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   Van het bestuur
Wat is het toch mooi om te zien hoe de tuinders vol overgave bezig zijn om bloemen en groenten te 
kweken. De afgelopen weken was het groeizaam weer en dus is er ook al weer geleverd aan de 
voedselbank. Hierover leest u  meer verder in de nieuwsbrief.
Van meerdere tuinders is het verzoek gekomen of de paden tussen de tuinen groen mogen zijn? We hebben
in de bestuurvergadering hierover het volgende besloten: Tot de volgende ALV zullen we groene paden 
gedogen, mits dit onderhouden wordt (gemaaid of geknipt) en als dit is met overeenstemming is met de 
buren. Komt men niet tot eenzelfde visie dan moeten de paden zwart blijven. Op de eerstvolgende ALV 
zullen we een voorstel doen dat middels stemming zal worden bepaald door de leden.
Vanuit de maaiploeg komt het verzoek om de hoofdpaden vrij te houden van stokken, potten, gaas e.d. 
aangezien dit het maaien belemmerd. 
Dan kunnen we binnekort weer klussen. ZATERDAG 22 JUNI vanaf 10.00 uur gaan we heggen maaien en de 
paden langs de weg egaliseren, dus kom helpen en draag je steentje bij voor een mooi complex!
Dan een herhaalde oproep om geen afval van thuis (etensresten e.d.) mee te nemen naar de tuin om deze 
te composteren. Dit trekt ratten en muizen aan en dat willen we juist voorkomen. Probeer daarom je 
compostbakken goed af te schermen met gaas of ander materiaal, zodat er geen ongedierte in kan kruipen. 
Plaats je kist het liefst op poten of stenen op een hoogte, zodat de ratten hier niet of moeilijker in kunnen. 
Preventief zijn er weer rattenvallen geplaatst. Laat deze a.u.b. staan en kom er niet aan. Ratten ruiken de 
mensengeur en mijden dan de val.

Wim Bronkhorst

Gevonden  Voorwerpen  
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Voedselbank Zeist en de Tuinvereniging.

Op donderdag 13 juni zijn er weer veel kratten met diverse soorten sla en andijvie naar de voedselbank 
gegaan. Op de foto’s de helft van wat er allemaal weer weggebracht is, door Sieb. Dus als je de komende 
weken nog wat over hebt op je tuin, zorg er dan voor dat het op donderdag klaar ligt bij de windhoos, zodat 
het mee gaat naar de Voedselbank Zeist.
Kleine moeite, groot plezier!

 Het schoolproject

Elke vrijdagochtend gaan Hylkia en ik naar de Basisschool De Kameleon. Samen met de kinderen van groep 
5 tuinieren we in de bakken bij school. Er staat al van alles in en aan enthousiasme bij de kinderen 
ontbreekt het niet. Groep 2 zorgt samen met hun juf dat de plantjes voldoende water krijgen. 
De eerste radijsjes zijn al geoogst en Hylkia had nog wat plantjes meegenomen die met luid gejuich 
ontvangen werden. Het is nu wachten op de sla, andijvie, bietjes en boerenkool of het allemaal opkomt. Erg 
spannend!!
Vanuit onze tuin nemen we regelmatig iets van groente mee om de kinderen er wat over te vertellen en het 
ze te laten proeven. 
Het einddoel is nog steeds de boerenkool-stampot voor alle leerlingen. Dus op de tuin staan veel 
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aardappels en zal er ook boerenkool gezaaid worden. We gaan ervoor dat de gezamenlijke maaltijd gaat 
lukken. 

Hylkia Ingenhousz en Mary Zandvliet

    Het Lentefeest

Op vrijdag 10 mei begonnen Sieb Knobbout, Greet Rolff en ik met het opbouwen van de tenten voor het 
lentefeest.
De grote tent werd opgezet bij de Windhoos en alle boodschappen
werden binnen gebracht. Er werd een tent bij het plantenasiel
neergezet omdat we niet helemaal op het weer konden vertrouwen. 

Er zijn diverse uitnodigingen voor het Lentefeest de deur uit gedaan en
er hingen flink veel posters in Den Dolder en Zeist. 
Op de ochtend zelf scheen het zonnetje en we hadden er zin in.
Strak om 11 uur stonden de eerste bezoekers in de tuin. We voorzagen
ze van informatie en ze kregen een rondleiding door onze tuin. Van het
sociaal team en basisschool De Kameleon kwamen vertegenwoordigers
en zij waren erg onder de indruk van de tuin en de mooie plek die we
hebben. Ook diverse dorpsgenoten en onze tuinders waren aanwezig.
Het resulteerde weer in een nieuwe tuinder. 

Om 13.30 uur was de opening van het Plantenasiel. Een initiatief van
Greet Rolff in samenwerking met SAMEN DUURZAAM ZEIST. Een mooi
initiatief en dat verdient een mooie opening. Greet had alles geregeld
en de opening werd gedaan door Evert Jan van Hasselt van Samen Duurzaam Zeist. Hij vertelde over het 
project en wat het betekent voor de samenleving.
Na Evert Jan vertelde onze mede-tuinierster Jet Broerse het een en ander over het leven op de tuin. Wat 
belangrijk is en waar we op moeten letten. Een heel boeiend verhaal. 
En dan de echte opening, het doorknippen van het lint. Dat werd verricht door Greet Rolff en Bes van 
Pinxteren. 
De opening was een feit en de champagne werd ontkurkt. 
Een prachtig initiatief en we hopen dat het veel mensen naar de tuin brengt en dat er planten worden 
geruild of gebracht. 
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Al met al was het weer een prachtige dag met zon en belangstellenden op de tuin. OP naar de volgende 
activiteit om onze tuin onder de aandacht te brengen en het plezier wat het brengt uit te dragen.

Mary Zandvliet 

Plantenasiel
Onderstaand artikel verscheen in de Nieuwsbode:
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Lees  hier verder.

Nu nog maar 1 maand open en er zijn al best veel  planten gewisseld. Erg leuk dat er ook moestuin plantjes 
neergezet worden. Er zijn  mensen langs geweest die het in de nieuws bode gelezen hadden, sommigen 
beloofden nog een keer terug te komen. [ Ivm de tuin die heringericht zou worden] Uit Den Dolder komt 
regelmatig een jonge moeder met haar kinderen op de fiets om planten te brengen en te halen. Ze gaan 
dan ook altijd even bij de diertjes van de boerderij kijken.  Er kwam een mevrouw die vertelde dat haar man
lang geleden een moestuin had op het terrein van eigen Oogst. De mensen die komen en rond kijken zijn 
allemaal onder de indruk van de mooie plek. Wij boffen maar.
Ik heb een vraag;  Mochten Bes en ik een keer niet kunnen op de woensdag of zondag, zijn er dan mensen 
die eens een keer willen invallen? Die ik dan kan mailen of bellen? Graag dan reactie naar greetrolff@live.nl 
Fieke gaat dit de aankomende woensdag doen. Het is open op woensdag en zondag van 14.00 tot 16.00, het
hek zet ik dan open aan 1 kant. Het is dan de bedoeling dat je de mensen ontvangt en iets verteld over het 
tuin planten asiel en onze tuin. 
En er staan nu een aantal kamer planten, het waren er 4, er is er al 1 weg.  De anderen zullen ook wel een 
plek vinden, deze planten zijn namelijk in deze tijd hip. Ik wil wel even noemen dat we met de tuinplanten 
asiel werkgroep afgesproken hebben dat we geen kamer planten gaan opvangen. Hoe leuk ik dat ook zou 
vinden maar dan wordt het teveel. De kringloop Zeist heeft sinds kort plek voor kamerplanten en zijn daar 
heel blij mee.

Greet Rolff
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Is bittere courgette giftig?

Bij supermarktcourgettes komt het eigenlijk nooit voor, maar in de moestuin duiken ze
nog weleens op: bittere courgettes. In dit artikel bespreken we het hoe en waarom van
de bittere, en soms zelfs giftige, variant van deze doorgaans zo onschuldige
knotsvormige vruchtgroente: 
 https://groentegroente.nl/keukenweetjes/is-bittere-courgette-giftig/
https://www.moestuinforum.nl/giftige-courgette-t18656.html

‘Bloemen zaaien voor bijen? Laat liever de 
grasmaaier nog even in de schuur 
staan’

De bermen zien nu geel en lila van de 
paardenbloem en de pinksterbloem. Maai 
het gras nog even niet. Laat de 
paardenbloemen staan. Ze zijn momenteel 
de favoriete voedselbron voor de wilde 
bijen. En we kunnen nog iets doen. Het 
aanplanten van vaste planten en 
bijvriendelijke bomen.”
Lees hier verder.

Je herkent hem niet maar deze imker is ons eigen tuinlid Hamit! In een van de tuinen zat een bijenzwerm en
Hamit heeft ze vakkundig kunnen verzamelen en op een andere, veilige plek uitgezet.

De pompoen- en zonnebloemwedstrijd gaan helaas
niet door. Er was maar 1 inschrijving. Wellicht dat er

volgend jaar meer animo is.
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Onze website

Op de website (www.tveo.nl) kun je al een tijdje op een plattegrond zien wie in welke tuin zit. Voor degene 
die nooit of zelden de website bekijken is de plattegrond met de voornamen van de tuinders dit keer 
bijgevoegd. Klopt er een naam of een indeling niet, laat het weten. Dan wordt dat aangepast op de website.
Wil je op de plattegrond op de website ook een foto van jouw tuin of van een (bijzondere) plant uit jouw 
tuin laten zien? Dat kan, stuur die foto met vermelding van jouw naam en tuinnummer en eventueel een 
korte tekst, op naar info@tveo.nl Wil je wel een foto toevoegen maar heb je geen camera, vraag dan aan 
Henk (tuin 43 of via info@tveo.nl) of aan een andere tuinder om een foto te maken. Zij zullen dat graag 
voor je doen.
Groet, Henk Klein Baltink 
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Even voorstellen

Hallo allemaal, ik ben Fieke den Hollander en sinds dit jaar huur ik tuintje 24a, tussen de tuinen van Alice en
Blandine. Sinds eind vorig jaar woon ik met mijn man Nick in een flat aan de Fornheselaan in Den Dolder. 
We komen uit Utrecht waar we actief waren in een gemeenschappelijke tuin (www.bikkershof.nl). Met 
anderen zorgden we voor de dieren (geit, konijnen, kippen en Indische loopeenden). Mijn specialiteit waren
de wormenbak en de compostbakken. Favoriete bezigheden waren snoeien, hakselen en de woekeraars in 
de tuin wat intomen. We hadden ook een moestuintje van 25m2 met een mengeling van groenten en een- 
en tweejarige bloemen. Echt ‘groene vingers’ heb ik niet: het is vooral belangrijk om buiten te zijn. Daarom 
ben ik blij om hier bij Eigen Oogst weer een tuintje te hebben en actief mee te helpen om de tuin als geheel 
te onderhouden. 
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