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Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit. 

.  uur elko st oord door de oorziter a  de 

                  ere igi g Har e  Spoelstra. 
.  uur ope i g door o s erelid Ja  de Jo g. 
.  uur tot .  uur ku t u o der het ge ot a  ee  

                   hapje e  ee  dra kje ro dkijke  i  o s ieu   
                   ere igi gsge ou  aar te e s ee   foto- 
                   i pressie too t hoe lede  a  o ze er-  
                   e igi g  hu  tui  er are . 
                   .  uur start a  de BBQ oor de lede  a  

                                                                                              OTV.

 

Opening kantine en BBQ  
                        31 augustus...

Wil je nog mee doen met de fotowedstrijd… hoe jij je 

tuin ervaart op het complex van OTV. 

Wacht dan niet meer te lang. De inzendingen moeten 

deze week binnen zijn om nog voor de opening verwerkt 

te kunnen worden. Op de website van OTV vind je al een 

aa tal i ze di ge  aaruit je iss hie  og i spiraie 
kunt halen. Ook hiervoor geldt als je geen camera 

hebt of je kunt 

het niet digitaal 

verwerken loop 

even langs bij Wout 

van Nieuwpoort 

[W57] of Harmen 

Spoelstra [W59], 

wellicht kunnen zij 

je een helpende 

hand toe steken. En 

vergeet niet deze 

tekst aan te vullen: 

Onze tuin is .........

Foto,s van je tuin..

In september start de bondsbouwcommissie van de LBA 

weer. Je kan dan weer maandelijks je bouwaanvraag 

in laten dienen. Kijk even op de website van OTV welke 

formulieren je 

moet invullen en 

welke tekeningen 

en foto,s je mee 

moet geven. Als 

je de formulieren 

op orde denkt 

te hebben laat 

het dan door de 

bouwcommissie 

van OTV eerst 

even controleren voordat je alle formulieren gaat 

kopiëre , dat s heelt ee  hoop frustraie. De k 
erom   alle bouwwerken in de Oostvlietpolder zijn 

ergu i gpli hig.

Bouwaanvragen...

Nadat o ze To  Guerai  i  de ta higer jare  a  
de orige eeu   a ief erd i  het estuur e  

vrijwilligerswerk is voor hem het bestuurlijk  einde in 

zicht. Via de vereniging van eigenaren  het bestuur van 

de tuinvereniging lid en later penningmeester van de 

Leidse Bo d a  A ateurtui ders e  a ief ede erker 
van het Voorschoter museum, sluit Ton zijn loopbaan af 

op onze  najaarsvergadering 2013. De vereniging is hem 

maar ook Riet, zijn vrouw, veel dank verschuldigd voor 

hun grote inzet de jaren door. Gelukkig stopt Ton wel met 

het bestuurswerk maar z’n winkeltje kan hij niet echt uit 

handen geven. Voor raad en daad kunnen  we daar dus 

Vacature bestuursleden...

Ja... het is zover! Mede dankzij alle tuinders en niet-

tuinders die hebben meegeholpen hebben we een 

pra hige ieu e ka i e. )aterdag  augustus o  
15.00 uur vindt de feestelijke opening plaats en wij 

hopen dat alle tuinders komen kijken naar de grasgroene 

vloer, de glimmende keuken, de openslaande deuren 

naar het weiland, het vogelkooitje geschonken door Jan 

Duindam, de ingestuurde foto’s van de tuinen en nog 

veel meer.

En geef je nog gauw op (voor 25 augustus) voor de 

barbecue door € 5 per volwassene over te maken op op 

rekeningnr.:125 88 40 t.n.v. Onderlinge Tuinvereniging 

OTV  met vermelding van wat je graag eet, vlees 

(halal), vis, of vegetarisch en het aantal volwassenen en 

kinderen. 

Wil je zelf iets maken voor de BBQ  (bijvoorbeeld een 

harige taart, tzatsiki of salade  geef dit da  door op 
otv.secretariaat@gmail.com. Hulp bij het inrichten en 

afruimen van de BBQ is ook van harte welkom.



terecht. Ton zal de 

verantwoordelijke 

man blijven voor 

de inkoop.  Dat is 

maar goed ook want 

wie weet beter dan 

Ton hoe het nu zit 

et de ir a Dool, 
Hijdra en waar de 

gaslesse  a daa  
komen. 

Brengt mij op het 

volgende punt, er 

is ehoete i e  
het bestuur van de 

tuinvereniging aan 

een opvolger voor 

Ton. Het bestuur 

is de afgelopen twee jaar druk in de weer geweest 

et het op pote  zete  a  ee  ieu e ere igi g, 
aari  de orga isaie or   a  de oude ere igi g als 

oor eeld heet gedie d. De era dere de i ulli ge  
en inzichten op het volkstuinieren brengt ook een andere 

vorm van besturen met zich mee. Waar vroeger alles 

vanuit de gemeentelijke bureaus werd geregeld moet de 

vereniging tegenwoordig meer een eigen koers  varen.  

Ook moet de vereniging vaker een verantwoording  

ge e  ri hi g su sidiege er.  
De a ature a  oorziter is e e ee s a a t. Har e  
Spoelstra heet orig jaar de plek i  ge o e  a  Carla 
a  Eijk die de pe i ge  o der haar hoede heet 

ge o e . Har e  heet zi h herkies aar gesteld oor de 
fu ie a  oorziter.

Sa e ate d is er dus  ee  a ature oor alge ee  
estuurder e  oorziter a  o ze ere igi g.  Lijkt het 

je leuk om een bijdrage te leveren aan onze vereniging 

en ben je niet bang voor een beetje werk in een leuk 

en jong ! team, overweeg dan je kandidaatstelling voor 

ee  estuursfu ie ij OTV. Graag t ee eke , aar 
uiterlijk zes dagen, voor de algemene leden vergadering 

a   okto er  rage  e je o  dit s hritelijk 
aa  het se retariaat ke aar te ake . I  arikel  e  
11 van de statuten kan je nalezen hoe het staat met de 

e oegdheid e  de take  a  het estuur. Arikel  a  
het huishoudelijk regle e t s hrijt og iets o er de rol 
a  de oorziter.

In de vorige OTVaria hebben we je aandacht 

gevraagd voor geluidsoverlast van bosmaaiers. We 

begrijpen als geen ander dat het maaien van onkruid 

een lastig en zwaar karwei is. Bosmaaiers zijn daar 

ideale hulpmiddelen voor, alleen ze maken een 

hoop lawaai. We willen iedereen vragen die met een 

Geluidsoverlast...

bosmaaier aan de gang wil gaan om dat s’morgens 

tussen 09.00 uur en 11.00 uur te doen, met de 

uitzondering van de zondag want dan mag het echt 

niet.  We hopen door hier nogmaals de aandacht voor 

te vragen dat dit punt voor alle leden duidelijk is en 

dat iedereen s-middags ook van een redelijke rustige 

omgeving kan genieten. Want niets is zo vervelend 

als lawaai overlast van je buren als je van plan was 

om rustig in je tuin te gaan werken.  Houdt een 

beetje rekening met elkaar.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de LBA 

de jaarlijkse bloemendag gaat organiseren. Het 

estuur a  OTV heet eslote  o  i  ieder ge al el 
aan bloemendag te doen op de tweede zaterdag in 

septe er e  aa sluite d ij de aio ale zieke dag aa  
de bewoners  van het Verzorgingscentrum Haagwijk een 

bloemstukje aan te bieden. 

Hiervoor moeten ca. 100 bloemstukjes gemaakt worden. 

Dat gaan we doen op rijdag  septe er a af .  
tot a. .  uur e  a af .  tot a. .  uur i  de 
ka i e a  OTV. Een deel van de benodigde bloemen 

wordt gekocht, de rest van de bloemen, het groen en het 

bijmateriaal komt van de tuinen. Hopelijk zijn er weer 

veel mensen die rijdag  septe er i  de iddag 
of a o d ee ille  helpe  et het ake  a  de 

loe stukjes. Er ari g is iet oodzakelijk, er ordt 
ee  oor eeldstukje ge aakt et uitleg hoe te erk 
te gaa . Bloe e , groe , oase e  akjes zij  aa ezig. 
Wel graag zelf ee  s oeis haartje ee e e . 
Op zaterdag  septe er  waarschijnlijk in de ochtend 

worden de bloemstukjes naar Verzorgingscentrum 

Haagwijk aan de Beethovenlaan 2 in Leiden gebracht. Wij 

zoeken nog ki dere  die daar et ouder  ille  helpe  
ij het uitdele  a  de loe stukjes. 

Bloe stukjes e  uitdelers orde  alijd e thousiast 
ontvangen.

Wilt u eedoe  aa  het loe s hikke  iddag/ 
a o d rijdag  septe er  of helpe  ij het uitdele  
zaterdag  septe er  geef dit da  door aa  Carla 
. Eijk, tui  H , per e ail . a .eijk@het et. l of 

telefo is h  .

Bloemendag...



Lief en Leed...

Op  ju i, s- orge s o  ie  oor half ijf, is Siep 
Vaartjes ge ore , zoo  a  Lote Si gerli g e  

Marco Vaartjes. W35. Wij wensen jullie alle drie veel 

gezondheid en geluk toe. 

Vorige week is Jan 

Duindam in de douche 

ge alle  e  heet daar ij 
zijn heup gebroken. Het 

bleek zo’n nare breuk te 

zijn dat zowel de kop als de 

kom vervangen moesten 

worden. Jan gaat deze week 

revalideren in Leytenrode. 

Wil je Jan een kaartje 

sturen? dan kan dat naar z’n 

huisadres Lombokstraat 18 

2315 EN Leiden. 

Ook nu weer komt de schouw van de sloten in zicht. 

Wacht niet te lang met het schoonmaken van je 

sloot. In de technische ruimte of anders in de inkoop kan 

je een lange sloothaak vinden waarmee je het riet en 

andere waterplanten alvast uit je sloot kan trekken. Door 

u al te egi e  geef je jezelf at extra ijd.

Bij een aantal tuinen aan het Wilgenpad staat er veel 

onkruid tussen de heg en groeit het zelfs boven de 

heg uit. Dit is geen gezicht en ook niet bevorderlijk voor 

de groei van de heg. Daarom het dringend verzoek van 

de tuincommissie om te gaan wieden. Breng daarna 

desnoods een mulch laag aan tussen de Liguster struiken 

zodat de grond bedekt is en onkruidgroei onderdrukt 

wordt. Bijkomend voordeel is dat de plantvoet 

beschermd is tegen de felle zon. Mulchen kan met 

grasmaaisel, compost, houthaksel, cacaodoppen enz.,  

kijk eens bij collega tuinders die dit al eerder hebben 

aangepakt.

Ook voor een aantal tuinen aan het Hazenpad geldt dat 

het onkruid tussen de heg en het asfaltpad weggehaald 

moet worden, en natuurlijk de heg knippen. Voor 1 

september moeten de heggen onkruidvrij zijn en komt 

de tuincommissie langs om de heg te schouwen. Maar 

het zou preig zij  als je al oor de ope tui e dag a  
24 augustus hiermee begonnen bent.

 

De tuincommissie

Gerda H  e  Carla H .

Noteer alvast 

de datum 

voor de najaars 

ledenvergadering.         

 okto er . 

)ij  er age da pu te  
die je graag wil 

bespreken laat dat 

dan even weten aan 

het secretariaat, het bestuur zal dan met je overleggen 

hoe dit is in te passen.

Op zaterdag  augustus is de oi iële ope i g a  
o ze ka i e e  de feestelijke BBQ oor o ze lede . 

Op deze dag zal het toegangshek niet open zijn voor 

auto gebruik. Uitzondering hierop zijn natuurlijk de 

leveranciers. Het bestuur vraagt uw begrip hiervoor.

Op 24 en 25 augustus is het Oostvlietpolder- 

weekeinde. Wij willen graag van die gelegenheid 

gebruik maken om de bezoekers aan de Oostvlietpolder 

kennis te laten maken met ons nieuwe en ons oude 

complex.

Daarom willen we een opentuinendag organiseren. Wil 

je mee doen dan stel je je tuin van 12.00 uur tot 16.00 

uur open. Je bent zelf aanwezig op je tuin voor eventuele 

i for aie. Door iddel a  laggetjes ij je tui hek 
kunnen bezoekers zien welke tuin betreden mag worden. 

Geef je op bij otv.secretariaat@gmail.com

Over de heg...

Slootonderhoud...

Opentuinendag op 24 augustus...

Toegangshek 31 augustus...

Tuinvereniging OTV 

secretariaatsadres:  

Zeemanlaan 1

2313 SV  Leiden

www.tuinverenigingotv.nl


