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Agenda okt. - nov. -dec. 2022

Op 22 oktober om 13.30 is er op Ons Buiten
een lezing door Annemieke van Dam over
het vergeten plantseizoen. Leden van andere
tuinverenigingen zijn van harte welkom.
Op 29 oktober activiteit Onderhoud Tuingereedschap' door
de commissie Natuurlijk Tuinieren van 14.00-16.00 uur.
Op 30 oktober van 14.30 tot 16.30 zal er een zadenruilbeurs
worden georganiseerd op Ons Buiten. Ook tuinders van andere
volkstuinverenigingen zijn van harte welkom.
Op 12 november wordt om 14.00 het water op het complex
weer afgesloten. Het is een goed idee om de waterinstallatie
op de tuin direct goed te ontwateren. Dit scheelt het verdriet
van een kapotgevroren waterleiding in het voorjaar.
Op 19 november is de Algemene Leden Vergadering vanaf
14.00 uur in de kantine. Hierover volgt binnenkort meer.
Op 10 december houden we de traditionele winterwerkbeurt. Natuurlijk zal ook dit jaar de hakselaar niet ontbreken.
Tevens gaan al langer geruchten over de gelijktijdige aanwezigheid van aanzienlijke hoeveelheden, maar bovendien bijzonder
smakelijke erwtensoep!

Van het Bestuur
Beste tuinders/ leden,
Als bestuur zijn wij na de vorige ALV op zoek gegaan om versterking te krijgen voor ons bestuur. Inmiddels zijn er een aantal geïnteresseerden leden opgestaan en hebben zij inmiddels
proefgedraaid. Met deze kandidaten kunnen wij als bestuur
op de komende ALV een voorstel voor een voltallig bestuur
presenteren, welke ook de specifieke functies en taken bevat.
Wij willen jullie dan ook uitnodigen om in de komende ALV dit
voorstel met ons te bespreken in de hoop dat deze kandidaten
volop steun van jullie krijgen en zij met enthousiasme aan hun
bestuurswerk kunnen beginnen.
Tot ziens op de ALV van 19 november.

Bloemendag 2022

In de kantine is op vrijdag 9 september hard gewerkt aan
het maken van ruim 80 bloemstukjes voor zorgcentrum
Haagwijk om uit te delen aan de bewoners. Ook zijn nog 20

‘halfproducten’ met alleen de basis van groen gemaakt.
Op verzoek van de activiteitenbegeleidster van Haagwijk gingen

we dit jaar namelijk weer stukjes maken met de bewoners.
Dat was op de zaterdagochtend
waarbij de bewoners samen met ons
de halfproducten afmaakten met
bloemen en accessoires als vogeltjes, vlinders en het herfstthema,
eikels, kastanjes, paddenstoeltjes enz.
Hiervoor was veel animo onder de
bewoners, de zaal zat vol!
Iedereen die heeft meegewerkt door
het aanleveren van coniferengroen
uit de tuin, bij het maken van de
bloemstukjes, het wegbrengen naar
Haagwijk met de aanhanger van OTV
of het maken van bloemstukjes met de bewoners, hartelijk dank
voor jullie inzet.Ook dank aan Franks Bloemenshop die weer een
aantal bossen Chrysanten had gesponsord.
Carla v. Eijk.

Dahlia knollen
Ook al zijn er geen strenge winters geweest de laatste jaren, het
is altijd goed om je dahliaknollen op te graven en droog en koel
weg te leggen. Maar ja waar laat je ze. Vanuit de winkelcommissie is er het idee geopperd om de vliering in het karrenhok
hiervoor te gebruiken.
Als je hieraan mee wilt doen krijg je van de winkelcommissie een
kratje waarin je je knollen kunt doen. Een sticker met je naam er
op en dan op de vliering. Tegen de ergste kou zullen we er insectengaas overheen doen. Hopelijk helpt dat ook een beetje tegen
hongerige muizen. Voor de winkel is het ook een experiment
dus garanties tot aan de deur…..! Laat het ons even weten via de
mail als je hieraan mee wilt doen dan kunnen we de kratjes vast
reserveren.
Tip. knip de oude stengels op ongeveer 10 cm. af. Laat ze dan
een weekje goed drogen. Als je dat doet zet ze dan ondersteboven. Daardoor loopt het vocht uit de stengels weg en daardoor
is er minder kans op rotten. Borstel voorzichtig zoveel mogelijk
aarde van je knollen.
Overwinteren. Als je je dahlia’s uit de grond hebt gehaald om
te laten overwinteren, kun je je dahliaknollen uitplanten na
IJsheiligen. Maar je kunt er ook voor kiezen om ze al iets eerder
te planten in potten om ze voor te trekken.
Begin april kun je je dahliaknollen in een ondiepe bak met universele potgrond stoppen, waar je ze bedekt met een dun laagje
potgrond. Zo groeien ze alvast wat voordat je ze in losse potten
plant. Dat laatste zou je overigens ook meteen kunnen doen:
plant ze op de juiste manier in een pot (de oude stam of een
nieuwe scheut is de bovenkant). Zet de knol net onder de grond.
Het grote voordeel van eerst in potten is dat de slakken niet bij
de jonge (smakelijke ) scheuten kunnen komen.

Haagwinde: hoe kom je ervan af?

Het onkruid in je tuin bestrijden valt niet altijd mee.
Maar er is vrij makkelijk onkruid, er is moeilijk of zeer moeilijk
onkruid, en ook nog vrijwel onmogelijk onkruid. In de categorie vrij makkelijk vallen bijna alle onkruiden die zich verspreiden door zaad. Als de plantjes nog klein zijn: een dag droog en
zonnig weer, schoffeltje erdoor en klaar ben je.
Erger zijn de zogenoemde wortelonkruiden: in volgorde van
Heel Erg naar een Beetje Erg: Heermoes, Haagwinde, Brandnetel, Zevenblad.
Deze keer de Haagwinde. Een plant die zich om al je andere
gewassen heen wikkelt en ze verstikt en naar beneden trekt.
Positief puntje: de witte klokvormige bloemen (‘pispotjes’) zijn
best aardig.
Als je de haagwinde kwijt wilt, begin dan op je knieën te
graven; ga de grond in waar de stengels uit de grond komen en
dan zie je op een gegeven moment een dikke witte kruipende ‘wortel’ - eigenlijk is het een wortelstok, een onderaardse
kruipende stengel, ongeveer een halve centimeter dik Volg
die zo ver je kunt – graven, graven, graven – erg diep ga je niet
maar een meter verder is niks. Op een gegeven moment ben
je ofwel aan het einde van de wortelstok, ofwel hij breekt af.
Gooi die wortelstok NIET in je composthoop maar in de bak
voor het restafval. Liever niet in de bak voor groenafval, want
met een beetje pech krijg je je wortelstok weer terug als je
gratis gemeentecompost haalt. Soms vind je een grote kluit van
in elkaar gevlochten wortelstokken, ongeveer 10 bij 5 bij 5 cm.
Dat is een mooie vangst waar een boel ellende uit zou kunnen
komen, dus weg ermee. Pas ook op als je laat in het seizoen
bezig bent om Haagwinde op te ruimen: de bloemen kunnen
zaden gevormd hebben: harde zwarte bolvormige zaden, zo
groot als een kleine erwt. Ook: weg ermee.
Als je dan in het voorjaar, vanaf ongeveer eind April, kale grond
hebt, houd dan de kleine windeplantjes in de gaten die opkomen uit allemaal afgebroken stukjes wortelstok. Graaf ze uit; je
zult zien dat de stukjes wortelstok maar klein zijn, tot maximaal
10 cm.
Mocht je Haagwinde in je vaste planten hebben, dan ben je
mooi in de aap gelogeerd. Er zit niets anders op dan de pollen
uit te graven en te scheuren, helemaal op de witte wortelstokken na te lopen, waarna je de gescheurde planten weer kunt
uitplanten. Positief punt: dan heb je mooi je border verjongd.
Succes ermee! Jan A.Schulp, tuin 17B

Schoonmaken van je sloot

Eind oktober moet je sloot weer zijn
ontdaan van alle begroeiingen. Snoei ook
overhangende takken die de doorgang
van het water belemmeren. Het hoogheemraadschap Rijnland verplicht een
ieder om de watergang tegen die tijd
schoon te hebben. Bij het niet schoon
hebben van de sloten op het complex
kan in het ergste geval een boete worden
opgelegd. Zover willen we het niet laten
komen en we verzoeken 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. Deze moeten na gebruik ook als
de klus nog niet helemaal geklaard is
teruggelegd worden zodat andere leden
daarvan ook gebruik kunnen maken.
Bij controle bleken in september er
geen sloothaken meer te liggen. Na een
eerdere oproep is er inmiddels 1 sloothaak teruggebracht. Nog 2 sloothaken
zijn spoorloos. Oproep aan degene die
nog één van deze sloothaken op de tuin heeft deze terug te
brengen.
Vanaf tuin W21 tot aan W81 (onevenzijde) zal in oktober
José vd Kroft de sloot machinaal tegen kostprijs schoon
trekken. De kosten daarvoor worden in rekening gebracht
bij de betreffende tuinen. De tuincommissie loopt begin
november weer een ronde en zal dan speciaal naar de
sloten kijken.

Van LBA naar LVO

Beste volkstuinders,
In de afgelopen tijd heeft u via uw vereniging het Visiedocument van de Leidse Volkstuin Organisatie (v/h LBA) met
begeleidende brief ontvangen.
Voor de leesbaarheid was dit een verkorte versie. Het volledige Visiedocument staat op onze website.
Beide versies zijn ook naar de gemeente Leiden gezonden.
De LVO huurt de grond van de gemeente en de volkstuinverenigingen hebben deze in gebruik. Onze verhuurder is zeer
geïnteresseerd in de wijze waarop wij omgaan met de grond.
Niet alleen of we het netjes onderhouden maar ook hoe wij
omgaan met ontwikkelingen zoals biodiversiteit, natuurlijk
tuinieren etc. Maar ook hoe wij als volkstuinders alles organiseren en ook anderen bij ons mooie werk betrekken.
Het was voor ons als volkstuinorganisatie dan ook heel plezierig te vernemen dat onze gezamenlijke visie zeer positief
is ontvangen bij de gemeente. Wethouder Ashley North liet

weten het document graag officieel in ontvangst te willen nemen.
Bovendien werd het op prijs gesteld als wij de pers zouden uitnodigen.
Leidsch Dagblad, Leids Nieuwsblad én Sleutelstad.nl reageerden
op ons persbericht met als gevolg dat beide kranten een artikel
hebben geplaatst. Sleutelstad.nl pakte uit met een artikel, foto’s en
interviews op hun site. De wethouder heeft verder op Facebook
nog eens zijn waardering geuit.
Voor het geval jullie dit gemist hebben sturen we de artikelen mee
bij deze brief. De foto’s en interviews zijn te vinden onderaan deze
brief (even kopiëren en plakken in de browser).
Tot ziens op de algemene ledenvergaderingen, waar eventuele
vragen graag worden beantwoord.
Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van de Leidse Volkstuin Organisatie,
Henk Boting, Voorzitter
Link naar visiedocument www.LBA-Leiden.nl/LBA-publicaties/

Onderhoud Tuingereedschap

Workshop Onderhoud Tuingereedschap
zaterdag 29 oktober van 14-16 uur
in de kantine van OTV, Vlietweg 66 T
Schoonmaken en eventueel slijpen van handgereedschap voor de tuin, zoals
grasschaar, snoeischaar, heggenschaar, takkenschaar, schoffel, schop etc.
Werkbank met bankschroef en slijpsteen is aanwezig evenals steeksleutel,
schroevendraaier, olie en wat we verder denken nodig te hebben…
Voor deze activiteit graag aanmelden voor donderdag 27 oktober bij:
otv.natuurlijktuinieren@gmail.com
Namens de commissie Natuurlijk Tuinieren van OTV, Marijke.
De OTVaria is een publicatie van tuinvereniging OTV Vlietweg 66T Leiden

