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Agenda mei-juni-augustus

21 mei        Om 14.00 uur  Algemene Ledenvergade 
                     ring
19 juni        Walking tuintour over het complex & 
                     proeverij van de voorjaarsoogst bij de  
                     kantine
24  juni        Midzomernacht, met kampvuur, bloemen- 
                     kransen en avondwandeling 
27 aug.       Zomer- en jubileumfeest

Het zomerfeest komt er weer aan! Op 
27 augustus vieren we het 80-jarige 
jubileum van OTV. De feestcommissie 
is alweer gestart met de eerste voorbe-
reidingen. Net als vorige jaren vieren 
we het in de kantine en kantinetuin. We 
beginnen om 17.00 uur en het feest zal 
om 22.00 uur zijn afgelopen.
De bijdrage per persoon moest na meer dan 10 jaar om-
hoog. Dit jaar kun je voor € 7,50 per persoon rekenen op 
een welkomstdrankje en een heerlijk driegangen diner 
in een feestelijke setting. Kinderen t/m 12 jaar mogen 
gratis meedoen.
Meld je snel aan! Liefst direct, want dat is fijn voor de 
feestcommissie. We vinden het prettig om ruim van 
tevoren te weten hoeveel mensen er ongeveer zullen 
komen. Stuur een email naar otv.feest@gmail.com en 
vermeld
- met hoeveel personen je komt: kinderen t/m 12 jaar en   
  oudere kinderen en volwassenen;
- of je allergieën hebt of een bepaald dieet waar we reke 
  ning mee kunnen houden
En: ook graag direct betalen
- € 7,50 per persoon vanaf 13 jaar (kinderen t/m 12 jaar  
   gratis)
- o.v.v. je tuinnummer
Maak het bedrag over op NL78 INGB 0001 2588 40 t.n.v. 
Onderlinge Tuinvereniging.
We hopen jullie in groten getale te mogen zien op het 
feest!
De feestcommissie: Hans, Marga, Bertine, Carin

Zomer- en jubileumfeest 

Midzomernacht bij OTV
SLOW GOOD GOAL WALK op 24 juni 2022 tijdens Midzo-
mernachtviering 
Op 21 juni om 05.11 is het moment van de zonnewende. 
De tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang is dan op zijn 
langst. Dat is omdat de aarde draait. De tuin is klaar! Het voor-
bereidende werk van spitten, harken, zaaien, gieten, bukken in 
je tuin is achter de rug. In de tuin gaat het weer prima, niet zo-
zeer door ons individuele tuintalent, maar vooral aan het feit 
dat ook de zon over de tuin draait. Het is een feestelijke dag. 

Op verschillende manieren wordt hieraan in de wereld aan-
dacht gegeven. In de Scandinavische landen wordt er uitge-
breid aandacht besteed aan deze Zonnewende op de vrijdag 
volgend op 21 juni. Ook dit jaar is de periode tussen zonsop-
komst en zonsondergang op alle dagen van 21 tot en met 24 
juni hetzelfde.

Ons voorstel is het te vieren door op 24 juni een SLOW GOOD 
GOAL WALK te maken. Met een bijzondere rustige en rust-
gevende wandeling om ons volkstuincomplex willen wij hier 
aandacht aan geven. Ons zwoegen en wroeten en ook het 
draaien van de planeten bekijk je met deze wandeling van een 
relativerende afstand.  
De route van de gezamenlijke wandeling start aan het begin 
van de parkeerplaats. Hier ligt een inschrijfformulier, waarop 
je je goede doel schrijft en hoeveel je daarvoor wilt doneren. 
Met z’n allen gaan we op pad. Linksaf door het boerenhek en 
dan oostwaarts parallel aan de vereniging. Aan het eind slaan 
wij 2 maal rechtsaf. Hier start de SLOW WALK ( = het Vogelhof-
fpad) . Vanaf hier lopen we zo langzaam mogelijk. Hoe langza-
mer je loopt, hoe meer je ophaalt voor jouw goede doel. Dus 
als je je hebt ingeschreven om 0,10 euro/minuut te doneren 
aan giro 555 en je doet er een uur over weer op de Vlietweg 
te komen dan staat de teller op € 6,00 en doneer je dit bedrag 
zelf ‘s avonds aan de organisatie van jouw keuze. Misschien wil 
je zelfs wel langzaam lopen tot aan de kantine van OTV. 

Het is toegestaan vlaggen, vaandels, feesthoeden, familiele-
den, vrienden en buren mee te nemen. Helaas mogen er geen 
huisdieren mee ivm de schapen die wonen in het weiland. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De tocht gaat hoe dan ook 
door. Wij verwachten mooi weer, maar mocht er een buitje 
vallen dan gaan we ook. Zorg ook dat je je eigen tijd bijhoudt 
op horloge of mobiel. 

De afdracht naar het goede doel verzorg jezelf. Wij vinden 
het wel leuk om ( anonieme) registratie van de resultaten bij 
te houden, al was het alleen al om een mooi getal te kunnen 
roepen en nog eens te juichen ( bijvoorbeeld om 22.22 u)
Na de wandeling kan een ieder op eigen kosten een drankje 
nuttigen in kantine van OTV. Wij zorgen voor wat lekkers, een 
kampvuur en life muziek.

Ter voorbereiding: wij willen graag dat je je aanmeldt voor 15 
juni bij bolhuisklaasleiden@gmail.com of loop even langs bij 
tuin H 36. Zet erbij ” Welkom op de langste dag”. 
!!!!! Heb je nog creatieve ideeën  of wil je helpen dan kun je je 
aanmelden bij Klaas Bolhuis!!!!

PROGRAMMA 
19.30 u Inschrijving op parkeerplaats 
19.45 u Uitleg en warming up 
19.50 u Vertrek in groepjes/groep of alleen 
21.15 u Aankomst bij kantine voor hapje, drankje, een mooi 
kampvuurtje  en ( life) muziek 
22.04 u Zonsondergang  
N.B. En is er geen activiteit op dinsdagavond 21 juni ( zoals per 
abuis vermeld op website) .
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Kunstroute OTV

Vrijdagmiddag Cronesteijngroep

In verband met het jubileumjaar hebben we allerlei activi-
teiten. Eén ervan is de Kunstroute OTV, met een expositie 
van OTV-kunstenaars en een expositie van tuindagboeken op 
zaterdag 3 september en zondag 4 september.
Hiervoor doen we een oproep aan alle kunstenaars van onze 
vereniging om een of meerdere kunstwerken, 2D of 3D te 
maken die binnen of buiten tentoongesteld kunnen worden in 
eigen tuin. Ook niet professionele kunstenaars kunnen hieraan 
meedoen.  Het mag natuurlijk ook al bestaand werk zijn.
Als het niet mogelijk is om het in eigen tuin te doen, dan zoe-
ken we een andere oplossing.
Alle kunstdisciplines kunnen meedoen van muziek, beeldende 
kunst, video tot landschapskunst .

We zijn heel 
benieuwd of er 
mensen op de tuin-
vereniging zijn die 
een tuindagboek 
bijhouden en die 
dan ook bereid zijn 
dat met anderen te 
delen.

 In het clubhuis wordt dan een tentoonstelling ingericht 
van die tuindagboeken. We hopen dat veel kunstenaars 
geïnspireerd raken en er al mee aan de slag gaan. Als je aan 
een van deze activiteiten mee wil doen geef je dan op bij                     
otv.secretariaat@gmail.com 
Het organiserend comité, Cécile Verburg, Maaike Schooneveld
Elma Fluit, Ludy Feyen

In de laatste OTVaria heb ik uitgelegd waarom de groep een 
paar jaar niet is gekomen voor werkzaamheden op de OTV.
Ik heb inmiddels contact gehad met Ben de coördinator van 
de groep. Hij vertelt dat de groep wel is veranderd maar dat 
hij wel mogelijkheden zag om weer te komen. 

Sabine Toet , werkzaam op Cronesteijn en ook een lid van 
onze vereniging,  wil samen met andere medewerkers, weer 
met de groep komen op de vrijdag. 
Sabine krijgt de sleutel van de kantine zodat ze koffie en /of 
een glaasje fris kunnen drinken. Vrijwilligers van de OTV zijn 
niet nodig.
Wij regelen de werkzaamheden die gedaan kunnen worden 
en wij zullen ze dus regelmatig zien lopen op ons complex.
Fijn dat ze weer komen! Gerda Vliegenthart

Walking tuin tour en proeverij 
van de voorjaarsoogst

Wanneer:   zondag 19 juni 
Tijd:    wandeling van 14:00-16:00 uur
Startplaats:  kantine OTV

Wat houdt het in? 
Iedere OTV’er kan 
zondagmiddag 19 
juni de eigen tuin 
open stellen voor 
de medetuinders 
van OTV tijdens 
de Walking Tuin 
Tour. Ook dege-
nen met open-
gestelde tuinen 
kunnen dan zelf 
meelopen met de 
wandeling.

Aanmelden:

Wie zijn/haar tuin 
open wil stellen, 
kan zich aanmel-
den via:  
otv.penningmeester@gmail.com
Graag uiterlijk 6 juni. (Voor deelname aan de wandeling zelf 
hoeft men zich niet op te geven.)

De wandeling eindigt bij de kantine waar om 16:00 uur de 
proeverij begint.

Gezocht mensen voor de proeverij op 19 juni vanaf 16:00 uur.
Heb je nu al je oogst verwerkt tot een chutney, soepje of 
sausje en wil je dit graag delen met de andere tuinders? Kom 
dan op 19 juni naar de OTV-proeverij en laat ons proeven en je 
recept overnemen. 
Laat ons weten of je mee doet, via gracehicks.62@gmail.com 
of persoonlijk bij Grace of Sandra. Graag voor 6 juni a.s. 


