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  Van het bestuur 

 
Het rattenprobleem 
Nog steeds krijgen de tuincommissie en het bestuur meldingen over het feit dat er ratten zijn op de tuin. Het is 
een bekend probleem en er wordt door de tuincommissie hard aan gewerkt. 
Zoals al eerder gemeld in de nieuwsbrief neemt de bestrijding veel tijd in beslag en ondanks dat er al veel ratten 
zijn gevangen zijn er ook nog veel. 
Er is veel wat we kunnen doen als individuele tuinder. De tuincommissie heeft een aantal aanbevelingen die ook 
kunnen helpen om het probleem te bestrijden: 

1) Gesloten compostbakken. De open compostbakken zijn een broedplaats voor de ratten. 
2) Bestaande open compostbakken leeg halen en verspreiden over de tuin. 
3) Zoveel mogelijk (als het kan natuurlijk) de tuin leeghalen. 
4) Struiken, bessenstruiken, etc. aan de onderkant kaal houden, zodat ratten niet kunnen schuilen. 
5) Geen etenswaren van thuis op de tuin composteren, dit trekt ook ratten aan. 

Met elkaar kunnen we dit probleem aan. 
 
Container 
Dit jaar komt er geen container voor algemeen gebruik.  
 
De website van onze vereniging 
Onze website (www.tveo.nl) is nieuw leven ingeblazen met name door Henk Klein-Baltink. Het geheel ziet er 
prachtig uit maar behoeft onderhoud en nieuwe artikelen.  
De site is door iedereen te bereiken en het zou fijn zijn als leden er ook iets op willen plaatsen. Zo blijft de site 
levendig en up to date. Heb je leuke foto’s, tips of een interessant tuinartikel, mail dit dan naar info@tveo.nl. 
 
Namens het bestuur, 
Mary Zandvliet 
 
 

 Kunstroute  

  
Wat was het slecht weer tijdens de kunstroute op 22 & 23 september. Het heeft het hele weekend geregend. 
Hulde aan Mary Zandvliet, Sieb Knobbout, El Stuivenberg, Fred Kreeftmeyer, Hylkia Ingenhousz en vele anderen 
die desondanks het hele weekend op de tuin waren. Ze waren tot op het bot toe verkleumd. Ongelooflijk hoeveel 
tijd en energie zij hebben gestoken in de voorbereidingen van de kunstroute.  
Ze hebben bezoekers te woord gestaan, de borrel voor de tuinleden geregeld, hapjes, muziek, tenten, een 
aggregaat, promotiemateriaal en nog veel meer geregeld met als doel om bij zowel leden als niet-leden de tuin op 
de kaart te zetten.  
Onderstaand vind je een aantal foto’s die genomen zijn tijdens de kunstroute. 
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5,5 meter hoge installatie van Anne-Marijke van Dijken. Langwerpige 
natuurvormen (geschubde plant/wier/dierhuiden) van behandeld papier vrij 
in de wind. Inspiratie: de moestuin. 
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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) 
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