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De Tuinkabouter
Verenigingsorgaan van de Oegstgeester Volkstuin
Oplage 150 stuks
Postadres:
Zonnebloemlaan 22, 2343GC Oegstgeest
Tuinadres:
Willibrordlaan hoek Van Cuycklaan
Girorekening: 4014955
Website: www.ovv-volkstuin.nl

Bestuur:
Voorzitter: tuin 33
voorzitter@ovv-volkstuin.nl

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

Secretaris: tuin 73
secretaris@ovv-volkstuin.nl

Mevr. A.M. vd Burg
071-5175678

Penningmeester: tuin 89
penningmeester@ovv-volkstuin.nl

Hr. W. De Winter
071-5174048

Commissaris: tuin 32
tuincommissie@ovv-volkstuin.nl

Mw. K. Timmer
071-5157319

Commissaris: vacant
tuincommissie@ovv-volkstuin.nl
PR: tuin 19

Fam. van Damme
071-5324114
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Commissies:
Uitgifte van tuinen:
tuinzaken@ovv-volkstuin.nl

Mw. K. Timmer
071-5157319

Tuincommissie:
tuincommissie@ovv-volkstuin.nl

vacant

Inkoopcommissie: tuin 53
inkoop@ovv-volkstuin.nl

Hr. en Mw. Hermann
071-3014535

Inleveren kopij vóór 1 december 2013

Tuinieren is goedkoper dan therapie, en je
krijgt ook nog tomaten!

Redactie:
Fam. van Damme: tuin 19

Agenda:

071-5324114

Tuincontroles:
Maandelijks van maart t/m november
Verschijnen Tuinkabouter
Maart, Juni, Oktober, December
Schouwdatum Hoogheemraadschap 1 november

tuinkabouter@ovv-volkstuin.nl
Louis Elsevierstraat 26
2332PM Leiden
Prijzen Volkstuin

hele tuin

halve tuin

Contributie en Pacht

€ 40

€ 33

Tuinbewerking / verhuur apparatuur

Entree eenmalig bij betrekken tuin

€ 23

€ 14

Het laten frezen van de tuin ( per keer)

20

Borg

€ 150

€ 90

Huren aanhanger per keer ( 1 hele dag )

10

Contributie voor leden en leden zonder tuin € 10

Reserveren in het Praathuis of via de tuincommissie
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Van uw redactie…
Deze nieuwe Tuinkabouter is voorzien van uiteenlopende
nieuwtjes en interessante ontwikkelingen rondom de
OVV. Daarnaast treft u een verslag van de opening van de
Bijentuin en de gezellige BBQ. Verder staan er enkele belangrijke oproepen in van de inkoopcommissie en van een
betrokken tuinlid die een goede bestemming heeft voor
uw eventuele overschot aan groenten/fruit (zie achterzijde).

Ook via de sociale media laat de OVV meer en meer van
zich horen. Hoe u hier eenvoudig aan deel kunt nemen
(passief of actief) staat beschreven in een korte handleiding. Op deze manier kunnen we elkaar steeds makkelijker bereiken, al is het maar om een nieuwtje te delen of
een recept uit te wisselen!

Wat ben ik trots op weer een nieuwe tuinkabouter!

nu in onderhandeling met de gemeente. We willen daarbij graag langdurige zekerheid tegen een eerlijke
prijs. De gemeente, die aanvankelijk afwijzend was over
verkoop, heeft ons niettemin een bod gedaan waarover
we nu onderhandelen. Hierin worden we bijgestaan door
een makelaar gespecialiseerd in grondzaken, om zo te
kijken of we tot een voor de OVV acceptabele overeenkomst kunnen komen. Ook kijken we daarbij naar de financiering.

Groet, Uw redactie

Echt top! Alex en de familie van Damme hebben bovendien een nieuwe website ontworpen. Deze zullen we op
de Algemene Ledenvergadering op 4 november a.s. met
plezier laten zien.
De Open dag en opening van de prachtige educatieve Bijentuin was een groot succes waarbij we ook de Oegstgeester Courant hebben gehaald. Bij-zonder geslaagd!
De BBQ was wederom weer erg gezellig en lekker. Bij deze
wil ik nogmaals hartelijk de Activiteitencommissie bedanken.

We zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering aangeven welke stappen we hebben gezet en zullen dan aan
u één (of meer) voorstel(len) doen. Want het is uiteindelijk aan de leden om te bepalen wat de beste optie is. Dus
kom vooral naar de ALV.

We mogen erg blij en dankbaar zijn voor de inzet van vele
vrijwilligers, dankzij hen wappert weer de OVV-vlag, is er
een nieuwe damwand, een educatieve bijentuin, een kruiwagenhok én een ecotoilet.
Naar aanleiding van het voorstel van de gemeente om de
huur met 10.000 euro per jaar te gaan verhogen zijn we

Hartelijke groe(n)ten,
Nicole Zwart

Versterking gevraagd!

u meer informatie wil over de specifieke taak en de tijdsinvestering die dit vraagt, neemt u dan contact op met
één van de bestuursleden.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Zoals we u in de vorige Tuinkabouter hebben geïnformeerd, is er een vacature voor de Tuincommissie. Zodoende zijn we dringend op zoek naar iemand die het bestuur wil versterken en wil ondersteunen bij deze taak. Als
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Belangrijke mededeling:
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering OVV 2013
4 november 2013
Aanvang: 19:30 uur in de grote benedenzaal van van Weijckersloot, Oegstgeest.
De agenda met de daarbij behorende stukken ontvangt u binnenkort per mail of per post.
Graag laten we u hier alvast weten dat er een belangrijk onderwerp op de agenda zal staan:
de plannen van de gemeente met betrekking tot de huur van het complex van de OVV.
Reden genoeg om deze avond in uw agenda te zetten!!!
Wij hopen u allen te zien op de 4e november aanstaande.
Met een hartelijke tuingroet, het bestuur van de OVV.

De tuincommissie vraagt uw aandacht voor de volgende zaken:
1.

Schouwdatum en tuincontrole vindt half oktober plaats. Vóór die tijd moet de slootkanten schoon zijn en ontdaan
van riet. Als uw slootkant onvoldoende schoon wordt bevonden, dan kan dit financiële gevolgen hebben voor u.

2.

Alle leden die geen zichtbaar tuinnummer hebben aan het begin van hun pad, worden verzocht dit zo spoedig
mogelijk te plaatsen. Dit mag creatief worden ingevuld, bijvoorbeeld door het plaatsen van een huisnummerbordje op een paaltje. Als het maar goed zichtbaar geplaatst wordt op de tuin
aan het begin van het pad.

3.

Het verbranden van tuinafval is absoluut verboden; het enige wat is toegestaan is snoeihout en/of houtblokken die men verbrandt in een korf.
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Oproep | Ervaring met aardappel Rosagold
In het voorjaar hebben wij aan een aantal tuinvrienden de aardappel 'ROSAGOLD' geleverd, welke ons gratis door zaadhandel Van der Wal was gegeven om uit te proberen. Van een aantal van u hebben we de bevindingen met deze aardappel al op schrift.
Graag zouden we ook de ervaringen met aardappel "Rosagold" van degenen ontvangen, die tot nu toe niet gereageerd
hebben. Te denken valt hierbij o.a. aan teelt, opbrengst, kookeigenschappen en smaak. We zijn erg benieuwd hoe u
deze aardappel bevallen is. De tot nu toe binnengekomen berichten zijn divers.
U kunt schrijven en uw berichtje op tuin 53 in de box bij de tuiningang doen, maar bellen mag ook, en e-mailen
(inkoop@ovv-volkstuin.nl) is misschien nog makkelijker. Uw reacties worden door ons doorgegeven aan Zaadhandel Van
der Wal. Wij geven alles tel quel door, zonder in de tekst in te grijpen, van "drukfouten" afgezien. Bij deze berichtgeving
aan Van der Wal laten we de namen van de tuinders, die Rosagold hebben uitgeprobeerd, vanzelfsprekend achterwege.
Wij danken u hartelijk voor uw reactie.
OVV inkoopcommissie
Herbert en Wil Hermann, tuin 53
Rijnzichtweg 50
2351 AC Oegstgeest
Telefoon 071 3014535

Verslag van de BBQ | eind augustus
De jaarlijkse BBQ van de OVV vond dit jaar plaats aan het eind van de zomervakantie op 31 augustus. Hoewel het weer
wat minder goed was dan het de hele zomer was geweest, viel het uiteindelijk mee en bleef het gelukkig droog. De
feestcommissie heeft weer voor heerlijk eten en drinken gezorgd en voor een feestelijke entourage. Vanwege te weinig
belangstelling kon de voorgenomen Bingo helaas niet doorgaan. Het was weer een mooie gelegenheid om elkaar eens
op een andere manier te zien en om bij te praten. Leuk ook om diverse nieuwe leden te mogen begroeten!
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Interview | de heer Meijer
september 2013

Meneer Meijer deelde eerder al nuttige tuin tips met ons, dus reden genoeg om wat uitgebreider in gesprek te gaan en
meer te horen over meneer Meijer zelf. Het interview vindt plaats bij meneer en mevrouw Meijer thuis in Oegstgeest.

Wie is meneer Meijer?
Meneer Meijer is geboren in Slochteren. Omdat zijn vader bij het spoor
werkte moest het gezin nogal eens verhuizen, zo ging dat in die tijd als
je promotie kreeg legt meneer Meijer uit. Zo woonde het gezin ook een
periode in Hooghalen waar meneer zijn vrouw ontmoette met wie hij
later trouwde in Vught. Vanwege zijn werk bij het Marine Elektronisch
en Optisch Bedrijf (MEOB) gingen ze in Oegstgeest wonen waar meneer
Meijer ruim 40 jaar gewerkt heeft tot zijn pensioen in 1995. Ze kregen
twee dochters, waarvan er één in Amerika woont met haar gezin. Een
mooie reden om daar regelmatig heen te reizen!
Bij het MEOB werden ontwerpen gemaakt voor navigatie en communicatie voor schepen van de marine. Meneer Meijer werkte er als technicus en later, na een aanvullende studie, als technisch ambtenaar. Hij
specialiseerde zich steeds verder en werd een expert binnen de dienst.
Na zijn pensioen heeft hij nog een tijd bij het museum van het MEOB
gewerkt. In deze periode heeft hij van beschikbaar historisch film- en
foto-materiaal een video gemaakt over de geschiedenis van de marine
in Oegstgeest. Meneer Meijer laat hierover een fragment van het filmpje zien. Daarvoor had hij al een boekje geschreven over de historie van
het MEOB, in het kader van het 50-jarig bestaan.
Naast tuinieren heeft meneer Meijer als grote hobby het filmen, monteren en bewerken van films, bijvoorbeeld van de tuinreizen die hij met zijn vrouw maakt, maar ook van familiebezoeken.
Een wens van hem is om het hele tuinseizoen eens vast te leggen op film. Daarnaast is het digitaliseren en compleet maken van hoorspelen een grote hobby. Honderden hoorspelen heeft meneer Meijer op cd staan. Uiteindelijk gaat het bij
alle hobby’s om het creëren van iets, dat is niet makkelijk maar wel erg leuk om te doen.
Het tuinieren is een bezigheid die al jong is ingegeven. Meneer Meijer vertelt dat zijn vader in de oorlogstijd zelf naast
het spoor een grote tuin aanlegde. Een paard ploegde deze moestuin om, maar het schoffelen was een klus voor meneer Meijer (en het was een heel oppervlak!). Een anekdote uit die tijd is dat de vader van meneer Meijer ook tabaksplanten zaaide die een enorme oogst opleverde. Er werd een firma gevonden, Niemeijer in Groningen, die voor fermentatie en verpakking zorgde; ze konden vijf jaar vooruit! Het gezin was in de oorlogstijd nagenoeg zelfvoorzienend omdat
de vader van meneer Meijer alles groots aanpakte. Voor de melk werden bijvoorbeeld meerdere geiten gekocht. Het
hooi dat werd geoogst voor de geiten werd over het spoor met een lorrie aangevoerd, etc.
Op grond, die gemeente Oegstgeest al had gekocht voor de ontwikkeling van de wijk Haaswijk, heeft meneer Meijer enkele jaren een moestuin gehad en vanaf 1997 heeft hij een tuin bij de OVV.

Wat vindt u leuk aan de OVV en het tuinieren?
Het heerlijke van de tuin vindt meneer Meijer dat hij zich niet hoeft te bewijzen, er is geen competitie, waardoor het
ontspannend werkt.
Door de OVV heeft meneer Meijer er een aantal contacten en hobby’s bij gekregen. Een buurman op de tuin vroeg of
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meneer Meijer misschien belangstelling had om mee te gaan biljarten. Met het helaas overleden OVV-lid Sjaak van Vliet
heeft hij een aantal jaren iedere donderdagochtend gebiljart. Vanwege het competitie-element doet meneer Meijer dit
nu niet meer in clubverband maar levert hij wel voor toernooitjes computerprogramma’s waarmee de club eenvoudig
een toernooi kan uitschrijven en de scores kan verwerken.
Bij de biljartclub ontmoette meneer Meijer iemand die hij herkende aan zijn stem, namelijk de acteur Frans Kokshoorn
die vele hoorspelen heeft ingesproken! Dit leverde nieuwe input op voor deze hobby.

Wat verbouwt u zoal?
Van alles wordt er verbouwd, waarbij de nieuw zelf gemaakte koude bakken een enorme
aanwinst zijn. Onlangs heeft meneer Meijer nog spinazie en raapstelen gezaaid in de bakken. Cantaloupe-meloenen zijn altijd een groot succes. Waar het echtpaar Meijer zeer
enthousiast over is zijn de zaden van het merk: Abraham Sluis. Dit zijn oude rassen waarbij de smaak echt fantastisch is. Zo hebben ze deze zomer heerlijk tomaten gehad die
ouderwets smaakvol zijn en die heerlijk ruiken.

Favoriete gereedschap?
Zoals in de vorige Tuinkabouter al werd vermeld is het favoriete gereedschap van meneer
Meijer de smalle, op maat gemaakte schoffel. En daarnaast is de koude bak, weliswaar
niet echt gereedschap, een fantastisch hulpmiddel om groente (op) te kweken en bevordert het de oogst. Meneer Meijer heeft de bakken zelf gemaakt. Om de glasplaten in de
lijsten te zetten heeft hij speciaal een frees aangeschaft, maar dat was de moeite zeker
waard!

Tip van de dag?
Altijd schoffelen, ook al zie je geen onkruid! Het is belangrijk om de grond los te houden. Het helpt als je vóór het
schoffelen even een vijl over de rand haalt zodat de schoffel goed scherp blijft. Dit kun je ook met de schop doen voor je
die gebruikt.

Meneer en mevrouw Meijer, hartelijk dank voor het interview!
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De bijentuin: ontstaan, opening en hoe gaat het nu?
Wat er aan vooraf ging……
De bijentuin is een project van de imkers van de Oegstgeester volkstuinvereniging. Zij zochten al lang een plaats op het
volkstuincomplex om bijen neer te zetten van leden met of zonder tuin. De plek is niet alleen bedoeld voor bijen die de
gewassen op de volkstuin bevruchten maar ook om belangstellenden te prikkelen bijen te gaan houden en kinderen
dichter bij de natuur te brengen. Er is een speciale observatiekast waarbij je van heel dichtbij de bijen kunt zien. Ook is
er lesmateriaal voor scholen aanwezig. Op afspraak kunnen kinderen en belangstellenden een rondleiding krijgen over
de bijentuin en volkstuinen.

De opening
Op 29 juni van dit jaar is de bijentuin officieel geopend. Dit gebeurt aan het begin van de jaarlijkse open dag van de OVV.
Na een introductie door imkers en mede-oprichters van de bijentuin Dick Neuman en Hans van der Post, is de officiële
opening verricht door mevrouw Miep van Leeuwen. Zij onthult de observatiekast met de bijen. Voorzitster van de OVV
Nicole Zwart benoemt hoe trots de vereniging is op de nieuwe bijentuin en dankt de imkers voor het enorme werk dat
zij verzet hebben. Het resultaat is prachtig!
Na het officiële deel is er volop gelegenheid om de tuin en de bijen te bekijken, om vragen te stellen én om te genieten
van heerlijke taart (zelfgemaakt door (klein)kinderen van Thijs) en andere lekkernijen.
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Hoe gaat het nu op de bijentuin?
Het is rustig geworden op de bijentuin. Op de bijentuin staan nu twaalf
bijenvolken, die worden verzorgd door vijf imkers. De bezoeker die een
kijkje heeft genomen door het raam of op de bijentuin, heeft kunnen
zien dat er veel bijen in en uit de kasten vlogen afgelopen zomer. Alle
bijenvolken hebben de mooie zomermaanden gebruikt om een inhaalslag kunnen maken op het slechte voorjaar. Van enkele volken hebben
we zelfs honing kunnen slingeren.
Helaas staan in Oegstgeest eind augustus niet veel planten en bomen
meer in bloei waar de bijen nectar kunnen halen. Hierdoor zijn de imkers
genoodzaakt de bijen bij te voeren met suikeroplossing om een wintervoorraad aan te leggen. Bijna alle volken hebben nu voldoende suikerwater in de raten opgeslagen en de bijenkasten zijn voor de laatste keer
geïnspecteerd. We laten nu de bijen tot het voorjaar met rust. Het komende voorjaar staan deze volken klaar om de eerst bloesem kers, aalbes, peer en appel op de tuinen te bezoeken. Tijd voor de imkers om de
materialen schoon te maken en op te knappen, de bijentuin te verzorgen en ons voor te bereiden op het volgend jaar.
Er is veel belangstelling voor bijenhouden en we hopen op veel aanmeldingen voor de basiscursus bijenhouden 2014 bij de imkervereniging
Oegstgeest. Enkele cursisten van 2013 staan met hun bijen op de bijentuin en kunnen u al heel veel vertellen over bijen.

Meer informatie is verkrijgbaar via debijentuin@ovv-volkstuin.nl

Met medewerking van: Dick Neuman en Hans van der Post
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Recept | Marokkaans rundvlees met pompoen
Type gerecht: stoofpotje
Aantal personen: 4 personen
Bereidingstijd: 120 min
Ingrediënten
750 g runderlappen
2 uien
1 rode peper
40 g boter of margarine
zout
versgemalen peper
1 theelepel gemberpoeder
2 theelepels paprikapoeder pikant
1/2 theelepel gemalen komijn (djinten)
1 theelepel kaneelpoeder
1 zakje saffraandraadjes
1 courgette
500 g pompoen
1/2 zakje verse koriander (15 g)
10 zwarte olijven zonder pit

Bereiden
Vlees in 12 stukken snijden. Uien
pellen en snipperen. Peper in
lengte halveren, zaadlijst verwijderen en helften in stukjes snijden. In braadpan boter verhitten
en vlees rondom dichtschroeien.
Op laag vuur uien en peper ca. 2
minuten meefruiten. Zout, peper,
paprikapoeder, gemberpoeder,
komijn, kaneel en saffraan toevoegen en zoveel warm water dat
vlees onderstaat. Vlees afgedekt op laag vuur ca. 1 1/2 uur zachtjes
stoven. Courgette wassen en in stukken snijden. Pompoen schoonmaken en in blokjes snijden. Koriander fijnknippen. Courgette, pompoen en helft van koriander aan vlees toevoegen en 1/2 uur zachtjes
stoven. Op smaak brengen met zout en peper. Intussen olijven in
plakjes snijden. Vleesmengsel overdoen in schaal en bestrooien met
olijven en rest van koriander. Lekker met stokbrood of rijst
Bron: Allerhande recepten

The making of... | Het ecotoilet

Gebouwd door: Wim en Thijs e.a.

Oproep!
Heb je een goede tuin-tip, boekentip, of een nuttige of leuke bijdrage voor de Tuinkabouter?
Aarzel niet, wellicht verdient het een plekje in ons krantje! Mail het naar tip@ovv-volkstuin.nl!

10

Ditmaal een woordzoeker
Los de puzzel op door de woorden in de woordzoeker door te strepen. Lever de oplossing in bij het Praathuis
vóór 1 december 2013. Er wordt een winnaar geloot uit de inzendingen . Let op: De oplossing bestaat uit louter
letters (dus geen zin of bepaald woord).

Oplossing vorige keer| kruiswoordpuzzel juni: Buiten
Er was 1 goede inzendingen voor de puzzel: Wil Hermann. Zij is prijswinnaar en zal een attentie ontvangen van het bestuur!
Mocht u de juiste antwoorden van de puzzel van vorige keer willen weten, dan kunt u mailen of bellen met de redactie!.
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De OVV op Facebook!
Wie kent het niet: Facebook. Hét sociale platform voor iedereen. Wist u al dat u de OVV ook op Facebook kunt vinden?
U kunt op Facebook lid worden van de groep “Oegstgeester Volkstuinvereniging”. Hiervoor heeft u eerst een account
nodig op Facebook. Dit kost niks en is (echt!) de moeite waard. Om een account aan te maken gaat u naar
www.facebook.com, vult u de benodigde gegevens in (naam, email en een sterk wachtwoord) waarna u vrijwel direct
aan de slag kunt.
Heeft u al een account, maar bent u nog geen lid van de groep? Log dan in op Facebook en type het volgende in in uw
adresbalk: http://goo.gl/X3RfLS. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de groep van de OVV.
Als u de groep heeft gevonden, kunt u op de knop ‘lid worden’ klikken. Er wordt dan een bericht gestuurd naar de beheerder, die uw
account zal goedkeuren. Eenmaal lid blijft u altijd op de hoogte van
de laatste nieuwtjes omtrent de OVV. Diverse enthousiaste leden
voorzien de groep op Facebook vrijwel dagelijks van leuke foto’s en
berichten.
In de toekomst zullen we steeds meer van dit medium gebruik gaan
maken.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, stuur dan gerust een
mailtje naar redactie@ovv-volkstuin.nl

Ingezonden oproep
Sinds kort proberen we zo'n 20 mensen uit onze kerk wekelijks blij te maken met het teveel aan groente die van onze
tuin komt. Omdat dat toch teveel mensen zijn om te voorzien van onze tuin alleen, wil ik vragen of er meer mensen zijn
die daaraan mee willen helpen. Zowel gever als ontvanger blijven anoniem en het gaat echt alleen om wat men zelf niet
op kan, natuurlijk.
Ik breng de aangeboden oogst vrijdagmiddag na 16 uur weg naar
degene die het weer verdeelt. Als u hier zo nu en dan aan mee wil
doen, kan ik het komen afhalen op de tuin, of u kunt het brengen bij
tuin 38 op het 2e pad (op vrijdag voor 16 uur). Daar zal ik een krat
neerzetten waar het in kan. Mocht u vragen hebben of willen afstemmen dan kunt u via de redactie contact met ons opnemen per
telefoon of mail (Tuinkabouter@ovv-volkstuin.nl).
Alvast bedankt!
Dick en Anne-Mieke, tuin 38/39
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