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Agenda
28 augustus: Zomerfeest
10-11 september: Bloemendag
23 oktober: Algemene Ledenvergadering
OTV winkel officieel geopend!
Op 17 juli is de nieuwe OTV winkel feestelijk geopend. Harmen
en zijn bouwploeg zijn in het zonnetje gezet. Karla Bakker
sprak namens het bestuur. Mark Ketelaar namens de bouwploeg. Ton Guerain hield een uitgebreide openingstoespraak.
De volledige tekst daarvan vind je elders in deze OTVaria.

Henk Boting, voorzitter van de LBA feliciteerde OTV en schonk
ons een tiental zakken met biologische aarde. Door Bert Jansen, eveneens van de LBA, werden deze in de laadbak van zijn
Piaggio tot in de nieuwe winkel afgeleverd!
Voor de opening is de doorgang tussen OTV en Roomburg
weer vrij gemaakt, en netjes aangeveegd. We kunnen dus
weer gemakkelijk naar elkaar toe. Het bestuur van Roomburg
deed dat ook: zijn waren met bijna het voltallige bestuur aanwezig op onze opening.

Potgrond
Bij de opening van het OTV-winkeltje op 17 juli kregen we een
aantal zakken biologische potgrond en biologische tuinaarde
cadeau. Er is nogal wat discussie over biologische (turfvrije)
potgrond en tuinaarde. Het winkelteam is al enige tijd van
plan om helemaal over te gaan op de verkoop van biologische
potgrond en tuinaarde. We maken de voorraad ‘universele’
potgrond en tuinaarde op. Daarna is er nog uitsluitend biologische te koop. Waarom maken we ons daar druk om?
Eerst de voordelen van ‘universele’ potgrond en tuinaarde, op
basis van turf.
Turf is gedroogd veen. Ideaal als potgrond, want de grond is
in eeuwen tijd gevormd door plantenresten uit moerasland.
Het heeft een goede structuur, heeft een lage zuurgraad en
een goede sponswerking. Het houdt dus water vast. En het is
betrekkelijk goedkoop.
Waarom dan toch biologische potgrond en tuinaarde?
Dat is heel eenvoudig. In de OTV-winkel willen we geen turf in
de potgrond en tuinaarde. Waarom niet? Nederland bestond
voor een groot deel uit hoogveen. Dat is in de loop der eeuwen afgegraven, want het werd o.a. gebruikt als brandstof.
Nu zijn de overgebleven hoogveengebieden in Nederland
beschermd natuurgebied. De turf voor de universele potgrond
wordt daarom uit het buitenland gehaald: uit Duitsland en uit
de Baltische staten, treinladingen vol. Het is een goedkope
grondstof. Ook de klimaatverandering speelt in deze discussie
een grote rol. In veengebieden liggen enorme hoeveelheden
koolstof opgeslagen en dat komt bij het ontwateren en afgraven vrij in de vorm van CO2!
Wat zit er in biologische potgrond van Kultura? De potgrond
bestaat alleen uit organische grondstoffen. De hoofdbestanddelen van deze potgrond zijn:
•Organische mestcompost (van biologisch gecertificeerde
afkomst);
•Boomschorscompost (dus geen groen- of GFT compost);
•Kokosvezel;
•Plantaardige voedingskorrel (zeewier);
•Vulkanisch gesteentemeel (spoorelementen en mineralen);
•Veenmos.
De voordelen van Biologische potgrond en tuinaarde op een
rijtje:
•Geeft langdurig voedingsstoffen af waardoor bijmesten niet
nodig is;
•Is met een hoog humusgehalte de ideale basis voor je planten;
•Houdt vocht goed vast en geeft het af, ook wanneer het een
keer te droog is geworden;
•Is luchtig van structuur waardoor het wortelstelsel van je
plant zich goed ontwikkelt;
•Slaat niet dicht waardoor
mos geen kans krijgt;
•Heeft een lange levensduur
omdat voeding in de grond
behouden blijft.
Vind je de biologische potgrond te duur, ga dan op
zoek naar molshopen, dat is
goede potgrond vol leven. Of
hergebruik je ‘oude’ potgrond
en meng het met compost
en eventueel een heel klein
beetje biologische meststof
en een heel klein beetje kalk.

Indexatie grondhuur 2021
De gemeente Leiden heeft, nadat ze dat een aantal jaren had
nagelaten, in 2021 de grondhuur weer geïndexeerd. Dit heeft
te maken met het feit dat de indexatie pas doorgevoerd wordt
wanneer de m2-prijs met 0,05 cent is gestegen. Dit jaar was
het zover.
Omdat het bestuur pas in de loop van dit jaar via de LBA werd
geïnformeerd over de indexatie was deze nog niet verwerkt in
de tuinnota die iedereen in januari van dit jaar heeft ontvangen. Iedere tuinder krijgt daarom in september nog een
aanvullende tuinnota voor de resterende grondhuur van 2021.
Het gaat om een bedrag van € 13,00 per tuin, of € 6,50 voor
een halve tuin.

Informatiedag aspirant leden
Op 11 september zal er weer een informatiedag zijn voor aspirant leden van OTV. Iedereen die graag een tuin wil bij OTV
moet zo’n infomiddag hebben bijgewoond. Daar komen naast
de verenigings geschiedenis ook alle do’s and dont’s aan bod.
In verband met de Corona crisis kon deze dag in 2020 en dit
voorjaar niet doorgaan.
We kunnen niet iedereen tegelijk uitnodigen omdat de wachtlijst te lang is en we maar een beperkt aantal mensen kunnen
ontvangen in onze kantine. De eerste aspirant leden hebben
inmiddels een uitnodiging ontvangen .
Na 11 september zullen er nog meer infodagen ingepland gaan
worden.

Werkzaamheden Vlietweg
Tussen eind augustus en april zullen er op verschillende plekken werkzaamheden aan kabels en leidingen plaatsvinden i.v.m. de
aanleg van de Rijnlandroute. Dat is ook het geval op locaties rond de Vlietweg.
Van 20 sept. tot 12 nov.: Vlietweg, nabij Brasserie Cronesteyn Van 15 nov. tot 17 dec.: Lammenschansplein

Toespraak Ton Guerain bij de opening van de nieuwe OTV winkel
Goedemiddag allen,
U zal wel denken wat doet hij hier maar ik ben gevraagd om een klein praatje te houden, liefst iets
over de totstandkoming van dit nieuwe gebouw.
Eind vorige eeuw zocht ik een tuintje en kwam toevallig tijdens een fietstochtje bij onze buren
terecht. Dat trok mij daar niet zo aan en aan het einde van het pad bleek er nog een tuincomplex
te zijn. Hier en daar eens rondgekeken en er waren nog twee lappen grond over. Volgens de tuinders moest ik als er interesse in was op een zaterdagmorgen naar de kantine komen en naar Koos
vragen, de voorzitter.
Zo gezegd zo gedaan en na een kennismaking en een gesprekje werd ik doorverwezen naar de
secretaris dhr de Jong. Die zou bepalen of ik goedgekeurd zou worden. Ook dat is goed afgelopen,
vandaar dat ik hier sta. Aan het einde van het ballotagegesprek werd mij op het hart gedrukt om
alle tuincentra te vermijden. OTV had zelf een winkel die alles kon leveren en veel beter en goedkoper dan de winkels. Dus ik werd direct onder begeleiding richting Dik gestuurd.
Ik moet toegeven: het was redelijk waar wat er gezegd werd, gasflessen, bier, frisdranken, water,
allerhande toilet en schoonmaakmiddelen en bbq artikelen, en natuurlijk heel veel soorten planten.
Dit allemaal gebeurde vanuit het winkeltje waar ik eerst niet naar binnen durfde. Ik was bang dat
het zou instorten, maar het was veel steviger dan het eruit zag. Ja, er was genoeg ventilatie door
de gaten en spleten.
Ik kwam er ook al snel achter dat onze winkelbeheerder altijd aanwezig was. Stond hij niet in de
winkel dan zat hij in zijn huisje altijd aan zijn pijp te lurken en bijna altijd met een oude bril op met
maar een pootje. Aanwezig meestal omstreeks 6 uur ‘s morgens tot ongeveer 5 uur in de middag,
7 dagen in de week. Er werd geprobeerd om hem zondags te ontzien, maar hij slofte gewoon met
je mee voor 2 slaplantjes. Ook altijd met het koekblik onder zijn arm met het wisselgeld. Er was
vermeld dat alles wat ingekocht werd met 10 procent werd verhoogd als winst voor de vereniging
en daar was hij heel secuur in. Hij kocht ook alles goedkoop in: slaplantjes voor 8 cent en alles in
het groot.
‘s Morgens vroeg op de brommer naar Stompwijk waar hij de bestellingen deed. En dan waren
er twee tuinders die met de auto afwisselend de boel ophaalden, wel met Dik natuurlijk want er
moest afgerekend worden en er kwam nooit iemand anders aan het geld. Investeren werd niet
gedaan, zonde van het geld want er moest gespaard worden voor nieuwbouw. Een uitzondering
werd gemaakt, door op de buitenkant van de inkoop/kantine nieuwe planken te zetten aangezien
het zo echt niet verder kon. Er moest wel gespijkerd worden, want schroeven waren te duur.
Uit de wijde omgeving kwamen de mensen bij Dik planten kopen, veel van andere verenigingen.
In het voorjaar werden er 2000 chrysanten ingekocht en je moest er vrij snel bij wezen anders
waren ze op.
Als je zoals ik ook omstreeks 4 uur nog iets wilde hebben en je liep naar zijn huisje kon je bijna
niet naar binnen, het huisje stond blauw van de rook. Alle stoelen bezet, meestal door zes tuinders en daar werden alle wereldproblemen besproken en opgelost. Dit alles natuurlijk onder het
genot van een stevig biertje en de citroenjenever. Er werden per week in dat huisje ongeveer 5

of 6 kratten bier leeggemaakt. Alles werd natuurlijk stevig genoteerd want er moest wel afgerekend
worden.
Dankzij de grote omzet en winst van de winkel is daarom de contributie bij ons zo laag gebleven. De
winkel was heilig voor deze beheerder en alles werd netjes per dag in het kasboek genoteerd. Jaarlijks werd er geld afgedragen aan de vereniging voor de verzekering en een deel wat gebruikt werd
om de contributie laag te houden. De rest ging op de girorekening van de inkoop.
Helaas werd hij ziek en is hij niet meer onder ons.
Er kwam toen een ander probleem naar boven. Er was door hem een rekening bij een bank geopend, maar daar kon toen niemand bij. Niemand van het bestuur. Er was niemand gemachtigd. Ik
moest een handtekening van hem hebben om de boel over te nemen.
Na veel moeite heb ik een afspraak kunnen maken met een leidinggevende daar en hem gevraagd
om een schriftelijke verklaring aangezien ik die handtekening van de overledene nodig had om die
rekening te kunnen opheffen. De ovj had een verklaring van de bank nodig voordat hij toestemming gaf om hem op te graven. Zodat hij alsnog een handtekening kon zetten. Er werd raar gekeken, maar ik bleef aandringen dat ik al contact had met de ovj en na een half uur liep ik weg met
het geld van die rekening. Sindsdien is dit niet meer mogelijk, alle gelden staan onder het beheer
van de penningmeester en aangezien er al vanaf de oprichting in 1942 alleen maar hele zuinige
penningmeesters zijn geweest was er een leuk kapitaaltje gespaard en een paar jaar geleden is
daar de nieuwe kantine van betaald.
Maar ja, onze winkelbeheerder Dik Gielen was er niet meer, wat nu ?
Rene van Oosten heeft samen met zijn vriend Ron van Roomburg de winkel draaiende gehouden
totdat Rene na een jaartje moest afhaken. Ik ben er toen ingerold en na ongeveer acht jaar alleen
kreeg ik gelukkig hulp van Elma die mij een hoop werk uit handen nam. Zij is dus degene die er
weer voor gezorgd heeft dat er weer plantjes kwamen, veelal eigen kweek. Ik moest ook afhaken
en toen kwam Harmen in beeld en na enige tijd verdween ook Elma uit de winkel.
Er is nu een inkoopcommissie die bemand is door verschillende personen, het is niet meer te doen
voor een persoon en iedere zaterdag is de winkel open en doordeweeks als je iemand ziet wordt je
ook wel geholpen indien mogelijk.
Intussen kregen we behoefte aan ruimte voor de opslag van aarde en andere artikelen. De kantine
wordt meer gebruikt als opslagplaats, vol met stoelen, tafels, het terras staat vol met karren.
Na veel geharrewar o.a. met de gemeente, daar was niet bekend dat wij een eigen adres hebben,
gedoe met tekeningen, vergunningen, ambtenaren die het ook niet snapten die op verkeerde tekeningen keken, kregen wij na enkele jaren eindelijk groen licht.
Intussen werd de oude inkoop afgebroken en in containers geladen onder scherp toeziend oog van
een tuinder die ieder gaatje in de container wist op te vullen en ervoor gezorgd heeft dat er minder
containers nodig waren dan gepland.
Er werd eens rondgevraagd of er soms tuinders waren die er zin in hadden om het gebouw in eigen
beheer te bouwen en zoals te verwachten is bij OTV liep het gelijk storm met tuinders die ook nog
eens verstand van zaken hebben. Iedere zaterdag staat er weer een uitgebreide ploeg te zagen,
timmeren, metselen, monteren.
Ik wil verder geen namen gaan noemen want ik ben doodsbenauwd dat er iemand overgeslagen
wordt maar ik wil wel grote hulde brengen aan Harmen Spoelstra. Hij heeft heel veel tijd besteed
aan het overleggen met gemeente, vergunningen aanvragen, opnieuw aanvragen, nog een keer.
Fundering regelen. Intussen ook nog gezorgd dat wij de dakbedekking en de gevelbeplating voor een
heel zacht prijsje hebben kunnen overnemen. Hij had gelukkig een goede gesprekspartner aan Bart
die ook altijd aanwezig was als er buiten de werktijden overlegd moest worden.
En hier staan wij dan, een nieuw gebouw, helemaal in eigen beheer door onze eigen tuinders opgebouwd, nog niet helemaal af, maar er is ruimte voor de opslag van grond. Het winkelgedeelte is bijna
klaar en dat allemaal nog voor de vakantie periode, zodat de tuinders ook in het weekend zich weer
met de kinderen kunnen bemoeien.
Marga, ik wil jou ook hartelijk bedanken dat we Harmen al die tijd hebben mogen lenen. Wij weten
dat hij weinig tijd voor andere dingen heeft gehad anders dan OTV.
NOGMAALS HULDE AAN IEDEREEN DIE HIER AAN HEEFT MEEGEWERKT!ER IS FANTASTISCH WERK
AFGELEVERD. Bij deze wil ik dan het nieuwe onderkomen voor geopend verklaren !

De OTVaria is een publicatie van tuinvereniging OTV Vlietweg 66T Leiden

