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De Leidse Hooidagen...

een culinaire bijdrage....

O

proep voor een actieve bijdrage aan het zomerfeest
van 29 augustus.Vind je het leuk om een culinaire
bijdrage te leveren voor je mede tuinleden op het tuinfeest neem dan even contact op met Brigitte en Hetty.
Dit kan via email otvactiviteiten@gmail.com.
Je bijdrage kan van
alles zijn, maar iets
in Italiaanse sfeer is
mooi meegenomen.
Soep, een salade of
pasta’s, één bord of
een schotel het kan
zo gek niet zijn of er
is wel een plekje voor
te vinden.
Leef je uit, maar
neem voor alle zekerheid even contact met Brigitte en
Hetty op.

I

n hetzelfde weekeinde wanneer OTV haar zomerfeest
heeft, worden ook door het Zuid-Hollands Landschap
(ZHL) de Leidse Hooidagen georganiseerd. Namelijk op zaterdag 29 en zondag 30 aug.,
beide dagen tussen 10.00 en 16.00 uur in het Vogelhoff
naast tuinvereniging Roomburg. Omdat er vorig jaar grote
verkeershinder op de Vlietweg en ons parkeerterrein ontstond heeft de organisatie in samenwerking met de gemeente Leiden besloten om de Vlietweg beide dagen af te
sluiten voor autoverkeer.
Voor onze tuinleden en hun gasten zijn er doorgangskaarten beschikbaar. Op vertoon van een doorgangskaart (aan
de verkeersregelaar) kun je dan wel met je auto op de
Vlietweg rijden. Het ZHL erkent dat dit voor de bewoners
en de gebruikers van de volkstuinen veel ongemak kan
geven en heeft als compensatie 40 toegangskaarten voor
het evenement beschikbaar gesteld. Beide kaarten zijn in
de kantine op te halen.
Voor de organisatie van het evenement zijn er 20 parkeerplaatsen op ons parkeerterrein beschikbaar gesteld. Deze
plaatsen zullen met verwijderbaar krijt worden aangegeven. Oproep vanuit het bestuur om deze beide dagen
zoveel mogelijk op de fiets te komen. Kom je toch met de
auto parkeer dan niet op deze met krijt aangegeven plekken. Voor meer informatie over de Leidse Hooidagen raadpleeg de website van het ZHL.

Bloemendag...

D

e tweede zaterdag in september is het weer bloemen
dag. Aansluitend bij de nationale ziekendag, wordt aan
de bewoners van het Verzorgingscentrum Haagwijk door
OTV een bloemstukje aangeboden.
Hiervoor moeten ca. 100 bloemstukjes gemaakt worden.
Dat gaan we doen op vrijdag 11 sept. ’15 vanaf 10.30 tot
ca. 17.00 uur in de kantine van OTV. De benodigde bloemen worden beschikbaar gesteld door sponsor Frank’s
Bloemensjop (tuin W17b), het groen en het bijmateriaal
komt zoveel mogelijk van de tuinen. Hopelijk zijn er weer
veel mensen die vrijdag 11 sept. ’15 in de ochtend of
middag mee willen helpen met het maken van de bloemstukjes. Ervaring is niet noodzakelijk, er wordt een
voorbeeldstukje gemaakt met uitleg hoe te werk te gaan.
Bloemen, groen, oase en bakjes zijn aanwezig. Wel graag
zelf een snoeischaartje meenemen en eventueel wat extra
bloemen uit de tuin zoals Sedum, Hortensia of Dahlia.

Op zaterdag 12 sept. ‘15 om 10.30 uur worden de bloemstukjes naar Verzorgingscentrum Haagwijk aan de Beethovenlaan 2 in Leiden gebracht. Wij zoeken nog kinderen
die daar (met ouder) willen helpen bij het uitdelen van de
p 15 juli 2015 is Isalina, de dochter van Henk Jelle en
bloemstukjes. Bloemstukjes en uitdelers worden altijd enMarianne van Maanen-Zandbergen geboren. Veel liefde, thousiast ontvangen.Wilt u meedoen aan het bloemschikgeluk en gezondheid toegewenst.
ken (ochtend / middag vrijdag 11 sept. ’15 kantine OTV) of
helpen bij het uitdelen (zaterdag 12 sept. ’15) geef dit dan
door aan Carla v. Eijk, tuin H17, per email c.van.eijk@hetnet.nl of telefonisch 071 5125824.

O

Van 17.00 – 20.00 uur
Met o.a.
 warm/koud Italiaans buffet
 Italiaanse zang en muziek verzorgd door enkele
tuinders.
 Chillzone voor de jeugd
 En vooral veel gezelligheid
Als je het leuk vindt om zelf iets te eten te maken, kun je dit doorgeven
aan otvactiviteiten@gmail.com
Opgeven voor het zomerfeest kan door een bijdrage van є 5,= per
persoon, over te maken op rekening nummer
NL 78 INGB 0001258840 t.n.v. Onderlinge Tuinvereniging OTV.
Kinderen t/m 12 jaar gratis.

2313 SV Leiden www.tuinverenigingotv.nl

Zaterdag 29 augustus 2015

Tuinvereniging OTV secretariaatsadres: Zeemanlaan 1

Zomerfeest OTV

PRIJSUITREIKING TUINKEURING LBA 2015

Eind juni heeft de commissie tuinkeuring van de LBA op alle tuinverenigingen een aantal tuinen en de
complexen gekeurd. Het was voor ons weer een feest om de deelnemende tuinen en complexen te mogen bekijken. We hebben heel veel mooie bloemen, bomen, plekken voor dieren, moestuinen en meer
gezien. We hebben ook veel geleerd van de gesprekken die we hebben gevoerd met onze collega tuinders. Wat vooral opviel was de inzet, passie en liefde waarmee iedereen bezig is met zijn of haar tuin.

In de laatste week van augustus en de eerste week van september zullen de prijzen van de individuele
tuinkeuringen worden uitgereikt. Er zijn 1e, 2e en 3e prijzen in de categorieën siertuin, moestuin en gemengde tuin.
De uitreikingen vinden plaats tijdens de activiteiten die bij de verschillende complexen worden georganiseerd aan het einde van de zomer. Bij OTV zal de uitreiking plaatsvinden tijdens het zomerfeest op zaterdag 29 augustus.

Wij hopen dat iedereen die mee heeft gedaan aan de tuinkeuring tijdens de prijsuitreiking aanwezig kan
zijn!

De 6 complexen aangesloten bij de LBA zijn ook door ons gekeurd. De prijs voor het winnende complex
wordt uitgereikt op het LBA congres in december. Let dus op de aankondiging van dit congres!

Commissie Tuinkeuring LBA

Voor vragen over de tuinkeuringen of de prijsuitreiking kunt u terecht bij Gerard, secretaris van de LBA. Zijn mailadres is: secretaris@
lba-leiden.nl

