
Van het bestuur

Op 10 februari aanstaande is de algemene ledenvergadering gepland. Een uitnodiging volgt nog.

Nogmaals wil ik de gedragsregel van vorige keer aanhalen: neem uw tuinafval mee naar huis! 
Ook nu weer is er afval buiten het hek op een restje blad gegooid. Reinaarde heeft alles opgeruimd op een klein 
hoopje blad na. Het is niet zo aardig voor hen als er weer afval van ons bijkomt. Per slot zijn het onze buren.
De werkgroep Altrecht heeft een lange lijst met punten opgesteld onder het Kopje “Dromen”. 
Met als slogan: Den Dolder en Willem Arntsz Hoeve, een mix van wonen, zorg en recreatie te midden van natuur 
en cultuur.
Onze tuinen staan niet ter discussie en het aangrenzende weiland zal niet bebouwd mogen worden. Laten we 
hopen dat dit zo blijft.

Namens het bestuur, Bes van Pinxteren

Garant zaden
De bestelling zaden en aardappels is 5 januari de deur uitgegaan. Ook is er een extra baal van 100 bonenstaken 
(2,70 m) à 81 euro besteld. Mocht u stokken nodig hebben dan kunt u terecht bij Clemens Vos, Fred Kreeftmeijer 
en ondergetekende Bes van Pinxteren.

Bestelling mest - Herhaling
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 gaan 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.  
De levering is in de loop van februari.  
Succes met de bestelling en voor vragen ben ik altijd bereikbaar. 
Groetjes,   Siep    

   Tuintip
Gerecyclede kas
Deze en andere leuke tips over het gebruik van plastic flessen in
de tuin kwam Livia Dingemans tegen op de site van Goods Home
Design. Kijk voor meer ideeën hier.

Oproep
Wie wil mijn tuinkist overnemen? Hij is in goede staat en je kunt
er lekker veel gereedschap in kwijt. Vraagprijs is 25 euro. 

De bodem

 Het is niet wat het is?
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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 bodemleven en structuur. Daar wil ik deze keer nog even op doorgaan.

Composthoop
Hoewel er de nodige mineralen de grond in zijn gegaan, betekent dat natuurlijk niet dat de bodem daarmee in 
een keer in topstaat is. Dat zal nog wel wat tijd kosten. Omdat slechts de helft van de tuin een behandeling heeft 
gehad zal ik ook wat moeten omscheppen. Om voor een extra boost te zorgen heb ik het afgelopen jaar flink 
aandacht besteed aan mijn composthoop. Deze staat niet op de moestuin maar thuis. Belangrijkste voordeel 
hiervan is de gevarieerdheid aan afval dat thuis beschikbaar is zoals groente, fruit, koffiedrap, theebladeren en 
eierschalen.  Dit in tegenstelling tot de moestuin waar alleen plantenafvalbeschikbaar is. Om de composthoop 
een beetje netjes en effectief te houden heb ik twee bakken gebouwd. Enkele oude pallets vormen het frame en 
wat restplanken van de schutting zorgen voor de afwerking met deksel en deuren.

Afval is voedsel
Een composthoop is zo’n mooi voorbeeld van iets dat niet is wat het is. Het lijkt een berg afval maar als je even de
materie omwoelt… 
Het heeft me wel wat tijd en aandacht gekost maar nu draait mijn composthoop als een tierelier. Op de foto is de 
humuslaag te zien waarin grote aantallen wormen hun kostbare werk verrichten. En dit is pas de toplaag! Voor de
duidelijkheid heb ik enkele van de wormpjes aangegeven met een pijltje. Binnenkort ga ik mijn moestuintje 
verrijken met enkele emmers van mijn “zelfgemaakte” voedsel. Ben benieuwd hoe de oogst 
dit jaar zal zijn. Ik wens iedereen een oogstrijk 2016!

Sjoerd Papa

Reactie
Ha meneer Sjoerd Papa,
Graag wil ik eens reageren op uw leuke, informatieve en leerzame stukjes in de nieuwsbrief. Of alles beter nu is 
dan vroeger? “Snoep verstandig, eet een appel“, is al weer achterhaald. Toen ik als kind naast een tuindersbedrijf 
woonde werd me al geleerd tenminste 1x per jaar de tuin om te spitten, zodat er meer zuurstof de grond in 
kwam. Mest verbeterde de structuur van de grond. Ook de compost van je tuinafval is er goed voor. We (Eigen 
Oogst) hadden dan ook regels opgesteld om te spitten in mei en tenminste eens per jaar een deel van je tuin te 
bemesten. 
Kunstmest wordt door de tuinders niet echt gebruikt. Wel kalk. Maar wist u dat Brabant en Drenthe na de oorlog 
is ontgonnen door het planten van de blauwe lupine? De firma Garantzaden biedt nu zelfs lavameel aan. Schijnt 
erg goed voor de waterhuishouding te zijn. Ik wil het dit jaar eens privé uitproberen.

Wellicht iets voor volgend jaar als bemesting voor de tuin. Op de tuin zullen we nu wel verschillende manieren 
van bewerkingen zien. Of alles nu beter is dan vroeger? In ieder geval vind ik uw informatie erg leerzaam.
Bes van Pinxteren

Even voorstellen
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In iedere nieuwsbrief stellen we leden voor. In de vorige nieuwsbrief was dat
Michelle Veldhuizen. Zij geeft de pen door aan Martha Harssema:
 
Beste mede tuinders,
Mijn naam is Martha Harssema en woon met mijn kinderen Frank (9) en Nienke
(7) in Bilthoven.
Mijn passie is mens en groene leefomgeving verbinden en (persoonlijke)
groeiprocessen begeleiden.
Sinds kort huur ik tuin 38B en daar zijn we blij mee! 

Als kind was ik heel veel in de natuur te vinden of op de tuin van mijn ouders.
Wij woonden namelijk buiten. Mijn ouders waren kwekers van groente en fruit.
Zo is ‘je eigen groente kweken’ me met de paplepel ingegeven. Als kind had ik
ook een stukje moestuin en daar zijn de groene vingers gaan groeien….
Het was dan ook even wennen om in een flat te gaan wonen en ik miste een tuin. Toen ik vorig jaar nog op de 
wachtlijst van Eigen Oogst stond werd ik al heel blij van de moestuin-actie van Albert Heijn. Mijn balkon 
veranderde namelijk al snel een provisorische moestuin. 

Nu is het tijd voor een echte moestuin bij Eigen Oogst. Komend groeiseizoen wordt voor mij een jaar om te 
experimenteren met allerlei groenten, fruit en bloemen. De kinderen hebben me al verteld wat zij in hun stukje 
van onze moestuin willen zaaien en planten. We gaan het beleven met elkaar.

Het wordt ook ontdekken hoe ik het werken in de moestuin ga combineren met andere activiteiten die me energie 
geven: mens en groene leefomgeving verbinden en begeleiden van (persoonlijke) groeiprocessen. 
Zo ben ik op zoek naar een nieuwe baan waarin ik als gedreven adviseur / projectleider duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling (o.a. gezonde groene stad) mijn talenten kan inzetten. De afgelopen jaren heb ik veel ervaring 
opgedaan in werken in een veranderend maatschappelijk krachtenveld en op het snijvlak van beleid en uitvoering 
(in ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid en stadslandbouw). 
Daarnaast begeleid ik als coach kinderen en ouders op sociaal emotioneel vlak en organiseer ik 
natuurbelevingsactiviteiten. 

Frank, Nienke en ik hebben zin om in de tuin aan de slag te gaan. De mest is verwerkt
en de tuin gespit: klaar voor een nieuw seizoen.
We gaan ontdekken wat voor moois er allemaal gaat groeien en bloeien: in de
moestuin en daar buiten. 

Graag tot ziens op de tuin!

Hartelijke groet,
Martha Harssema (ook namens Frank en Nienke)

Voor de volgende nieuwsbrief geef ik de pen door aan Sieb Knobbout.

 Tuinevenementen
TuinIdee, 25 t/m 28 februari Brabanthallen Den Bosch
''Een bezoek aan Nederlands grootste tuinevent biedt u alle
inspiratie en informatie voor de tuin van uw dromen en een
prinsheerlijk buitenleven. Een dag lang proeven, genieten,
ontdekken en beleven.
TuinIdee is uniek door haar schitterende voorbeeldtuinen in fraaie decors. Stuk voor stuk praktische en originele 
ideeën, voor ieder wat wils. Van exclusief tot budgetvriendelijk.”
Klik hier voor meer informatie.  
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 Facebook
Hierbij een aantal (moes)tuin-
suggesties om te volgen op
Facebook: 

 Moestuinweetjes
 Tuincentrum ’t

Vaarderhoogt
 Moestuin weekplanner
 Moestuinmoeder
 Botanische Tuinen

Universiteit Utrecht
 Makkelijke moestuin

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