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Redactie:
Fam. van Damme: tuin 19

Zoen nooit voor een tuinhekje, liefde is
blind….maar de buren niet!

071-5324114

tuinkabouter@ovv-volkstuin.nl
Louis Elsevierstraat 26
2332PM Leiden
Agenda:
Tuincontroles:
Maandelijks van maart t/m november
Verschijnen Tuinkabouter
Maart, Juni, Oktober, December
Schouwdatum Hoogheemraadschap 1 november

Prijzen Volkstuin

hele tuin

halve tuin

Lidmaatschap

€ 40

€ 33

Huur

€ 119

€ 60

Entree eenmalig bij betrekken tuin

€ 23

€ 14

Tuinbewerking / verhuur apparatuur

Borg

€ 150

€ 90

Het laten frezen van de tuin ( per keer)

20

Huren aanhanger per keer ( 1 hele dag )

10

Contributie voor leden en leden zonder tuin € 10
Sleutelgeld € 5

Reserveren in het Praathuis of via de tuincommissie
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Verder een interview met de winnares van de mooiste tuin van
dit jaar: Margreet van der Peet.
We bezochten de Tuinbeurs in Apeldoorn, wellicht een bron
van inspiratie voor u? Uiteraard een recept, dit keer een heerlijke wortelsoep van winterwortelen. En doet u mee met de prijspuzzel? Fijne kerstdagen gewenst!

Van uw redactie…
In dit winternummer leest u het laatste nieuws over hoe de OVV
vanaf 2014 verder gaat. Het bestuur en vele andere betrokkenen hebben veel inspanningen geleverd om de belangen van de
OVV te behartigen en het voortbestaan van onze vereniging
veilig te stellen. Welke veranderingen gaan plaatsvinden leest u
in de bijlage van de voorzitter. Ook heeft u gezamenlijk gekozen
voor een naam voor het complex; de secretaris onthult!

Groet,
Uw redactie

Nu het jaar ten einde loopt is dat een goed moment om de balans op te maken. We begonnen het jaar met het vervelende
bericht dat als gevolg van de financiële problemen van de gemeente onze huur zou worden verhoogd van ca. 4 euro naar
10.000 euro. Dat was natuurlijk behoorlijk schrikken, vooral
omdat tegenover die forse huurverhoging geen aanvullende
dienstverlening door de gemeente zou worden geboden.

komen om het tarief tussentijds behoorlijk te verhogen. Bovendien is bij erfpacht de zeggenschap over de grond beperkter
dan bij eigendom.
Tijdens de vergadering van 11 december jl. hebben de leden in
meerderheid besloten om tot aankoop van de grond over te
gaan. Het feit dat het Fonds 1818 bereid is om ons onder zeer
gunstige voorwaarden een hypotheek aan te bieden voor iets
meer dan de helft van de aankoopprijs, was daarbij natuurlijk
een belangrijk gegeven.

Na gesprekken met de leden besloot het bestuur onmiddellijk in
het geweer te komen en een overleg aan te vragen met het
gemeentebestuur. De inzet van dat overleg was niet zozeer een
verlaging van het bedrag, maar het bieden van een tegenprestatie voor het extra geld dat wij als vereniging jaarlijks verschuldigd zijn.

Namens het bestuur wil ik de leden hartelijk bedanken voor de
constructieve en plezierige manier waarop de discussies over
de toekomst van het complex gedurende de afgelopen maanden zijn gevoerd. Ter compensatie van de spanningen waarmee
dit soort onderhandelingen soms gepaard gaan, waren
de belangstelling, steun en bereidwilligheid van de leden onmisbaar.

Vanaf dat moment kwam de aankoop van het complex door de
vereniging als een haalbare optie in beeld. Als we dan toch veel
meer geld moeten gaan betalen, is het redelijk dat wij de eigendom van de grond verwerven en daarom zelf kunnen bepalen
wat daarmee te doen. Bovendien zou na verloop van tijd na
aflossing van het aankoopbedrag betaling kunnen komen te
vervallen.

De OVV heeft zich ontwikkeld tot een gemeenschap van enthousiaste tuinders die op elkaar betrokken zijn en gezamenlijk
de schouders willen zetten onder het verbeteren van het complex. Het verwerven van de eigendom is in dat verband een
logische stap die de gemeenschapszin zal versterken.

De gemeente was aanvankelijk niet zo happig op dit voorstel: ze
ontving liever het geld en wilde daarbij zeggenschap houden
over het gebruik van de grond. Maar na een effectieve lobby,
waarbij het bestuur dankbaar gebruik heeft gemaakt van de
expertise van een aantal leden en niet leden, zoals Nico Oltshoorn, ging de gemeente door de knieën. Verkoop van de grond
werd een bespreekbare optie.

Het bestuur is er trots op op deze wijze met de leden samen te
werken en geeft met veel plezier uitvoering aan de genomen
besluiten.
Mede namens de overige leden van het bestuur wens ik alle
leden en hun dierbaren een zalig kerstfeest en een gelukkig en
groeizaam 2014.

Tijdens twee ledenvergaderingen heeft het bestuur met
de leden deze optie verder verkend. Dat gebeurde door de voor
en nadelen ervan te vergelijken met de huurverhoging en de
mogelijkheid van erfpacht. Bij die laatste is lastig dat de hoogte
van het bedrag tijdens de rit kan worden verhoogd en dus niet
uitgesloten is, dat de gemeente in de verleiding zou kunnen

Hartelijke groe(n)ten,
Nicole Zwart
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Algemene ledenvergadering 11-12-13
Keuze erfpacht of koop
Woensdag 11 december 2013 was het een spannende avond in de grote zaal van van Wijckersloot.
Het was de tweede algemene ledenvergadering van de OVV van 2013, waarbij er een definitieve
keuze gemaakt zou worden tussen erfpacht of koop van de grond van het complex van de OVV.
Na stemming is er gekozen voor koop. Nu dit duidelijk is, moeten er nog een aantal punten nader worden uitgewerkt. Wij houden u
natuurlijk op de hoogte via de bekende Nieuwsbrief en mogelijk volgt er nog een ALV begin 2014.

Stemming naam complex
Het was overduidelijk dat men een naam voor het complex een goed idee vond en het is geworden:

“De Groenerie”
De planning is om begin 2014 een mooi naambordje bij de ingang van het complex te plaatsen.
Dan zal ook de tuinder die deze naam heeft ingebracht een leuke attentie ontvangen.
Namens het bestuur OVV, Mathilde.

4

Bestellen zaden, aardappelen, meststoffen, tonkinstokken, etc.
Samen met de Tuinkabouter ontvangen OVV-leden, die de afgelopen 2 jaren via de inkoopcommissie bestellingen hebben gedaan,
alsmede nieuwe leden, de nieuwe Prijscourant voor 2014 van Zaadhandel Van der Wal.
Hebt u de afgelopen 2 jaar niets besteld via de inkoopcommissie, maar wilt u dit jaar wel meedoen? Dat kan. De prijscourant van
Van der Wal en de bestelformulieren liggen in het praathuis. Maar u kunt de inkoopcommissie hierover ook bellen.
Bij de prijscourant van Van der Wal zijn twee bestelllijsten gevoegd, een voor zaden, tuinartikelen etc. en een voor pootaardappelen. De kortingsregeling is onveranderd t.o.v. het vorige seizoen ( 25 % op zaden, 10 % op overige artikelen en aardappelen). Evenals in afgelopen jaren wordt Orgakorn van Horticoop betrokken.
Aanleveren bestelling
Bij de prijscourant treft u ook het bestelformulier van onze vereniging aan. U kunt de bestelformulieren (Van der Wal zaden, Van
der Wal pootaardappelen en OVV formulier) deponeren in de plastic bak bij de ingang van tuin 53 of op het adres van de inkoopcommissie, d.i. Rijnzichtweg 50, Oegstgeest.
Uiterlijke datum voor het aanleveren van de bestellingen is Maandag 13 januari 2014.
De wijze van betaling blijft onveranderd.
Over de distributie van de bestelde goederen wordt u op de gebruikelijke wijze geïnformeerd. Vermeld s.v.p. uw e-mailadres en /of
telefoonnummer op uw bestelformulier.
Bestelling aardbeiplanten
De bestelling van aardbeiplanten staat geheel los van de andere bestellingen en wordt apart afgewikkeld. Bestelling van doordragende aardbeien via de inkoopcommissie zal in maart 2014 plaats vinden.
Details hierover worden later gecommuniceerd.
Helaas konden we dit jaar de 70 liter-zakken potgrond niet voordelig inkopen.
Mochten er nog vragen zijn, kunt u ons e-mailen of bellen.
Inkoopcommissie OVV
Herbert en Wil Hermann
Telefoon 071 3014535
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Interview | met Margreet van der Peet, december 2013
Aanleiding voor het interview is dat Margreet de prijs heeft gewonnen voor de mooiste tuin van de OVV! Haar tuin is een
echte blikvanger wanneer je het complex op komt, meteen aan het begin van het eerste pad. De tuin ziet er verzorgd uit
en heeft altijd een leuke, gevarieerde mix van groenten en bloemen.
Margreet vertelt verrast te zijn geweest om de prijs te ontvangen. Ze denkt dat het mede te maken heeft met de ligging van haar
tuin aan het begin van het complex waardoor veel mensen er vaak langs komen.
Margreet vertelt dat ze zes jaar geleden is begonnen met haar moestuin bij de OVV. Ze heeft eerder een moestuin gehad toen haar
kinderen nog klein waren en was toen al erg geïnteresseerd in biologie en in biologisch dynamisch tuinieren. Dat was toen net in
opkomst en werd op de kaart gezet door De Kleine Aarde (opgericht in 1972). Dit was een centrum voor duurzaam ontwikkelen en
was gevestigd in Brabant. Daar werden kleinschalige technieken ontwikkeld om het milieu te ontlasten op het gebied van onder andere biologisch tuinieren en voedselproductie. Bijzondere belangstelling had ze toen al voor de minder bekende gewassen zoals
pastinaak, koolrabi en broccoli.
Nu heeft Margreet met veel plezier het tuinieren weer opgepakt en vindt ze het heerlijk om buiten bezig te zijn in de natuur en geniet van wat de tuin zoal opbrengt. De kinderen en kleinkinderen gaan regelmatig mee. Het is mooi om te zien hoe ook de kleinkinderen genieten van het helpen op de tuin, vooral het plukken van fruit zoals bessen, aardbeien en bramen vinden ze leuk om te
doen en heerlijk om te eten. Naast dat het gezellig is om samen met het tuinieren bezig te zijn is het ook leerzaam voor de kinderen
en fijn om hen dit mee te kunnen geven.
Margreet vertelt dat er geen speciaal plan achter haar aanpak van de moestuin zit. Wel houdt ze
altijd rekening met teeltwisseling waarbij de grond verdeeld wordt in vijf delen voor de aardappels, bonen, bladgewassen, koolgewassen en wortelgewassen. De bloemen krijgen een plekje
tussendoor, daar waar ruimte is. Daardoor ontstaat vanzelf variatie en er bloeit altijd wel wat. De
bloemen zijn onder andere snijbloemen waar ook in huis lange periode van genoten wordt. Door
uitproberen en ook het uitwisselen met andere tuinders leer je vanzelf steeds meer soorten kennen en herkennen. Favoriet zijn onder andere cosmea (zie afbeelding hiernaast), korenbloem,
Juffertje in het groen, dahlia’s en klaprozen. Deels komen deze bloemen spontaan op.
Het leukste aan tuinieren vindt Margreet om lekker buiten bezig te zijn en in beweging te zijn. Het
is een hobby die ze nog lang hoopt te kunnen uitoefenen. Naast het fysiek bezig zijn bevat het
ook een sociale component. Je maakt makkelijk wel eens een praatje met mensen die langs komen en het is leuk om stekjes en tips uit te kunnen wisselen. De zorg voor de tuin is een gezamenlijke zorg, de OVV is niet voor niets een vereniging. Margreet vindt het belangrijk om die zorg samen te dragen en te delen. Door
het samen doen van klussen op bijvoorbeeld de klusdagen en ook het gezamenlijk bespreken van onderwerpen als bijvoorbeeld
huur of koop van de grond wordt het ook een gedeelde zorg en niet alleen een aangelegenheid van het bestuur. Het is nodig dat de
lasten niet door slechts enkelen worden gedragen, het zijn tenslotte allemaal vrijwilligers die heel hard hun best doen.
Gevraagd naar een gouden tip zegt Margreet die niet direct te weten, maar waar ze wel veel waarde aan hecht is het schoonhouden
van de tuin. Eigenlijk net zoals je in huis met regelmaat stofzuigt, is het voor de tuin belangrijk om te zorgen dat onkruid geen kans
krijgt door regelmatig te schoffelen!

Hartelijk dank voor het interview en de gastvrije ontvangst!
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Verslag | Vaktuinbeurs de Groene Passie, november 2013
In november vond gedurende 3 dagen de jaarlijkse tuinbeurs plaats in de Americahal in Apeldoorn. Samen met mijn man
Simon ben ik daar voor het eerst naar toe gegaan….
We gingen puur om wat inspiratie op te doen en
tips of misschien nieuwe technieken die het tuinieren kunnen vergemakkelijken of verbeteren.
Omdat ik lichamelijk wat beperkt ben en op de
tuin het zwaardere werk vaak moet overlaten
aan anderen, ben ik extra geïnteresseerd in hulpmiddelen die dergelijke klussen kunnen verlichten. Het was niet zozeer mijn bedoeling om spullen te gaan kopen, maar niets was minder waar,
we kwamen thuis met een fantastische buit!
De Americahal is ruim en er was genoeg plek
voor de ongeveer 70 kramen met al hun toebehoren. Daarnaast werden op de bovenverdieping
lezingen gegeven over bijvoorbeeld
‘permacultuur’ en hoe je in zeven stappen een
mooi gazon krijgt. Daar zijn we zelf niet heen
geweest, het ging ons om de praktische kant van
het tuinieren in de moestuin.

In de hal was het steenkoud, dus iedereen hield zijn jas aan. Er was een ruim terras waar je koffie kon drinken en wat kon eten, dus
op tijd even pauzeren. Ook als je niets wilde gebruiken kon je daar gaan zitten.
Er waren kramen met gereedschap, met siervoorwerpen voor in de tuin, imkers, bloembollen en zaden, tuinhuisjes, kramen met
boeken en tijdschriften, gedroogd fruit, pannen, etc. (voor een volledige lijst zie www.groenepassie.nl). Het enthousiasme van sommige verkopers was natuurlijk aanstekelijk.
Er was een kraam met gereedschap dat deels uit koper bestaat. Dit zou slakken voorgoed uit de tuin verjagen! Dit sprak ons enorm
aan, dus direct een praatje aangeknoopt met de verkoopster. Bij nadere kennismaking bleek dat dit bij grotere slakkenfamilies toch
niet zo snel zal gebeuren. Slakken die in contact komen met koper voelen een elektrische trilling die zij onaangenaam vinden.
Slakken onthouden zo’n ervaring ongeveer 14 dagen en zullen
naar die plek in die periode niet snel terugkeren. Naar een
naastgelegen plant die ook lekker is zullen ze echter gerust toe
gaan. Het alleen bewerken van de grond met een gereedschap
dat deels uit koper bestaat, laat niet genoeg koper achter om de
slakken af te schrikken. Daarvoor is een koperen ‘kraag’ nodig
om de plant te beschermen.
Deze kraam had wel mooi aangepast gereedschap voor mensen
met een lichamelijke handicap, maar dat voelde helaas niet zo
degelijk aan en was daarnaast ook kostbaar in aanschaf.
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Verder was er een kraam uit Baarlo met appelbomen die veel vruchten geven maar wel klein blijven (worden maximaal twee meter).
De boompjes hoeven niet gesnoeid te worden. Om te zorgen dat de bloemen elkaar bestuiven moet je wel tenminste twee verschillende soorten naast elkaar zetten. Je kon ter plekke de verschillende soorten appel proeven. We hebben twee boompjes meegenomen en thuis in de grond gezet.

Een andere kraam met gereedschap was van firma de Wit uit Groningen. Zij verkopen al
meer dan een eeuw gesmeed gereedschap in alle soorten en maten en vormen. Ik kocht
er een bijzonder soort handschoffeltje.
Het gereedschap voelt degelijk aan maar is niet zwaar en daardoor gebruiksvriendelijk.
Op de website van deze firma is meer informatie te vinden en een volledige catalogus.
Voor de prijspuzzel van december van deze Tuinkabouter hebben we twee handgereedschappen meegekregen!
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Tenslotte hebben we nog een fantastische rotende snoeischaar gekocht van het merk Mannsberger, volgens de verkoper de ‘Rolls
Royce’ onder de snoeischaren. Hiermee kun je dikke takken snijden/knippen zonder zelf veel kracht te hoeven zetten. Je knipt in
feite in fases door de greep een paar keer achter elkaar in te drukken waardoor de greep meedraait en steeds verder snijdt. Ook als
je weinig kracht hebt in je handen kun je op deze manier dikke takken snijden!
En er was bijzonder veel keus uit allerlei soorten bloembollen, voor een aantrekkelijke prijs.

Ook geïnspireerd geraakt? Waarschijnlijk komt de beurs volgend jaar weer.
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Recept | Romige wortelsoep
Type gerecht: maaltijdsoep
Aantal personen: 4 personen
Bereidingstijd: 30 min
Vegetarisch: ja
Ingrediënten
50 gram boter
1 ui gesnipperd
1 kilo winterpeen in stukjes gesneden
1– 1,5 liter bouillon
Paar takjes peterselie, of een kruidenmix zoals Provençaalse kruiden
Kerrie
Room, ongeveer 75 ml
Bereiden
Snijd de wortel en uit in blokjes. Smelt de boter en fruit de ui en daarna de wortel en kerrie mee. Voeg vervolgens de bouillon toe
(meer of minder afhankelijk van hoe dik je soep wil maken). Laat dit ongeveer 20 minuten zachtjes koken. Pureer met een staafmixer de soep tot een gladde massa en voeg zo nodig nog wat extra bouillon toe. Voeg de kruiden toe en roer goed door. Voeg tenslotte de room toe om de soep af te maken. De soep kan een dag tevoren worden bereid.
Lekker met stokbrood met kruidenboter.
Bron: Eigen variatie op verschillende recepten voor wortelsoep! Beproefd recept en makkelijk te maken!

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!
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Los de puzzel op en verzamel de letters in de gele vakjes. De oplossing is van boven naar beneden af te lezen.
Let op: in de gele vakjes moet ook een letter worden ingevuld! Mail de goede oplossing naar
tuinkabouter@ovv-volkstuin.nl of leg een briefje met de oplossing, uw naam en tuinnummer in het Praathuis.

Uitslag | woordzoeker herfst
Er waren 5 inzendingen voor de puzzel: Vera Hoogendijk is ditmaal geloot als prijswinnaar! Zij zal een attentie ontvangen van het
bestuur.
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De Evenementencommissie
nodigt u van harte uit om op 11 januari 2014 gezamenlijk het nieuwe tuinjaar in te luiden met een glühwein en oliebol in het Praathuis van de OVV.
Hopelijk tot dan!
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