
Van het bestuur
 
Bestuur Tuinvereniging Eigen Oogst

Bes van Pinxteren - voorzitter 

Arnold Klootwijk - penningmeester 

Sieb Knobbout - voorzitter tuincommissie 

Jeanne Bus - secretaris, ledenadministratie, tuincommissie 

Barbecue
Zaterdag 2 september jongstleden, genietend van de
avondzon, vond  onze jaarlijkse barbecue plaats.
Onder het genot van een wijntje en een goed
verzorgde barbecue van plaatsgenoot Dries van
cafetaria Dolle Dries, zat de stemming er al gauw in.
Zie foto's van Jetty Liezenberg.
Het deelnemersaantal was klein maar daardoor had
iedereen de gelegenheid met elkaar te praten.
Langs deze weg wil ik Fred Kreeftmeyer en Mary
Zandvliet bedanken voor het opzetten en afbreken
van het zeil en alles klaarzetten in de Windhoos. En
Bert Blankensteijn (salade) en ondergetekende
(fruitsalade) voor het klaarmaken hiervan. En Jetty
Liezenberg bracht een heerlijke eigengebakken taart
mee ter gelegenheid van haar 70-ste verjaardag.
Na afloop hielp iedereen opruimen. Hulde!!!!!

Toekomst Eigen Oogst
In voorgaande nieuwsbrief hebben we naar aanleiding van Arnolds schrijven
over onze toekomst van de tuin een oproep gedaan naar u om mee te
denken.
Een 5-tal mensen heeft zich hiervoor aangemeld. Deze maand willen we een
eerste bijeenkomst beleggen hoe te werk te gaan. Mocht u zich nog op
willen geven dan kan dat bij Arnold Klootwijk of bij mij.

Hartelijke groet,
Bes van Pinxteren
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Kunstroute

Dag lieve beste tuinders,

Voor het eerst in de geschiedenis doet Eigen Oogst mee aan de kunstroute. Een
aantal tuinders gaat hun kunst tonen op de tuin. De deelnemers zijn:

Jethy Liezenberg (tuin 55)
Caroline v.d. Hoeven (tuin 47)
Anne Marijke van Dijken en Roel Hoogenboom (tuin 66)      
Bertus Blankensteijn (tuin 41)
Wim Bronkhorst (tuin 57),
Livia Dingemans (tuin 29) 

De deelnemers staan verspreid over de tuin.

We zorgen ook voor een hapje en drankje, alleen daar moeten we
helaas een kleine vergoeding voor vragen. De prijzen zullen zeer laag
zijn.

Komt allen en neem uw vrienden, familie en kennissen mee!  
De kunstroute is zaterdag 23 en zondag 24 september van 12.00 tot
17.00 uur.

Container

Zaterdag 30 september om 10.00 uur wordt een container bij het hek geplaatst 
waarin je je tuinafval kunt deponeren. Maandag 2 oktober wordt de container weer 
opgehaald.
Al het afval mag erin (hout, snoeiafval, takken, etc.).

Toilet

Er waren nog wat vragen over het toilet. Er staat een stoel met een
emmer er onder. Daarin heb we een composteerbare zak gedaan. Er
staat een emmer met biologisch afbreekbaar zaagsel. De inhoud van de
emmer en zak gaan in de groene kliko. Het toilet wordt regelmatig tot
vaak onderhouden door mevrouw Liezenberg, mevrouw Stuivenberg en
nog een aantal mensen. 
Het toilet staat naast de windhoos en het bezoek is gratis.

Even voorstellen
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Een jaar geleden vroeg Bertus van de Kuil aan mij om op zijn tuin te passen tijdens zijn vakantie. Toen hij terug 
was, kwam de logische vraag of alles goed was gegaan en of ik het leuk had gevonden.
Zou ik zelf ook een tuintje willen? Is leuk je eigen groente kweken! Ben je er even tussenuit, groente is veel 
lekkerder dan in de winkel. Allemaal van dat soort argumenten om me over te halen. 
De volgende morgen om 10 uur kom je maar mee naar de tuin, daar is Sieb en dan kunnen we het meteen 
regelen. Naast mijn tuin is nog 50m2 vrij…, aldus een enthousiaste Bertus.

Ik, Wim Bronkhorst, ging overstag. Samen met mijn vrouw Esther Dobbe en dochter Dominique Bronkhorst 
wonen we nu 7 jaar in Den Dolder. Met veel plezier
genieten we van de omgeving en mooie natuur. En
we zijn inmiddels groene vingers rijker, na een
eerste seizoen tuinieren.
Aangezien Dominique een lichamelijke beperking
heeft, hebben we rondom ‘onze’ tuin een tegelpad
aangelegd, zodat ook zij kan tuinieren. Samen
hebben we ons eerste seizoen er bijna opzitten en
hebben veel plezier beleefd aan het tuinieren,
kweken en onkruid wieden.                                          
Fijn dat er binnen de vereniging enthousiaste
tuinders zijn die hun kennis en ervaring willen
delen. 

Hartelijke groet,
Wim Bronkhorst
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