
Van het bestuur
 
Zoals u wellicht heeft gemerkt dat er in juni geen nieuwsbrief is uitgekomen. De frequentie werd te hoog om 
iedere maand weer zo’n fantastische nieuwsbrief samen te stellen. We willen nu om de maand deze laten 
verschijnen. Wel konden we via de mail u uitnodigen voor de klusjesdag die op 25 juni heeft plaats gevonden.
Om 10.00 uur stond de koffie klaar met heerlijk gebak. Daarna aan de slag om alle heggen te knippen. Vele 
handen maken licht werk. Om 12.00 uur was de grote klus geklaard. 
Al eerder heeft Jan Jongeling de klus op zich genomen bij de ingang diepe geulen te graven om het overtollige 
water beter af te voeren. Dank voor jullie aller inzet.
Op naar de volgende klus Sieb. Het geeft veel gezelligheid en saamhorigheid.
 
Een regel is dat ALLE honden aangelijnd moeten zijn. Helaas gebeurt dat niet
altijd,waardoor er toch een gevecht op de tuin is geweest. Alleen de hond van Fred mocht
los omdat hij de ratten opspoorde. Ik schrijf in verleden tijd omdat Jackie ineens erg ziek
werd (kanker bleek het te zijn). Fred en El hebben Jackie moeten laten inslapen. Altijd een
moeilijk besluit. Inmiddels is er een nieuwe Jackie van 10 weken oud, wat het gemis
verzacht. Veel plezier met deze pup Fred en El.
 
De lustrumcommissie is druk bezig met de voorbereiding. Alleen de datum is bekend
gemaakt en wel op  22 oktober a.s. Houd deze datum dan ook vrij. Veel succes commissie
met jullie voorbereiding.
 
Er is één reactie gekomen via de vorige nieuwsbrief van gezinnen met kinderen tot 12 jaar. In totaal heb ik nu van 
5 families een reactie om eventueel wat voor hen te organiseren. Alhoewel ik de kinderen gezellig met hun 
ouders bezig zie. 
 
Namens het bestuur
Bes van Pinxteren

   Tuintip

Zaaien in augustus
 Je kunt deze maand al beginnen met zaaien voor het

aankomende jaar. Denk hierbij aan gewassen zoals snijbiet,
kolen en lente-uitjes.

 Ook gewassen zoals radijsjes, spinazie en sla kun je deze
maand nog zaaien.

 Verbeter de vruchtbaarheid van de grond door mosterd te
zaaien in de lege vakken.
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Planten in augustus
Je kunt deze maand nog herfstbloemkool, aardbeien, paksoi en winterprei in de grond planten.
 
Oogsten in augustus

 Controleer dagelijks of je komkommers, aubergines en courgettes kunt oogsten. Jonge groenten dragen 
meer smaak dan oudere groente, daarnaast hebben ze een betere structuur.

 Ook aardbeien kunnen nog steeds geoogst worden. Pluk de aardbeien wel altijd boven het kroontje, zo 
blijven ze langer vers.

 Deze maand kunnen ook veel andere vruchten uit de fruittuin geoogst worden. Denk aan rode bessen, 
bosbessen, bramen, frambozen, kersen, kruisbessen, perziken, pruimen, vijgen en wijnbessen.
 

 

Tuinevenement
Home and Garden Fair Malieveld : 30 - 31 juli 2016
Zien, ruiken, voelen, horen en veel proeven. Met honderden deelnemers uit
Nederland en Europa. Laat u verrassen bij het zien van de diverse
modeltuinen en vijvers. 
Zeer populair is de eetbare tuin; groene, fruit & kruiden kweken in eigen tuin.
Ook kunt u genieten van de lekkernijen, culinaire hapjes & drankjes, en
uiteraard zijn er ook vele decoratie te vinden om uw huis en tuin op te
vrolijken. Kijk voor meer informatie: Home-and-Garden-Fair

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

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

  
Tuinvereniging Eigen Oogst

http://www.tveo.nl/
http://www.evenementkalender.nl/Den%20Haag/Malieveld/2016-07-30/Home-and-Garden-Fair-26676

