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Van het bestuur

Zaterdag 10 april was het zover. Met een eerste bestuursoverleg zijn de nieuwe
bestuursleden van de tuinvereniging van start gegaan. Met een kleine herverdeling van de
verschillende commissies en andere aandachtsgebieden verwacht het bestuur de komende
jaren weer veel goeds te kunnen doen voor de vereniging.
Alleen de functie van penningmeester moet nog steeds worden ingevuld. We hopen natuurlijk
dat er op korte termijn toch nog een tuinlid zich geroepen voelt deze functie ter hand te
nemen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een korte beschrijving van de bestuursleden
met foto erbij. Zo weet iedereen welk gezicht er hoort bij welk bestuurslid.
Het bestuur vergadert voortaan elke eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00
uur. Daarna is er voor belangstellenden van buiten de vereniging gelegenheid zich in te
schrijven als aspirant-lid.
Het bestuur stopt met het maandelijkse spreekuur op de laatste zaterdag van de maand. U
kunt altijd via de website of rechtstreeks via het e-mailadres van de tuinvereniging een
afspraak maken met het bestuur mocht u iets willen bespreken.
Ook kunt u een van de bestuursleden aanspreken op de tuin. Zo nodig wordt dan een
afspraak ingepland met een of meerdere bestuursleden.
Inmiddels is het tuinseizoen in alle hevigheid losgebarsten. Nu nog hopen op wat beter weer.
De zon is wel aanwezig maar de temperatuur blijft nog wat achter. In deze nieuwsbrief in
ieder geval voldoende initiatieven om ook wat breder voor de vereniging aan de slag te gaan.
Mocht u zelf eens een stukje willen schrijven voor de nieuwsbrief, laat het dan weten. De
nieuwsbrief is van ons allemaal. U kunt in dit kader contact opnemen met de voorzitter van
de vereniging.
Ook deze maand namens het bestuur weer heel veel tuinplezier gewenst!
John Gerse, voorzitter

Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de ALV
Tijdens de ALV van afgelopen maart zijn er door verschillende tuinleden vragen gesteld en
opmerkingen geplaatst bij inlevering van het stemformulier. Het bestuur buigt zich
momenteel over deze vragen en opmerkingen en komt in de maand mei met een reactie
daarop.

Parkeren
Door de aanwezigheid van een bouwkeet op het parkeerterrein en containers voor gasopslag
is er tijdelijk minder ruimte geweest op het parkeerterrein. Nu de baggerwerkzaamheden
worden afgerond, wordt ook de bouwkeet verwijderd en zijn de containers voor de tijdelijke
opslag van gasflessen weer opgehaald. Er zal dus snel weer meer parkeergelegenheid zijn op
het complex.
Opnieuw benadrukken we dat het parkeerterrein niet bedoeld is voor het langdurig plaatsen
van (volle) aanhangwagens of afvalbakken (vlikobakken). Deze nemen extra ruimte in beslag
en dienen zo snel mogelijk te worden verwijderd of opgehaald. Medetuinleden willen immers
ook graag hun auto kwijt. Laat afvalbakken daarom niet weken op het parkeerterrein staan.
Ook constateren we nog steeds asociaal gedrag door het achterlaten van (tuin)afval op
plaatsen waar dat niet thuishoort. Ook bij het parkeerterrein. Doe dit niet! We zijn een
vereniging met elkaar. Daar hoort dit gedrag niet bij. Neem het afval mee naar huis of breng
het weg naar het grofvuil. Op die manier houden we het complex voor iedereen een plezierige
en schone omgeving.

Vrijwilligers gezocht

Op een tuincomplex als Oostvliet zijn er regelmatig grotere of kleinere algemene klussen te
doen. Binnen een tuinvereniging zijn er altijd wel tuinleden of aspirant-tuinleden die daarbij
willen helpen. Mocht u nu denken: “Ja, ik wil best wel eens helpen me t een klusje”, geef u
dan op voor de “Oostvliet Klussenapp” (WhatsApp-groep). Dat kan via het e-mailadres:
edjanboting14@gmail.com of rechtstreeks wanneer we elkaar op het complex tegenkomen.
De uit te voeren klussen worden via deze WhatsApp-groep gecommuniceerd. Komt er een
klus voorbij waarvan u denkt: “Deze klus is leuk om aan mee te doen”, dan kunt u zich via
deze groep gelijk aanmelden. Vele handen maken licht werk EN hoe meer zielen hoe meer
vreugd!
Groeten, Ed Jan Boting

Heggen en het open karakter van de tuinen
Inmiddels zijn ook de heggen op Oostvliet weer groen. Een mooi beeld langs de paden op het
tuincomplex. De heggen dienen bij te worden gehouden door de tuinleden. Zorg er ook dit
seizoen weer voor dat deze niet te hoog worden waardoor het open karakter van de tuinen
behouden blijft. Let er op de smallere tussenpaden ook op dat de heggen niet te breed
worden. Zo houden we alle tuinen voor iedereen goed toegankelijk.

Lente en jonge dieren op Oostvliet
Het is weer lente en dat is ook te merken aan de dieren om ons heen. Jonge vogels, hazen en
konijnen, je komt ze allemaal weer tegen op Oostvliet. Inmiddels broedt er ook een zwaan in
de Schuiltuin. Een prachtig resultaat van de inmiddels weer begaanbare sloten. Omdat
meerder tuinleden hun hond of kat mee naar de tuin nemen, verzoeken we nu extra om deze
huisdieren wat in de gaten te houden zodat alle jonge dieren veilig kunnen opgroeien. Het is
verplicht de hond aan de lijn te hebben als je deze, buiten de eigen tuin, meeneemt op het
complex.

Tuinfeest en kantine
De corona is helaas ook dit jaar nog van invloed op ons jaarlijkse tuinfeest. We zien allemaal
uit naar weer eens gezellig met elkaar samenkomen echter de huidige maatregelen rond
corona laten dat nog niet toe. Het tuinfeest, zoals eerder gepland op 19 juni, zal dan ook niet
doorgaan. Niet getreurd, we richten ons nu op zaterdag 28 augustus. We gaan ervan uit dat
we dan, in coronatermen gezegd, weer terug zijn naar ‘normaal’. Noteer deze datum dus
alvast maar in de agenda dan is er iets om naar uit te kijken.
Helaas kan om dezelfde reden ook de kantine nog niet worden geopend. In dit kader lopen
we gelijk op met de sportkantines. Zodra de regels rond corona het weer toelaten, zal ook
onze kantine zeker weer snel open gaan.

Bouwen op de tuin
Nu het mooie weer zich weer vaker aandient, komt Oostvliet tot leven. Iedereen is druk in de
weer met planten, struiken, water en ook met nieuwe bouwsels op de tuin. Inmiddels zijn er
vele oudere huisjes vervangen of enorm opgeknapt. Een verrijking voor het complex.
Om het tot een tuinvereniging te houden en niet te laten uitgroeien tot een bungalowpark zijn
er door de gemeente Leiden strikte regels gesteld aan wat er wel en niet mag worden
gebouwd op de tuin. Zo ook in ons Huishoudelijk Reglement. Om de regels te kunnen
handhaven, verstrekt de gemeente een vergunning voor elk te bouwen object.
Tuinleden dienen dan ook voor de bouw van een tuinhuis, luifel, schuur of kas eerst een
vergunning aan te vragen. Dat geldt ook voor de aankoop van bijvoorbeeld een kant en klare
blokhut. Pas na vergunningverlening mag er worden gebouwd en dan alleen datgene wat bij
de vergunningsaanvraag op tekening is aangegeven. Later extra’s aanbouwen of bijbouwen is
niet toegestaan zonder (aanvullende) vergunning.
Om deze manier van werken voor iedereen inzichtelijk te maken en te houden, zijn er door
de Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA), waar onze tuinvereniging ook onderdeel vanuit

maakt, op basis van de regels van de gemeente, bouwvoorschriften opgesteld. Om het nog
duidelijker te maken, zijn de regels ook opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van
tuinvereniging Oostvliet. Dit reglement is door ons allen middels de ALV vastgesteld. Deze
regels zijn te vinden op de website van onze vereniging onder
https://www.oostvliet.eu/informatie/reglementen.
Aangezien wij de bouwregels met elkaar hebben bekrachtigd binnen de ALV zijn we er ook
met zijn allen verantwoordelijk voor dat deze worden nageleefd. Ter benadrukking, het zijn
niet de regels van het bestuur, het zijn de regels van de gemeente Leiden en onze eigen
regels waaraan wij ons hebben te houden en die gelden voor ons allemaal, niemand
uitgezonderd.
Voor de aanvraag van een vergunning kunt u als tuinlid terecht bij de onze Bouwcommissie.
De commissie kan uitleg geven over de regels en begeleidt ook de vergunningsaanvra ag naar
de gemeente. Voor vragen over het invullen van een aanvraagformulier kunt u ook bij deze
commissie terecht.
Wanneer we ons niet houden aan de regels kan de gemeente hoge boetes opleggen. Ter
voorkoming daarvan spreken we elkaar zo nodig hierop aan. We kunnen beter voorkomen dat
de gemeente straks ingrijpt door er nu met elkaar voor te zorgen dat we ons aan de regels
blijven houden. Help diegene die mogelijk nog niet weet dat er een vergunning nodig is door
daarop te attenderen. Ook het bestuur zal dit doen.
Waarom nu op dit moment speciaal aandacht voor dit onderwerp? Ten eerste ervaart het
bestuur dat er op een aantal tuinen ongeoorloofd wordt (aan)gebouwd. Ook ervaart het
bestuur dat niet iedereen zich geroepen voelt zich daarbij aan de gemeente lijke regels
omtrent bouwen te houden. Deze personen zorgen ervoor dat we als tuinvereniging straks
door de gemeente worden aangesproken en in het ergste geval ook werkelijk beboet.
Daarnaast liggen de tuinverenigingen in Leiden behoorlijk onder de loep. Vanuit de Leidse
politiek wordt er momenteel op meerdere manieren gekeken naar de tuinverenigingen. Aan
de ene kant zijn er partijen die, vanwege de grote vraag naar tuinen, graag uitbreiding zien
van het aantal daarvan binnen de gemeente. Aan de andere kant zijn er ook partijen die het
niet meer van deze tijd vinden.
Met name deze laatste partijen zullen elke mogelijkheid aangrijpen de huidige volkstuinen als
‘vakantieparken’ te bestempelen wanneer uit de praktijk blijkt dat er inderdaad op
verschillende tuinen lukraak wordt (bij)gebouwd. Dit met alle gevolgen van dien. Willen wij
nog vele jaren met plezier van onze tuinen gebruik blijven maken dan zullen we hier
gezamenlijk voor moeten waken.
Met dit schrijven brengt het bestuur het bouwen op de tuin graag nog eens onder de
aandacht. Het bestuur ziet er namens alle leden op toe dat de regels ook in dit kader worden
nageleefd. We zullen u er dan ook op aanspreken wanneer er vermoeden is dat van de regels
wordt afgeweken. Zo nodig worden vervolgstappen ondernomen wanneer tuinleden niet
vatbaar zijn voor de gemeentelijke regels en het Huishoudelijk Reglement en het voor de
andere tuinleden ‘verpesten’. We kunnen dit met zijn allen niet tolereren en accepteren. Zo
nodig wordt de gemeente daarbij ingeschakeld.
Belangrijk is dat we met elkaar elk seizoen weer heerlijk kunnen genieten van Oostvliet. Om
dit mogelijk te maken hebben we als vereniging regels met elkaar afgesproken. Mochten er
vragen zijn over deze regels laat het dan weten. Met enige uitleg kunnen latere problemen
eenvoudig worden voorkomen. Ook als dat het bouwen op de tuin betreft.
Namens het bestuur,
John Gerse, voorzitter

Natuurlijk tuinieren
Aanleg rotstuin
Zoals bekend is in de laatste ALV met een meerderheid van stemmen besloten om tegenover
het Slingerhofje een rotstuin aan te leggen. Een rotstuin zal onze diversiteit die we al hebben
op onze vereniging uitbreiden. De naam “rotstuin” roept voor sommige leden wel wat vragen
op:
1. Wat moeten we met rotsen op een tuinvereniging?
2. Past dit wel op onze vereniging?
Een rotstuin past zeker in onze vereniging!
We hebben al aardig wat diversiteit qua
openbare stukken groen binnen onze
vereniging. Een rotstuin vormt daar een
uitbreiding op met een mooie planten
verzameling die geplant worden op stukken
steen en dergelijke. Uiteraard zullen er
stenen e.d. te zien zijn maar het wordt ook
een mooi stukje groen met struiken,
bomen en planten. Het merendeel van de
planten vinden we dan ook niet terug in de
andere stukken openbare groen. Nog meer
diversiteit dus op onze vereniging!
De werkzaamheden (misschien heeft u het
al gezien) zijn inmiddels gestart, waarvoor
dank aan een 15-tal vrijwilligers die geholpen hebben met het maken van een takkenril als
afscheiding en het aanvoeren van het menggranulaat dat als bodem gebruikt gaat worden.
Het complete aanleggen van deze rotstuin duurt naar verwachting het hele seizoen en de
meeste beplanting zal pas in september aangebracht kunnen worden.
Er zijn nu een paar leden die de befaamde kar trekken. Vind je het leuk om ons te komen
helpen met het aanleggen van de rotstuin, wees dan van harte welkom. Op zaterdag 17 mei
gaan we weer aan de slag, vanaf 10 uur tot uiterlijk 13.00 uur. De contouren voor de verdere
inrichting worden dan meer duidelijk. Er zijn nog veel andere werkzaamheden te doen. Is
jouw interesse gewerkt, neem dat contact op met Marco Vreugdenhil (tuin 43) of Ed Jan
Boting (tuin 109).

Werkzaamheden Schuiltuin
De afgelopen maanden is er hard
gewerkt in de schuiltuin. Met een
aantal vrijwilligers is het vele
onkruid verwijderd en
ondertussen staan de eerste
schuiltuinplantjes in bloei.
In de kas worden plantjes
opgekweekt die een plekje in de
Schuiltuin of elders op de vereniging zullen krijgen. Het is de bedoeling dat we op den duur
zelfvoorzienend kunnen zijn voor de opkweek van allerlei planten.

Zoals eerder in deze nieuwsbrief vermeldt, ook de eerste nieuwe bewoners zijn er al! Sinds
kort is er een zwanennest achterin de Schuiltuin aanwezig. Om de zwanen rust te gunnen,
zijn een aantal hekken geplaatst.

Hoe dit prille geluk zich ontwikkeld met de geplande werkzaamheden is nog niet duidelijk
maar u begrijpt: we geven de natuur voorrang.
Om er voor te zorgen dat de Schuiltuin een mooi stukje gemeenschappelijke tuin wordt,
wordt de Schuiltuin vanaf dit seizoen in de werkbeurten opgenomen. Zoals altijd zijn er
daarnaast extra klusjes op zo’n plek. Dus mocht u iets willen bijdragen aan de Schuiltuin
(klusjes en verdere inrichting) meldt u zich dan aan bij Peter Verhoogt (tuin 26) of Ed Jan
Boting (tuin 109). Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!!

Agenda

Zie voor activiteiten ook de website, www.oostvliet.eu
Voor vragen kunt u altijd het bestuur mailen: tuinverenigingoostvliet@gmail.com

Kantine blijft tot nader order gesloten
De kantine gaat weer open zodra de overheidsmaatregelen dat toestaan.

Nieuwsbrief
Berichten, tuinfoto’s en tuinverhalen kunt u sturen naar de redactie van de Nieuwsbrie f
John Gerse en Frans Boting: tuinverenigingoostvliet@gmail.com
Gerda Verhoog: gerdaverhoog@gmail.com

Website

www.oostvliet.eu

ALTIJD ACTUEEL!

Kijk voor de allerlaatste informatie op onze website!!! Hebt u nog leuke tips of foto’s?
De Webmaster ziet ze graag tegemoet.

Bijlage

Nieuwe bestuursleden
Onderstaand een kennismaking met de nieuwe bestuursleden, kandidaat secretaris en
bestuurslid LBA.
John Gerse (voorzitter)
December 2019 zijn wij, Mela en ik, geland in tuin 55 van het mooie
tuindorpje Oostvliet. Het is heerlijk genieten, elke keer weer wanneer je
het complex oploopt. Inmiddels heeft de tuin een aardige metamorfose
ondergaan en is het steeds meer ‘onze tuin’ geworden.
Sinds 2020 ben ik ook als bestuurslid actief voor de vereniging. Eerst in de
functie van penningmeester en sinds kort als voorzitter. Van huis uit ben
ik geen boekhouder. In mijn werk ben ik actief als programmamanager,
projectleider en adviseur informatiemanagement waarbij ik, vanuit mijn eigen bedrijf, voor
vele (overheids)organisaties werkzaamheden verricht. Organiseren, mensen bij elkaar
brengen, plannen, communiceren, samenwerken, de juiste dingen doen en ook
verantwoording durven nemen wanneer nodig, het zijn allemaal activiteiten waar ik me graag
mee bezighoud. Het voorzitterschap van tuinvereniging Oostvliet, waarin al deze kwaliteiten
van pas komen, past daarom nog beter bij mij dan het penningmeesterschap. En wat is er
nou leuker en fijner dan je op deze manier ook als voorzitter in te kunnen zetten voor
Oostvliet? Dit in samenwerking met de andere inmiddels gekozen bestuursleden. Een bestuur
dat er echt is voor en namens de leden van de vereniging.
Verder ben ik 57 jaar oud, getrouwd met Mela en hebben we twee dochters en een zoon.
Allen inmiddels de deur uit. Mela en ik nemen onze Beagle Nina van ruim 12 jaar nog
regelmatig mee naar de tuin want ook de hond vindt het een heerlijke plek.
Eenieder is natuurlijk altijd welkom mocht er behoefte zijn aan contact. Zoals dat hoort, staat
de voorzittersdeur altijd open.
Met hartelijke groeten,
John

Dick Scherjon (kandidaat-bestuurslid secretaris)
Mijn vrouw is ongeveer vijf jaar geleden lid geworden
van de tuinvereniging en eigenaar van huisje 35.
Annette is een echte tuinier, met groene vingers, en de
tuin is voor ons een uitkomst: we zijn
binnenstadbewoner en de tuin geeft ons de mogelijkheid
écht “buiten” te zijn.
Wanneer we samen de oprit van de tuinvereniging
opdraaien, zijn we meteen op vakantie. Daar komt bij
dat we de samenhang tussen de leden ervaren bijna als
een dorp: je neemt kennis van persoonlijke verhalen en
helpt elkaar. Ik zorg op onze tuin voor de heg en het gazon, zet daarnaast koffie en maak de
zonnepanelen schoon. De rest doet Annette.
Even iets over mezelf: ik bijna de 65 gepasseerd en mag nog twee jaar werken. Ik ben
werkzaam voor Clingendael in Den Haag (die actief is op het gebied van buitenlandse zaken)
en daarnaast nog als reservist voor defensie. Met nog een paar andere nevenfuncties ben ik

behoorlijk onder de pannen. Maar ik doe het secretariaat van de vereniging graag: ik heb
veel plezier van de Oostvlietpolder en dan moet je ook iets terug doen. Zo ben ik opgevoed.
Groeten, Dick

Frans Boting (algemeen bestuurslid)
Even voorstellen,
Mijn naam is Frans Boting en tijdens de ALV gekozen als algemeen
bestuurslid. Ik ben al vele jaren tuinlid en heb altijd vrijwilligerswerk
gedaan en doe ik nog. Zo ben ik op de zaterdag altijd in de winkel te
vinden en ben ik ook ploegleider.
Wanneer het weer mag na de corona gaan we weer denken aan
evenementen en daar ben ik namens het bestuur aanspreekpunt voor.
Ook de BHV (BedrijfsHulpVerlening) gaat weer aandacht krijgen en
ook daar ga ik mij mee bemoeien en doe ik gelijk een oproep aan de leden:
Welke tuinleden hebben een geldig EHBO-diploma en zijn bereid om, indien nodig, te helpen
bij incidenten?
Gelukkig is er al een kleine groep met EHBO-ers op Oostvliet en werken we met een BHVWhatsApp-groep.
We zien elkaar binnenkort weer

Ron Mittelmeijer (algemeen bestuurslid)
Lectori Salutem,
Ofwel, beste medeleden van tuinvereniging Oostvliet.
Mijn naam is Ron Mittelmeijer en samen met mijn echtgenote, Petra
Hoogeveen, schoffelen, harken en maaien we onze tuin sinds 2013
met veel plezier.
In mijn arbeidzame leven heb ik een aantal banen in loondienst
gewerkt; Gewestelijk Arbeidsbureau, gemeentelijke Sociale dienst en
de Leidsche Schouwburg. Het langst echter ben ik als zelfstandig
ondernemer actief geweest. Samen met Petra heb ik een aantal jaren
een evenementen-organisatie-bureau en een Petit Café-restaurant
geëxploiteerd. Daarna voornamelijk gewerkt in de bouw. Samen met
mijn jongste zoon hield ik mij tot aan mijn pensionering bezig met
natuursteenmontage. Om daar een indruk van te krijgen moet u maar eens binnenlopen in
Hotel van Oranje aan de boulevard in Noordwijk.
Telkens als we naar onze tuin gaan ervaren we een vakantiegevoel zodra we de
Lammenschansbrug zijn gepasseerd. Eveneens een ervaring van het eerste uur is de
gemoedelijke sfeer. Naar mate we meer betrokken raakten bij de vereniging leerden we dat
er naast schoffelen en maaien ook andere activiteiten binnen de vereniging leefden. Nou is
bingo en klaverjassen niet echt mijn ding maar de Oostvlietband bijvoorbeeld past mij als een
maatkostuum. Ook maak ik al enige tijd deel uit van de Bouwcommissie. Vanuit deze
discipline vorm ik met een aantal andere tuinleden een commissie ter voorbereiding op een
hopelijk spoedige uitvoering van de renovatie dan wel nieuwbouw van de vereniging
opstallen. De laatste twee genoemde activiteiten zullen de komende tijd mijn bestuursfunctie
gaan vullen. Ik besluit graag door u er van te verzekeren dat ik sociale cohesie binnen het

verenigingsleven hoog acht, mij realiseer dat de leden gezamenlijk de dienst uitmaken en dat
structurele beslissingen in de algemene ledenvergadering worden genomen. Ten slotte zal ik
trachten om mijn stijl van besturen te promoten. Hetgeen voornamelijk inhoudt dat
besluitvorming op sociocratische wijze tot stand komt en op basis van consensus.
Hopend op betere tijden en een mooie zomer in het verschiet groet ik u en hoop ik u allen in
goede gezondheid op de tuin te zien.
Groeten, Ron

Berry Jansen (algemeen bestuurslid)
Bij dezen stel ik me graag even voor aan de leden die mij nog
niet kennen. Mijn naam is Berry Jansen, geboren en getogen
Achterhoeker. Dit is waarschijnlijk nog te horen aan mijn
'mooie' accent. Vanuit de Achterhoek ben ik diverse keren
verhuisd. Ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd in Utrecht
en hierna ben ik voor de liefde naar Leiden vetrokken waar ik
nu al 21 jaar woon aan de Nieuwe Rijn. Daar woon ik samen
met mijn vriendin Judith en onze dochters Luna Jua, Flynn
Faye en Ella-Maye.
Ik heb veel verschillende banen gehad waarvan de laatste 20
jaar in leidinggevende functies. Momenteel werk ik bij
Waternet, een Amsterdams bedrijf rondom drink- en afvalwater als afdelingshoofd bij de
afdeling Klantenservice & Betalingen. Voor Wereld Waternet heb ik daarnaast in de afgelopen
jaren gewerkt in Libanon en Uganda. Voor andere projecten werkte ik in de VS, Australië en
Kuala Lumpur.
De tuin is een welkome afleiding en hier tuinier ik naar hartenlust. Ook klussen is een grote
passie. Samen met Judith heb ik ons tuinhuisje zelf gebouwd. Ik heb Ed Jan een jaar
vervangen als interim voorzitter. Tevens was ik voorzitter van de Taxatie -, Bouw- en
Natuurlijk tuinieren commissie. Dat was wel een beetje te veel dus ik ben heel blij dat Ron
Mittelmeijer de Bouw- en taxatiecommissie gaat overnemen.
Als laatste moet ik natuurlijk melden dat we ons gezin hebben verrijkt met Saar, onze golden
retriever van 10 maanden oud. Als je langs tuin 56 wandelt, komt ze je vrolijk begroeten bij
het hek.
Groetjes, Berry

Alie Zondervan (bestuurslid LBA namens de ALV)
Mijn naam is Alie Zondervan. Afgelopen april ben ik gekozen als LBA
(Leidse Bond van Amateurtuinders) vertegenwoordiger namens de ALV
van tuinvereniging Oostvliet. De LBA behartigt de belangen van de 6
Leidse volkstuincomplexen. Voor meer info zie de LBA website.
Je kunt me vinden op tuin 122, bijna achterin het complex. Een fijne
rustige plek. Kom gerust langs. Samen met mijn man Paul probeer ik
daar de boontjes uit de grond te kijken. En net als jullie hoop ik op een
fijn tuinseizoen.
Groetjes, Alie

