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  Van het bestuur 

 
Op donderdag 30 augustus is het bestuur weer bij elkaar geweest. Er viel 
nogal wat te bespreken; kleine zaken en wat grotere problemen die zich 
aandienden. 
 
Ratten in de tuin 
Wij hebben van een aantal leden melding gekregen dat er ratten zijn 
gesignaleerd in de tuin. De tuincommissie is direct met de bestrijding 
hiervan aan de slag gegaan. Wij hebben dit als bestuur niet gelijk gemeld 
waardoor de indruk ontstond dat er niks mee werd gedaan. Daarom 
gaan wij zulk soort zaken voortaan actiever met u delen! 
 
We willen benadrukken dat er biologisch wordt bestreden en dat er 
geen barbaarse en dieronvriendelijke methoden worden gebruikt. Het 
volgende plan is opgesteld en al deels uitgevoerd: 
Woensdag 29 augustus is de ongediertebestrijding Jonker uit Zeist in de tuin geweest voor een inventarisatie. 
Daaruit bleek dat de tuincommissie op de goede weg is met het plaatsen van 8 bakken met een klem. Binnen een 
paar dagen wordt dit aantal uitgebreid naar mogelijk 20 of misschien nog meer bakken. 
 
De ratten moeten eerst in de bakken gelokt 
worden alvorens de klem geactiveerd kan 
worden. Deze stap had de tuincommissie al 
gedaan. De tweede fase kan nu ingaan en dat 
betekent dat de klemmen in de bakken 
geactiveerd zijn.  
Het is zeer belangrijk dat de bakken blijven 
staan waar ze staan en niet verzet worden. 
Ratten volgen meestal een bepaalde weg en de 
bakken staan daarom op verschillende en 
misschien onhandige plekken. Daarnaast vermijden de ratten de bakken als ze de geur van een mens ruiken, dus 
nog een belangrijke reden de bakken niet aan te raken of te verplaatsen. 
 
Al met al gaat de bestrijding een aantal weken duren. De ongediertebestrijding gaat er vanuit dat het ongeveer 
twee maanden gaat duren voordat het rattenbestand op een aanvaardbaar niveau is. Wij kunnen daar een paar 
weken vanaf halen vanwege het voorwerk van de tuincommissie. 
 
U kunt zelf ook actie ondernemen; composthopen bieden vaak onderkomen aan ratten en hun gezin. Om dit te 
voorkomen kunt u het beste zorgen dat uw composthoop dicht/gesloten is. We signaleren ook dat er soms 
etenswaren vanuit huis wordt meegenomen voor op de composthoop. Dit raden wij af omdat dit ook ratten 
aantrekt. 
 
Blijven er vragen bestaan over het bestrijden van ratten mail of spreek de tuincommissie of het bestuur aan.  
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De Open Dag  
De voorbereidingen voor de aankleding van de open dag van zondag 26 augustus, 
begonnen al op de vrijdag. Door Sieb Knobbout, Fred Kreeftmeyer, El Stuivenberg en 
Mary Zandvliet zijn 5 tenten neergezet omdat het weer niet zo betrouwbaar leek. 
Tafels en stoelen werden zoveel mogelijk  verzameld en de taken werden nog even 
doorgepraat. 
Op zondagochtend waren we al vroeg aanwezig, voor de koffie van 10.00 uur om 
alles klaar te zetten en voor te bereiden. Tafels en stoelen stonden klaar voor de 
activiteiten en voor alle lekkernijen die we gingen serveren.  Eindelijk was het half 
twee en de eerste bezoekers kwamen binnen. Een welkom met een kopje koffie en 
een heerlijke muffin gebakken door Greet Rolff, was er de mogelijkheid voor een 
rondleiding te volgen over de tuinen. 
Kirsten Vonk, Greet Rolff en Bes van Pinxteren verzorgden de rondleidingen en het was een prachtig gezicht 
zoveel mensen die door de tuinen liepen en voorzien werden van alle informatie over de vereniging. 
 

Hylkia had een tafel ingericht om van klei zaadbommen te maken. In de bolletjes klei 
werden diverse zaden gestopt en die kunnen na het drogen in de natuur of in de tuin 
gelegd worden. Hylkia vertelde de achtergrond hiervan en het belang voor de natuur. 
Veel bezoekers maar ook medetuinders hebben zaadbommen 
gemaakt.  
Dat was echt een succes en wordt daarom nog een keer 
georganiseerd tijdens de Kunstroute op 22 en 23 september. 

 
Jetty Liezenberg had een prachtige tafel ingericht vol met potten ingemaakte 
komkommer en heerlijke jam van onder andere courgette. Bezoekers en medetuinders 
konden de jam proeven maar ook kopen voor € 0,50. De opbrengst van de verkoop heeft 
Jetty geschonken aan de vereniging!  
 

Aan eten was er geen gebrek. Er stond een heerlijke salade klaar 
met verse groente uit de tuin, gemaakt door El Stuivenberg. Op 
de grill lagen courgettes en paprika’s, gewoon om te proeven 
hoe heerlijk de groente is die vers van het land komt. Plakjes 
komkommer, frambozen en bramen alles vers uit de tuinen.  
 
Ook Voedselbank Zeist was aanwezig om te vertellen over hun 
werkzaamheden en wat wij als tuinvereniging voor hun 
betekenen.  
 
Ook de flyers ontbraken niet en zowel van de voedselbank als 
onze eigen flyers werden gewaardeerd en meegenomen. Veel 

bezoekers spraken hun waardering uit over de samenwerking en de hoeveelheden 
groenten die we bijna elke week kunnen leveren.  
Al met al was de Open Dag een succes en alle tuinders die een bijdrage hebben geleverd 
heel veel dank! Zonder jullie was het geen succes geworden.  
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Verenigingen Markt in Den Dolder  
Op donderdag 30 augustus tipte Hylkia Ingenhousz op onze Facebook-
pagina over de verenigingenmarkt die op zaterdag 1 september in Den 
Dolder werd georganiseerd. Mary Zandvliet heeft direct contact gezocht 
met de organisatie “Den Dolder voor elkaar” om te vragen of we nog mee 
konden doen. Gelukkig was dit het geval. 
 
Op zaterdag 1 september is Mary samen met El Stuivenberg in alle 
vroegte met een krat verse groenten, twee tafels en stoelen naar de 
markt gegaan. Ze werden warm onthaald, ze mochten een plekje 
uitzoeken en de groenten uitstallen; andijvie, sla, paprika, pompoen en 
courgettes.  Ze stonden met flyers en foto’s van de tuin naast de 
Historische Vereniging van Den Dolder en in hun boekje stond een stuk 
over de historie van onze tuin. Ook dat boekje hebben ze op de tafels 
neergelegd. Ze hebben flink veel flyers uitgedeeld en geïnteresseerden 
voorzien van informatie over ons prachtige complex. Gelukkig kwam Hylkia ze ook nog versterken en konden ze 
meer mensen voorzien van informatie. 
De verse groenten werd meegegeven aan geïnteresseerden en dat werd zeer gewaardeerd. Ze hebben daarmee 
aardig wat mensen blij gemaakt.  
Voor de vereniging hebben ze goede contacten opgedaan en ze hebben onze tuinvereniging flink onder de 
aandacht gebracht.  
 
De Kunstroute 22 en 23 september 
Vorig jaar hebben we voor het eerst meegedaan aan de kunstroute. En wat een talent hebben wij in onze tuin! 
Ook dit jaar doen we weer mee. Verderop schrijft Sieb Knobbout hier meer over. 
 

 
Ter afsluiting van de kunstroute is op zondag 23 september om 17.00 uur een hapje en een drankje 
voor alle tuinders! U bent van harte welkom. 
 
 
Facelift  
Ik denk dat al veel tuinders gezien 
hebben dat het toegangshek is 
geschilderd. En wat ziet het er goed uit. 
Wim Bronkhorst heeft de klus geklaard 
voor de Open dag zodat ook het hek er 
verzorgd uitzag. Wim heeft de smaak 
te pakken en gaat ook het infokastje op 
het hek verven en wel in de kleur rood. 
Dan valt het op en de informatie die er 
in hangt wordt dan (hopelijk) gelezen.  
 
Windhoos 
Door Kirsten Vonk is er een schoonmaakploeg opgericht die 1 keer in de maand de Windhoos schoonmaakt. Ze 
doet dit samen met Greet Rolff, Jetty Liezenberg en Bes van Pinxteren. Het is toch geweldig al die initiatieven die 
er momenteel zijn om onze tuin mooi te maken en te houden.  
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De tuinschouw 
Wat is het fijn om te zien dat bijna iedereen een “schone” tuin heeft. Twee tuinders is het niet gelukt en zij 
hebben een mail hierover gehad van de tuincommissie. Omdat de tuinschouw plaats vond in vakantietijd is daar 
ook rekening mee gehouden. Daarom nog een tip van de tuincommissie: 
Als je op vakantie gaat of door een andere reden een aantal weken niet in de tuin aanwezig kunt zijn, geef dit dan 
door aan de tuincommissie, ook als iemand anders je tuin bijhoudt in die periode. Van de tuincommissie is er 
bijna elke dag wel iemand in de tuin.  
 
Toekomst van onze tuin 
Vanuit het bestuur is er toestemming gegeven aan de commissie Behoud Eigen Oogst om een taxatie te laten 
verrichten. Als bekend is hoeveel “onze” grond waard is, kan de commissie weer verder met onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om de tuin te behouden. 
 
Tenslotte 
Tot slot wil ik alle mensen bedanken die met enthousiasme, doorzettingsvermogen en liefde voor de tuin alles in 
het werk stellen om van alle activiteiten een succes te maken! En natuurlijk niet alleen de activiteiten maar ook 
alle verbeteringen aan het complex, het schoonhouden ervan enz. 
Het is eigenlijk teveel om op te noemen wat er momenteel allemaal gebeurt dus allemaal heel erg bedankt! 
 
Namens het bestuur, 
Mary Zandvliet 

 
 
De kunstroute in de tuin 
De kunstroute is dit jaar in het weekend van 22 & 23 september, van 12.00 uur tot 17.00 
uur. 
De kunstenaars die onze tuin dit jaar gaan voorzien van hun prachtige kunststukken zijn: 
Jetty Liezenberg met schilderijen, Wim Bronkhorst met foto's, de man van Caroline van de 
Hoeven met beelden, Roel Hoogenboom en Anne Marijke van Dijken met beeldende 
kunst, Dirk Jan van Loon met boompjes, Herman Strik met beelden en Annie Hopster ook 
met beelden. 
 
Naast de kunstwerken kunnen kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd en is er live-
muziek van de band Toy! Voor de bezoekers en de tuinders zijn er consumpties voor een 
kleine vergoeding. 
 
We kunnen nog wel wat hulp gebruiken tijdens de kunstroute. Wie wil er bijvoorbeeld 
hapjes maken, rondleidingen geven of helpen met de opbouw vrijdag voorafgaand? Als je een handje wilt 
helpen, stuur dan Sieb Knobbout een mail: tuincom@tveo.nl.  
 
Groet, 
Sieb Knobbout 
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 Uit de tuin 

 

Jetty Liezenberg stuurde ons het volgende: 
‘Ik wil je even mijn ongelijke lange komkommer laten zien , hij kwam onder een 
ander gewas tevoorschijn waar ik aan het wieden was, had hem nog niet 
eerder ontdekt. Hij is 56 cm lang en 1,3 kilo.’ 

 

Nog zo’n reus vonden we in de 

tuin van Monique Buiting  

 

 

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) 
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