
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

Afgelopen 15 februari heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in
Pelita Den Dolder. Als het goed is heeft u het verslag reeds ontvangen (zo niet,
dan graag een mailtje sturen naar Arnold). Met het heugelijke nieuws dat we dan
eindelijk, na veel voorwerk van Sieb Knobbout en van Livia Dingemans, een wc op
ons terrein krijgen. Het systeem van Sieb kreeg de voorkeur. Dank Livia voor je
inzet. 

Ook is op initiatief van ons nieuw lid Carla Moora een start gemaakt de Windhoos
op te knappen. Ideeën kunnen bij de tuincommissie worden ingeleverd. Wel
hebben Carla en ondergetekende de Windhoos vast opgeruimd en
schoongemaakt, waarvoor we al complimenten kregen van aanwezige tuinders. Dank Carla voor je snelle 
handelen.

De centraal bestelde mest is inmiddels geleverd en is bij velen alweer verwerkt. Een teken dat men zin heeft in 
zaaien en oogsten. Helaas is er wel veel regen gevallen de laatste dagen. Hopelijk zakt het water snel.

De geplande afspraak met Reinaerde over de toekomst van onze tuinen verliep in een positieve sfeer. Men wil 
graag meepraten over een oplossing, maar is niet van plan het stuk grond van Altrecht te kopen. Grootste 
struikelblok zijn de onderhoudskosten van de historische muur. Als vervolgstap trachten we een gesprek te 
arrangeren tussen Reinaerde, Altrecht, de gemeente en ons. Mogelijk kan de gemeente een rol spelen bij het 
zoeken naar oplossingen. We houden u op de hoogte .

Bes van Pinxteren 
Voorzitter Eigen Oogst 

Compost bestellen
Het is mogelijk om tot 15 april compost te bestellen. Dit 
kost € 25,- per kuub en is te bestellen bij Sieb Knobbout, 
stuur een mail naar Sieb met je bestelling. Hij stuurt 
vervolgens een berichtje terug met de leverdatum. 
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Voor nieuwe leden:
 Iedere twee maanden sturen wij een nieuwsbrief met wetenswaardigheden over tuinvereniging Eigen 

Oogst. Iedereen is welkom om oproepen of tips te plaatsen! Stuur een mail naar Kirsten.

 Er is ook een (besloten) Facebook-pagina, kijk op Eigen Oogst of klik op het logo:  
Hier kun je bijvoorbeeld oproepen plaatsen om zaadjes of plantjes uit te wisselen of om collega-tuinders 
tips te geven. De website van Eigen Oogst is www.tveo.nl.

 Heb je een algemene opmerking of vraag over de tuin dan kun je je richten tot de bestuursleden die 
genoemd zijn bovenaan deze nieuwsbrief.

 De keet ‘De Windhoos’ is een plek om te schuilen, voor
een lekker kopje koffie en voor het opbergen van
bonenstaken en kruiwagens.  De kruiwagens zijn voor
algemeen gebruik maar moeten natuurlijk wel na gebruik
weer worden teruggezet. 
Sluit gezellig aan voor een vers gezet kopje koffie. Als de
bel klinkt staat de koffie klaar! De leden nemen zelf koffie
en iets lekkers mee. 
Toegang tot de Windhoos kan met dezelfde sleutel als van
het hek. 

 Graag te allen tijde het tuinhek dicht doen (in het slot laten vallen).
 Stekjes kun je o.a. kopen bij ‘het Eiervrouwtje’: Insingerstraat  56c, 3766  MC Soest.

Geopend van 09.00 - 17.30 (lunch van 12.30 – 13.30 uur)
Zaterdag van 09.00 - 16.00 (lunch van 12.30 – 13.30 uur)

Tuintips

Combinatieteelt 
Sommige planten houden van gezelschap en kun je heel mooi samen opkweken: ze 
versterken elkaar en houden ziekten en ongedierte (vaak met hun geur) op een afstand. 
In de moestuinwereld wordt dat combinatieteelt genoemd. Sommige soorten kunnen 
elkaar ook ongunstig beïnvloeden. 
Een voorbeeld. Aardbeien gaan goed met: knoflook, peterselie, prei, radijs, sla, spinazie, 
tijm, tomaat, ui, veldsla. Ze gaan niet goed met: bloemkool, broccoli, komkommer, 
spruiten.
Een overzicht van goede en slechte combinaties vind je hier.

Rotatie in de tuin
Op deze website vind je informatie over een jaarlijks
rotatieschema in de moestuin. De tuin wordt in 7 à 8
hoofdgroepen ingedeeld waarbij eenzelfde gewas in een
periode van verschillende jaren slechts eenmaal op
dezelfde plaats terugkomt. 
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http://www.lagrandeborne.com/moestuin/combinatieteelt.htm
https://www.vtwonen.nl/tuinieren/moestuin/moestuin-combinatieteelt/
http://www.tveo.nl/


Tuinkist nodig? 
Loop even binnen bij Houtwerkplaats Avonturijn 

Houtwerkplaats Avonturijn ligt op een steenworp van de tuinen van Eigen 
Oogst. Daar zwaait werkmeester Wim de Graaf de scepter. Onder zijn 
leiding maken de cliënten van Altrecht daar alle mogelijke handige dingen 
van hout. Wim de Graaf: " Van tuinkisten, tuinbankjes, tuinstoelen en 
insectenhotels tot Paasmandjes en hartjes voor Valentijnsdag. Voor een 
bescheiden bedrag heb je al een ruime tuinkist met schuin overstekend 
deksel, afgewerkt met bitumen tegen de regen.  Over het ontwerp, 
uitvoering en prijs kun je prima afspraken maken. Openingsuren: 
maandag, woensdag, donderdag 09.00 - 16.00 uur en dinsdag, vrijdag van 
09.00 - 14.00 uur. Email: w.de.graaf@altrecht.nl. Hij is te vinden in gebouw

Boerhave op de Distelvlinder.

Ger Tielen

Een Groene Kans – Groenekan
Er is weer een aantal plantgoed-verkoopdagen gepland bij Een Groene Kans – biologische groente. De eerste is op
zaterdag 1 april van 12 tot 15 uur. 
Er zijn deze dag ook stekjes te koop van meerjarige drachtplanten; planten en
bloemen die vlinders en bijen aantrekken.
Kijk voor meer informatie op www.groenekans.nl. 

Landgoedwinkel Kraaybeekerhof Driebergen
In  de landgoedwinkel is een deel van hun biologische landgoedzaden te koop. En
verder bijvoorbeeld:

- Gereedschap van Gebr. de Wit
- Groentenzaden van Bolster
- Vlees van Jersey stieren en de Hondspol
- Bewaarpotten van het Serviesfabriekje
- Sappen van Mappelle
- Boeken en veel andere leuke tuin-, en keuken cadeaus

Openingstijden:
Donderdag en vrijdag 11:00 -17:00 uur
Zaterdag 11:00 tot 16:30 uur

Voor meer informatie kijk op kraaybeekerhof.nl.

Tips van Bolster biologische zaden
Regelmatig verzendt Bolster een nieuwsbrief met tips over tuinieren met aandacht voor gewassen, een overzicht 
van oeroude gewassen die op dat moment gezaaid kunnen worden en nog meer informatie en inspiratie voor 
tuiniers. Wil je deze ontvangen, klik dan hier.
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https://www.bolster.nl/nieuwsbrief/t1293
https://kraaybeekerhof.nl/
http://www.groenekans.nl/


Even voorstellen

Nieuw in de tuin: Roel Hoogenboom en Anne~Marijke van Dijken

Al jaren lang was ik geboeid door die lange muur met de poort
waardoor je kon zien dat er met veel ijver en liefde in de grond
werd gewerkt. Het viel dus mooi op z’n plaats toen we via
Nextdoor een berichtje kregen dat daar een stukje grond lag te
wachten op onze zorgzaamheid.

Ideaal voor ons op een kwartiertje fietsen van ons huis in
Bilthoven en een paar minuutjes fietsen vanaf Roels atelier in een
van de leegstaande gebouwen op het Willem Arntszterrein.
Roel ging als landschapsarchitect meteen los met een vrolijk
geschilderd tuinplan wat Sieb de opmerking ontlokte: Wil je soms
meedoen aan de kunstroute?

Op nummer 66 hebben we een goede buur aan Sjaak, die we het tuinhemd van het lijf mogen vragen want we zijn
beginners! Jullie kunnen ons van alles wijsmaken dus, maar we zijn wel van plan alles gewoon eens uit te 
proberen. Ik loop telkens een ander paadje en kijk goed naar de andere tuinen want daar is veel te zien waar ik 
wat van kan leren. Roel en ik vinden het leuk om dit samen te doen hoewel ik door de weeks en ‘s avonds ook les 
geef in onder andere beeldhouwen, dus jullie zullen Roel wel vaker in de tuin zien.

In onze thuistuin zijn onze vijanden de schaduw en de arme grond, hier hebben we ander gespuis begrepen we: 
vogels (we zitten onder de bomenrij), muizen, aaltjes, slakken, luizen, eikels, enz. Misschien gaan we wel een 
alternatieve vogelverschrikker uitproberen. We laten ons niet ontmoedigen en zijn al aan het uitdelen voordat er 
iets is opgekomen! 
Wat ons in ieder geval al is opgevallen deze eerste week is de gezellige sfeer en we hopen af en toe een praatje te 
maken met jullie.

Roel Hoogenboom en Anne~Marijke van Dijken (met de blauwe pet)

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt 20 mei. Als je iets wilt plaatsen in de nieuwsbrief dan graag de tekst voor 10 
mei mailen naar Kirsten.

  
Tuinvereniging Eigen Oogst


