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                         Nieuwsbrief 2013-01 – Mei 2013  

 
Beste Tuinleden, 
 
Via deze Nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van zaken die spelen op de OVV. 
 

Inhoud: 
1. Bericht van het bestuur 
2. Kruiden- en vlindertuin 
3. Repair Café 
4. Uitnodiging beurs “Groene Passie” 
 

 

1. Bericht van het bestuur van de OVV                                                4 mei 2013 

 
Beste tuinleden, 
 
Wij hebben via via vernomen dat er de afgelopen tijd enkele zaken op het complex zijn voorgevallen 
die op zijn zachts gezegd vervelend zijn. Vandaar dit bericht. 
 
1. Er zijn leden bezig geweest om materiaal en planten van een vrijgekomen tuin te (willen) halen 
voor eigen gebruik. Het moge duidelijk zijn dat dit absoluut niet door de beugel kan. In algemene zin 
geldt dat men niet aan andermans spullen komt. Voor het complex van de OVV geldt dus dat men 
niets te zoeken heeft op andermans tuinen en dus ook niet op vrijgekomen tuinen die nog uitgegeven 
moeten worden. Als we het gezellig en goed willen hebben op het terrein waar we met ons allen onze 
hobby uitoefenen, is het niet meer dan normaal om ons fatsoenlijk te gedragen en dit soort acties dus 
niet eens te overwegen. Als het duidelijk is wie zich met dit soort praktijken heeft ingelaten, kan het 
bestuur niet anders dan passende maatregelen nemen. Opzegging van het lidmaatschap is zeker een 
optie. 
 
2. Er zijn meldingen geweest van leden dat ze spullen van hun tuin missen. Dat men dit meldt is 
prima, dat moet ook. Maar laten we daarbij gewoon op een nette manier met elkaar communiceren. 
Het missen van spullen van de tuin is, helaas, de afgelopen jaren vaker voorgekomen.  
Wij onderkennen dit probleem en, hoe lastig het ook zal zijn, we zullen met ons allen moeten 
nadenken over een oplossing hiervoor. Dus mocht u een idee hebben over hoe dit aangepakt kan 
worden, laat het ons weten!Voor concrete suggesties kunt u contact opnemen met Wim de Winter. 
 
3. Een goede communicatie is belangrijk, maar dat werkt ook het beste als we de goede contacten 
daarvoor gebruiken;  daarom bij deze het volgende: 
-  voor opmerkingen over specifieke tuincommissie-zaken zoals een tuin die dreigt te vervuilen, kunt u 
zich richten tot de tuincommissieleden Hans Lagas en Korrie Timmer.  



-  voor overige zaken zoals vermissing van spullen, vernieling of andere  bestuurlijke zaken kunt u 
contact opnemen met  Wim de Winter van het dagelijks bestuur. 
 
Namens de OVV, 
Mathilde, Wim & Nicole.  
 
 
 

 
2. Kruiden- en Vlindertuin 

 
Het MEC zoekt vrijwilligers die willen helpen met het onderhoud aan de kruiden- en vlindertuin in 
Oegstgeest. De kruidentuin is te vinden op de Lange Voort en de Vlindertuin op de hoek van de 
Tromplaan/Adm. De Ruiterlaan.  Op de volgende data gaat men aan de slag met onderhoud: 
 
8 mei 10.30-12.00 kruidentuin 
16 mei 10.00-12.00 vlindertuin 
21 mei 10.00-12.00 kruidentuin 
28 mei 10.00-12.00 kruidentuin 
 

Normaal  gesproken kunt u zich aanmelden bij Roos Los, maar zij is nu met vakantie; heeft u 
interesse en vindt u het leuk om hieraan mee te doen, dan kunt u alle informatie vinden via de 
volgende link: www.mecoegstgeest.nl/ 

 
 
 

3. Repair Café 

 
 

Doe mee in het Repair Café Oegstgeest! 
 
Repair Café Oegstgeest gaat binnenkort van start! 
25 mei is de eerste bijeenkomst van 10 tot 15 uur in het gebouw van de bibliotheek en K&O aan de 
lange Voort. Vanaf dan is er iedere 4de zaterdagmorgen van 10 tot 13 uur een repareerbijeenkomst 
voor en door bewoners van Oegstgeest, steeds op een andere locatie in ons dorp.  
In het Repair Café helpen handige vrijwilligers hun dorpsgenoten bij het repareren van hun kapotte 
spullen. Er is gereedschap aanwezig. 
Alles wat het niet meer doet is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie.  
Samen aan het werk met een kop koffie, ontdekken dat repareren vaak niet zo moeilijk is en vooral 
leerzaam en leuk.  
Zo verminderen we de afvalberg en besparen geld en grondstoffen. Dus goed voor milieu en 
portemonnee! 
 
Repair Café Oegstgeest zoekt nog Oegstgeestenaren die handig zijn met:  
kleding/textiel, elektrische apparaten, fietsen, meubels/houten voorwerpen en computers 



En die het leuk vinden om als reparateur hun kennis te delen met dorpsgenoten. 
  

Ook zoeken we mensen die gastvrouw/heer willen zijn. Je zorgt voor koffie en thee, heet de 
bezoekers welkom en fungeert als aanspreekpunt voor de bezoekers in het Repair Café. 
 
Meer over de achtergrond en doelstellingen van het Repair Café vind je op 
www.repaircafe.nl/oegstgeest 
Interesse?  Mail naar repaircafeoegstgeest@gmail.com of bel 06 55735541  
 
 

4. “Groene Passie”; beurs voor ecologisch tuinieren 
 

 
 
In vervolg op het succes van vorig jaar wordt er ook dit jaar weer de beurs voor ecologisch 
tuinieren georganiseerd. Via de ervaring van leden die deze beurs het afgelopen jaar hebben 
bezocht, kan gezegd worden dat het zeker de moeite waard is om dit evenement te 
bezoeken! Data: 22, 23 & 24 november 2013 in de Americahal te Apeldoorn. 
Voor alle informatie: www.groenepassie.nl Als vereniging kunnen we profiteren van korting 
op de entreekaarten. U kunt zich hiervoor opgeven via secretaris@ovv-volkstuin.nl of 
telefonisch 071-5175678. Dan betaald u € 7,50 i.p.v. € 12,50 entree. Om hiervoor in 
aanmerking te komen, moet u zich opgeven vóór 1 juli 2013.  
 
                  -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   ----- 
 
Tot zover; in de volgende Tuinkabouter van juni as. kunt u weer al het andere nieuws lezen. 
En heeft u nog leuke ideeën voor kopij: altijd van harte welkom! U kunt het aanleveren tot 
en met 15 mei as. via tuinkabouter@ovv-volkstuin.nl of in de brievenbus van het Praathuis. 
 

                   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----                   
 
 
Met een hartelijke tuingroet,  
namens het bestuur van de OVV, 
Mathilde. 
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