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Bes van Pinxteren - voorzitter 
Arnold Klootwijk - penningmeester 
Sieb Knobbout - voorzitter tuincommissie 
Hendrik Paardekooper
Mary Zandvliet
Wim Bronkhorst

 Van het bestuur

Op dit moment vorderen de ontwikkelingen voor het behoud van tuinvereniging EIGEN OOGST zó, dat ik me meer
wil bemoeien met de commissie BEHOUD EIGEN OOGST.
Natuurlijk blijf ik wel in contact met het bestuur.
Bij toerbeurt zal iemand anders daarom een stuk schrijven "Van het bestuur" voor de  nieuwsbrief.

Hartelijke groet,
Bes van Pinxteren

Zoals Bes hierboven laat weten gaat zij zich voorlopig meer richten op de commissie "Behoud Eigen Oogst".

Het bestuur wil zijn energie de komende tijd richten op het uitvoeren en bewaken van de afspraken die gemaakt 
zijn over de verantwoordelijkheid van de tuincommissie en die van het bestuur. Daarnaast gaat het bestuur in 
goede samenwerking met de commissie voor het 'behoud eigen oogst' zorgen voor besluitvorming over de 
ontwikkelde voorstellen. Als dit het mandaat van het bestuur te boven gaat wordt zo nodig een ledenvergadering 
bijeen geroepen.

Wij willen graag de relatie tussen de leden en het bestuur intensiveren door een mailadres te openen waarin 
verbeteringen, ideeën en eventueel klachten naar voren kunnen worden gebracht. Vanuit het bestuur worden de 
ingekomen mails behandeld en beantwoord. Binnenkort zal duidelijk worden welk mailadres het wordt.

Namens het bestuur,
vice voorzitter Mary Zandvliet

 Tuincommissie

AANSTAANDE ZATERDAG 23 JUNI TUINKLUSDAG

Eenmaal per jaar is er een gezamenlijke klusdag in de tuin. Dit jaar vindt
die plaats op zaterdag 23 juni. We gaan dan de hagen snoeien en andere
klussen doen ten behoeve van de gezamenlijke tuin. 
We starten om 10.00 uur met koffie. We hopen dat iedereen aanwezig kan
zijn!
Groet, Siep
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LET OP: Nieuw dit jaar is dat de heggen alleen aan de bovenzijde en aan de kant van de paden worden gesnoeid. 
Grenst jouw tuin aan een heg, dan dien je deze aan jouw tuinkant zelf te snoeien. Dit omdat we er niet altijd bij 
kunnen in verband met bijvoorbeeld tuinkisten die tegen de heg aan staan en vanwege het niet fijntrappen van 
eventuele groentes die tegen de heg aan zijn gekweekt. 

 Behoud Eigen Oogst

Met zijn allen voor eigen oogst

Met regelmaat komt de commissie bij elkaar om het behoud van Eigen Oogst te bespreken. Donderdag 24 mei 
was de laatste vergadering. Een kort verslag vindt u hieronder. 

 Actualiteit. De verwachting is dat Altrecht in november een projectontwikkelaar kiest aan wie de grond 
wordt verkocht. Voor die tijd willen wij alle varianten onderzocht hebben waarop wij Eigen Oogst kunnen 
behouden.

 Altrecht. We gaan kijken of we er op aan kunnen sturen dat Altrecht de verkoop van ‘onze’ grond als 
eerst aan ons aanbiedt. 

 Reinaerde. We hebben goed contact met Reinaerde over de ontwikkelingen. Ook zij verkeren in 
onzekerheid over hun toekomst op het terrein. Zij wachten nu ook net als wij op een uitnodiging van de 
gemeente om met alle partijen rond de tafel te zitten. 

 Utrechts Landschap. Zij hebben ons schriftelijk laten weten dat zij in afwachting zijn van de realisatie van 
de woonvisie van het gebied. Als die klaar is dan gaan zij kijken hoe zij de biodiversiteit kunnen vergroten.
Misschien past daarin de optie dat het Utrechts Landschap onze grond koopt en vervolgens aan ons 
verhuurt. We blijven in contact met het Utrechts Landschap.

 Zelf kopen. Ons contactpersoon bij Altrecht heeft gezegd dat het een optie zou kunnen zijn dat wij 
zelfstandig een bod doen. De financiering van deze variant wordt nog verder door ons uitgewerkt.

 De historische muur. De gemeente heeft laten weten dat er een  restauratie-architect naar de muur moet
kijken om te bepalen wat de kosten voor restauratie zijn. Vervolgens wordt bekeken hoe bekostiging 
geregeld kan worden.

 Fondsen. We zijn in kaart aan het brengen welke fondsen we kunnen aanschrijven om de aankoop van de
tuin te kunnen realiseren.

 Plannen voor de tuin. Tuinlid Roel Hoogendoorn is landschapsarchitect en heeft een plan opgesteld voor 
de verfraaiing en aanpassing van de tuin. In overleg met Roel bekijken we welke aanpassingen nodig zijn 
om de tuin in goede staat te brengen.

 Extra ledenvergadering. De uitgewerkte plannen willen wij u in oktober voorleggen tijdens een 
Buitengewone Ledenvergadering. Wij sturen u ruim van tevoren een datum hiervan.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Dan kun u zich richten tot de commissieleden:
Bes van Pinxteren, Blandine de Kreuk, Ger Tielen, Hylkia IngenHousz, Janke Schinkel, Kirsten Vonk  en Wim 
Bronkhorst.
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 Website Eigen Oogst

Heeft u het al gezien? De internetsite van onze
tuinvereniging is weer actueel! 

Dankzij Jaap Buddingh, Henk Klein Baltink en een
geschiedenisles van Jan Veerkamp is onze site weer fris
en fruitig. Kijk eens op www.tveo.nl

Graag willen we meer input en IEDEREEN kan z’n
steentje bijdragen. Dus zijn er ideeën, lekkere recepten,
zaaitips, wat er verder interessant kan zijn, meld het ons.
Wij zullen het dan verwerken en de site verder
aanvullen.

Een digitale tuingroet van Jaap Buddingh, Henk Klein
Baltink en Wim Bronkhorst

 Tip

Tuinlid Anne-Marijke van Dijken stuurde ons een leuke tip:

Heb je zin om deze zomer op het idyllische Fort Ruigenhoek, net
boven Utrecht, een weekend of week te beeldhouwen? 

Dit historische forteiland wordt deze tijd speciaal voor ons
opengesteld. Het is de ideale setting om ontspannen aan je beeld
te werken en wat rond te dwalen over dit inspirerende 
monumentale eiland met karakteristieke
oude bomen.

Mijn cursus is zowel voor beginners als gevorderden. Via deze
link vind je meer informatie: Ford Ruigenhoek . 

Graag tot ziens op het Zomerfort!
Anne-Marijke van Dijken

Facebook
Meer tips over onder andere de tuin vind je op onze Facebook-pagina Eigen Oogst. Hier kunnen leden zelf ook 
tips of oproepen plaatsen. Handig als je bijvoorbeeld zaden of stekjes wilt delen. 
De pagina vind je hier.

 Even Voorstellen
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http://www.tveo.nl/
https://www.facebook.com/groups/324061944452243/
https://kunstenhuis.nl/tekenen-schilderen-fotograferen-en-beeldhouwen-op-fort-ruigenhoek/


"Mijn enthousiasme voor de aarde bewerken en tuinieren is weer los gebarsten, sinds ik in januari lid geworden 
ben van "Eigen Oogst."
Jaren geleden had ik een grote tuin op het platteland, waarin ik veel verbouwd heb. Er
stonden ook. heel veel bessenstruiken. Het gevolg was dat ik ook veel jam en sappen
maakte en een volle vrieskist had. Mijn kinderen hebben aan het ritsen van rode bessen
niet altijd even plezierige herinneringen....! Door verhuizingen had ik lang geen moestuin,
en daarom geniet ik nu zo van mijn stukje grond, met groente, maar ook met bloemen en
een bankje erbij.! De genoeglijke en interessante gesprekjes met mede tuiniers maken het
extra plezierig."

Vriendelijke groet,
Annie Hopster

 Voedselbank

Heb je lekker veel groente of fruit gekweekt en is het teveel voor jezelf? Doneer het dan aan de Voedselbank. 
Iedere donderdag komt een vrijwilliger van de Voedselbank langs om verse oogst te halen.
In de tuin van Siep bij de Windhoos staat een krat waar je het in kunt doen. 

  
Tuinvereniging Eigen Oogst


