
 

 
Tuinvereniging Eigen Oogst 

   Van het bestuur 

 
Beste tuinders, 
 
Het jaar 2019 is al weer bijna 3 maanden voorbij, de mest is weer op de 
tuin en ook is er boomschors aangevoerd om de paden tussen tuinen en 
verschillende plantbedden op te vullen. 
 
De Algemene Leden Vergadering heeft plaatsgevonden en Bes van 
Pinxteren heeft de voorzittershamer overgedragen aan Wim Bronkhorst. 
Met hem willen we de weg inslaan naar de toekomst, welke vanwege 
Altrecht nog onduidelijk is, maar hopelijk wel komend jaar met meer 
samenwerking en meer vrijwilligers die willen helpen bij de activiteiten 
die we als vereniging willen ondernemen.  
Tuinieren blijft de hoofddoelstelling, maar daarnaast is het samen tuinieren heel erg mooi. We hopen op meer 
contacten en meer uitwisseling van kennis, planten, zaden en hulp indien nodig. 
Alle ideeën die bijdragen aan de tuin, onze toekomst zijn van harte welkom: bestuur@tveo.nl  
Of mondeling of per notitie t.a.v. het bestuur achter te laten in de Windhoos. 
We hopen op een vruchtbaar en succesvol 2019. Een goede oogst toegewenst. 
 
Graag verwijs ik naar de bijlagen waar u het verslag van de ALV vindt en de bijdrage van de commissie Behoud 
Eigen Oogst. 
 
Namens het bestuur TVEO 
Wim Bronkhorst 
 
Vacature tuincommissie 
Op de ALV heeft Fred Kreeftmeyer gemeld dat hij per direct stopt als lid van de tuincommissie. Wij vinden het 
jammer dat hij stopt maar respecteren zijn keuze. Wij danken Fred voor zijn jarenlange grote inzet voor onze 
vereniging, wij zullen zijn kennis en inbreng gaan missen. 
Dit betekent wel dat wij nu op zoek zijn naar versterking van de tuincommissie.  
 
Wat doet de tuincommissie 
Zoals Bes van Pinxteren al op de ALV memoreerde is deze commissie het belangrijkste uitvoerende orgaan binnen 
de vereniging. Zij zorgen onder meer voor: 

 Verdelen van tuinen 

 Ontvangst nieuwe leden    

 Leden wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het onderhoud van hun tuin en aangrenzende paden 

 Klusdagen organiseren voor algemeen onderhoud, zoals de heggen knippen 

 Tuinen voorzien van paaltjes met de nummers, onderhoud kranen 

 Bestrijding rattenoverlast  

 Grasmaaien 
   
Heb jij interesse om de tuincommissie te komen versterken en je daarmee actief in te zetten voor de vereniging, 
stuur dan een mail naar bestuur@tveo.nl of laat het Sieb Knobbout weten. 
 
Het bestuur 
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Dankwoord Bes van Pinxteren 

 
Beste allemaal,  
 
Allereerst wil ik het bestuur onder leiding van de 
nieuwe voorzitter Wim Bronkhorst en met het nieuwe 
bestuurslid Jaap Buddingh alle goeds toewensen voor 
de komende jaren. 

 
Langs deze weg wil ik een ieder nog eens bedanken voor alle lieve, mooie woorden na mijn aftreden als 
voorzitter. Dat heeft me erg goed gedaan. Wel blijf ik in de commissie Behoud Eigen Oogst, wat nog best 
spannend wordt voor de toekomst. 
Op de Algemene Ledenvergadering heb ik symbolisch iedereen 3 zonnebloemzaden gegeven met de tekst 
"Op een zonnige toekomst voor Eigen Oogst". Zoveel mogelijk geef ik de mensen die niet aanwezig waren die 
avond ook een envelopje. Mocht u nog niets hebben gekregen, er ligt een tasje met een zonnetje erop, op tafel in 
de Windhoos. Pak er gerust eentje uit. Plant ze bijvoorbeeld op een hoekje van je tuin. 
 
Hopelijk, als dan de zonnebloemen bloeien, heeft de commissie al wat meer"zonnige" informatie over het 
verdere verloop van de toekomst van onze tuin. 
 
Nogmaals heel veel dank en tot ziens op de tuin, 
Bes van Pinxteren 
 

 Vernieuwde website Eigen Oogst 

 
Beste medetuinders,  
 
misschien heb je het al gezien: de vernieuwde 
website van Eigen Oogst (www.tveo.nl).  
 
Kort na de ALV heb ik de nieuwe site online gezet. 
Ik heb, zoals  het een goed tuinder betaamd, flink in 
de vorige website gesnoeid en de site een nieuwe, 
modernere stijl gegeven. Er is nog wel steeds de 
mogelijkheid om berichten te plaatsen en/of 
daarop te reageren. Wil je zelf een berichtje 

plaatsen dan kan dat voorlopig via een email aan info@tveo.nl. Reageren op een geplaatst bericht kan via de 
website zelf. Heb je mooie foto's van de tuin of de omgeving die we kunnen en mogen gebruiken op de site, dan 
kun je die ook via de email sturen.  
 
Nieuw op de site is een pagina alleen voor leden. Op deze pagina is de plattegrond van de tuin weergegeven. Als 
je met de muis over deze plattegrond gaat krijg je de voornaam van de  tuinder te zien. Je kunt ook wat extra 
informatie toevoegen, zie het voorbeeld bij mijn tuin 43 en die van Kirsten tuin 29E. Ook hier geldt dat je die extra 
informatie per email aan mij kunt toesturen. Deze pagina kun je bereiken via deze link: www.tveo.nl/wiewatwaar. 
Het wachtwoord wordt in een separate email aan jullie toegezonden. 
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Heb je nog wensen voor of opmerkingen over de website laat het me weten.  
 
Met vriendelijke groet,  
Henk Klein Baltink, de webtuinder 

 

 Tuinartikelen 

 
Bonenstaken 
Ieder jaar bestel ik tegelijk met de Garantzaden (boekjes liggen in de Windhoos) een baal van 100 bonenstaken 
van 2.70 m hoog. Deze kunt u afnemen door mij een mail te sturen j.pinxteren@kpnmail.nl. 
Ze kosten € 0,80 per stuk, na de bestelling stuur ik de rekening. 
De stokken liggen nu nog bij mij thuis maar binnenkort breng ik ze naar de Windhoos. 
 
Hartelijke groeten, 
Bes van Pinxteren 
 
 

 Van tuinleden 

 
Plantenasiel  
Hallo mijn naam is Greet Rolff, ik ben vrijwilliger bij het project Samen 
Duurzaam waar ik nu mee help met het Plantenasiel in de Boswerf. In de laatste 
ledenvergadering is dit onderstaand stuk uitgedeeld.  
Omdat we het plantenasiel willen uitbreiden naar verschillende plekken in Zeist 
wil ik deze graag in Den Dolder op het terrein van Eigen Oogst opzetten. Het 
gaat komen bij de ingang aan de linkerkant op een stukje tuin van Bes van 
Pinxteren, dit heeft Bes aangeboden. Er wordt een houten plantenrek gemaakt 
bij de houtwerkplaats van Altrecht wat daar komt te staan.  
Twee vrijwilligers van het plantenasiel De Boswerf maken een plantenasiel-bord 
voor bij het rek. Dit bord zal hetzelfde zijn als bij De Boswerf en de andere 
komende locaties zoals De Dieptetuin.  
 
Nu heb ik nog wat vragen aan diegene die het leuk vinden. 
Heb je tuinplanten over of weet je iemand die ze over heeft of weg wil doen, wil je deze dan alvast op het stukje 
grond zetten waar het plantenasiel komt? Ik zal er een bak neerzetten en potten. 
Lijkt het je leuk om ook mee te helpen op een woensdag of zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur? Stuur mij dan 
een mailtje: greetrolff@live.nl. 
Wanneer de officiële opening plaatsvindt horen jullie nog. 
 
Informatie over Plantenasiel Zeist 
Soms heb je teveel planten in je tuin. De vrouwenmantel blijft maar doorgroeien en de herfstanemonen kruipen 
de hele tuin door. Dus moeten er planten verwijderd worden. En dan? Hopelijk kun je wat kwijt aan buren of 
vrienden, maar als dat niet zo is, verdwijnen de planten in de vuilnisbak. En dat is jammer, toch?  
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Het gaat ons in ieder geval aan ‘t hart, als wij planten in de groenbak moeten gooien. 
Maar er is een oplossing voor: het plantenasiel! Sinds vorig jaar september is er op 
de Boswerf een plek waar men planten die over zijn naar toe kan brengen én waar je 
ook gratis planten kunt halen.  
 
Het idee is ontstaan bij het begin van Samen Duurzaam Zeist, in januari 2018. 
Laurence Duquesnoy kwam toen met dit idee. Ze kreeg een aantal enthousiaste 
medestanders en zo is het gelukt om het plantenasiel vorm te geven. En met positief 
resultaat! We kregen alleen maar leuke reacties, vanaf de opening op 16 september 
2018 tot de wintersluiting eind oktober. En de Boswerf is nog maar het begin.  
We zijn bezig om op meerdere plaatsen in Zeist plantenasiels te realiseren en dat lijkt 

ook te lukken. Voorlopig beperken we ons tot tuinplanten, maar wie weet kunnen we in de toekomst ook 
kamerplanten asiel geven.  
Het plantenasiel op de Boswerf gaat begin april weer open. Op woensdag- en zondagmiddag zijn er vrijwilligers 
aanwezig die u advies kunnen geven. Ook op de andere dagen kunnen planten gebracht worden, maar dan is er 
dus niemand van de vrijwilligers aanwezig. En alles is gratis!  
 
Er is een paar eenvoudige spelregels:  
Brengen: planten aanleveren in pot, graag met de naam van de plant erbij; vaste, meerjarige, gezonde planten 
zijn welkom.  
Halen: maximaal 4 planten (afhankelijk van het aanbod); zelf een doos of tas meenemen; geen verzorgingsadvies 
(Google!), geen garantie, maar wél gratis.  
 
Bent u ook enthousiast geworden voor dit idee? Neem dan contact op met plantenasiel@samenduurzaamzeist.nl  
We zijn ook te vinden op facebook @plantenasiel voor openingstijden, nieuwtjes e.d.  
 
Willemien Vel en Hanny Deij 
 
Facebook Eigen Oogst 
Volg je onze Facebook-groep al? In deze besloten groep delen we onder andere tips & ideeën, 
zadenruil, lokale evenementen, etc. Zo werd er ook verslag gedaan van het onderstaande bericht. 
 
Mest scheppen 
Zaterdag 2 maart werden enorme bergen mest gedeponeerd bij de ingang van de tuin. Tuinleden die dit besteld 
hadden moesten hard werken om 12 kruiwagen te vullen en te kuieren naar hun tuin. Het was behoorlijk druk en 
iedereen heeft weer zin om aan de slag te gaan in de tuin. Natuurlijk had Sieb weer gezorgd voor koffie, taart én 
frietjes! 
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Tenslotte 
Heb je zelf iets dat je in de nieuwsbrief wilt plaatsen, zoals een leuke foto van je tuin, tips voor mede-tuinders of 
misschien wel een leuk (tuin)evenement in de buurt, mail het dan naar nieuwsbrief@tveo.nl. 

Contactgegevens 

 

Algemene informatie:  : info@tveo.nl 

Bestuur    : bestuur@tveo.nl 

Arnold Klootwijk (penningmeester) 

Jaap Buddingh 

Mary Zandvliet  

Sieb Knobbout (tuincommissie) : tuincom@tveo.nl 

Wim Bronkhorst (voorzitter) 

Commissie Behoud Eigen Oogst  : behoud@tveo.nl 

Contact: Bes van Pinxteren 

Nieuwsbrief   : nieuwsbrief@tveo.nl 

Kirsten Vonk 
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