
 

   
Tuinvereniging Eigen Oogst 

  

  Van het bestuur 

 
Hapje en drankje voor de leden 
Aanstaande zondag, 23 september, om 17 uur zijn alle leden van harte uitgenodigd voor een borrel na afloop van 
de kunstroute. Voorgaande jaren is er een barbecue georganiseerd maar omdat er weinig belangstelling voor was 
hebben we het nu anders aangepakt.  
U hoeft zich niet aan te melden alleen aan te sluiten. We zien u graag om met elkaar het seizoen al een beetje af 
te sluiten. 
 
De rattenplaag 
Voor de oplettende tuinder is al te zien dat er veel bakken staan om de ratten te kunnen vangen. De 
tuincommissie heeft borden gezet bij de ingang van de tuin om iedereen hierop attent te maken. De klemmen in 
de bakken zijn geactiveerd en Fred Kreeftmeyer loopt om de dag een ronde om te zien of er iets gevangen is in de 
bakken.  
De klachten over de ratten zijn gelukkig afgenomen en er is ook al een aantal ratten gevangen. We zijn dus met 
elkaar op de goede weg. 
 
Namens het bestuur, 
Mary Zandvliet 
 

 Kunstroute  

  
Aanstaand weekend vindt de Kunstroute in de tuin plaats: 22 & 23 september van 12.00 
tot 17.00 uur.  
Naast de tien kunstenaars die hun werk in de tuin tentoonstellen, is er op zaterdag ook 
live muziek van TOY (Tunes of Yesterday). Hier vind je een indruk van hun repertoire: 
http://www.tunes-of-yesterday.nl/fotos.  
Verder zijn er veel tuinders die hebben aangeboden te helpen met het opbouwen, de 
bereiding van lekkere hapjes en het rondleiden van bezoekers door de tuin.  
We hebben echt een vereniging met goede mensen die graag iets extra’s willen doen. 
Dat mag echt wel gezegd worden. Ik ga geen namen noemen anders vergeet ik iemand. 
Trouwens, voor de consumpties overdag vragen we een kleine vergoeding. En er is het 
weekend een aantal verrassingen waarbij we onze tuinvereniging op de kaart zetten. 
Komt dus allen!! 
 
Groet, 
Sieb Knobbout 
 
P.s. Hieronder vind je een overzicht van de kunstenaars die meedoen en daaronder vind je een looproute door de 
tuin. 
 

 

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. 
 

http://www.tunes-of-yesterday.nl/fotos
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Kunstenaars die meedoen aan de Kunstroute: 

 
 

 
Jetty Liezenberg tuin nr.55 - schilderijen 
 

 
Wim Bronkhorst tuin nr.57b - foto's 
 

 
Ron Jacobs tuin nr. 47 - keramiek, kruiken en vazen 
 

 
Herman Strik tuin nr. 62 & Annie Hopster tuin nr. 
38a - beelden 

 
Anne Marijke van Dijken tuin nr. 34 - beeldhouwen 
 

 
Roel Hoogenboom tuin nr. 29 - schilderijen 
 

 
Herman Strik tuin nr. 62 - beelden 
 

 
Dirk Jan van Loon tuin nr. 8 - bonsaiboompjes 
 

 
Kimberly Fokkinga tuin nr. 18 - make-up artist 
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Waar kun je de kunstenaars vinden in de tuin: 
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 Tuinen te huur 

 
We hebben nog een aantal tuinen te huur. Weet je iemand die wil gaan tuinieren? Verwijs ze dan naar onze 
website (www.tveo.nl) voor aanmelden, kosten en andere informatie.  
 
 

 Zadenbank 

 
Anne-Marijke van Dijken heeft in de Windhoos een zadenbank gemaakt (als je 
binnenkomt aan de rechterkant). Ze vertelde dat dit de tijd is om zaden uit de 
tuin te verzamelen. Vaak is de natuur heel gul met het geven van zaden en zo 
bedacht Anne-Marijke dat het misschien een idee is deze zaden met elkaar te 
delen. 
Op het bord hangen enveloppen waar je de zaden in kunt doen. Zet er de naam 
van de groente/bloemen op en, indien van toepassing, hoe hoog het ongeveer 
wordt.  
Is het veel zaad, verdeel het dan over een aantal envelopjes zodat meerdere 
personen een zakje zaad kunnen meenemen. 
Ieder tuinlid mag zaden van het bord afhalen. Om het aanbod levendig te houden 
is het fijn als er ook weer zaad voor terug geplaatst wordt. 
 
Wellicht ten overvloede; de sleutel van het hek is ook de sleutel van de 
Windhoos dus alle leden kunnen hier naar binnen.  
 
 
 
 
 

 
 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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