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Van het bestuur

Coronamaatregel bij OTV

Op zondag 27 september hielden we de Algemene Leden-
vergadering in de kantinetuin, onder een tentzeil. Het weer 
werkte niet echt mee: het was koud en winderig. Toch was de 
opkomst nog best goed. Naast de aanwezige bestuursleden 
waren 31 leden aanwezig.
Tijdens de ALV hield onze voorzitter Abdullah Akdemir deze 
toespraak. Omdat niet iedereen erbij kon zijn nog eens in deze 
OTVaria.
                               “ Beste OTV-leden,
Ik heet u allen van harte welkom op deze algemene ledenver-
gadering van OTV.
Zoals u ziet is de plaats van de ALV anders dan u gewend bent. 
Ik wil u vriendelijk verzoeken de 1,5 meter afstand te borgen.

Het tuinseizoen verliep de afgelopen maanden anders. De 
activiteiten en werkzaamheden op ons complex stagneerden 
en konden een korte periode helemaal niet doorgaan. Al met 
al het gevolg van het coronavirus. Ik hoop dat het u en uw 
naasten goed is vergaan!
Zoals in de samenleving a.g.v. corona bepaalde maatregelen 
werden getroffen, moesten wij als OTV ook preventieve maat-
regelen nemen. Dit om het tuinieren op het complex mogelijk 
te houden. Menige tuinder had door de corona veel tijd en 
stak deze tijd in de tuin, wat logisch was en is. Doordat er veel-
vuldig en veel mensen op het complex waren hebben we ook 
meer signalen gekregen van overlast tussen buren.
Laten we allen, ook als buren, het gesprek met elkaar aangaan 
om deze geschillen op te lossen en zo deze lastige periode 
achter ons laten.
In deze moeilijke periode waren ook zeker positieve initiatie-
ven waarneembaar. Ik noem een mooi voorbeeld van Onder-
linge hulpvaardigheid van tuinders van het Wilgenpad. De 
tuinder van Wilgenpad 19 kon vanwege coronamaatregelen 
niet op tijd terug in Nederland zijn. Daarom hebben verschil-
lende buurtuinders  de tuin onderhouden tot hij er weer was. 
Ik dank langs deze weg: Piet, Harriet, Mark en Marijtje, en 
Peter en vele anderen die zich hebben ingezet.
Ondanks dat de werkzaamheden op een laag pitje werden 
gezet, zijn er vrijwilligers geweest die op een corona-veilige 
en aangepaste wijze bepaalde activiteiten en werkzaamheden 
hebben opgezet en gerealiseerd. Denk hierbij aan: reparatie 
van het Hazepad, de aanleg van de kruidencirkel, het aan-
gepaste rooster van werkbeurten, de bouw van de nieuwe 
winkel en verkoop van planten en andere tuinbenodigdheden.
Deze Onderlinge Saamhorigheid en Creativiteit van OTV maakt 
deze vereniging uniek.”

Naar aanleiding van de aanscherping van de coronaregels 
m.i.v. vanavond (14 oktober) moeten we ook bij OTV de regels 
weer aanscherpen.
* De kantine is vanaf heden gesloten. Dat geldt ook    
   voor het terras.
* Er zullen in het najaar geen activiteiten georganiseerd  
   worden.
* De buiten-wc's worden afgesloten voor gebruik.
De werkbeurten van 17 en 24 oktober gaan wel door, maar er 
wordt niet verzameld bij de kantine. Net als in mei horen de 
ploegleden per e-mail van hun ploegleider welke klus gedaan 
kan worden.
Aanstaande zaterdag komt de hakselaar. Je kunt nog t/m vrij-
dag takken brengen. Tijdens het hakselen is dit deel van het 
parkeerterrein alleen voor degenen die daarbij helpen. Voor 
toegang  van en naar het complex tijdens het hakselen zal 
het hek open zijn.
Tot slot doen wij een dringend beroep op iedereen om je 
ook bij OTV en op je eigen tuin aan de coronaregels te blijven 
houden, zoals
- hou 1,5 meter afstand, vooral op de paden;
- niet meer dan drie bezoekers op de tuin;
- komt niet als je ziek bent.

Op 14 september zat Joke van de Klugt (lid Roomburg) bij de 
tandarts. Bij terugkomst bleek er grote paniek te zijn. Haar 
tuinhuis was volledig afgebrand. Hoogst waarschijnlijk een 
combinatie van een lekkende gasfles en het vlammetje van 
haar koelkast hadden voor een explosie gezorgd. De buurman 
kon de hond van Joke gelukkig nog redden uit het brandende 
tuinhuis. Helaas kon de brandweer niet voorkomen dat het 
hele huisje in vlammen opging. 
Om haar er weer een beetje bovenop te helpen is er een 
crowdfunding project gestart. Hierbij de link. https://www.
whydonate.nl/pages/helpjoke/

Naar aanleiding van deze situatie zijn er tijdens de ALV vragen 
gesteld over de wijze hoe leden gasflessen op hun tuin op-
slaan. Omdat UV licht schade aan slangen kan veroorzaken is 
het dringende advies om gasflessen beschermd liefst aan de 
buitenzijde van je tuinhuisje neer te zetten. Daarnaast staat er 
een vervang datum op je slang, kijk daarnaar en vervang hem 
op tijd. De kosten van een stukje nieuwe slang wegen niet op 
tegen de kosten van een afgebrand huisje.

Van alles naar niets....

Zaterdag 7 november zal het water op het complex worden afgesloten.
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Eind oktober moet je sloot weer zijn ontdaan van alle begroei-
ingen. Het hoogheemraadschap Rijnland verplicht een ieder 
om de watergang tegen die tijd schoon te hebben. Er zal eind 
oktober begin november een schouw worden gedaan door het 
hoogheemraadschap. Bij het niet schoon hebben van de slo-
ten op het complex kan in het ergste geval een boete worden 
opgelegd. Zover willen we het niet laten komen en we verzoe-
ken je dan ook om er voor te zorgen dat eind oktober dat deel 
van de sloot schoon is wat aan je tuin grenst. De vereniging 
heeft speciaal voor deze klus drie sloothaken op de veranda 
liggen. Leg deze terug als je klaar bent zodat andere leden 
daarvan ook gebruik kunnen maken. Vanaf tuin W21 tot aan 
W81 (onevenzijde) zal José vd Kroft de sloot machinaal tegen 
kostprijs schoon trekken. De kosten daarvoor worden bij je 
jaarrekening gevoegd. De tuincommissie loopt begin novem-
ber weer een ronde en zal dan speciaal naar de sloten kijken.

Maak je sloot weer schoon..

De jaarlijkse Bloemen-
dag kon doorgaan in 
aangepaste vorm. We 
konden niet samen met 
de bewoners stukjes 
maken op locatie in 
Zorgcentrum Haagwijk, 
en ook niet zelf de stuk-
jes uitdelen. De leiding 
stelde het wel zeer op 
prijs als we stukjes zou-
den brengen zodat het 
personeel ze in de ver-
schillende huiskamers 
kon zetten en uitdelen 
aan bewoners. De be-
woners worden vrolijk 
van een bloemetje. 
Zo gezegd, zo gedaan. 
In een ochtend en een 
middag ploegje zijn op 
vrijdag 11 september in de kantine en kantinetuin de stukjes 
gemaakt door Brigitte, Marian, Elma, Joke, Ank, Wieske, Agnes, 
Riet en Carla. Naast de gebruikelijke biedermeiertjes zijn er 
bloementaarten en gebakjes gemaakt. De Chrysanten en het 
aspidistrablad zijn gesponsord door Franks Bloemensjop. Het 
overige groen en materiaal is afkomstig van de tuinen. Op 
zaterdag zijn de stukjes door Gerda en Carla naar Haagwijk ge- 
bracht waar we bij de receptie werden ontvangen. Men was 
zeer enthousiast over de bloementaarten. Dank aan iedereen 
die heeft bijgedragen aan een geslaagde Bloemendag.
Carla v. Eijk.

Bloemendag 2020

Vorig jaar ontvingen we als OTV van het 
AVVN vier stippen in het kader van het 
Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren!
Het AVVN  is onderdeel van de Interna-
tionale organisatie: Office International 
du Coin de Terre et des Jardins Famili-
aux. Hier zijn 13 landen bij aangesloten, 
bij elkaar vertegenwoordigen zij ruim 
2.000.000 tuinliefhebbers.  
Het "Office International" verleent aan tuinenparken met een 
buitengewone verdienste voor natuur & milieu het internatio-
naal diploma voor ecologisch tuinieren.
In 2020 heeft het "Office International" deze diploma’s toege-
kend aan een aantal verenigingen. OTV is 1 van de verenigin-
gen die het internationale diploma voor ecologisch tuinieren 
2020 zal ontvangen!!!!! In Nederland zijn er 27 tuinverenigin-
gen met dit diploma en in Leiden had Ons Buiten het diploma 
al in 2016 gekregen
Een hele mooie bevestiging van het feit dat we met elkaar 
goed bezig zijn om van OTV een tuinpark te creëren waar eco-
logisch tuinieren centraal staat! De officiële uitreiking van het 
diploma wordt nog gepland. Wij zijn er trots op! 
Commissie Natuurlijk Tuinieren OTV

Internationaal diploma Ecologisch tuinieren 

Weeuwenteelt is een kweekmethode die nog maar weinig 
gebruikt wordt. Het is een manier om in het vroege voorjaar 
al oogstbare groente van het land te verkrijgen. Nu weten 
we dat baby’s uit kolen komen, maar waar komen die kolen 
vandaan die we in het vroege voorjaar als klein plantje kunnen 
kopen? Voor de winkel maken we  gebruik van deze metho-
de. De plantjes overwinteren op een beschutte plaats. En in 
het vroege voorjaar worden ze uitgeplant en groeien snel uit. 
Deze met zorg opgekweekte plantjes worden vroeg in het sei-
zoen aangeboden voor een mooi prijsje. Zo kunnen we dankzij 
de weeuwenteelt al vroeg starten met het planten van met 
name kolen. Hou daarom de winkelflyer goed in de gaten.

Wat is weeuwenteelt?

U  heeft ze vast wel gemist.... de Cronesteijn groep.
Vanwege de Corona crisis kunnen helaas de Jongens en meis-
jes van Gemiva voorlopig niet meer komen werken  bij de OTV 
zoals we gewend waren elke vrijdag middag.
Het afstand van elkaar houden is voor deze groep mensen niet 
te  handhaven. Wij vinden dit heel jammer en we hopen van 
harte dat er weer een tijd komt dat ze weer gewoon kunnen 
komen.
kijk op de otv-site naar het artikel Vrolijke bloemen in coronatijd. 
Een overlevingsprogramma voor geraniums van de Gemivagroep.

De Cronesteijn groep

Bij riool onderzoek aan het begin van dit jaar, bleek dat één 
van de vier pompen verstopt zat met grote hoeveelheid “vezel-
doekjes of wetty’s”. De gemeente Leiden is nu een campagne 
begonnen om alle inwoners van Leiden te attenderen op wat 
wel en wat niet door het riool kan. Voor leden van OTV komt 
er een extra uitdaging. Tijdens 
het winterseizoen is natuurlijk 
het water afgesloten. Steeds 
meer huisjes hebben een toilet 
en steeds meer leden vinden het 
leuk om buiten het seizoen ook 
op hun tuin te zijn. Toilet gebruik 
kan wel maar te weinig spoel-
water zorgt er voor dat de afval 
producten (!) vast gaan koeken. 
Vriendelijk verzoek om regelma-
tig buiten het seizoen een extra 
emmer met regenwater door 
je toilet te spoelen. Zaterdag 7 
november gaat het water weer 
van de hoofdleiding af. Open daarna je kranen om je leiding 
leeg  te laten lopen. 

Toilet gebruik buiten het seizoen

Vezeldoekjes, 
billendoekjes en 
vochtige doekjes 
veroor zaken 
verstoppingen 
in het riool. 

Tip: zet een 
prullenbakje 
naast de wc!
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DOEKJES?
Niet in het riool!

Houd ons water schoon


