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Contactgegevens 

 

Algemene informatie:  : info@tveo.nl 

Bestuur    : bestuur@tveo.nl 

Bes van Pinxteren (voorzitter)    

Arnold Klootwijk (penningmeester)   

Hendrik Paardekooper  

Mary Zandvliet   

Wim Bronkhorst 

Commissie Behoud Eigen Oogst  : behoud@tveo.nl 

Nieuwsbrief   : nieuwsbrief@tveo.nl 

Tuincommissie   : tuincom@tveo.nl 

Sieb Knobbout (voorzitter) 

 

 

 Van het bestuur 

 
De nieuwsbrieven volgen elkaar snel op want er is actie in het bestuur en daardoor veel te vertellen. Het resultaat 
willen wij graag met u delen.  
Heeft u iets dat u in het bestuur besproken wilt hebben of heeft u een reactie op een van onderstaande punten, 
dan bent u van harte welkom hier melding van te maken. Dat kunt u doen door een mail te sturen naar 
bestuur@tveo.nl. 
 
Tuinschouw 
De eerste tuinschouw is geweest en niet iedereen die een mail heeft gehad met het verzoek de tuin op orde te 
brengen, was hier blij mee. We willen toch wel benadrukken dat het positief bedoeld is omdat we allemaal fijn 
willen tuinieren. En soms is het zo dat de tijd even ontbreekt door allerlei redenen. Gelukkig hebben wij met 
elkaar een vereniging die elkaar steunt en eventueel in springt als het nodig is. Als je hulp nodig hebt, vraag je 
buren eens of ze je kunnen helpen of een bekende die misschien elders op de tuin zit. Kijk ook in de 
vriendenkring, hulp is soms dichterbij dan je denkt. Wil je reageren op de mail, als je die hebt gekregen, doe dat 
dan op het mailadres van de tuincommissie, tuincom@tveo.nl. Dan is de mail direct op het juiste adres. 
 
Uit de reacties van verschillende medetuinders is een aantal dingen gebleken: 

- Vogels hebben nogal wat bessen van diverse struiken gesnoept. Dit is meer dan normaal omdat het erg 
droog is en de vruchten ook voorzien in het vochttekort. Tip: doe een net over de bessenstruiken.  

- Echter wij kunnen ons niet onttrekken aan het idee dat sommige “rare vogels” op de tuin ook bessen 
plukken in een andere tuin. Laten we er op attent zijn om dat niet te doen en mensen aan te spreken die 
het wel doen. Als je graag bessen wil is de snelste en vriendelijkste weg om het te vragen aan de tuinder 
met de bessenstruiken.  

- Als er problemen, klachten of vragen zijn, kom er mee en blijf er zeker niet mee zitten. We hebben heel 
bewust een mailadres in het leven geroepen om iedereen van dienst te kunnen zijn. Dus is er iets, wil je 
iets delen, stuur een mail naar tuincom@tveo.nl. 
Alleen de mails naar dit mailadres zullen beantwoord worden. Mails die aan bestuursleden en of 
commissieleden op persoonlijke mailadressen worden gestuurd zullen hoogstwaarschijnlijk niet meer 
worden beantwoord of een verwijzing geven naar het juiste e-mailadres.   
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- Weet je iemand die een tuin wil of wil je misschien van tuin ruilen? Meld je aan op het e-mailadres 
tuincom@tveo.nl. Alleen dan kom je op de wachtlijst en die staat momenteel op 0. Zowel voor nieuwe 
tuinders als voor de tuinder die om redenen wil ruilen van tuin.  

- De vraag wordt vaak gesteld: Wat is een schone tuin?  
Dat is best lastig om dat in een paar woorden uit te leggen. Waar voornamelijk naar gekeken wordt is of 
er groenten of bloemen in staan en dat ze niet overwoekerd worden door onkruid. Geen enkele tuin is 
onkruidvrij. Er zullen elke maand andere mensen lopen voor de tuinschouw en zij zullen doorgeven welke 
tuin wat meer aandacht verdient.   

 
Brieflogo  
Een aantal tuinders heeft verschillende logo’s gezien die we kunnen gaan gebruiken als we brieven moeten sturen 
naar instanties enz. Dat is niet ondenkbaar in deze tijd dat er hard gewerkt wordt door de commissie Behoud 
Eigen Oogst. Het logo dat door de meeste tuinders is gekozen ziet er als volgt uit: 
 

 
 
We gaan posters maken waarop we de verschillende activiteiten zullen aankondigen. Denk aan de open dag op 26 
augustus en de kunstroute op 22 en 23 september. 
Naast de posters willen we ook flyers maken die we kunnen neerleggen in winkels enz. Onze mooie tuin 
promoten want dat is het helemaal waard.  
 
Open dag  
Zoals beloofd wat meer informatie over de open dag. Deze vindt plaats op zondag 26 augustus van 13.30 tot 
17.00 uur. Hoe gaat het ingevuld worden: 

- Bij de Windhoos komen verschillende tafels waarop producten worden tentoongesteld en verkocht 
(tegen kostprijs) die gemaakt zijn met groenten en fruit uit eigen tuin. Jetty Liezenberg heeft aangeboden 
om courgettejam te maken en Simone vd Klomp bakt een taart. Met deze twee al succes verzekerd. 
Wie o wie is er nog meer een culinaire prins of prinses die wat geweldigs kan bakken, koken of inmaken? 
Graag een mail naar bestuur@tveo.nl. 

- Er kunnen rondleidingen gegeven worden over de tuin met uitleg over de groenten en fruit welke geteeld 
worden. Wie wil hier een steentje aan bijdragen (bestuur@tveo.nl.)? 

- De bijdrage die we wekelijks leveren aan de voedselbank. Bijna elke donderdag gaat er een aantal kisten 
vol verse groenten naar de Voedselbank Zeist. Wij kunnen zoveel leveren omdat El Stuivenberg is gaan 
praten met Tuincentrum Ranzijn in De Bilt. Zij heeft voor elkaar gekregen dat we nu al voor de tweede 
keer meer dan 600 planten hebben gehad die we kunnen opkweken voor onze medemens. Wat heel 
mooi is om te merken dat steeds meer tuinders een stukje ruimte maken voor de Voedselbank.  

- Promoten van de website, het bekend maken van de vereniging en uitleggen hoe we met elkaar dit voor 
elkaar hebben gekregen. We realiseren ons dit niet altijd maar we zijn een fijne vereniging met mensen 
die wat voor elkaar over hebben. Elke ochtend het gezamenlijk koffiedrinken, in de weekenden gezellig 
met elkaar een broodje eten, nieuwe mensen die komen kijken krijgen bijna altijd wat groenten mee, 
zomaar vers uit de tuin. Waar vind je dit nog!!!!!! 

- Heb je nog andere ideeën laat het weten aan Mary (bestuur@tveo.nl.). 
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De kunstroute op 22 en 23 september 
Het lijkt ons leuk om tijdens de kunstroute op zondag 23 september vanaf 17 uur een drankje en een hapje te 
serveren voor de leden. Dit in plaats van de jaarlijkse barbecue.  
De officiële uitnodiging volgt nog maar schrijf de datum alvast in de agenda!! 
 
Tot zover en tot de volgende nieuwsbrief. 
Namens het bestuur, 
Mary Zandvliet 

 
 

 Behoud Eigen Oogst 

 
In tegenstelling tot de vele activiteiten van het bestuur die er de komende maanden aankomen, heeft de 
commissie Behoud Eigen Oogst u op dit moment niet veel te melden. 
In zoverre dat op uitnodiging van onze verhuurder Altrecht op 9 augustus a.s. zij hopelijk met wat meer 
duidelijkheid over de plannen van Altrecht  komt. 
Vol spanning ziet de commissie dit gesprek tegemoet zodat we naar het bestuur en u positieve berichten kunnen 
melden. En wij ook weer aan de slag kunnen! 
Namens de commissie, 
Bes van Pinxteren 
 
 

 Website Eigen Oogst 

 

Wist je dat op onze website (www.tveo.nl) heleboel foto’s te vinden zijn van onze tuin?  
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 Facebook 

 

Op onze Facebook-pagina plaatsen leden ook leuke foto’s en oproepen (klik hier voor onze Facebook-groep).  

 

   

 Oproep 

Wie vindt het leuk om samen met mij de keet (Windhoos) met regelmaat onder handen te nemen? Ik denk dan 

aan vegen, afnemen, opruimen, wasje draaien (droog- en handdoeken) en een beetje gezellig houden. Misschien 

kunnen we meteen de directe omgeving van de keet meenemen. Lijkt dit je wat? Stuur me dan een berichtje: 

Kirsten Vonk, kirsten@vonkmaaktvuur.nl of 06-21292037. 
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