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   Van de ledenadministratie 

 
Vivian Heijman komt na een onderbreking van een jaar terug als lid 
en start op tuin 72. De afgelopen maand  hebben we verder Aron 
ten Brinke (tuin 67b) en Marcel Krijgsheld (tuin 66a) als nieuwe 
leden mogen verwelkomen. 
Helaas hebben we ook twee opzeggingen ontvangen, namelijk van 
Bert Blankensteijn en Alice van Dam. 
 
 

   Tuinidee zoekt tuinlid 

  
29 oktober en 7 november zijn er ledenbijeenkomsten in de Windhoos georganiseerd waar iedereen zijn of haar 
ideeën voor de tuin kon delen. We hebben meer dan 25 ideeën genoteerd!  
Met deze ideeën kunnen we het tuinieren en het verblijf in de tuin nóg aantrekkelijker maken. Maar ook kunnen 
we hiermee voor meer betekenis zorgen voor de omgeving waardoor we het bestaansrecht van de tuin kunnen 
vergroten.  
 
In de bijlage van de e-mail van de nieuwsbrief is de lijst met ideeën gevoegd. De meeste van deze ideeën moeten 
nog worden uitgewerkt zodat het uitgewerkte idee zo nodig voorgelegd kan worden aan de tuincommissie, het 
bestuur en de leden. Zit er een idee tussen waaraan jij wilt meehelpen om dat verder uit te werken en te 
realiseren of heb je zelf aanvullende ideeën? Laat het weten via nieuwsbrief@tveo.nl.  
Als je behoefte hebt aan meer informatie bel dan met Kirsten Vonk (06-21292037). 
 

    

Winterbijeenkomst 

 
Sinds de Windhoos is opgeknapt vinden er allerlei 
spontane bijeenkomsten plaats. Zo heeft Hylkia 
Ingenhousz onlangs weer ter plekke superverse soep 
met groente uit de tuin bereid. Dit werd aangevuld met 
allerlei lekkernijen die de leden hadden meegenomen.  
 

Dat smaakt naar meer en daarom organiseert ze een 
volgende bijeenkomst: Zondag 1 december vanaf 15 uur 
is iedereen welkom voor een winterbijeenkomst in de 
Windhoos met glühwein en warme chocomel.  
Hylkia maakt echte glühwein (dus geen kant-en- klare uit 
een fles). Ook neemt ze 1 pak chocolade melk mee dus 
als je aan wilt sluiten neem zelf wat lekkers te eten of te 
drinken mee. 
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   Windhoos 

 

'Spannend' verzoek  

De Windhoos is opgefrist maar nog niet alle klusjes zijn uitgevoerd. Eéntje 

die is blijven liggen is het aanpassen van de elektrische bedrading. We 

willen een wandcontactdoos bij de koelkast plaatsen en eentje in de 

werkplaats. Maar de aansluiting van de stoppenkast is niet duidelijk en ook 

weten we niet precies waar de stroomkabel vandaan komt die de Windhoos 

voedt. 

 

Kortom is de elektrische bedrading van de Windhoos nog veilig en van 

voldoende kwaliteit? We zouden er graag een gekwalificeerde elektricien naar laten kijken.  

Kent iemand een gekwalificeerde elektricien die de bedrading en aansluiting van de Windhoos zou willen 

beoordelen en daarover een advies kan geven? 

 

Reactie graag sturen aan nieuwsbrief@tveo.nl 
 
 
Schilderijen Jetty Liezenberg 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij opgeroepen je top 3 met favoriete schilderijen van Jetty Liezenberg door te 
geven. Op onderstaande schilderijen is het meeste gestemd en komen in de Windhoos te hangen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Bestellen mest, zaden en bonenstaken 

 
Bestellen van Garant Zaden– vóór 25 januari 
Zoals u wellicht hebt gezien, liggen de folders en de bestellijsten van zaadhandelaar Garant Zaden 
(www.garantzaden.nl) weer in de Windhoos. Deze kunt u meenemen maar u kunt eventueel ook bij mij 
een folder ophalen (Schroeder van der Kolcklaan 36, Den Dolder). Het betreft niet-biologische zaden.  
  
Graag vóór 25 januari de ingevulde bestellijsten van de zaden inleveren in de Windhoos (op tafel) of bij 
mij thuis. De betaling gaat per bank bij aflevering. Het bedrag hangt af van de bestelhoeveelheid en de 
bijbehorende korting. 

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.garantzaden.nl
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Bonenstaken  
Ieder jaar bestel ik tegelijk met de Garantzaden 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. 
 
Hartelijke groeten, Bes van Pinxteren 

 

Bestellen van biologische zaden  
Voor de mensen die graag biologische zaden willen bestellen ligt er in de Windhoos een bestellijst en 
enkele catalogi van Bolster. Op de site van Bolster (www.bolster.nl) vind je het assortiment met zaden, 
je bestelling kun je aangeven op de bestellijst. De korting die we krijgen als we gezamenlijk bestellen kan 
oplopen tot 20%.  
De ingevulde bestellijst kun je voor half januari mailen naar sieb_553@hotmail.com of op tafel leggen in 
de Windhoos.   
  
Bestellen van mest  
Ook kan bij mij biologische kalver/koeienmest worden besteld. Het gaat om dezelfde mestsoort als die 
van vorig jaar. Bestellen kan vanaf een halve kuub. De kosten per kuub zijn nog niet bekend maar zullen 
rond € 28,- liggen. Ter indicatie: voor een tuin van 50 m2 heb je ongeveer één kuub nodig.  
Graag de bestelling voor 25 februari mailen naar sieb_553@hotmail.com. Na je bestelling laat ik per 
mail weten wat de afleverdatum wordt (waarschijnlijk in februari). 
 
 Sieb Knobbout  
 

 Wie zit waar  

 
In de bijlagen van de e-mail van de nieuwsbrief is een overzicht 
toegevoegd met alle tuinen en daarbij de voornamen van de tuinleden.  
 

 Van tuinleden 

 
Illusies 
Als je rond deze tijd van het jaar in de tuin komt, word je vast begroet door uitbundig zingende roodborstjes. Niet 
dat ze zo blij zijn om jou te zien maar omdat ze hun territorium willen verdedigen. En bij de roodborstjes doen 
wat dat betreft de vrouwtjes zeker niet onder voor de mannetjes.  
Bij mijn tuintje voer ik al enkele winters een roodborstje met pindakaas en zaadjes. Ik wou eigenlijk schrijven 
"mijn roodborstje" want ik hou mezelf voor dat het elke winter het zelfde roodborstje uit Scandinavië is dat weer 
naar mijn tuintje terugkomt.  
 
Ik kon die illusie in stand houden totdat een collega op het werk, een doorgewinterde vogelaar, mij die illusie bij 
een koffiepraatje een keer ontnam. Roodborstjes kunnen dan wel maximaal 13 jaar worden, maar de gemiddelde  
 

mailto:j.pinxteren@kpnmail.nl
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bolster.nl&data=02%7C01%7C%7C0d46eb70096146ddcb6308d7674f5c02%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637091462851531862&sdata=zNCaKlINoowmsXZdn5PE9lGov5BedzEl7cwtUl4zIf0%3D&reserved=0
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leeftijd ligt eerder rond slechts 1 jaar. Roofvogels en andere gevaren bekorten de levensduur aanzienlijk.  
Maar toen enkele weken geleden er weer een roodborstje hongerig zat te wachten op de rand van mijn 
compostbak, de zwarte kraaloogjes verwachtingsvol mij aankeken, was ik weer om, "dit is mijn roodborstje" 
dacht ik zielsgelukkig.  
 
Ook al wist ik dat de kans bijna nul was. Elke keer als ik nu in de tuin kom is het roodborstje er. En mocht ie even 
ergens anders zijn, dan fluit ik een paar keer. Binnen een paar tellen zit ie er weer met z'n gitzwarte kraaloogjes, 
geduldig wachtend totdat ik de klep van de kist open maak en de pot met pindakaas te voorschijn komt. En als 
toegift zingt ie soms dan even vanaf een afgestorven zonnebloemsteel in de tuin naast me, "alleen voor mij als 
dank" denk ik dan maar tegen beter weten in.   
 
Wil je meer lezen over de roodborst klik op deze link.  
Vogels hebben het moeilijk in de winter, voer ze bij met vogelpindakaas, zaadjes en/of pinda's.  
 
Henk (tuin 43) 

 
 

Honingbij jaagt wilde bij naar 'rode lijst' van bedreigde soorten 
In dit artikel kun je lezen hoe onderzoekers ontdekten dat de 
honingbij de plek van de wilde bij inneemt. Honingbijen zijn veel 
actiever in het verzamelen van voedsel. Daardoor blijft er voor de 
andere soorten minder nectar en stuifmeel over.  
De onderzoekers wijzen erop dat de afname van het aantal wilde 
bijen ook de productie van gewassen zoals paprika's en aubergines 

in gevaar kan brengen. (bron NOS.nl via Blandine de Kreuk)   
 
 
 
 
Nachtelijk tuinieren 
Tuinlid Sandrien Lammers stuurde deze prachtige foto in. Ze heeft vlak voor de 
vorst haar laatste dahlia’s veilig gesteld.  
Dat deed ze ’s avonds laat met een lampje om haar hoofd. 
 
 
 
 
 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/roodborst
https://nos.nl/artikel/2309576-honingbij-jaagt-wilde-bij-naar-rode-lijst-van-bedreigde-soorten.html
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   In de spotlight 

 
 
Tuinlid Roel Hoogenboom heeft met zijn leger-kampeerbus 
geholpen om alle oude en kapotte spullen die in en rondom de 
Windhoos lagen opgeslagen, naar de stort te brengen. Dank je wel 
Roel! 
Naast tuinlid is Roel ook kunstenaar. Hieronder schrijft hij er wat 
over en meer informatie vind je op zijn website: 
http://roelhoogenboom.nl/ 

 
Beeldend werk Roel Hoogenboom 
Behalve met tuinieren houd ik me ook bezig met fotograferen en 
schilderen. Op het terrein van de WA-hoeve gebruik ik tijdelijk een 
ruimte als atelier.  
Op verzoek van Kirsten toon ik hier wat van mijn werk. Mijn foto’s en schilderijen gaan over hoe je kijkt. Het gaat 
over de horizon waar evenwijdige lijnen samenkomen in verdwijnpunten. Ik vraag me af of we ook ánders kunnen 
kijken: moet de horizon bijvoorbeeld altijd recht in beeld staan? Misschien bestaat de horizon wel niet: je ziet 
hem wel maar je kunt er niet in de buurt komen.  
 
Mijn schilderijen zijn heel anders. Daarin probeer ik te ontdekken hoe lijnen, vlakken en kleuren een eigen leven 
kunnen leiden. Hoe gedragen ze zich binnen het kader van een doek en binnen de regels die je zelf kunt stellen? 
In mijn benadering van het schilderen mag er geen voorstelling zijn. Het mag nergens op lijken... 
 
Foto’s: Wadden 2015; Corsica 2016; Benidorm 2017 
Schilderijen: Landschap 2016, acryl op doek 90 x 120 cm; Horizon 2017, Horizon, acryl op doek, 60 x 80 cm; 
Homunculi 2018, acryl op papier, opvouwbaar 65 x 50 cm 
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   Volgende nieuwsbrief 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 17 december. Wil 

je iets in de nieuwsbrief plaatsen? Stuur het dan voor 

14 december naar nieuwsbrief@tveo.nl 

 

 

 

Contactgegevens 

 

Algemene informatie  : info@tveo.nl 

Bestuur    : bestuur@tveo.nl 

Arnold Klootwijk (penningmeester) 

Jaap Buddingh 

Wim Bronkhorst (voorzitter) 

Tuincommissie 

Sieb Knobbout   : Sieb_553@hotmail.com 

Commissie Behoud Eigen Oogst  : behoud@tveo.nl 

Contact: Bes van Pinxteren 

Nieuwsbrief   : nieuwsbrief@tveo.nl 

Kirsten Vonk 
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