlijks evalueren en de leden
daarover informeren.

Phytophthora:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Phytophthora

Namens het bestuur,
Nicole Zwart & Mathilde van der Burg

Foto‟s Phytophthora

Voorbeelden Phytophthora

De eerste aanmeldingen zijn binnen en de paaltjes geplaatst.
De paaltjes met oranje kop zijn af te halen in het praathuis.
Zoals u weet kunt u met de sleutel van het hek hierbinnen.
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Nicole ten voeten uit.

Beste leden van het bestuur,
Ik was zonet bij de firma Den Haan in Rijnsburg voor advies over gewasbescherming.
Ik heb ook geïnformeerd naar de verplichting spuiten in
de regio Bollenstreek i.v.m. Vitoftra. Het verhaal van hen
was dat dat niet meer wordt gedaan en dat er ook niet
meer op gecontroleerd wordt. Het zou ouderwets en achterhaald zijn. Vitoftra komt practisch niet meer voor en
mocht het een enkelen keer voorkomen (een ENKELE
KEER bij Eigenheimers) is spuiten op dat moment afdoende. Iemand uit Sassenheim wilde dat er toch gespoten werd, maar heeft dit juridisch afgelegd.
Mijns inziens goed nieuws.
Mijn verzoek aan het bestuur is om de beslissingen met
betrekking tot spuiten te herzien. En dit verhaal uit te
zoeken.
Ik wil het bestuur dan ook dringend verzoeken om mijn
aardappels NIET te spuiten totdat hier meer duidelijkheid
over is..

Deze charmante voeten werden gefotografeerd tijdens
de klusdag.
Het betreft hier de voeten van de voorzitter.
Andere kop boven dit artikel had nog kunnen zijn:
Voorzitter staat wortel te schieten op klusdag….
Bestuur aan de grond genageld…
Maar het werd uiteindelijk Nicole ten voeten uit.
Charmant maar wel aanpoten…...

Met vriendelijke groet,
Marinde Vromans
Trouwe(n) OVV-leden
Op vrijdag 6 mei zijn twee van onze OVV- volkstuinders
met elkaar getrouwd! Het gaat om Marjolein Neuman en
Job van Heur tuin 43, van wie de wederzijdse ouders
eveneens verwoed OVV-tuinders zijn! Het huwelijk werd
voltrokken in het gemeentehuis van Oegstgeest, waarna
er in besloten kring een koffiemaaltijd plaatsvond. Bij de
receptie (in de strálende zon, met knisperend-verse
groentjes bij de borrel) zagen we diverse OVV-bekenden
langskomen... We wensen het bruidspaar een behouden
vaart en gunnen hen ook van harte een vruchtbare oogst!

De redactie vraagt zich nog wel af van welke tuinders
onderstaande handen en voeten dan wel zijn?
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Koude komkommersoep
Nodig: yoghurt (halve liter), 2 komkommers (zaadjes eruit), wat munt, citroensap, teentje knoflook zout, peper en
een pakje (imitatie)krab
Werkwijze: alle ingrediënten in de blender tot soep pureren en een half uur goed koud laten worden, garneren
met royale stukjes krab en een takje munt.
Komkommer in de wok
Was de komkommer maar schil hem niet.
Snijd de komkommer in de lengte in vieren.
Verdeel het in stukken van 5 cm.
Maak de paprika schoon en verwijder de zaadjes.
Snijd de paprika in stukjes.
Maak de lente-ui schoon en snijd ze in ringetjes.
Verhit de olie in een wok en roerbak alle groente op hoog
vuur 4 minuten.
Breng het op smaak met zout
Eet smakelijk

“Zomaar Taal en Tuin”

Ergens roert dit mijn ziel; ik weet niet goed waarom. Misschien is het wel de verwondering die mij immer weer
overvalt als de lente ontluikt en ik zie wat er groeit uit die
hele kleine, kleine zaadjes…

Zo af en toe vind ik het heerlijk om, zittend in de achtertuin omgeven door de zoete geur van
diverse bloeiende rozen, te lezen in gedichtenbundels
die ik van mijn moeder heb gekregen.
Dan is het bijzonder om iets tegen te komen wat mij aan
het moestuinen doet denken;
zeker wanneer ik die middag op de tuin bezig ben geweest.
Het volgende zou ik dan ook graag met u willen delen…

“Spade”
Zij bijt het eten uit de grond. Haar snede
keert het bestaansrecht om, vlak bij
de aarde. Wie haar schaafde, smeedde
wil geen gras, wil knol, verteerbaar blad.
Metaal klemt hout. Ooit breken zij hun eden.
Haar meester stoot. Zij steekt, zij doodt. Al wat
het duister zoekt wordt naar het licht geheven.
Zij spreidt een brokkelig bed voor oogstbaar
leven.”

“Ik ben een tuinman. Niets dan dat,
met aarde en met mest bespat;
ik buig mij neer, ik richt mij op,
ik klem de schoffel en de schop.
Ik wied, ik volg mijn diepste wet
als ik de naakte zaailing zet;
ik richt mij op, ik buig mij neer,
een tuinman ben ik en niets meer.”

- Van Geert van Istendael.
Na het lezen hiervan kreeg ik een blos van schaamte op
mijn wangen; mijn spade staat al een jaar te wachten in
de schuur tot ik haar zal repareren.
Dat wordt morgen mijn eerste klus…

- Fragment uit : “De Tuinman”
- Van Ida Gerhardt; Verzamelde gedichten.

Mathilde van der Burg.
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Senga Sengana
Late soort (pluktijd half juni – half juli)
Duits ras. De Senga Sengana is uitermate geschikt voor
de conserven industrie.
De Senga Sengana is een middelgrote bossige plant met
veel bloemtrossen met vrij kleine bloemen. De aardbeien
zijn kogelvormig en niet echt groot. De pitjes liggen diep
in de aardbei waardoor hij wat op de frambozenaardbei
gaat lijken. De vruchten zijn mooi rood van binnen en
hebben als ze rijp geplukt worden een sterke wat aparte
geur.
De Senga Sengana is gevoelig voor Botrytis. Dit is als de
aardbeien aan de plant al kunnen gaan schimmelen. Dit
is goed te verhelpen door stro of anti-worteldoek rond de
planten te leggen en de voeding met weinig Stikstof(N)
en meer Kalium(K) geeft. Dit geeft meer stevigheid

Bestelling en levering aardbeiplanten (nietdoordragende soorten)
Vanaf nu tot Zaterdag 9 juli kunnen aardbeiplanten (nietdoordragende soorten) besteld worden, die dan geleverd
worden op Zaterdag 16 Juli (tijdstip nader te bepalen).
Door de gezamenlijk inkoop krijgen we 10% korting op de
normale prijs (naar nu bekend ca € 0,40 per plant).
Erwin Duivenvoorden beveelt de volgende rassen aan:
Darselect
Vroege soort (pluktijd eind mei tot half juni):
Dit is een Frans ras. Goed te vervroegen voor in de kas.
geeft mooie grote lekkere aardbeien. doet het buiten
goed op alle soorten grond.
Polka
Middelvroege soort (pluktijd juni)
Stevige plant, ook voor de zwaardere gronden. Mooie
donkerrode aardbeien. Kan goed tegen kou, wordt daardoor ook veel in Scandinavië gekweekt. Een zeer goed
ras voor jam en om in te vriezen.

Andere rassen kunnen ook besteld worden mits verkrijgbaar. Voor de verkrijgbare rassen en de prijs (zonder korting) verwijzen we naar de website van Duivenvoorden
(http://www.kweduivenvoorden.nl ) onder “Wat is er nu te
koop?”

Korona
Middelvroege soort (pluktijd juni)
Waarschijnlijk de makkelijkste van de 1x dragende rassen. Daarbij ook erg lekker. Niet voor in de kas. Voor de
particulier al jaren een topper.

U kunt u bestelling opgeven door:
-Briefje, te deponeren in het praathuis of bij tuin 53, plastic doos bij ingang of Rijnzichtweg 50
-E-mail naar inkoopcommissie (inkoop@ovv-volkstuin.nl)
-Telefoon naar inkoopcommissie (071-3014535, 0612838893)

Digitaal nieuws

Nieuwsbrief

Website vernieuwd

De meeste tuinleden hebben ondertussen de 3e nieuwsbrief digitaal ontvangen. Leden die geen email adres
hebben of niet hebben doorgegeven hebben deze
nieuwsbrief nog op papier in de bus gehad.
Heeft u de nieuwsbrief niet digitaal ontvangen en wilt u
dat wel dan kunt u uw email adres doorgeven
aan webmaster@ovv-volkstuin.nl

Misschien heeft u het al gezien bij het intikken van
www.ovv-volkstuin.nl dat het vertrouwde toegangshek
van de website is verdwenen. Het heeft plaatsgemaakt
voor een gezellige overzichtsfoto. Het was al lang tijd
voor een nieuwe website maar zoiets kost ff tijd en overleg. De nieuwe site is nog niet helemaal af. Er komt eind
van het jaar nog een forum waarin u uw vragen kunt stellen aan andere tuinleden of waar u op het prikbord uw
overbodige tuinspullen aan kunt bieden .
Graag horen wij uw menig, reacties of suggesties om er
voor allemaal een leuke nuttige website van te maken.

Het is voor de vereniging onmogelijk om elke nieuwsbrief
voor leden zonder mailadres rond te brengen daarom
zullen de neiuwsbrieven ook opgehangen worden op het
publicatiebord bij het praathuis en liggen er een paar
nieuwsbrieven op papier in een bakje in het praathuis.
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Riet

de kruiwagen wordt gedeponeerd. Afvoeren van de bagger is van belang om verrijking van de wal met mineralen
te vermijden. Tijdelijk drooggevallen sloten kunnen worden uitgediept met behulp van steekspade en bats.
Sloothaak, stokzeis, baggerbeugel
De sloothaak is een soort viertandige vork, waarvan de
laatste 10 cm van de tanden in een rechte hoek zijn gebogen. Hij dient om losgesneden plantenresten uit de
sloot te trekken, vandaar de lange steel. Gebruik bij het trekken
zo veel mogelijk de beenspieren.
Dat geldt ook bij gebruik van de
baggerbeugel. Dit is een soort
schepnet met een metalen beugel, die aan een lange steel is
bevestigd. Zet de beugel omgekeerd in de modder en haal hem
hand over hand naar je toe waarbij je de beugel draait. Dicht boven de grond (of kruiwagen)
wordt de beugel opnieuw gedraaid en leeggeschud.

Bij de laatste tuincontrole is gebleken dat de sloten en
slootkanten bij veel tuinders erg vervuild zijn.
Na 21 juni mogen de sloten weer leeg gehaald worden
en dat is bij veel tuinen hard nodig om de goede doorstroming van de toch al niet diepe sloot te waarborgen.
Op de site van Stichting vrijwillig onderhoud van buitenplaatsen en landschappen vonden wij onderstaand bericht.
Opschonen van de waterpartijen.
Opschonen is het verwijderen van overtollige planten,
bladresten en bagger om doorstroming van water te bevorderen of om bepaalde leefgemeenschappen in stand
te houden (bijvoorbeeld de paddenpoelen). Opschonen
in handkracht is zwaar werk maar als de sloot regelmatig
opgeschoond wordt dan valt het best mee.
Voor het afsnijden van planten aan de (schuine) waterkant is de stokzeis een handig gereedschap.
Plantenresten in het water worden met een sloothaak op
de wal getrokken. Voor het uitbaggeren is er de baggerbeugel waarin de bagger op kant wordt getrokken en in

Riet

Bijencommissie bijeen.

lust is! Bijgaande foto werd ons geleverd door een lid van
de bijencommissie, een „vers geschoten‟ foto van een
prachtig plantje!
De redactie wenst de leden van de commissie veel succes met het goede werk binnen de OVV!

Zoals een echte vereniging betaamt, mogen wij ons verheugen in een groeiend aantal commissies. Naast de
commissie „Tuinzaken‟, de „Tuincommissie‟, de
„Inkoopcommissie‟ en de „Feestcommissie‟ is er nu ook
een „Bijencommissie‟ i.o. Deze commissie houdt zich bezig met – u raadt het – het wel en wee van de bijen op
onze tuin. Inmiddels telt de commissie drie imker-leden.
Als er vragen of opmerkingen zijn over de bijen op de
tuin kan men zich in verbinding stellen met de contactpersoon Hans van der Post ( j.vd.post@hccnet.nl), die
tuin 102 als thuiszetel heeft! Het zou kunnen zijn dat u
heeft gesignaleerd dat bijen gaan „zwermen‟ of dat u wilt
weten hoe u het beste kan spuiten tegen insecten, luis
en/of witte vlieg. Vanuit de commissie de algemene oproep om in elk geval NIET OVERDAG te spuiten. Als u
het nodig acht om te bestrijden door middel van spuiten,
doe dit dan in de avond, met een bijen-/
hommelvriendelijk middel (ook hierover kan u zich via de
contactpersoon informeren). De bijen en hommels worden namelijk verstoord als er overdag wordt gespoten en
dat is jammer, want de beestjes verrichten juist voor de
tuinder veel werk. Als voorbeeld kunnen de tuinbonen
worden genoemd, waar het in de tweede helft van de
middag gonst van de bijen en hommels dat het een lieve

Dringende bijenzaken:
Hans van der Post 071-5155807 / 06-42598009
Dick Neuman 071-5154026 / 06-22526137
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Windvrij terras Praathuis!!!

er een mooi windscherm gebouwd rondom het terras van
het Praathuis. De daadwerkelijke uitvoering heeft beide
heren 3 dagen gekost! Dat is wel een heel mooi stukje
werk en bij deze een dik compliment waard!: “Heren,
helemaal top & hartelijk dank!”HH
Met óók dank aan Henk Kruyskamp, die een hardhouten
raamwerk met bijpassende ruiten ter beschikking heeft
gesteld. En dat wij als OVV duurzaam bezig zijn, blijkt
maar uit het feit dat voor het 2e deel van het windscherm
een stuk van een afgebroken kas is hergebruikt (bijna
niet te tillen, maar alles voor het goede doel…). Tijdens
de laatste klusdag waren een aantal leden druk doende
om het één en ander te schilderen zodat het geheel er
straks goed uitziet en weer een tijdje mee kan. En tijdens
de koffie zaten we heerlijk een klein kwartiertje te genieten van het zonnetje, onbereikbaar voor de uithalen
van… U snapt ‟t al: Aeolus!

We hadden al een mooi terras voor het Praathuis, maar
nu is het helemaal super!
Zo westelijk gelegen dicht bij de kust, is de wind één van
onze vaste vrienden en dat maakte het nog al eens onaangenaam om op het terras van het Praathuis te vertoeven. Tijdens de laatste Nieuwjaarsborrel (en ook de afgelopen twee BBQ‟s), waar we rijkelijk werden bediend
door de god van de wind, “Aeolus”, bleek dat het terras
als verlenging van het Praathuis eigenlijk onmisbaar is.
Dat zette een aantal leden direct aan het denken en een
“plan de campagne” was geboren. Waarom niet een
windscherm optrekken langs de westelijke & zuidelijke
kant van het terras, zodat men er in het vervolg rustig uit
de wind kan zitten… En dan tegelijkertijd een optie inbouwen om het terras ook nog eens te kunnen overdekken, in geval van plotselinge regenval. Koppen werden
bij elkaar gestoken, tekeningen gemaakt, materiaal geïnventariseerd en inmiddels heeft een ieder van u het
mooie resultaat kunnen zien! Dankzij de creativiteit en
tomeloze inzet van Thijs Hoogland en Chris Plandsoen is

Mathilde van der Burg
(“rododendron; moet ik nu omlopen om op mijn tuin te
komen…”)

15

#MOES15 juni t/m 10 juli 2011

Nieuwe OVV-activiteiten in het verschiet.
Uit betrouwbare bron heeft de redactie vernomen dat de
evenementencommissie voorbereidingen treft voor een
vossenjacht deze zomer…..
Het is ons nog onduidelijk of we verklede bestuursleden
gaan zoeken op ons complex of dat er een jachtvergunning aangevraagd is bij de gemeente……..

De Veenfabriek, ZinaPlatform en FemaleEconomy trekken de volkstuinen in.
www.ffnaarmoes.nl
Nieuwsgierig naar alternatieve samenlevingsvormen binnen onze eigen maatschappij, zijn we vanaf 1 maart op
bezoek in de volkstuin. Lokaties waar je als buitenstaander van denkt dat problemen er nog opgelost kunnen
worden met een frisgroen kropje sla in ruil voor een
paarsblinkende aubergine; want stadsbewoners uit de
oude volksbuurten van onze steden tot aan de Maghreb,
leven hier samen. Voor #MOESlaten we ons gedurende
vier maanden adopteren door de bewoners van twee
tuincomplexen in Leiden en Amsterdam, om samen met
hen aan het begin van de zomer een voorstelling te spelen. Geïnspireerd door deze 'beweging van ontmoetingen' zullen we verspreid door de tuinen verhalen vertellen, onkruid laten bloeien, liederen laten klinken, en met
weemoed relaties laten verwelken omdat niet alles altijd
kan blijven bestaan. In de late avondzon musiceren we
ons een weg naar het buurthuis om gezamenlijk op te
treden bij de nagloeiende barbecue en met u onze glazen te laten klinken.

Leuke takkenzooi: maak een takkenril!
Een takkenril is een mooie en natuurlijke erfafscheiding.
Hoe maak je die? Sla twee rijen palen (gezaagd uit het
snoeihout) in de grond op 1 of 1,5 meter uit elkaar en
stapel daartussen de rest van het snoeihout (wilgenhout
is zeer geschikt). In de loop van het jaar zakt de ril in omdat kleine takken afbreken en verrotten. Bij de volgende
snoeibeurt kan de ril weer worden aangevuld. We hebben begrepen dat ook tijdens de klusdagen een dergelijke voorziening in het gemeenschappelijk groen op ons
complex zal worden aangebracht!

OPROEP
Helemaal terug: het wecken van groenten en fruit!
Het wecken van groenten en fruit komt weer „in‟! De techniek van het wecken is niet meer bij veel mensen bekend. Is er onder de leden van onze OVV iemand die
hierover een „workshop‟ kan geven?
Wij horen het graag! Reacties aan de redactie
(tuinkabouter@ovv-volkstuin.nl).
Veel informatie is al te vinden op
http://wecken.startpagina.nl/

Speeldata Volkstuincomplex Ons Buiten in Leiden 15 tot
en met 26 juni.
Tuinpark Buikslotermeer in Amsterdam Noord 1 juli tot en
met 10 juli
Entree € 15,00 / € 12,50 (CJP, 65+, groepskorting v.a.
10 personen, try outs)
Aanvang 20u00 / Matinee 14u00
Reserveren 071-3318053 / reserveren@vee
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