
Van het bestuur
 

Bestuur Tuinvereniging Eigen Oogst

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

 

Half december hebben we een bestuursvergadering gehad waar onder andere
de ontvangen emails zijn besproken over het vinden van rommel in de tuin en 
ontvreemde materialen en fruit. Beide problemen zijn grotendeels opgelost: 
Sjoerd Papa heeft zijn kasje weer terug en de gedumpte rommel in zijn tuin 

kon worden afgevoerd in de gezamenlijke container. 
Het tuingereedschap van Janke Schinkel is gelukkig op een andere tuin teruggevonden. Maar wie de dader is blijft 
nog onbekend.
Ik wil u vragen alert te blijven. Controleer bijvoorbeeld te allen tijde of het hek GOED IN HET SLOT VALT (dit gaat 
wat moeilijk), zodat er geen vreemde mensen binnen kunnen komen wandelen. Bijna altijd staat het hek op een 
kiertje als ik langs fiets met de hond.
Bemerkt u iets vreemds , vraag dan naar zijn/haar naam en meld het eerst aan het bestuur. Om eventuele onrust 
te voorkomen verzoeken wij u niet alle leden hierover te informeren maar contact op te nemen met één van 
bovenstaande bestuursleden. 
 
De kortste dag hebben we alweer achter de rug. De dagen lengen en voor we het weten kunnen de spades in de 
grond. 
Ik wil u er nog even aan herinneren dat de boekjes van Garant Zaden in de Windhoos of bij mij  liggen. Eventuele 
bestellingen wil ik graag uiterlijk 7 januari binnen hebben.
Ik wens u een fijne Kerst!

Bes  van Pinxteren       
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Van de tuincommissie

Wij zijn verheugd u te kunnen vertellen dat Simone Klomp zich heeft aangemeld als nieuw lid van de 
tuincommissie! Een perfecte toevoeging.

Mestbestelling
We hebben besloten af te stappen van de kalvermest. Er zijn veel klachten over gekomen.
Maar we hebben een goed alternatief gevonden, namelijk gemalen koemest.
Onderstaand vind u de soorten mest die u bij mij kunt bestellen:

Gemalen koemest € 25,- per kuub
Koemest korrels € 14,95 per 20 kilo
Plantaardige bemesting korrels (biologisch) € 12,50 per 15 kilo

Stuur voor 14 januari een mail naar sieb met uw bestelling.

Nieuwjaarsborrel
Voor in de agenda: 7 januari  is de nieuwjaarsborrel op de tuin vanaf 11.00 uur. Tevens komen dan de nieuwe 
tuinders hun contract tekenen. Mooie kans om nieuwe en huidige tuinders te ontmoeten. 

Groet, 
Sieb Knobbout
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