
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

De feestdagen zijn voorbij. We hebben een koude maar gezellige nieuwjaarsbijeenkomst gehad door Sieb 
geregeld (zie verslag van hem hieronder). Goed idee, Sieb.
En zo starten we alweer met de derde jaargang van de nieuwsbrief onder redactie van Kirsten Vonk. 
Goede wensen voor 2017 hebben we u al toegewenst. Maar dat kan natuurlijk nooit te vaak zijn.
Volop wordt gedacht aan zaden en poten van aardappels.
En het bestuur bereidt de ALGEMENE JAARVERGADERING voor. En wel voor woensdag 15 februari aanstaande bij
Pelita. Hiervoor krijgt u uiteraard nog een uitnodiging met de benodigde stukken.
Voor het saamhorigheidsgevoel zou het fijn zijn als we u op die vergadering mogen verwelkomen.

Graag wil ik u wijzen op de brief die wij ontvingen van Reinaerde over de vogelgriep. De brief vindt u onderaan 
deze nieuwsbrief.

Namens het bestuur
Bes van Pinxteren

Garantzaden
Een kleine 20 mensen hebben hun bestellingen ingeleverd. Deze heb ik opgestuurd. Mocht u alsnog een 
bestelling willen plaatsen, stuur deze dan zo snel mogelijk naar Balk op en vermeld dat u lid bent van 
tuinvereniging Eigen Oogst Den Dolder. Wellicht deelt u dan ook nog mee in de korting.
Net als vorig jaar zal ik 100 tonkinstokken van 270cm  á 0.80 eurocent bestellen.
Bes van Pinxteren

Nieuwjaarsborrel 07.01.2017

Voor het eerst hebben we dit jaar een nieuwjaarsborrel 
georganiseerd. Dit hebben we gedaan om de nieuwe tuinders 
kennis te laten maken met de oude tuinders. 
Ondanks de slechte (of mooie) weersomstandigheden zijn er 
toch veel tuinders geweest. Er waren veel positieve reacties, 
velen die zich hadden afgemeld gaven aan dat ze het jammer 

vonden dat ze er niet konden komen.
Er waren heel veel lekkere hapjes en drankjes, o.a. de kaneelbollen van bakker Alberts, de zelf gebakken 
lekkernijen van Hylkia, oliebollen geschonken door Top Edelgebak en diverse dranken.
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Heel veel dank aan de mensen die hebben meegeholpen met
opbouwen en uitvoeren. Livia heeft het zeil ter beschikking
gesteld, en niet te vergeten veel dank aan Fred, Simone, El,
Vincent en Hennie.
Wie weet gaan we dit jaarlijks doen.

-Herhaling:
Onderstaand vindt 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 12 februari een mail naar Sieb met uw bestelling.

Heel veel tuinplezier.
Sieb Knobbout

Brief van Reinaerde:

Geachte buren,

Bij hobbyboerderij De Molshoop op Dennendal zijn vanaf maandag kippen overleden. Via de
dierenarts is snel vastgesteld dat de kippen vogelgriep hadden. Woensdagmiddag zijn de
kippen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)geruimd.
Wat betekent dit voor u?
De NVWA heeft geconstateerd dat er voor omwonenden en buren in dit geval geen risico is op
besmetting. ln zeldzame gevallen kunnen ook mensen geïnfecteerd worden met
vogelgriepvirussen. Er moet dan wel sprake zijn geweest van direct en intensief contact met
een besmet dier.
Wat betekent dit voor uw kippen/gevogelte/pluimvee?
Om verspreiding van het virus te voorkomen, was het nodig al het pluimvee en gevogelte op
Dennendal te ruimen. De NVWA zag geen aanleiding om actie te ondernemen in het gebied
buiten Dennendal. Twijfelt u over de gezondheid van uw eigen pluimvee en gevogelte? Neemt
u dan contact op met een dierenarts of kijk op www.nvwa.nl.
Heeft u vragen?
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft informatie over vogelgriep, zie
www.rivm.nl.
Wij kunnen ons voorstellen dat dit bericht vragen bij u oproept. Schroomt u niet om contact
met mij op te nemen.
Met vriendelijke groet, mede namens gemeente Zeist en GGD regio Utrecht,
Andreas Trauernicht
Regiomanager Zeist
Doorkiesnummer 0613907630
E-mailadres atrauernicht@reinaerde.nl
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