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Het bestuur van de Volkstuin- en Recreatietuinvereniging Bodegraven is op
zoek naar een nieuwe

VOORZITTER

en komt graag in contact met tuinleden die deze functie op zich willen nemen.
Heeft u ambitie, tijd en zin om samen met de overige zes bestuursleden leiding te geven aan
onze bloeiende vereniging, laat het ons weten.
Het bestuur ziet uw reactie graag tegemoet!
Als voorzitter geeft u leiding aan de jaarlijkse ledenvergadering en de periodieke
bestuursvergaderingen. Verder bewaakt u het reilen en zeilen binnen de tuinvereniging,
waarbij u er samen met de overige bestuursleden onder andere op toeziet dat het
tuinreglement wordt nageleefd. Voor externen, zoals de gemeente en het hoogheemraadschap,
bent u het eerste aanspreekpunt en het gezicht van de vereniging.
Onze huidige voorzitter Frans Hulsbergen is graag bereid u meer informatie te verstrekken over deze
functie, via tel.nr. 0172-616971, of e-mail: f.hulsbergen@telfort.nl
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Van het bestuur:
Jakko Gunst
Geachte leden,
Als u dit clubblad ontvangt, hebben we de vijftiende november al weer even achter ons
liggen. Niet dat die datum voor onze vereniging een belangrijke mijlpaal is. Wel is het voor
vertrekkende tuinders de dag waarop ze hun tuin schoon moeten opleveren; overeenkomstig
het tuinreglement en de afspraken die zij met het bestuur of de nieuwe huurder hebben
gemaakt.
In het tuinjaar 2011-2012 wisselden op of rond 15 november zeven tuinen van eigenaar.
Sommigen van de oud-leden hebben maar een paar jaar getuind, maar voor een van de leden
kwam bij het vertrek een einde aan een lidmaatschap dat maar liefst 35 jaar heeft geduurd.
Uiteraard hoort bij afscheid nemen ook welkom heten. Daarom: nieuwe collega’s, welkom in
ons midden. Het bestuur hoopt dat het lidmaatschap en de tuin u zullen brengen wat u ervan
verwacht.
De manier waarop de overdracht van de tuin verloopt, kan soms gemengde gevoelens
oproepen bij het bestuur. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer leden zich in het laatste jaar
van hun lidmaatschap amper nog op de tuin hebben laten zien. Dan nóg kunnen er diverse
aanmaningen nodig zijn, voordat deze leden tot het inzicht komen dat het voor alle partijen
het beste is om het tuinlidmaatschap vrijwillig te beëindigen. Eigenlijk is dat verspilde
energie. Het is het bestuur dan ook een raadsel waarom leden, soms tegen beter weten in, hun
tuin maar blijven aanhouden, ook wanneer het onderhoud ervan jaar na jaar mondjesmaat te
noemen is. Een tuin onderhouden, vergt tijd. En daarom: Ziet u dat het u daaraan ontbreekt,
gaat u dan vooral bij uzelf te rade met de vraag of stoppen niet het meest logisch is.
Bovenstaande is uiteraard niet van toepassing op leden die door ziekte of overmacht (tijdelijk)
niet aan tuinieren toekomen, maar dat spreekt voor zich.
Tuinoverdracht
Een aantal leden heeft bij het bestuur geïnformeerd welke afspraken er van kracht zijn rond de
overdracht van een tuin met opstallen. Anders gezegd, hoe gaat de overdracht in zijn werk als
de vertrekkende huurder behalve een tuin ook een kas, een schuur of wat dan ook achterlaat?
Als alles volgens de regels verloopt, gebeurt dan het volgende: Eerst zal het vertrekkende lid
een van de tuincommissarissen op de hoogte stellen van zijn ophanden zijnde vertrek. Als er
op zijn perceel bruikbare objecten achterblijven, is het de bedoeling dat de vertrekkende
tuinder en de tuincommissaris gezamenlijk een reële vraagprijs overeenkomen. De
tuincommissaris gaat vervolgens een-voor-een de kandidaten van de wachtlijst langs. De
kandidaat die bovenaan staat en als eerste voor de tuin in aanmerking komt, wordt gevraagd
de opstallen of wat dan ook over te nemen, voor het door zijn voorganger en de
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tuincommissaris overeengekomen bedrag. Ziet hij daarvan af, dan is de tuincommissaris vrij
om de volgende kandidaat van de wachtlijst te benaderen.
Lengtesloot
Behalve dat een aantal tuinen van eigenaar wisselde, gebeurde er in de achterliggende
maanden nog veel meer rond onze vereniging. In de tweede helft van augustus zorgde het hete
weer in een aantal opzichten voor overlast. Op verzoek van twee leden van Oost maakte het
bestuur bij het Hoogheemraadschap melding van ronddrijvende, dode vissen in een van de
sloten achter de tuinen. Het opruimen daarvan bleek echter te vallen onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente.
De nieuwe overloopdammen die afgelopen voorjaar zijn aangelegd zijn door het
Hoogheemraadschap opnieuw afgesteld, waarna het waterpeil gelukkig wat verbeterde. Kort
daarna sloeg ook het weer om en voorzag de natuur ons weer vanzelf van voldoende neerslag.
Wat de contacten met de gemeente betreft; ons verzoek of er een hekwerk kan worden
geplaatst op de nieuwe overloopdam nabij het Bodegraafse bos en de jongerenhangplek wordt
nog altijd in beraad gehouden. Het bestuur hoopt op een positief besluit, aangezien een hek
hangjongeren zeker zal ontmoedigen de tuin te betreden.
Een tweede verzoek aan de gemeente betreft het uitbaggeren van de lengtesloot naast het
perceel ”Inloop Veldzichtpad”. Het is het bestuur bekend dat de gemeente noodgedwongen
besloten heeft fors te bezuinigingen op de post Openbaar Groen. Tegelijkertijd is het evident
dat een uitgebaggerde watersloot voor onze watervoorziening zeker niet onbelangrijk is.
Daarom hoopt het bestuur dat de gemeente ook dit verzoek serieus neemt.

Op 7 september organiseerden drie collega-tuinders van West een soepproeverij. Op een
prachtige nazomeravond deden enkele tientallen tuinders zich tegoed aan uiensoep,
pompoensoep, wortelgembersoep en bietensoep. Foto’s van deze geslaagde avond en een van
de recepten treft u aan op pagina 13 van dit blad.
Ook dit jaar gaf een bestuursdelegatie acte de présence op de Najaarsmarkt van zaterdag 15
september. Ons tuinlid Hugo de Haan en zijn vrouw Corrie zorgden weer voor een prachtig
opgebouwde kraam, ons bestuurslid Maaike ten Haken luisterde het geheel vervolgens op met
een prachtig bloemstuk.
Vermeldenswaard is ook de actie van ons bestuurslid Piet van Kooten die passanten tegen een
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geringe vergoeding liet raden naar het gewicht van een rode kool. De opbrengst à 14,15 euro
is uiteraard in de clubkas beland.
Trekker
Kon u in het vorige nummer al lezen dat het bestuur, na het inzien van diverse offertes en het
bezoeken van een aantal leveranciers, een tweewielige trekker had aangekocht; inmiddels is
de levering een feit. De overdracht was op vrijdag 26 oktober.
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De officiële overdracht van het sponsorgeld van de Rabobank waarover u ook in het vorige
clubblad kon lezen, volgt later deze maand. Hoewel dit moment al was aangekondigd was de
blijdschap over het gulle gebaar van deze bank er niet minder om; en dat nog wel in crisistijd.
In het Bodegraafs Nieuwsblad, het plaatselijk huis-aan-huisblad, heeft u mogelijk gelezen dat
de gemeente ons een vergunning heeft afgegeven, die het op termijn mogelijk maakt een kas
te bouwen aan ons clubhuis, de Polderhof. Het betreft een update van een eerder
aangevraagde en verkregen vergunning. Als onze tuinvereniging beschikt over een eigen kas
kunnen we onze eigen groenteplanten opkweken en goedkoop te koop aanbieden bij de leden.
De groenteplanten die van elders worden gehaald voor de verkoop staan beter in een kas en
blijven daar ook langer goed dan in de te donkere Polderhof.
De komende jaren zal het bestuur proberen het draagvlak binnen de vereniging voor de bouw
van een kas te vergroten. Op termijn zal het bestuur de leden tijdens een jaarvergadering
vragen in te stemmen met deze plannen. Op de komende ledenvergadering in maart 2013 zal
het onderwerp overigens nog niet aan de orde komen. Het bestuur is blij dat de toestemming
die de gemeente mondeling al had verleend nu officieel is herbevestigd, zodat daar in de
toekomst geen knelpunten te verwachten zijn.
Als u het clubblad in handen krijgt, heeft u ook de jaarlijkse factuur voor uw tuinhuur en
contributie gehad. Natuurlijk maakte u de betaling zo spoedig mogelijk in orde, zodat de
penningmeester u geen aanmaning hoefde te sturen. Én, natuurlijk zag u in de kleine lettertjes
dat u, anders dan de factuur op het eerste gezicht misschien deed vermoeden, toch géén
contributie hoefde te betalen; alleen maar tuinhuur. Hopelijk kreeg het betalen van de
rekening zodoende toch iets feestelijks. Als dat het geval was, was dat ook precies de
bedoeling. De penningmeester bracht de contributie namelijk niet in rekening, omdat we dit
jaar als vereniging op de kop af veertig jaar bestaan.
Het interview met de eerste voorzitter van onze vereniging, de heer Dirk Boekhorst, dat u
elders in dit blad aantreft, staat in het teken van datzelfde veertigjarig bestaan.
In de envelop waar de factuur in zat, zat ook de schriftelijke aankondiging van de nieuwe
service op de website ”Gevraagd/Aangeboden”, inclusief de spelregels. Benieuwd wat uw
collega-tuinders inmiddels zoal hebben aangeboden? Neem een kijkje op
www.volkstuinbodegraven.nl en klik op de link ”Gevraagd/Aangeboden”.
Hekwerken
Behalve een factuur ontving u eind oktober via de e-mail een oproep om de handen uit de
mouwen te steken en te assisteren bij het plaatsen van de nieuwe hekwerken. De hekwerken
zijn er gekomen, met dank aan de bestuursleden Frans Hulsbergen en Piet van Kooten en de
tuinleden Michael Kool en Jan van der Neut, die prachtig werk hebben geleverd. Hoe meer
tuinleden er vervolgens spontaan reageren op een oproep om de hekken te plaatsen, hoe
plezieriger het werkt.
Tegelijkertijd met dit clubblad ontvangt u ook de nieuwe zaadgids 2013 van Garant. Al
bladerend in deze gids begint het misschien al te kriebelen om weer aan de slag te gaan in het
nieuwe seizoen. Één tip nog: wanneer u de gids doorbladert, kijkt u dan niet alleen naar de
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groenten- en sierbloemenzaden. Bij Garant is ook klein tuingereedschap, bindlint of vliesdoek
te verkrijgen; allemaal hulpmiddelen die tijdens de teelt van pas kunnen komen. Tuinleden die
tijdens het seizoen soms moeite hebben om bijvoorbeeld aan vliesdoek te komen, vragen
weleens: Hoe kom je daar aan? Het antwoord is dus simpel: via de bestellijst van Garant.
De lijsten kunnen worden ingeleverd bij de tuincommissarissen Arjen Boekhorst (West) en
André Woertman (Oost). De brievenbus van Arjen treft u aan op de Deel 3, die van André op
de Koninginneweg 141. De uiterste inleverdatum is zaterdag 12 januari 2013. U treft deze
gegevens ook aan op het aparte inlegvel in de zaadgids van Garant.
Diversen
Afsluitend brengt het bestuur nog een aantal zaken onder uw aandacht. Allereerst iets met
betrekking tot het tuinreglement en de manier waarop het bestuur in voorkomende gevallen
handhavend zal optreden.
Momenteel richt de controle van het bestuur zich vooral op de mate waarin de bepalingen
over het tuinonderhoud worden nageleefd. Anders gezegd, wanneer het met het onkruid en
dergelijke uit de hand loopt, sommeert het bestuur standaard orde op zaken te stellen om te
voorkomen dat bepaalde tuinen worden verwaarloosd, terwijl er tal van kandidaten op de
wachtlijst staan.
Iets minder stringent is het bestuur als het gaat om tuinafscheidingen, beplantingen die dicht
bij de afscheidingen staan en bomen die door hun hoogte een zonbenemende werking kunnen
hebben. Dit terwijl ook daarover het nodige is opgenomen in het tuinreglement (zie de
artikelen 4, 8 en 9).
Een vluchtige inspectie op de tuin laat zien dat sommige tuinleden ook deze bepalingen
keurig naleven, terwijl anderen daar veel gemakkelijker in zijn.
Om te voorkomen dat elk tuinlid de genoemde artikelen volledig naar eigen inzicht
interpreteert, zal het bestuur komend voorjaar, aan het begin van het nieuwe tuinjaar, alle
tuinen langslopen en indien nodig aanwijzingen geven om potentieel overlastgevende situaties
aan te pakken. Leest u vooraf de genoemde artikelen alvast een keer door?
Langs de kant van de weg, in de berm, heeft u ze vast al zien liggen: de afgezaagde takken.
Tot 28 februari mag u ze daar deponeren. Als het goed is, belanden ze via de
gemeentewerkers in de hakselaar. Zorgt u er wel voor dat u de takken op de juiste manier
langs de weg legt? Dat betekent: met het afgezaagde deel naar de weg en de toppen naar de
sloot.
Vacatures
Graag wil het bestuur nog twee vacatures onder uw aandacht brengen; éen bestaande en één
aanstaande. De bestaande vacature betreft een extra tuincommissaris voor het terrein West. In
de personen van Peter Schrama en Arjen Boekhorst zijn daar momenteel twee
tuincommissarissen actief. Het bestuur zou dat aantal graag uitbreiden naar drie, onder andere
omdat Arjen zich een deel van het tuinseizoen ook met de in- en verkoop van groenteplanten
en andere bestuurswerkzaamheden bezighoudt en daardoor niet altijd zijn gezicht op de tuin
kan laten zien.
8

Daarom: tuint u al enige tijd op West, maar bent u nog nooit functioneel actief geweest voor
de vereniging? Laat dan nu eens van u horen en meldt u aan bij het bestuur als kandidaattuincommissaris.
De komende vacature betreft het voorzitterschap van onze tuinvereniging. Op de laatste
bestuursvergadering in oktober heeft Frans laten weten dat hij het na zes jaar actieve dienst
tijd vindt om de voorzittershamer over te dragen. Zijn gezondheid en het advies van de artsen
om het na de bypassoperatie van een jaar geleden wat rustiger aan te gaan doen, spelen daarbij
een rol.
Het bestuur komt graag in contact met ervaren verenigingsleden, die voldoende tijd en
ambitie hebben om het voorzitterschap van Frans over te nemen. We zien uw reacties graag
tegemoet.
Veel lees- en tuinplezier gewenst, al zullen velen de tuinactiviteiten de komende
wintermaanden wat terugschroeven. Graag verwelkomen we alle leden op de komende
ledenvergadering, die we bij dezen alvast onder uw aandacht brengen, in maart.
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Mariël kookt …
Mariël Dijkstra

Boerenkool: de tuintjes staan er vol van. Helaas zie ik ook wel
eens wat boerenkool verpieteren. Waarschijnlijk komt het jullie neusgaten uit. Dit recept geeft
weer eens een hele andere twist aan boerenkool. Niet schrikken....het is heerlijk!
Inmiddels is het recept binnen ons gezin en omgeving erg populair dus lees vooral door. En
wist je dat boerenkool op nummer 1 staat van de top tien gezondste groenten? En ook leuk: dit
recept is heel makkelijk en snel.

Duur: 20 minuten

Ingrediënten (voor 4 personen): 1 pak spaghetti;10 tenen geperste knoflook; olijfolie; 1 zak
boerenkool; 1 tablet groentebouillon; peper; zout; pijnboompitjes; geraspte (Italiaanse) kaas.

Bereidingswijze:
Kook de spaghetti volgens de instructies op de verpakking. Giet deze af en spoel de spaghetti
goed om zodat deze niet meer plakt; Kook de boerenkool in de tussentijd 8 minuten; Doe
lekkere laag olie in de pan. De pan moet zich gemakkelijk bedekken met olie. Doe hierin de
geperste knoflook en voeg al na 30 seconden de boerenkool toe (anders bakt knoflook aan).
Rooster intussen de pijnboompitjes. Voeg het bouillonblokje toe en vervolgens de spaghetti.
Roerbak het geheel op hoog vuur. Serveer de spaghetti vers opgebakken met de
pijnboompitjes en de kaas. Breng op smaak met peper en zout.

Tips:
Als je van pittig houdt kun je eventueel chilivlokken toevoegen.
Voeg voor de verandering eens wat verse basilicum of zongedroogde tomaatjes toe.
Dit gerecht is echt het lekkerst als je niet zuinig bent met de olie. De spaghetti moet echt niet
aan elkaar plakken en mag zelfs knapperig bakken. Ook lekker met spinazie!

http://kookvegametmijmee.blogspot.nl/
Blijf op de hoogte van mijn recepten via facebook:
http://www.facebook.com/KookJeVegetarischMetMijMee
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Terugblik Soepproeverij
Vanuit een duurzaamheidproject van de kerkgemeente Emmaüs organiseren wij regelmatig
maaltijden, met als doel ontmoeten en eten. Dit keer was dat op jl. vrijdag 7 september, een
soepproeverij op het volkstuinencomplex. Deze soepproeverij was erg geslaagd! Het weer
werkte geweldig mee, want het was een prachtige nazomeravond. Op het drukste moment
waren er ongeveer veertig mensen, van wie rond de vijfentwintig tuinleden. De mensen waren
enthousiast en het initiatief voor deze soepproeverij werd erg gewaardeerd. Er waren vier
verschillende soorten soep te proeven: uiensoep, pompoensoep, wortelgembersoep en
bietensoep. De sfeer was erg goed en het was fijn om met medetuinders nader kennis te
maken. Diverse mensen maakten van de gelegenheid gebruik om elkaars tuin te
bekijken. Kortom een geslaagde proeverij en wellicht een mooie start van een goede traditie!
Wij bedanken het bestuur van de tuinvereniging voor de hartelijke medewerking.

Op veler verzoek hier het recept van de bietensoep:

Bietensoep met mierikswortelyoghurt
Ingrediënten voor 6 personen:3 sjalotten, gesnipperd; 2 stelen
bleekselderij, fijngesneden/-gehakt; 500 gr bieten, gekookt en
gepeld en kleingesneden; 2 tenen knoflook, geplet; 2 eetl. rode
wijnazijn; 2 eetl. olijfolie ; 300 ml groentebouillon; peper & zout;1
eetl. mierikswortel (vers of uit een potje);100 gr dikke yoghurt
(Turkse, Griekse); wat takjes bieslook.

Bereiding: Meng de gesnipperde sjalotten, bleekselderij, knoflook en bieten. Doe de azijn en
olie erbij en bedek met een folie. Zet weg in de koelkast. Minstens twee uur, liefst een hele
nacht. Meng het in een pan met de bouillon en zet er een staafmixer in. Pureer het. Breng
zachtjes aan de kook en laat het een minuut of vijf pruttelen. Breng op smaak met peper &
zout. Meng de yoghurt met de mierikswortel en snipper de bieslook met een schaar. Serveer
in kommen, kwakje mierikswortelyoghurt erin en wat bieslook erover.
Eet smakelijk!
Caroline Zwaneveld
Gerrit Coes
Louise Graner
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„Ik zei: We hebben al veertig man”
Onze Bodegraafse tuinvereniging bestaat dit jaar veertig
jaar. Voor de redactie reden om in gesprek te gaan met de
heer Dirk Boekhorst. Hij trad aan als eerste voorzitter, toen
de vereniging op 27 november 1972 werd opgericht. Hoe
kijkt hij terug?
„Kijk, dit vond ik nog ergens in een kast.” Enthousiast steekt Boekhorst in de woonkamer van
zijn appartement op de hoek van de Willem de Zwijgerstraat en de Koninginneweg een stukje
carbonpapier naar voren. Het is een kopie van een brief aan het college van Burgemeesters en
Wethouders van Bodegraven, verstuurd door het Algemeen Verbond van Volkstuinders
Vereenigingen in Nederland.
Bij het zien van de brief begint de geschiedenis voor Boekhorst meteen weer te herleven. „Ja,
ja”, klinkt het enthousiast, „die brief is toen opgesteld door de secretaris van het verbond, de
heer C. van der Pouw Kraan. Hij heeft destijds veel voor ons gedaan.”
Voordat de vereniging werd opgericht tuinde hij gewoon rond zijn huis in de Piet Heinstraat,
vertelt Boekhorst. „Dat kon daar prima, hoor. Vooral de bloemkolen deden het daar goed.”
Van de Bodegraafse boer Spruyt, die zijn land had naast het stuk grond dat nu bekend is als
het terrein West van onze tuinvereniging, kreeg Boekhorst ook een perceel om te tuinen.
„Voordat ik daar kon beginnen, heb ik de boel wel eerst helemaal moeten ontginnen”, lacht
hij. „Maar ook daar heb ik een prima stuk grond gehad.”
De stap naar een tuinvereniging moest toen nog worden gezet. Boekhorst: „Op verschillende
plekken in het dorp zag je wel hoekjes waar mensen hun eigen bloemen- of groentetuin
hadden. Bijvoorbeeld langs de Goudseweg, waar nu de Elsenhof is. Maar een eigen
vereniging met een eigen perceel; dat was er toen nog niet.”
Een aantal Bodegravers, onder wie Boekhorst, stak de koppen bij elkaar. Boekhorst, als
buschauffeur werkzaam bij het streekvervoer in West-Nederland, kreeg van een collegachauffeur de tip om de hulp van de landelijke tuindersbond in te roepen. „Zo is Van der Pouw
Kraan erbij betrokken geraakt.”
Op een goed moment reisde deze secretaris van de tuindersbond af naar Bodegraven om de
situatie ter plekke in te schatten. „Uiteindelijk troffen we elkaar halverwege op het land van
boer Struyk; in de schuur waar Bas van Elk, ook een Bodegraver, varkens hield”, blikt
Boekhorst terug.
Van der Pouw Kraan proefde voldoende enthousiasme bij de Bodegraafse amateurtuinders.
Hij wierp zich op als pleitbezorger bij het college van B en W. Dat werd het begin van een
moeizaam getouwtrek. De gemeente stond niet te trappelen om de komst van een tuindersclub
te faciliteren en hield de boot af.
„Er is geen geschikt stuk grond te vinden”, was een van de redenen die de gemeente
aanvoerde voor haar weigerachtige houding. Maar klopte dat argument wel? Boekhorst schiet
overeind. „Nee, dat klopte zeker niet. In die tijd maakte ik wel eens een praatje met Cor de
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Vos, gemeenteraadslid voor de KVP. Toen het over die grond ging, zei Cor: „Dirk, dat is
gelogen. De gemeente heeft wel grond. Ze hebben in de polder een stuk grond gekocht als
bouwgrond, maar omdat ze de bouwvergunning nog niet rond hebben, hebben ze het zolang
in bruikleen gegeven aan de boeren. Dat zou voor jullie een prima plekje zijn.”
Aangespoord door de terughoudendheid van de gemeente besloot Boekhorst om her en der
zelf navraag te doen naar een geschikt stuk grond. „Op zeker moment ben ik aan het
onderhandelen geslagen met boer Roos; helemaal over het spoor. Zeg maar op de hoek van de
J. C. Hoogendoornlaan en de Warmoeskade. Het leek erop dat dat wel eens wat zou worden.
Meteen daarop ben ik weer naar burgemeester Croles gegaan. Ik heb gezegd: Het is rond, we
gaan beginnen bij de Warmoeskade. Maar ook dat stuitte weer op allerlei bezwaren. Croles
waarschuwde dat tuinders daar bij die kruising geen bonenstokken mochten zetten. Daar gaat
het verkeer last van krijgen, Boekhorst, zei hij toen. Op dat moment vond ik het welletjes. Ik
heb hem toen op de man af gezegd: Laat ons dan beginnen op dat stuk grond dat de boeren nu
in bruikleen hebben. Daar is toch ruimte genoeg.”
De volgende dag kwam Boekhorst thuis na een vroege dienst als chauffeur. „Lies, mijn
vrouw, zei: Dirk, de burgemeester heeft gebeld. Je moet op het gemeentehuis komen. In zijn
kamer zei Croles dat hij er nog eens over had nagedacht. Hij vroeg hoeveel leden we hadden.
Tot dan toe waren we alleen nog maar bezig geweest met de grond, dus daar had ik nog
helemaal geen zicht op. Maar dat kon ik natuurlijk moeilijk laten merken. Dus voor ik er erg
in had, zei ik: We hebben al veertig man.”
Langzaam draaide de gemeente bij. In plaats van zich afhoudend op te stellen, begon het
college welwillend te reageren. Alvorens toezeggingen te doen over het beschikbaar stellen
van een stuk grond eiste de gemeente wel dat de tuinders zich zouden verenigen in een
officiële vereniging. Voor Boekhorst en de zijnen de volgende uitdaging. „Het betekende dat
er ook een officieel bestuur moest komen en dat we een oprichtingsvergadering moesten
uitschrijven. En natuurlijk dat we zo veel mogelijk belangstellenden moesten aanmoedigen
voor het lidmaatschap.”
Een van de mede-initiatiefnemers trok zich terug voor een bestuursfunctie zodra het menens
begon te worden. Maar tijdens de oprichtingsvergadering van 17 november 1972 konden er
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester worden gepresenteerd. De voorzitter was
Boekhorst zelf. Secretaris was de heer W. Nap, in het dagelijks leven brugwachter op de
Crolesbrug. Penningmeester was de uit Hongarije afkomstige mevrouw Németh. Andere
namen van het eerste uur die Boekhorst noemt, zijn die van Gerrit en Dick Walraven, van
Kees Kwakkenbos en van mevrouw De Groot.
Nadat het bestuur was samengesteld viel er nog een horde te nemen: het opstellen van een
huishoudelijk reglement. Opnieuw bood Boekhorsts collega bij het streekvervoer uitkomst: hij
beschikte over het reglement van de tuindersvereniging van Zoetermeer. „Vliegensvlug
hebben we dat toen overgenomen en overal Zoetermeer veranderd in Bodegraven. Henk
Schouten zei: Geef maar hier, ik regel het verder wel. Zijn dochter werkte bij de politie. Zij
heeft er in één nacht een mooi boekje van gemaakt.”
Hoe het er tijdens de oprichtingsvergadering aan toe ging, beschrijft C. van der Pouw Kraan
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in zijn brief aan het college. Tijdens de vergadering, overigens gehouden in het gebouw
waarin later restaurant ’t Wagenwiel zou komen, zetten de eerste 27 leden hun handtekening.
Van der Pouw Kraan schrijft: „Het ligt voor de hand dat er nog aanmerkelijk meer zullen
volgen, vooral ook van degenen die op 17 november verhinderd waren.” Verder verzoekt hij
het college een datum voor te stellen waarop het nieuwe bestuur nader van gedachten kan
wisselen met een vertegenwoordiger van de gemeente over de kersverse vereniging. En
uiteraard biedt hij namens de tuindersbond ook voor de toekomst zijn diensten aan. „Wellicht
ten overvloede verzekeren wij u dat wij alles zullen doen om het volkstuinwezen in uw
gemeente mede te behartigen op een wijze welke voor alle partijen bevredigend zal zijn.”
Boekhorst: „We kregen het land uiteindelijk in maart/ april. Voor sommigen was dat alweer
behoorlijk laat. Een van de tuinleden, Beijer, die later een van mijn opvolgers zou worden als
voorzitter had al honderd stekken van dahliaplanten klaarstaan. Die moesten hoognodig
worden uitgepland. Gelukkig kon de grond nog vlug worden geploegd, zodat we al in
hetzelfde voorjaar van start konden gaan.”
Het bestuur begon met een vaste regelmaat te vergaderen; eerst bij Boekhorst thuis en later in
het Parochiehuis bij de Rooms-Katholieke kerk. „Zeker in het begin vond ik het best lastig om
aan zo’n vereniging leiding te geven. Ik was nog
nooit op een vergadering geweest.” Door drukte
thuis en op het werk droeg Boekhorst na enige
tijd zijn voorzitterschap over. „Aan meneer
Beijer dus. Een deftige man, die ’s
zondagsmorgens wel eens koffie ging drinken
met de burgemeester. Sommige tuinleden
vroegen zich daarom af of hij wel een goede
voorzitter kon zijn. Nou, dat ging prima hoor. Na
Beijer is Rietveld gekomen en daarna Winkel als
voorzitter.”
Boekhorst heeft nog steeds een band met de tuin. „Als het even kan, fietst hij er naar toe”,
zegt zijn vrouw Lies. „Dan kijkt hij of de planten in de kas nog water nodig hebben. Laatst
heeft hij het aardbeienbed nog helemaal schoongemaakt.”
Wat er op de tuin allemaal is veranderd sinds het begin? Boekhorst: „Toen we begonnen,
zaten we alleen nog maar op West. Later is Oost daar natuurlijk bijgekomen. Dat perceel was
vroeger veel groter dan nu. Waar nu dat wandelpad loopt, was vroeger ook tuin. De
burgemeester Kremerweg werd eigenlijk dwars door het perceel aangelegd, zo ver liep dat
vroeger door. Rond dat stuk tuin had je ook wel eens van die hangjongeren. Ik heb er nooit
problemen mee gehad. Als ik ze uit m’n ooghoeken zag aankomen, liep ik op ze toe met een
schaaltje pruimen. Dan zei ik: Jongens, neem er maar eentje. Een andere buurman liep alleen
maar op ze te foeteren. Die hield geen ruit heel.”
Eén verandering schiet Boekhorst nog wel te binnen: de variëteit in gewassen. „Die is enorm
toegenomen. In mijn tijd was een krop sla een krop sla. Als ik nu zie wat er allemaal is.
IJsbergsla en zo. Nee, dat hadden wij nog niet.” (red.)
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