
Bestuur

Van de voorzitter:
In de Algemene Leden Vergadering van 30 september 2015 is een nieuw bestuur gekozen (de notulen van deze 
vergadering heeft u inmiddels ontvangen). Het bestuur bestaat uit:

Bes van Pinxteren : voorzitter 
Arnold Klootwijk : penningmeester
Sieb Knobbout : bestuurslid, tuincommissie (voorzitter)
Jeanne Bus : bestuurslid, tuincommissie (gaat samen met Sieb tuinindeling doen)
Fred Kreeftmeyer : tuincommissie

Helaas heeft Marinus van den Brink vanwege onterechte verwijten richting hem, te kennen gegeven NIET tot het 
einde van het jaar aan te blijven als bestuurs- en tuincommissielid. Jammer, we zullen je vele zeer gewaardeerde 
werk wat je gedaan hebt voor de tuin heel erg missen.

De eerste bestuursvergadering in de nieuwe setting was 15 oktober jongstleden. Daar hebben we uitgebreid 
gesproken over een betere communicatie; verdeling van tuinen, bezigheden voor de kinderen en een 
gezamenlijke klusdag op je eigen tuin.
 
Klusdag
Over de klusdag: Zoals ik al op de ledenvergadering opperde, willen wij een klusdag organiseren. Dat ziet er als 
volgt uit:

Zaterdag 31 oktober aanstaande organiseren we een klusdag op je 
eigen tuin als afsluiting van het tuinjaar. Er wordt dan koffie 
geschonken om 11 en om 15 uur. Als experiment willen wij die dag 
een container huren voor uw laatste tuinafval dat niet 
gecomposteerd kan worden. Het is niet de bedoeling dat er ander 
vuil in gegooid wordt. Is de container nog niet vol dan kan hij 
blijven staan totdat hij wel vol is. Is hij wel vol dan wordt hij 
maandag 2 november opgehaald.
Dus kom allen 31 oktober naar de tuin dan maken we er een 
gezellig dag van!

 
Gedragsregels
Tijdens de ledenvergadering opperde ik dat we misschien onze gedragsregels wat moeten herzien. We kaarten 
een regel aan en u kunt uw mening geven of er iets moet veranderen of niet. Dan kunnen we mettertijd een 
nieuw voorstel gedragsregels doen op de ledenvergadering. 

Aansluitend op de klusdag is de regel:
Vóór 1 november dienen bonenstaken, palen gaaswerk hóger dan 1.50 m verwijderd te zijn. 

 
Hopende u te zien op 31 oktober of eerder.
Bes van Pinxteren

Zaden bestellen
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Sieb zorgt dit jaar weer voor de bestelling van biologische zaden bij Bolster. Als we dit collectief doen dan kan de 
korting oplopen tot 30%. Stuur Sieb een mailtje voor een bestellijst of download zelf de bestellijst op bolster.nl en
stuur de ingevuld lijst vervolgens naar Sieb.
Dit kan tot 15 november.

Tuinevenementen

H'eerlijk Groen 
Zaterdag 28 en 29 november - Plantarium gebouw in Hazerswoude-dorp                                      
Een h'eerlijke en gezellige beurs voor hobbytuinders en liefhebbers van natuurlijke, duurzame en eerlijke 
producten, waar de relatie tussen mens, dier en natuur centraal staat. 

Najaarsthema: Beleven, ontdekken, leren, proeven en doen!          
Op deze h’eerlijke beurs vind je de meest uiteenlopende exposanten
met interessante en leuke producten. In een sfeervolle periode voor
Sinterklaas en kerst, zul je hier h'eerlijke cadeaus vinden. Maar ook
veel leuke workshops en lezingen volgen met thema’s die h’eerlijk
zijn. Geniet van de diverse workshops, demonstraties van exposanten
en lezingen met thema’s als: Werken met natuurlijke materialen,
bodem en eetbare (wilde) planten, maak van je tuin een vogelparadijs,
gezonde kruiden, dieren en insecten in de tuin, zelf zaden winnen,
eten verwerken, kookworkshops, zelf zalf of tinctuur maken. Een beurs om h’eerlijk te beleven met het hele 
gezin!  Meer informatie vind je hier.

   Tuintip

Zaaien in oktober 
Onder glas: Rucola Coltivata, Veldsla, Winterpostelein
In de volle grond: Bloemkool

Wel of niet spitten?
Al eerder is gezegd dat iedereen vooral op zijn eigen manier
moet tuinieren. Of je nou wel of niet de grond van je tuin wilt
omspitten is dan ook helemaal je eigen keuze. Onderstaand
vind je een stukje over waarom je eventueel niet moet spitten.
Meer informatie hierover en over het tegengaan van onkruid
vind je hier.

De grond in de tuin bestaat uit meerdere lagen. In de bovenste
laag van zo’n 5 cm zit het meeste bodemleven. Denk dan aan 

wormen, torretjes, spinnetjes, bacteriën en schimmels. Dit bodemleven maakt de grond vruchtbaar. Het trekt de 
plantenresten de grond in en verteert die, het trekt mineralen uit steen, maakt de grond losser en zo wordt de 
grond vanzelf vruchtbaarder. De natuur regelt alles zelf, en heeft ook zijn eigen bodembewerkers in dienst.

Wanneer we nu gaan spitten, werken we de grond om. En die vruchtbare laag met het bodemleven wordt diep de
grond in gewerkt. Dit bodemleven wordt daardoor verstoord. In de bodem heb je nog veel meer werkzame cycli 
dan alleen maar wormen die de grond omwerken. In een goede bodem wordt ook het vocht op de juiste manier 
opgenomen en getransporteerd, waardoor er ook weer verdamping optreedt en de wortels water krijgen. Maar 
wanneer je gaat spitten, dan wordt dit systeem verbroken. Naast de verstoorde bodemcycli moet er na het 
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spitten ook meer onkruid gewied worden omdat de zaadjes in de bodem door het zien van licht gaan ontkiemen 
en wortelonkruiden worden doorgehakt en vermeerderen zich.

Permacultuur

Het is niet wat het is?
De aanleiding voor dit artikel begon met een mailtje van Marinus namens de tuincommissie. Bij het langsgaan van
de tuinen waren hen de “kweekgrassen” in mijn tuintje opgevallen. Er bestond angst voor verspreiding van de 
zaaddozen. 
Toen we elkaar later op de tuin spraken, vertelde ik hem dat het hier om Blauwe Lupine en
Japanse haver ging, zgn. groenbemesters. Na mijn uitleg waarom ik dit (en nog een aantal 
andere zaken) deed, groette hij vriendelijk en vertrok met spoed 
naar een afspraak buiten de tuin. Diezelfde middag trof ik een nieuw mailtje in mijn postbus 
met het verzoek iets over mijn “tuinfilosofie” via de nieuwsbrief met jullie te delen. Graag 
neem ik jullie mee in wat voor mij een experiment betreft. Een fascinerende leerweg met als thema “niet alles in 
de tuin is zoals het lijkt”. Verder nodig ik iedereen uit om n.a.v. deze artikelen tot een gedachtewisseling te 
komen.

Permacultuur
Al wat langer ben ik bezig met biologisch voedsel en duurzaamheid. Een tuintje moet voor
mij dan ook minimaal biologisch zijn. Maar eigenlijk wil ik wel iets meer proberen eruit te
halen. Een soort eigen kringloop (ecosysteem) ontwikkelen waarbij de natuur het meeste
werk verricht en niet ik. Ik stuitte op het begrip Permacultuur (voor meer info zie: 
www.permacultuurnederland.org).  Een gratis download gaf mij inzicht in de
basisprincipes. Wat mij vooral aanspreekt, is het (uitdagende!) uitgangspunt om meerdere
functies toe te kennen aan een keuze. Zo kun je ook buiten de tuin tot verrassende keuzes
komen. Ik licht het toe. 

Tijdens een van de eerste bezoeken aan mijn tuintje in december, vielen mij een paar
zaken op. Een aantal flinke bomen aan de westkant en de wind die vrij spel had. Conclusie:
Niet de hele dag zon en minder hoge temperaturen aan de grond. Dit moest dus
gecompenseerd worden. Een haagje zou een oplossing kunnen zijn.  
De warmte blijft langer hangen waardoor een beter microklimaat ontstaat. Volgens de
uitganspunten van Permacultuur moet dat haagje dan wel meerdere functies hebben. 

Na wat denk- en zoekwerk heb ik voor een haag van Japanse bottelroos gekozen (ook
mogelijk; duinroos of hondsroos). Deze struik heeft voor mijn tuintje de volgende functies:
Kan tegen wind en is geschikt als haagplant, is winterhard, geeft vruchten (hoog vitamine C
gehalte), heeft mooie bloemen voor insecten en sierwaarde en doorns ter bescherming
tegen kleine dieren. En nu maar afwachten of het gaat helpen. De eerste oogst is in ieder
geval binnen en de rozebottelchutney staat op de plank. Tijdens het planten borrelden nog
een aantal nieuwe ideeën bij mij op. Maar daarover de volgende keer meer. 

Sjoerd Papa

Even voorstellen
In iedere nieuwsbrief stellen we leden voor. In de vorige nieuwsbrief was dat Oeda van den Born. Zij geeft de pen 
door aan Kirsten Vonk:
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En dan ben ik ineens zelf aan de beurt voor ‘de pen’. Tijdens de ledenvergadering in januari 
bleek er behoefte te  bestaan aan meer communicatie over de tuin en heb ik aangeboden een 
nieuwsbrief op te starten. Omdat niet iedereen tegelijk tuiniert kom je niet altijd alle leden 
tegen. Daarom leek het mij leuk om ‘de pen’ op te starten zodat de leden zichtbaar voor 
elkaar worden. En nu dus de eer aan mij. 
Omdat ik een fulltime baan heb, ben ik meestal alleen in het weekend in de tuin. En daar 
geniet ik met volle teugen van. Inmiddels heb ik m’n derde seizoen er op zitten. Voor mij voelt 
het elk seizoen weer als een wondertje hoe de natuur in het voorjaar allerlei zaadjes laat 
ontkiemen en groeien. Het verbaasde me hoeveel groente ik kon oogsten op 50 m2. Zelfs als 
ik af en toe een tas vol groente aan de buren gaf, had ik nog veel over. Toen ontstond het 
idee om groente goed te gaan besteden en samen met Sieb ben ik gaan kweken voor de 

Voedselbank. Door gebrek aan tijd heb ik dit maar 1 seizoen gedaan maar gelukkig heeft Sieb het stokje 
overgenomen. 
En nu breekt de winterperiode aan. De natuur gaat ‘rusten’ en ik dus automatisch ook. Tijd om weer nieuwe 
ideeën te bedenken voor het nieuwe tuinseizoen.

Voor de volgende nieuwsbrief geef ik de pen door aan El Stuivenberg.

 Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 20 november. Wil je zelf een stukje schrijven, een oproep plaatsen, een 
tuintip delen of een mededeling doen, stuur dan je mail voor 10 november naar kirsten.

Bestuur Tuinvereniging Eigen Oogst
Bes van Pinxteren - voorzitter 
Arnold Klootwijk - penningmeester
Sieb Knobbout - voorzitter tuincommissie 
Jeanne Bus - secretaris, ledenadministratie, tuincommissie 
Fred Kreeftmeyer - tuincommissie

Website www.tveo.nl - Sandrien Lammers 
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Nieuwsbrief
Contactpersoon - Blandine de Kreuk-Fokker 

- Kirsten Vonk 
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