
Van het bestuur

Het zal u niet ontgaan zijn dat Altrecht bezig is met het verkopen van zijn grond. In de Stadspers van 25 november
staat uitgebreid een verslag van de Dolderse Belangen Vereniging (het artikel ligt in de Windhoos). Alle 
belanghebbenden rondom het gebied van Altrecht waren uitgenodigd om mee te denken en dan met de 
Gemeente tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Natuurlijk gaat het dan over bebouwing van die grond. Wel
200 mensen vertegenwoordigden hun eigen belang. Uit deze 200 mensen is een werkgroep ontstaan van 
ongeveer 25 mensen. Onze tuin is ondergebracht in een cluster van zeven verenigingen, die 2 afgevaardigden 
mag sturen. We hebben de heer Bodes de Vries (kunstenaarsvereniging) gevraagd ons te willen 
vertegenwoordigen met als doel onze tuinen te behouden. Maar ook een tuinlid Jan Martijn Rap 
(vertegenwoordiger van de huizen rondom het weiland, Boerderijlaan , Berkenlaan en Dolderseweg) houdt ons 
op de hoogte. De werkgroep is voor het eerst 8 december bijeen geweest. Een punt uit die vergadering: De muur 
rondom onze tuin valt onder monumentenzorg en het eventueel bebouwen van ons weiland is afgezwakt. De 
plannen zouden rond 2025 gerealiseerd moeten zijn. We houden u op de hoogte.
 
Namens het bestuur en tuincommissie wens ik u allen met familie en vrienden gezellige feestdagen toe en een 
goed tuinjaar 2016.
Bes van Pinxsteren
 
Gedragsregel
Een nieuwe gedragsregel: Zorg dat het hek altijd op slot is. Gaat u als laatste weg dan het hek nog een keer extra 
op slot draaien.
Het hek valt een beetje moeilijk in het slot. Hier zal naar gekeken worden. Regelmatig zie ik het hek open staan als
ik met de hond langs fiets. Ook als er niemand meer op de tuin is. Het werkt in de hand dat er vreemde mensen 
op de tuin komen. Reageren kan naar mijn mail; j.pinxteren3@kpnplanet.nl.
 
Bestellen zaden Garant
Herinnering: In de Windhoos liggen de boekjes met bestellijst van de zaden. Tot 4 januari a.s. kunt u in de doos 
uw bestellijst inleveren of bij mij (Bes) langsbrengen op Schroeder van der Kolcklaan 36 den Dolder. 
Bonenstaken staan niet vermeld maar zet u rechts boven in de hoek hoeveel u er wilt hebben.

Oproep voor nieuwe tuinders (herhaling)
Beste tuinders, mochten jullie in de familie, bij kennissen of buren iemand weten die behoefte heeft om te komen
tuinieren dan kan dat. We hebben nog 6 stukken van 50 vierkante meter te vergeven.
Men kan zich aanmelden bij Siep of Jeanne. Adressen vindt u onderaan de nieuwsbrief. Men is van harte welkom.
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Bestelling mest
U kunt uw bestelling voor compost, koemestkorrels en luzernekorrels doorgeven aan Siep. De prijzen zijn nog niet
helemaal bekend want we zijn nog met leveranciers aan het onderhandelen over
de prijs. De compost kostte vorig jaar 22 euro per kuub.                                                  
De koemestkorrels gaat rond de 12 euro per 20 kg kosten.
De luzerne korrels (komt van biologisch pootgoed) komt rond de 13 euro per zak
van 15 kilo.               
Zo gauw ik de  prijzen zeker weet geef ik het door aan u.  Het is wel zo dat het
goedkoper wordt als we gezamenlijk inkopen.
Mail adres is sieb_553@hotmail.com (tussen sieb en 553 moet een onderliggend
streepje _)
Succes met de bestelling en voor vragen ben ik altijd bereikbaar.
Groetjes,
siep

   Tuintip

Zelf hennep kweken!
 ‘Het CBD (Cannabidiol ) project is een nieuw en innovatief project met het doel om op een legale manier een CBD

rijke hennepteelt voor iedereen mogelijk te maken’. Dat belooft CBD Project, waarbij 
deelnemers met een licentie geregistreerd worden. Het gaat dus om hennep met 3 tot 
4% CBD en minder dan 0,2% THC, waarvan je zelf olie, pasta, edibles of een ander CBD-
product kan maken.
Meer weten? Kijk hier

De bodem

Het is niet wat het is?
Ook deze maand neem ik jullie graag weer mee in mijn moestuinexperiment. 
Een fascinerende leerweg met als thema “niet alles in de tuin is zoals het lijkt”. Vorige maand
vertelde ik iets over het belang van een goede bodem. Een bijzondere buffer waar je planten uit
kunnen putten als het hun uitkomt. Het lijkt mij een mooi doel om naar te streven. 

Een rijke bodem
Toen ik begin dit jaar begon met het reinigen van de toplaag van mijn landje viel mij al snel (n)iets op in de 
bodem. Er was geen structuur of leven te bekennen. Hoewel mijn buurman vertelde dat er regelmatig bemeste 
aarde was gestort, oogde de aarde uitgeput. Ik besloot tot een experiment. Een deel verrijken met mineralen en 
groenbemesters en een deel (bijna) niet bewerken en gewoon inzaaien. Leuk idee maar wat moest er in de 
bodem? Ik ontdekte dat er twee aspecten zijn aan bemesting: toedienen van mineralen en bevorderen en 
ondersteunen van bodemleven en structuur.

Hoewel er wel acht mineralen een rol spelen zijn er m.n. drie van wezenlijk belang: Kali, fosfor en stikstof. Kali 
voor de waterhuishouding en suikertransport. Grote fans zijn planten die stevige stengels en knollen moeten 
vormen. Verder is fosfor de vriend van jonge plantjes die wortels moeten vormen. Bij de zaad- en vruchtvorming 
hebben alle planten baat bij fosfor. Als laatste en belangrijkste stikstof, voor de vorming van eiwitten. Zij die 
rijkdom van gewas nastreven prediken stikstof. 
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Waar gaan we het vinden?
Om in de kringloopgedachte te blijven, ging ik op zoek naar leveranciers van mineralen in mijn naaste omgeving. 
Tip: Neem kippen. Daar ik thuis voor de kippen niet voldoende fans kon vinden (waaronder mijzelf), richtte ik mijn
aandacht op een paar volume producten in onze huishouding. Koffiedik, theebladeren en houtas uit de open 
haard (zie foto). Deze beschikken over een rijkdom aan stikstof, fosfor en kali. Voor de ondersteuning van het 
bodemleven wendde ik mij tot de firma De Bolster. Hier bestelde ik Blauwe Lupinen. Deze stimuleren bacteriën 
die stikstof vastleggen in de bodem. Verder ook een zakje Japanse haver. Door 
hun grote wortelmassa laten ze veel organische stof achter. Voorlopige 
conclusie: Op het niet bemeste deel voornamelijk winst voor het onkruid en 
een mislukte oogst. De lupines en haver daarentegen schoten uit de grond 
(nauwelijks onkruid) en gaan binnenkort weer eronder. Ben benieuwd wat 
2016 mij gaat brengen. Ik wens iedereen een rijk jaar toe!
 
Sjoerd Papa

Even voorstellen
In iedere nieuwsbrief stellen we leden voor. In de vorige nieuwsbrief was dat El
Stuivenberg. Zij geeft de pen door aan Michelle Veldhuizen:
 
Hallo Beste Mede Tuinders,
 
Mijn naam is Michelle Veldhuizen ik ben 34 jaar oud en ik  woon in Huis Ter
Heide.
Mijn tuin zit op 29B gezellig in de buurt van de keet en dicht bij de dieren en
volgend jaar gaat mijn derde tuin seizoen in samen met mijn 12 jarige Labrador
Beau.
 
Als we naar de tuin gaan zeg ik tegen Beau, gaan we naar de tuin, en Beau staat meteen klaar bij de auto.
Beau vindt het geweldig op de tuin en ligt altijd op de uitkijk en is voor vele mede tuinders een graag geziene gast 
en wordt door vele tuinders aangehaald en geaaid en verwend met lekkernijen.
 
Ik heb m’n groene vingers van mijn oma meegekregen. Ik ben thuis begonnen met 1 vierkante meter bak op mijn 
terras en een paar maanden later waren het er ineens vier en stond mijn hele terras vol met vierkante meter 
bakken gevuld met bloemkool,sla, andijvie en zelfs staken met bonen.
 
Mijn eerste jaar bij onze tuinvereniging ben ik vol energie en enthousiasme
begonnen, veel advies gevraagd en gekregen van Siep, Fred en El en daardoor
heb ik een hele mooie en goede oogst gehad waardoor ik  2 vriezers kunnen
vullen met mijn zelfgekweekte groenten.
 
Inmiddels heb ik meerdere groenten kunnen oogsten uit mijn groentetuin
waaronder : Bieten, Bloemkool, Broccoli, Sla, andijvie, tomaten, Paprika, pepers,
Aardbeien, uien, Knoflook, Doperwten, Stam en stok bonen, Spinazie, Wortels,
Prei, Radijsjes, aardappels, Spruiten, Boerenkool.
 
Ik werk 5 dagen per week en probeer zoveel mogelijk in de weekenden naar mijn
groentetuin te gaan en daar te ontspannen. Er is altijd een hoop gezelligheid met
mijn buurvrouwen Kirsten en Olivia en natuurlijk alle mede tuinders. We zijn een
hechte en gezellige groep en men staat altijd voor elkaar klaar.

Voor de volgende nieuwsbrief geef ik de pen door aan Siep Knobout.
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 Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 20 januari. Wil je zelf een stukje schrijven, een oproep plaatsen, een 
tuintip delen of een mededeling doen, stuur dan je mail voor 10 januari naar kirsten@vonkid.nl.

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 

Facebook Groep ‘Eigen Oogst’ - Kirsten Vonk 

Nieuwsbrief
Contactpersoon - Blandine de Kreuk-Fokker 

- Kirsten Vonk 

Datum oprichting Tuin Vereniging Eigen Oogst: 28-10-1991
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