
 

 
Tuinvereniging Eigen Oogst 

   Van het bestuur 

 
Beste tuinders, 
 
Het is fijn dat er weer flink gewerkt wordt op de tuin, ook 
enkele tuinen met achterstand qua onderhoud worden 
weer bewerkt. En dus wordt het steeds mooier.  
Langs de Windhoos zijn bloemen en bolletjes gepoot 
waardoor ook daar straks de bijen en hommels van kunnen 
genieten.  
 
Helaas is er geconstateerd dat er afval (stokken) op een tuin 
is gedeponeerd, dit is niet de bedoeling. Breng afval naar de 
gemeentewerf of neem het mee naar huis, want alleen dan 
krijgen we een mooi tuincomplex.  
 
Komende weken zullen we preventief weer bakken plaatsen om de ratten te bestrijden. Net als vorig jaar geldt de 
regel om deze te laten staan en als er vragen zijn kunt u terecht bij de tuincommissie.  
Om geen extra gelegenheid te bieden dringen we erop aan om geen groenafval of etensresten van huis mee te 
nemen om te composteren. En als uw tuin grenst aan een heg is het fijn als u deze van onderen schoon houdt en 
snoeit, zo heeft de rat minder schuilplaatsen. 
 
Altrecht heeft bekend gemaakt dat projectontwikkelaar BPD is geselecteerd als kopende en ontwikkelende partij 
voor de herontwikkeling van de Willem Arntsz Hoeve, waar ons tuincomplex onderdeel van uitmaakt. 
Naar verwachting worden in mei de handtekeningen gezet. In een mail laten zij weten ‘Met de keuze voor BPD 
breekt een nieuwe periode van verdere planvorming en ontwikkeling van het terrein aan. De projectontwikkelaar 
neemt dit jaar de Historische Middenas in eigendom over en gaat aan de slag met herontwikkeling en 
herbestemming van de monumentale panden. Daarnaast gaat BPD plannen maken voor woningbouw op delen 
van het terrein.’ 
Zodra er meer nieuws is laten wij u dat weten. 
 
Verder zijn we er ons van bewust dat er een gevoel van onveiligheid is, rondom de ontwikkeling bij 
Altrecht/Fivoor. Hieronder leest u hier meer over. 
 
Veel tuinplezier de komende weken en op naar een mooi seizoen. 
 
Namens het bestuur van TVEO, 
Wim Bronkhorst 

 

 
Actualiteiten omtrent Fivoor 
Onlangs is er een rapport verschenen over Fivoor, voorheen Aventurijn, over de gang van zaken omtrent Michael 
P. We hebben gehoord dat er een aantal tuinders ongerust is en liever niet meer alleen op de tuin wil zijn. 
 
Vanuit het ministerie is er al een aantal maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten en ook Fivoor heeft 
daar gehoor aan gegeven. 
 

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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Tuinvereniging Eigen Oogst 

 
Mochten er vragen zijn waar je graag een antwoord op wil hebben stuur dit dan aan bestuur@tveo.nl. Wij zullen 
de vragen bundelen en doorsturen naar Altrecht en hopelijk afdoende antwoorden krijgen. Door Sieb Knobbout is 
er al contact gelegd. 
 
Nu kunnen we natuurlijk ook zelf ons gevoel van veiligheid versterken. Maak bijvoorbeeld een Whatsapp-groepje 
aan met een aantal tuinvrienden zodat je met elkaar kunt afspreken wanneer je naar de tuin gaat.  
Gelukkig gaan we weer richting het buitenseizoen en zijn er bijna altijd wel mensen op de tuin. 
 
Verder hebben wij vernomen dat minister Dekker op donderdag 18 april naar Den Dolder komt om toelichting te 
geven op de maatregelen die zijn genomen. Er zijn twee bijeenkomsten in de Brede School in Den Dolder om 
18.00u en om 20.30u.  
 
Namens het bestuur, 
Mary Zandvliet 

 

Aansprakelijkheidsverzekering 
In de ALV is besloten voor de tuinvereniging een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Er 
bereikten ons achteraf nog vragen over wat zo’n verzekering is daarom een korte uitleg: 
Het bestuur van een vereniging is hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de 
bestuurswerkzaamheden. Er geldt een collectieve verantwoordelijkheid, dit betekent dat je ook aansprakelijk 
bent voor schade door fouten van medebestuurders. Daarom is een goede bestuurders-
aansprakelijkheidsverzekering belangrijk, want je particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt deze schade 
niet.   
 
Waar moet je dan aan denken. Bijvoorbeeld: 

- één van de leden van de vereniging stelt de verenging aansprakelijk voor schade opgelopen door het 
gebruik van de frees of maaimachine; 

- claims van buren van de tuinvereniging 
- verplichtingen aangegaan door een bestuurslid zonder dat die toestemming had van de vereniging 

 
Na de beoordeling van de offerte is de verzekering inmiddels afgesloten. 

 

Namens het bestuur, 

Jaap Buddingh 

 
 

 

27 APRIL TUINKLUSDAG 
Samen onderhouden we ons mooie tuincomplex. 

Daarom is er 27 april de eerste tuinklusdag van het jaar. 
Vanaf 9 uur ben je welkom om gezamenlijk een aantal 

klussen aan te pakken.  
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Tuinvereniging Eigen Oogst 

 

Lentefeest bij Eigen Oogst  
Op 11 mei is het lentefeest op de tuin! 
Dit sluit aan op de activiteiten van Altrecht en wij stellen deze lentedag 
niet alleen onze tuin open voor geïnteresseerden maar we organiseren ook 
allerlei activiteiten. 
 
Natuurlijk is er een kopje koffie of thee en Sieb regelt daarbij heerlijke 
petitfours voorzien van ons logo.  
Om 13.30 uur is de officiële opening van het Plantenasiel dat door Greet 
Rolff naar onze tuin is gehaald. Verderop deze nieuwsbrief lees je er meer 
over. 
Verder worden er tuinplantjes aangeboden tegen kostprijs en er is 
informatie over de historie van de tuin. Kortom genoeg activiteiten om langs te komen. De start van het 
lentefeest is 11 mei om 11.00 uur en we sluiten om 16.00 uur af.  
 
Houd voor extra informatie de posters in de gaten die binnenkort weer overal zullen hangen. 
We verheugen ons op je komst! 
 
Namens het bestuur, Mary Zandvliet en Sieb Knobbout 

 

Wedstrijd 

 

Wie kweekt de grootste pompoen of zonnebloem? 

Nieuw bij Eigen Oogst is de wedstrijd wie kweekt de grootste pompoen of 

zonnebloem.  

Wie durft de uitdaging aan te gaan en heeft het geheime recept om als winnaar 

uit de bus te komen? Leuk en leerzaam om bijvoorbeeld met je (klein) kinderen 

zaden te planten, te verzorgen en te zien hoe een zaadje zich kan ontwikkelen 

tot een reuzebloem of -pompoen. 

 

Bij de zonnebloem gaat het er om wie de hoogste heeft en bij de pompoen gaat het om 

de omvang (niet het gewicht). Op internet zijn allerlei slimme trucs te vinden over het 

kweken van reuze zonnebloemen en pompoenen. 

 

De winnaars worden in september bekend gemaakt en krijgen een leuke attentie.  

 

Meedoen 

Wil je meedoen met de wedstrijd, stuur dan een mailtje naar kirsten@vonkmaaktvuur.nl, 

vermeld je naam en of je meedoet met de grootste pompoen of zonnebloem (of beide).  

Je kunt je ook inschrijven met de formulieren die in de Windhoos liggen. Het ingevulde 

formulier kun je in de Windhoos achterlaten.  

 

Met vriendelijke groet, 

Kirsten Vonk 
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 Schooltuin 

 

Eigen Oogst en Basisschool De Kameleon gaan samen tuinieren 
In april zijn de eerste contacten geweest tussen Tuinvereniging Eigen Oogst en Basisschool De Kameleon.  
Met een leerkracht van de school zijn afspraken gemaakt en op 10 mei gaan we van start met groep 5. Voor de 
school staan drie grote houten bakken waarin we diverse groenten gaan zaaien. De meeste activiteiten zullen in 
1ste instantie bij de school plaatsvinden.  
De Kameleon heeft al eerder pogingen gedaan om met de leerlingen een tuintje te onderhouden maar door 
tijdgebrek en het ontbreken van een goede plaats is dit helaas nooit ten volle geslaagd. 
Vanuit Eigen Oogst gaan er twee vrijwilligers (Mary Zandvliet en Hylkia Ingenhousz) elke vrijdag aan de slag met 
de leerlingen. 
Einddoel is een zelfgekweekte stamppot boerenkool te maken voor alle leerlingen van de school. Ook op de tuin 
van Eigen Oogst is een stukje van 25m2 vrijgemaakt om te zorgen dat we met elkaar dat doel gaan halen.  
Natuurlijk zullen er ook andere groenten worden gekweekt zodat kinderen leren hoe mooi het kweken van 
groente is en hoe ongelooflijk lekker en vers. 
 
Ook ouders van de kinderen zijn natuurlijk van harte welkom om mee te helpen. En een kijkje op de tuin nemen 
hoort ook tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld op 11 mei, dan organiseren we voor het eerst een LENTEFEEST. 
Activiteiten op en rond de tuin. Kom kijken en raak geïnspireerd door alle tuinders die dat al zijn. 
 
Er zijn ook nog een paar tuinen te huur, meld je aan en beleef hoe fijn tuinieren is!!!! 
 
Wees dus welkom! 
 
Mary Zandvliet en Hylkia Ingenhousz 

 

 
Heb je groente of fruit over?  

 
Doneer het dan aan de Voedselbank!  

In de tuin van Sieb Knobbout (de tuin bij de 
Windhoos) staat een bak waar je het in kunt 

doen. Op vrijdagen wordt het opgehaald. 
 

 

 Website Eigen Oogst 

 
Nieuw op de website Eigen Oogst: vrije tuinen! 
Op de website kun je nu ook zien welke tuinen er nog vrij zijn. Misschien wil je wel een keer veranderen van tuin, 
of ken je iemand die ook wil beginnen. Dan is het goed om te weten welke tuinen nog wachten op een 
enthousiaste tuinder. Je kunt de plattegrond met vrije tuinen vinden in het menu onder “de Tuinen”, de aardbeien 
moet je nog wel zelf even aanplanten!  



 

 
Tuinvereniging Eigen Oogst 

 
Onderstaand vind je een afbeelding van de vrije tuinen en dit is de directe link naar de plattegrond: 
http://www.tveo.nl/de-tuinen/#plattegrond 

 
 
 
WieWatWaar 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is gemeld, kun je op de 'wiewatwaar' pagina van onze website een korte tekst 
met foto plaatsen zodat jouw medetuinders kunnen zien wie, met wat en waar bezig is 
(http://www.tveo.nl/wiewatwaar). Hieronder vind je er een afbeelding van.  
Dus pak die pen, schrijf een paar leuke zinnen over jezelf en/of jouw tuin en stuur die al dan niet met één of twee 
foto's naar info@tveo.nl. 
Deze pagina was eerst met een wachtwoord beveiligd, maar die vergeet je natuurlijk. Verder staan op de pagina 
alleen de voornamen van de tuinders, en die hoeven ook niet 'beveiligd' te worden. Daarom is de pagina nu 
gewoon een onderdeel van de website gemaakt, en is te vinden via het menu onder “de Tuinen” en dan op “voor 
leden” klikken. 
 
Met hartelijke groet,  
Henk Klein Baltink 
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Wie-Wat-Waar op de tuin 

 

 

Zadenbank 

 
 Zadenbank weer open 
 
De zadenbank is weer opgehangen aan de wand in de Windhoos.  
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. 
 
Op het bord hangen enveloppen waar je de zaden in kunt doen. Zet er de naam van 
de groente/bloemen op, hoe hoog het ongeveer wordt en het jaar van oogsten. 
Is het veel zaad, verdeel het dan over een aantal envelopjes zodat meerdere 
personen een zakje zaad kunnen meenemen. 
 
Zoek je zaden van een bepaalde plant waarvan de zaden (nog) niet in de bank 
zitten, is het misschien een idee om een briefje ‘gezocht’ op te hangen. 
 
  

Zadenbank in de Windhoos 
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Bonenstaken 

 
Op dit moment zijn alle bonenstaken verkocht. Dit jaar was alles zo weg. 
Mocht u toch nog wat staken willen hebben dan wil ik proberen of de leverancier nog een baal van honderd 
stokken wil sturen. Bij interesse ontvang ik graag een mail (j.pinxteren@kpnmail.nl) zodat ik zeker weet of er 
genoeg belangstelling voor is. De stokken zijn 2.70 m hoog en kosten € 0,80 per stuk. 
Bij een bestelling van meer dan 50 stokken zal ik de leverancier bellen. 
 
Tot ziens op de tuin, 
Bes van Pinxteren 

 

Plantenasiel 

 
Zondag 7 april is het plantenasiel bij de Boswerf in Zeist weer geopend. Iemand van 
de Boswerf hield een praatje over bijen.  Vanaf 14.00 tot 16.00 kwamen er 
regelmatig mensen om planten te brengen en te halen. Sommigen hadden via de 
radio die ochtend gehoord van de opening. Het was een gezellige middag en fijn te 
zien dat er zoveel belangstelling voor is.  
 
Vrijdag 10 mei wordt het tuinplantenasiel bij de Dieptetuin in Zeist geopend. Er 
verschijnen regelmatig berichtjes in de Nieuwsbode en de Stadspers over Samen 
Duurzaam Zeist en het plantenasiel. 
 
VOOR IN DE AGENDA: Zaterdag 11 mei om 13.30 uur officiële opening in de moestuin Eigen Oogst.   
In de tuin van Bes van Pinxteren (bij binnenkomst gelijk links) staat een rek waar planten neergezet kunnen 
worden. Leden van Eigen Oogst kunnen nu al plantjes pakken en neerzetten. Leuk te zien dat er al planten 
worden gedoneerd door leden!  
 

Er zijn enkele 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 tas o.i.d 
meenemen. Geen verzorgingsadvies (Google), geen garantie, wel gratis. 
 
Het tuinplantenasiel is vanaf 11 mei iedere woensdag en zondag van 14.00 
tot 16.00 open voor zowel leden als niet-leden. Voor die tijd zal ik in Den 
Dolder flyers ophangen en uitdelen, om ook de bewoners uit de omgeving 
op de hoogte te brengen.   
Verder kunnen we nog potjes gebruiken en iets waar de potjes op kunnen 
staan op het rek.  In Zeist hebben ze hier grote plastic onderschalen voor.  
  Het plantenasiel in de eerste tuin links 
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Oproep: 
Mocht je tijd over hebben; lijkt het je ook leuk om een paar uurtjes te helpen dan hoor ik het graag. Mail dan 

greetrolff@live.nl. Het gaat er dan om dat er tijdens bovengenoemde openingstijden steeds iemand is om 
mensen te ontvangen  die plantjes komen brengen/halen. 
 
Plantenasiel Zeist is een initiatief vanuit Samen Duurzaam Zeist. Zij zijn ook te vinden op facebook@plantenasiel 
voor openingstijden, nieuwtjes e.d.  
 
Met vriendelijke groet, 
Greet Rolff 
 

 Even voorstellen 

 

Mijn naam is Annemarie van Leeuwen en ik heb dit jaar voor het eerst een 
moestuin bij “Eigen Oogst”. In onze tuin had mijn zoontje al een bak getimmerd om 
groenten in  te kweken.  
Aangezien dit een goede oogst en veel plezier opleverde, ben ik om me heen gaan 
kijken voor meer grond. Op deze manier kwam ik bij de mooie locatie terecht 
van “Eigen Oogst”. Na een gezellig gesprek met een tuinder die toen hard aan het 
werk was, werd ik nog enthousiaster. Er bleken tuinen vrij te zijn dus het besluit was 
snel genomen. Inmiddels heb ik samen met mijn man Dirk Jan, de grond voorbereid 
en de eerste plantjes gepoot.  

Naast groenten wil ik ook snijbloemen proberen te kweken. Ik hoop op een goede 
oogst! 
 
Tot ziens bij Eigen Oogst! 
Groeten, Annemarie 
 

 De vergeten strook 

 
De smalle strook gras en brandnetels tussen de beukenhaag en de geitenweide van 
Reinaerde werd tot nu toe voornamelijk gebruikt als (tijdelijke) stortplaats. Het resultaat 
van een paar uur spitten: meerdere waterleidingbuizen, een kar, diverse stukken 
waterslang, een stok van een parasol, stukken ijzer, stenen, een boomstam en een 
metalen rooster.  
Maar dat is nu verleden tijd, nadat het gras en de brandnetels zijn afgevoerd gaan we de 
strook inzaaien met bloemen. Niet zomaar een kleurrijk bloemenmengsel, mooi om te 
zien maar nutteloos voor bijen en vlinder, op sommige websites ook wel als 
'carnavalsmengsel' omschreven.  
Wat we gaan doen is een mengsel van inheemse wilde bloemen inzaaien die vlinders, 
bijen en hommels aantrekken. Soorten zoals knoopkruid, wilde marjolein, klaproos, 
ruige weegbree, veldsalie en nog veel meer. Loop straks dus niet tussen de haag en de 
afrastering door maar geef de bloemen de kans om ongestoord te groeien.  
 

Annemarie van Leeuwen 
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Heb je op jouw eigen tuin nog een plekje over, overweeg 
dan om ook daar nog wat bloemenzaad te strooien. De 
bijen en vlinders zullen er dankbaar voor zijn.   
 
Met vriendelijke groet,  
Henk Klein Baltink 
 

 
 
 

 Leden 

 
Onderstaand vind je een overzicht met informatie over onze leden, bijvoorbeeld waar ze vandaan komen en hoe 
lang ze lid zijn. 
 

 
 

 
 
 
 

 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. 
 

Wilde inheemse bloemen voor 

bijen en vlinders 
Carnavalsmengsel 
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