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   Van het bestuur 

 
We zien best wat nieuwe gezichten op de tuin. Fijn dat er zoveel enthousiasme is en dat men elkaar helpt, tips 
doorgeeft en ieder op zijn of haar manier geniet van de mooie plek die we hebben.  
Of we die kunnen behouden in de toekomst is nog steeds onduidelijk. Hierover verderop meer. 
 
De vakantieperiode is alweer aangebroken en er gaan tuinders voor kortere of langere tijd op vakantie. Veelal 
worden dan buurtuinders gevraagd om een oogje in het zeil te houden of zorg te dragen voor de gewassen. Heel 
fijn als dat gebeurt. De tuincommissie en het bestuur willen echter vragen om dit aan ons door te geven. Dit om 
problemen van verdwenen groente/fruit te voorkomen of om vragen over dat iemand op een andere tuin zit 
direct te kunnen beantwoorden en zo problemen te kunnen voorkomen. Voor diegenen die nog moeten gaan: 
Fijne vakantie!! 
 
Dan zien we uit naar 17 augustus want dan hebben Sieb en Mary een OPEN DAG gepland. Verderop meer 
hierover, maar reserveer wel alvast die datum. 
Voor de voedselbank Zeist zijn al weer vele kratten met groente verzorgd. Ook u kunt meehelpen door overtollige 
groente te doneren. Iedere donderdag gaat er groente naar de voedselbank, dus voor die tijd inleveren bij de 
windhoos. 
 
Met hartelijke tuingroet, 
Wim Bronkhorst 

  
   
In Memoriam 
Helaas hebben wij vernomen dat oud-tuinder Marijke Versnel –van den Aardweg is overleden in Malaga. (geb. 10-
11-1952 – overl. 21-06-2019). Marijke begon jaren geleden samen met Jetty Liezenberg op onze tuin. Jetty heeft 
een mooi boeket veldbloemen meegenomen naar de afscheidsdienst. 
Mocht u Hans en familie willen condoleren dan kan dit via het corrrespondentieadres: 
Mozartlaan 14, 3723 JM Bilthoven. 
 
 
Van de Commissie behoud Eigen Oogst   
Graag informeren wij u hierbij over de stand van zaken omtrent de verkoop van het terrein van Altrecht aan 
projectontwikkelaar BPD.  
Het contract is op dit moment niet getekend. Na de zomer komt er mogelijk meer duidelijkheid, maar eerst zal de 
klankbordgroep met de gemeente Zeist, Altrecht en de projectontwikkelaar een bijeenkomst hebben, waarin de 
middenas en een leeg perceel aan de zuidwest kant van het terrein prioriteit hebben. 
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De Klankbordgroep en de Belangenvereniging Den Dolder zijn op de 
hoogte van onze wensen en vragen. We hebben ook al een potentiële 
investeerder gevonden, die mee wil doen in de aankoop van ons 
perceel. We houden ons aanbevolen voor ideeën en tips over fondsen 
en mogelijke aanvullende investeerders. De gedachte is dat de 
kopende partijen in een stichtingsvorm optreden als toekomstige 
verhuurders. In september proberen we met alle partijen afspraken 
te maken voor verder overleg. 
 

Allereerst zullen we aandringen op huurverlenging, aangezien het nog wel even duurt voor de 
projectontwikkelaar aandacht zal kunnen geven aan “ons” stuk. 
De Gemeente Zeist moedigt aan de extra grond, nu in gebruik bij Reinaarde, aan te bieden als tuinen voor 
toekomstige bewoners. Dit zou aantrekkelijk kunnen zijn voor de projectontwikkelaar, aangezien de grond geen 
bouwbestemming heeft. 
 
De recente ontwikkeling op en buiten het terrein van Altrecht geeft echter stof tot nadenken bij de betrokkenen 
en dus moeten we afwachten tot het moment dat er getekend is en wij als tuinvereniging aan de beurt zijn om 
meer van de plannen te vernemen. 
 
We houden u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn. 
 
Namens de commissie, 
Wim Bronkhorst 
 
 
Schooltuinen 
Elke vrijdag gaan Hylkia en ik naar basisschool De Kameleon en tuinieren 
daar met groep 5. Groep 2 zorgt samen met de juf dat de bakken 
voldoende water krijgen.  
Vrijdag 5 juli was de laatste ochtend voor de grote vakantie en daar 
hebben we wat bijzonders van gemaakt.  
We hebben de groep in tweeën gedeeld en 1 groep ging met Hylkia mee 
naar het handarbeidlokaal. Daar hebben ze heel veel zaadbommen 
gemaakt van zelf meegenomen zaadjes en wat wij hadden 
meegebracht. Heel enthousiaste kinderen die eigenlijk wel een heel uur 
door wilde gaan. 
Maar helaas. We hadden de kinderen een beetje geplaagd dat ze op 
deze laatste dag een examen zouden krijgen. De kinderen die in de klas 
bleven kregen het zogenaamde examen.  
Dat was een vragenlijst over wat ze van het tuinieren vonden, een 
sticker, een pen en een flyer, alles van de tuinvereniging. De stickers en 
de pennen vielen goed in de smaak en de lijsten werden ingevuld met 
soms hilarische antwoorden. 
Op de vraag welke groente ze het liefst in de tuin wilden gaf een meisje 
het antwoord: koezeten. Het duurde even voordat we door hadden dat 
het courgette moest zijn. Nog een antwoord : Arbij oftewel aardbeien. 
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Tips voor de volgende groep 5 waren bijvoorbeeld: Goed luisteren, wormen in de grond laten zitten, water geven 
op de zaadjes en de plantjes en niet als de zon heel erg schijnt. 
En wat ze geleerd hadden is dat rauwe doperwtjes ook erg lekker zijn, sla uit de tuin heerlijk is en dat er heel veel 
soorten sla zijn. We hebben namelijk ook een dagdeel besteed aan verschillende soorten groenten die we mee 
hadden genomen uit de tuin. We hadden o.a. een gele courgette bij ons en een van de kinderen was heel 
enthousiast en vroeg of we een bananenboom hadden op de tuin. Er viel veel te leren voor ze en voor ons veel te 
vertellen. Met de leergierigheid zat het wel goed en alles werd geproefd. Het was soms vermoeiend maar ook erg 
leuk.  
 
Als dank kregen we van de kinderen prachtige tekeningen en een mooie zelfgemaakte bloem. Ze hangen in de 
Windhoos.  
Omdat het einddoel een boerenkoolstamppot is hebben we op die dag 25 kilo aardappelen meegenomen. Vers 
gerooid uit de tuin voor de school. De tuin staat nu vol met boerenkoolplantjes. 
Volgend schooljaar een nieuwe groep vijf, we kijken er naar uit. Wie weet kunnen zij wel spekjes en rookworst 
zaaien.  
 
Hylkia Ingenhousz en Mary Zandvliet 
 

 

VOOR IN DE AGENDA 
Zaterdag 17 augustus: Open Dag Eigen Oogst 

Zaterdag 28 september: Burendag op het terrein van 
Altrecht, Reinaerde en bij Eigen Oogst 

 
 
 
Open dag op zaterdag 17 augustus 
We organiseren wederom een open dag om mensen uit de omgeving de kans te bieden 
kennis te maken met al het moois van onze moestuin. Daarnaast willen we de moestuin 
hiermee steviger op de kaart zetten zodat we mensen misschien kunnen 
enthousiasmeren om te gaan tuinieren. Maar ook organiseren we dit in het kader van 
onze ongewisse toekomst. Als wij laten zien wat voor actieve vereniging wij zijn en wat 
wij organiseren voor scholen, omwonenden, Voedselbank, Plantenasiel en eenzame 
mensen, dan creëert dat meerwaarde voor de tuin en zetten we onszelf in een positief 
daglicht. 
Tijdens de open dag gaan we dit keer de mensen ophalen. Inwoners van Pelita en 
Amandelhof die minder mobiel zijn gaan wij ophalen en weer thuisbrengen. Speciaal 
voor hen gaan 3 koks een verse maaltijd maken met spullen uit de tuin. 
 
Om 10 uur staat de koffie voor iedereen klaar. Het belooft een superleuke ochtend en 
middag te worden! Uiteraard is iedereen de hele dag welkom. 
Wil je een bijdrage leveren met wat dan ook. Super, heel fijn en heeeeeeel graag (bestuur@tveo.nl). 
 
Sieb Knobbout en Mary Zandvliet 

mailto:bestuur@tveo.nl


 

 
Tuinvereniging Eigen Oogst 

 
Burendag 28 september 

Schrijf de datum alvast op in je agenda. Het gaat een heel leuk 
evenement worden dat we nog niet eerder hebben georganiseerd. 
Samen met de buren van Altrecht en Reinaerde bieden we allerlei 
activiteiten aan voor natuurlijk alle tuinleden maar ook voor heel 
Den Dolder. We verklappen verder even nog niets maar neem van 
ons aan dat je er bij wil zijn! 
 
Sieb Knobbout en Mary Zandvliet 

   

 

 

Plantenasiel 

 
Heb je al plantjes of stekjes in het Plantenasiel gezet? Je hebt vast wel wat 
leuks in je tuin staan zoals een goudsbloem, Indische kers of een geranium 
waarvan je er 1 of 2 kunt missen. Je maakt Greet er heel blij mee. Bij het 
plantenasiel (bij binnenkomst op de tuin meteen links) staan potjes waar je 
je plantjes in kunt doen.  
 
 
 
 
 
 

 

Japanse Duizendknoop 

 
Dit is een foto van de Japanse Duizendknoop. Dit is 
een plant die je liever niet in je tuin hebt maar die 
toch z’n intrede heeft gedaan op de moestuin. 
Gelukkig op nog maar op 1 plek, namelijk tussen 
tuin 4 en 17, en omdat Fieke den Hollander de 
plant herkende heeft ze meteen actie 
ondernomen. Ze heeft de eerste stengels 
voorzichtig weggetrokken maar ondergronds 
verspreidt de plant zich en is nauwelijks meer weg 
te krijgen.  
Omdat de plant nog maar op dat ene plekje is, 
hoeven we hem alleen te ontmoedigen; steeds het 
bovengrondse deel eraf en in de vuilnisbak van 
overig afval doen.  
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Nooit in de GFT-bak, ook niet die van de gemeente! Het is een agressieve plant; met name het wortelstelsel 
verhindert andere planten zich nog te vestigen.  
Zie ook de site van de Wageningse Universiteit: https://www.wur.nl/nl/artikel/Japanse-duizendknoop-Wat-kun-
je-eraan-doen.htm.  
 
Wat Fieke ook liet weten: ‘Als je wilt zien wat er gebeurt, kan je gaan kijken bij het fietspad industrieterrein 
Fornheselaan, net voorbij de koffietent van Cootje: aan je linkerhand als je naar  Amersfoort fietst, zie je over zo'n 
honderd meter alleen nog maar Japanse Duizendknoop. Alle andere "kruidlaag-"vegetatie is volledig verdwenen. 
Er is daar mogelijk kompost gestrooid die met Japanse Duizendknoop was vervuild, want vorig jaar was daar nog 
niets te zien. De gemeente is ervan op de hoogte en het is er de oorzaak van dat inrichting van de "fietssnelweg 
Amersfoort-Utrecht" op die plek vertraging oploopt.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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