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   Van het bestuur 

 
Na mijn aantreden als voorzitter van de tuinvereniging is er veel gebeurd.  
Veel initiatieven zijn er ontwikkeld. Gedeeld met het bestuur, maar soms ook niet, wat weer resulteerde in 
onduidelijkheid binnen het bestuur. Ook door een  incomplete tuincommissie zijn dingen niet gebeurd, zoals het 
niet terugplaatsen van de rattenvallen, waarvoor excuus. 
 
Bijna alle tuinen zijn verhuurd, er was een mooie open dag en burendag, al viel de laatste een beetje in het water. 
En er is een fraai opgeknapte Windhoos. Kortom fijn om op terug te kijken. 
 
Toch bracht het voorzitterschap ook veel negatieve energie op gang. Verkeerde bejegeningen, negatieve 
confrontaties en bedreigingen, welke van dusdanige invloed waren dat ik met tegenzin richting de tuin ging en ik 
steeds meer spanning voelde om mijn hobby te kunnen uitvoeren.  
Dit heeft mij doen besluiten dat ik ben GESTOPT ALS VOORZITTER. Verder wil ik geen gebeurtenissen aanhalen en 
hoop dat het plezier om te tuinieren terug komt. 
 
Ik dank u hartelijk voor het vertrouwen. 
Met vriendelijke tuingroet,  
 
Wim Bronkhorst 
 
Algemene Leden Vergadering 
Op woensdagavond 5 februari 2020 wordt de ALV gehouden in 
Pelita (Dr. Ramaerlaan 2, Den Dolder).  
Uitnodiging, agenda en dergelijke worden ten minste 2 weken 
daarvoor verstuurd. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 
Tijdens deze vergadering wordt een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter gekozen.  Wim Bronkhorst heeft de 
functie van voorzitter neergelegd. De termijn van de penningmeester Arnold Klootwijk loopt af en hij heeft 
aangegeven niet herkiesbaar te zijn. De overige bestuursleden -Mary Zandvliet, Sieb Knobbout, Jaap Buddingh en 
Wim Bronkhorst- treden, ondanks dat hun zittingstermijn nog niet voorbij is, ook af. Zij kunnen zich eventueel 
weer verkiesbaar stellen. 
 
Wie wil met nieuw elan en nieuwe visie samen bouwen aan de toekomst en het voortbestaan van de tuin? 
Wie wil de uitdaging aangaan en zich inzetten voor de vereniging en het tuinplezier van alle leden? 
Wie wil daarbij een voortrekkersrol vervullen en meehelpen een team bouwen om de toekomst met vertrouwen 
tegemoet te gaan? Laat het ons weten! 
 
In de komende periode gaan we u uitgebreid informeren wat de (formele) rol is van het bestuur, uit hoeveel 
leden het bestaat, de functies binnen het bestuur, de zittingstermijnen, de hoeveelheid tijd die het vergt, de 
verkiezingsprocedure, enzovoort. 

 

Heeft u vragen of wilt u helpen bij de campagne, stuur dan een mail naar bestuur@tveo.nl. 
 
Van de ledenadministratie 
Deze maand één wijziging:  Jurgen Bartels (tuin 68a) heeft zijn lidmaatschap opgezegd. 
  

mailto:bestuur@tveo.nl
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Toekomst tuinvereniging 
Met Altrecht is kort overleg geweest over onze toekomst. Het huidige huurcontract loopt eind 2020 af. Zij staan 
open voor een langer gebruik van de tuinen. Zij hebben ons verzocht hiervoor een concept 
bruikleenovereenkomst op te stellen. Op de ALV zal de toekomst tuinvereniging uitgebreid met u worden 
besproken. 

 Ideeënlijst 

 
In de vorige nieuwsbrief hebben we een lijst met ideeën voor de tuin meegestuurd. Daarbij riepen we op om een 
idee te ‘adopteren’. De meeste van deze ideeën moeten nog een beetje worden uitgewerkt zodat het eventueel 
voorgelegd kan worden aan de tuincommissie, het bestuur en de leden.  
 
Niet alleen hebben tien mensen zich hier al voor opgegeven maar er komen ook steeds meer ideeën bij!  
Zowel jouw aanmelding als nieuwe ideeën blijven welkom!  Laat het weten via nieuwsbrief@tveo.nl.  
De lijst met ideeën vind je als bijlage bij de e-mail. 
 
Eén van de ideeën is meteen concreet gemaakt, namelijk: 

Eindejaars labyrintloop 30 december 
We gaan met tuinleden de Eindejaars Lichtlabyrint lopen 
in Amersfoort: 
 
In de lindebomencirkel ligt het labyrint met honderden 
lichtjes in het Eindejaars Lichtlabyrint voor je klaar. Hoe 
wil jij graag dit jaar afsluiten? Wat heeft het jaar je 
gebracht en wat laat je achter in het oude jaar? 
 
We verzamelen rondom het vuur om van daaruit naar 
de bomencirkel te gaan, in het midden van het labyrint brandt een klein vuur in de vuurschaal. Als je wilt kun je 
wat hout meenemen om zo te verbranden wat je achter je wilt laten in het oude jaar. Of misschien wil je juist wel 
een vlam uit het vuur meenemen het nieuwe jaar in. Alles is mogelijk, je bent van harte welkom precies zoals je 
op dit moment bent. 
Maandag 30 december van 16.00 - 18 .00 uur, bijdrage is € 5,-. Tip: trek warme kleding en stevige schoenen aan. 
Wil je hier ook aan meedoen? Stuur dan voor 22 december een mail naar tuinlid Greet Rolff: greetrolff@live.nl. 
Hier lees je er meer over. 
 

 Tuintip 

 
Lavameel is een noodzaak in de natuurlijke moestuin 
Wanneer er in de grond geen voedingsstoffen zitten, kunnen ze ook niet 
worden opgenomen door planten. Wilt u zelf gezonde groenten met een 
‘ouderwetse’ hoeveelheid aan mineralen? Dan dient u uw bodem te 
voorzien van de noodzakelijke mineralen. Lavameel kan hier aan bijdragen.  
In dit artikel leest u hoe dat precies werkt.  
 

mailto:nieuwsbrief@tveo.nl
mailto:greetrolff@live.nl
https://www.hetvlinderhuys.nl/activiteit/eindejaars-labyrintloop/?instance_id=30714
http://natuurlijkemoestuin.be/nieuwsbrief/lavameel-is-een-noodzaak-in-de-natuurlijke-moestuin/?awt_a=5iAX&awt_l=LsQZO&awt_m=3zGSY451TuxD1AX
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  Activiteiten in de Windhoos 

 
Begin deze maand heeft Hylkia voor iedereen die dat wilde heerlijke, zelfgemaakte 
glühwein geserveerd in de Windhoos. Er was warme choco en er waren allerlei 
zelfgemaakte lekkernijen zoals bananencake, brownies en salade.  

Er werden weer heel wat boompjes opgezet, er ontstonden nieuwe ideeën en 
mensen die zich aanmeldden om die uit te voeren. Leuk ook om nieuwe gezichten 
te zien. 

Alhoewel het aan het eind pittig koud werd, was het heel erg gezellig. En, er is 
meteen een volgende  bijeenkomst gepland. Hieronder lees je er meer over. 

 

 

Op zondag 19 januari is er weer een nieuwe bijeenkomst. Anne-May, 
Greet en Hylkia maken dan een grote pan soep met groente uit de tuin. 
Iedereen is van harte welkom!  
Vanaf 12 uur kunnen leden groenten inleveren die ze kwijt willen zoals 
spinazie, kool, brandnetels, wortels, aardperen, pastinaak, erwten of 
bonen (graag thuis voorgeweekt).  
Ongeveer een uur later is de soep klaar.  
Neem ook wat te drinken en eventueel nog wat andere lekkernijen mee. 

 
 
 

 
 
Zelfs het roodborstje van Henk (zie 
vorige nieuwsbrief) voelt zich thuis in 
de Windhoos.  
Hij of zij volgde Henk in de Windhoos 
toen hij bezig was met het plaatsen 
van een raam.  
 

 

 

 Ter overname 

 
In tuin 68a staat een grijze gereedschapsbox van kunststof. De kist is nog in 
een goede staat. Wij stoppen met tuinieren en bieden deze kist ter overname 
aan.  
Voor vragen en/of een bod kun je bellen met Jürgen Bartels, 
 tel. 0682019014 
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   Onderhoud van tuingereedschap 

 

Waarom is het zo belangrijk je tuingereedschap goed te onderhouden? 
 
Het antwoord op die vraag geldt eigenlijk voor alle spullen die je hebt: wanneer je wilt dat het langer meegaat zul 
je er goed voor moeten zorgen. Daarnaast werkt schoon en goed onderhouden tuingereedschap gewoonweg 
beter. Je heggenschaar is scherper en dat geldt ook voor je schop. 
Wanneer je je tuingereedschap goed schoonmaakt houd je onder andere plantenziektes, schimmels, eitjes van 
insecten en onkruid weg uit je tuin. Als je gaat tuinieren is er namelijk de kans dat een van deze zaken aan jouw 
gereedschap komt te zitten. Wanneer je dit niet schoonmaakt zul je de volgende keer tijdens het tuinieren 
gemakkelijk een ziekte of insecteneitjes kunnen verspreiden. 
 
Schoonmaken na ieder gebruik 

 Voor gereedschap dat met aarde in aanraking komt (spade, schoffel, riek, etc.) : 
Aarde eraf borstelen met harde (staal-)borstel, eventueel even in water afspoelen en goed drogen. (NB: wees 
zuinig met water: gebruik dit spoelwater om je planten te begieten.)  
 

 Gereedschap dat niet met de aarde in aanraking komt (snoei- en heggenscharen, bijlen, messen): 
Alleen met droge doek goed afwrijven. Tenzij je zieke planten hebt gesnoeid: dan met sopje groene zeep 
wassen, spoelen, afdrogen en te drogen leggen. 

 
Zorg dat je je gereedschap altijd goed droog opbergt.  
 
Jaarlijks onderhoud 
Gereedschap slijpen en beschermen. Dit doe je het beste in het najaar, voor de winter. Eerst nog eens goed 
schoonborstelen (zie boven) 
 

 Roestplekken verwijderen:  
Schuur/borstel de plekken weg met schuurpapier of staalborstel. 
Veeg schoon met droge doek 
Eventueel “inweken” kan ook: insmeren met wat zout, knijp er 
limoen of citroen op uit, paar uur laten intrekken en verwijderen met 
schil van limoen of citroen. Afspoelen, goed afdrogen, laten drogen.  

 

 Slijpen: 
Slijp je gereedschap. Niet alleen je snoei- en heggenscharen, maar 
ook de spade en de schoffel.  

 

 Beschermen: 
Smeer je tuingereedschap in met een heel dun laagje lijnolie. Ook de 
houten handvatten en de stelen.  
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 Opbergen: 
Hang je gereedschap zoveel mogelijk op. Immers, op de grond 
staand trekt vocht in en wordt het eerder bot. En zorg dat de 
ruimte droog is. Bescherm scherp gereedschap eventueel met 
een hoes.  

 
Het onderhouden van tuingereedschap is net zo belangrijk als het 
onderhouden van je tuin. In een tuin werken met een botte schop of snoeischaar is vervelend werken en je kunt 
je planten er ook mee beschadigen.  
 
Nog wat tips over slijpen:  

 Spades en handgereedschap kunnen een aantal malen per jaar worden geslepen 
 Bramen dienen eerst te worden verwijderd met een speciale vijl  
 Koop een goede natuurslijpsteen, deze gaat jaren mee 
 Het zogenaamde wetten heeft zin wanneer de messen zeer scherp moeten zijn, zoals bij snoeien van 

rozen en twijgen.  
 
(Fieke den Hollander – november 2019) 
Bronnen: Het buitenlevengevoel en Snoeiengids.nl 
 
Video (1.27m) hoe je snoeischaar kunt slijpen: https://www.youtube.com/watch?v=oYnzRTXACLM 

 

 (herinnering) 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. 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. 
 
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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oYnzRTXACLM
www.garantzaden.nl
mailto:j.pinxteren@kpnmail.nl
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Bestellen van biologische zaden  
Voor de mensen die graag biologische zaden willen bestellen ligt er in de Windhoos een bestellijst van Bolster. Op 
de site van Bolster (www.bolster.nl) vind je alle 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 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 € 27,50. 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 (februari). 
 
 Sieb Knobbout  

 

   Schooltuinen 

 
Op donderdag 12 december hebben we met een aantal 
kinderen en juffen de boerenkool geoogst.  
Om 9 uur waren ze allemaal aanwezig en hebben we met 
elkaar bijna alles geoogst. We hebben de bladeren van de 
boerenkool geknipt en alles in zakken en kratten gedaan.  
 
Aanstaande donderdag gaat de school een 
boerenkoolstamppot maken en eten. Vers van het land, ook 
de aardappels, en supergezond. 
 
Na het harde werken in de tuin hebben we het natuurlijk 
afgesloten met warme chocolademelk en speculaasbrokken. 
Erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Hylkia, Jan-Martijn en ik gaan ervoor om volgend jaar net zoveel plezier te hebben met de kinderen als afgelopen 
jaar.  Vind je het leuk om een keer mee te gaan? Laat het ons weten (m.zandvliet@live.nl).  
 
Groet, 
Mary Zandvliet 
 

 Volgende nieuwsbrief 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 17 januari 2020. Wil je iets in de nieuwsbrief plaatsen? Stuur het dan voor 14 

januari naar nieuwsbrief@tveo.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
mailto:sieb_553@hotmail.com
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