
 
Tuinvereniging Eigen Oogst 

 

 Van het bestuur 

 
Het nieuwe bestuur is zich aan het inwerken. Dat betekent vooral zich inlezen en inleven in de gang van zaken. De 
formele uitschrijving van oud-bestuursleden en inschrijving van de nieuwe bestuursleden bij de Kamer van 
Koophandel is voorspoedig verlopen, met dank aan Wim Bronkhorst. Het nieuwe bestuur is nu formeel gerechtigd 
te besturen.  
 
Afgelopen week heeft penningmeester Arnold Klootwijk zijn prijzenswaardig degelijke boekhouding en alle 
mogelijke bescheiden overgedragen aan ondergetekende, die voorlopig het penningmeesterschap op zich zal 
nemen. Mijn eerste daad als penningmeester wordt het verzenden van de nota voor de tuinhuur aan alle leden. 
Bij voorbaat dank voor uw prompte betaling.  
 
Met de Commissie Behoud van Eigen Oogst is een voorlopige strategie afgesproken voor activiteiten en overleg, 
gericht op het duurzaam veiligstellen van het gebruik van de grond. Liefst in goede samenwerking met andere 
belanghebbende partijen. En met inachtneming van allerlei positieve ontwikkelingen in onze tuin. De commissie 
zal ophouden te bestaan, maar het bestuur zal graag gebruik blijven 
maken van de kennis en kwaliteiten van de leden van de commissie. 
Een en ander zal gebeuren in cordiaal overleg.  
 
Wij weten op dit moment niet in welke mate het corona-virus verder 
overleg met diverse partijen gaat belemmeren of vertragen, daarom 
houden we u op de hoogte via deze nieuwsbrief. Laten we hopen dat 
met het zakken van de waterstand in een groot deel van onze tuinen 
en in de Windhoos ook het virus steeds meer onder controle komt.  
 
Wij wensen u veel sterkte in de komende weken.  
 
Ger Tielen 
Bestuur Eigen Oogst 
 

 Tuinklusdag 

 
Een nat begin, maar….. we gaan gewoon door. 
Terwijl het nieuwe bestuur ook al stilletjes bezig is en zich warm draait, zijn er wat zichtbaarder klussen in en om 
de tuin zelf gedaan. Tussen de regenbuien door, zou je bijna zeggen.  
 
Sieb zorgde dat de mest geleverd werd. Op Valentijnsdag en de dagen daarna is die door veel mensen uitgereden. 
De afdeling Groenbeheer van Reinaerde was zo vriendelijk om de ingang naar onze tuin, en de parkeerplaatsen, 
eens goed schoon te maken. Wat ziet het er mooi opgeknapt uit! Ook de uilenkast hebben ze hoger gehangen en 
wat gedraaid. Misschien dat een uilenpaartje er nu wel oog voor heeft?!  
 
Het paden afsteken op 2 maart ging niet door omdat het veel te drassig was, maar op 7 maart scheen de zon en 
werd er toch een begin gemaakt. Er was al koffie en cake (met dank aan Sieb c.s.) en er waren onverwacht meer  
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helpende handen. Fijn! Het pad rechts is geëgaliseerd, hier en daar ingezaaid, en nu maar hopen dat de natuur 
zijn werk doet!  
 

 
 
Op het programma staat ook nog het snoeien en opruimen van de heg aan de zuid- en aan de westkant. Vooral 
tuinders wier tuin aan die heggen ligt, wordt gevraagd om mee te helpen. En het kantsteken van de paden zal de 
komende weken verder opgepakt worden. Ieders hulp is welkom!  
 
De klusdata 

Zondag 22 maart, vanaf 10.00 uur Zaterdag 18 april vanaf 14.00uur 

Zaterdag 4 april vanaf 14.00 uur Zondag 19 april vanaf 10.30 uur 

Zondag 5 april vanaf 10.30 uur  

 
Meld je aan of neem contact op als je op andere dagen/tijden kan dan de voorgestelde data (tuincom@tveo.nl of 
telefonisch Fieke 06-12421362) en we helpen je op weg zodat je aan de slag kan als het jou uitkomt. En dan is het 
al gauw tijd om in onze eigen tuinen te starten. Laten we hopen dat het grondwaterpeil snel zakt.  
 
Mocht je intussen zelf aan de slag willen gaan met het snoeien van de heg (alleen aan de zuid- en westrand) in 
jouw tuin: 
We hebben een gewenste hoogte voor de heg afgesproken. Zo hoog als het stukje inham in de heg achter de 
Windhoos: het pad achter het hekje van tuin 28c (van Roel en Anne-Marijke) leidt precies naar de inham met de 
gewenste hoogte.  
Alleen bovenzijde en binnenzijde snoeien. Het is gebruikelijk dat je het onderste deel van de heg iets breder 
houdt dan het bovenste deel, zodat de heg van onder naar boven beetje schuin toeloopt. Daardoor krijgt het 
onderste deel net iets meer licht. Nou ja...als het maar met aandacht en plezier gedaan wordt.... 
 
We hebben met Reinaerde afgesproken dat we - bij wijze van uitzondering - dit snoeisel op de composthoop van 
Reinaerde mogen kiepen. Dat is aan de Boslaan, tegenover de dierenverblijven, aan de weg.  
Maar alleen dìt snoeisel a.u.b.! 
 

Tot ziens in de tuin! Fieke den Hollander, Bes van Pinxteren en Caroline van der Hoeven (Tuincom@tveo.nl) 

mailto:tuincom@tveo.nl
mailto:Tuincom@tveo.nl
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 Oproepen en mededelingen 

 
Tonkinstokken 
Zodra het water in de Windhoos is gezakt, leg ik er de tonkinstokken neer.  
De kosten per stok zijn 0,80 euro. 
Mocht u ze eerder willen hebben, dan kunt u deze bij mij ophalen. 
Bes van Pinxteren 

tel. 030-2285520 

 
 
 
 
 

 

Tuinkist gezocht 
Hylkia en Greet zijn op zoek naar een kunststof bak/ kist om 
stoelkussens in op te bergen voor het tuinplantenasiel-zitje / 
theehoekje.  
Heeft iemand zoiets over of ter overname?  
Mail dan naar greetrolff@live.nl 

 

 

 
 
 
Fotomap gevonden? 
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering werd door Kees van Zeeland gevraagd of iemand een witte 
ordner met foto's heeft gevonden. Deze foto's zijn hem namelijk erg dierbaar. De map lag in de Windhoos. 
Het zijn veel foto's van de tuin. Help hem dus met zoeken!  
 
Maar wie is Kees van Zeeland? 
 
Vele bewoners van Den Dolder, onder wie ook Kees, hielpen vroeger de patiënten (nu 
cliënten) met tuinieren op de stichting. Echter, de problematiek van patiënten werd 
steeds zwaarder zodat tuinieren te veel van ze gevraagd was, dus bleven de bewoners 
over. Deze laatsten mochten verder met tuinieren op de stichting. 
Kees van Zeeland is toen initiatiefnemer geweest om onze tuinvereniging Eigen Oogst 
op te richten in de jaren '90. Het is natuurlijk al lang geleden maar Kees voelt het nog 
altijd als zijn tuin. Vandaar zijn betrokkenheid. 
 
Bes van Pinxteren 
  

mailto:greetrolff@live.nl
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 Tuintip 

 
Afrikaantje  
De wortels van Afrikaantjes (Tagetes) produceren stoffen die de groei van bodemplagen 
en woekerend onkruid zoals zevenblad, hondstarwegras en winde tegenhouden. 
Afrikaantjes gaan prima samen met sla en andere planten, omdat ze aaltjes en vliegende 
plagen verjagen. 
Let wel op: contact met het blad kan bij sommige mensen huidirritatie veroorzaken. 
 
 
 

 
Composteren kun je leren  
Marc Siepman legt in een video van 30 minuten uit hoe je kunt 
leren composteren: bekijk het hier.  
 
Een aantal reden om te composteren: 

 Herstelt gedegradeerde bodems 

 Verbetert de structuur van de bodem en daarmee de 
waterhuishouding 

 Sluit de kringloop van voedingsstoffen 

 Ent de bodem met microben 

 Gezondere planten door antibiotica, vitamine, enzymen, 
etc. 

 Breekt vervuiling af 
 

 Tuinplantenasiel 

 
Zondag 5 april gaat het tuinplantenasiel weer open!  
Op zondag en woensdag  zal het tuinhek van 14.00 tot 16.00 uur open zijn voor een 
ieder die het tuinplantenasiel en onze tuin wil bezoeken. 
Als er tuinders zijn die plantjes over hebben dan graag bij/op het rek zetten, alles is 
welkom (bij binnenkomst van de tuin meteen links). 
 
En mocht je een keer willen helpen en bezoekers willen ontvangen, mail dan naar 

greetrolff@live.nl. Alle hulp is welkom. Alvast hartelijk bedankt. 
 
Het tuinplanten asiel is een initiatief van Samen Duurzaam Zeist. 
Er kunnen tuinplanten gebracht worden die mensen over hebben en een ieder kan plantjes ophalen. Zo hopen we 
te helpen de tuinen o.a. te vergroenen. 
Het eerste tuinplantenasiel is begonnen op de Boswerf in Zeist. Daarna zijn we uitgebreid naar de Dieptetuin in 
Zeist en Tuinvereniging Eigen Oogst in Den Dolder. Binnenkort opent er ook 1 bij de Weggeefwinkel in Zeist. 

Zie ook www.samenduurzaamzeist.nl en www.facebook.com/plantenasielzeist 
 
Groeten Greet Rolff 

https://www.youtube.com/watch?v=F-leNQalzxE
mailto:greetrolff@live.nl
http://www.samenduurzaamzeist.nl/
http://www.facebook.com/plantenasielzeist
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 Even voorstellen 

 
Hallo!  
Wij zijn Carla en Tineke. Sinds Januari van dit jaar zijn wij de gelukkige 
grondbezitters van “stukje 31a en 31b”.  Carla is in het dagelijks leven 
werkzaam bij een distributeur en samen met haar man en 2 kinderen al 
jaren gelukkig in Den Dolder. Tineke is werkzaam in het onderwijs en 
woont samen met haar 3 mannen, 1 van 45 en 2 van 7 jaar ook in Den 
Dolder.  
Ondanks de veel gehoorde adviezen dat de drukte van een jong gezin, 
banen en een huishouden, slecht te combineren zijn met het 
onderhouden van een moestuin, gaan wij toch dit buiten avontuur aan. 
Valkuilen, beginnersfouten, de eerste blijheid, trots op onze “Eigen oogst” , we kijken er over een jaar vast met 
een lach op terug.   
Wij hebben er enorm veel zin in, de ontmoetingen met de medeleden tot nu toe, gaven ons een welkom gevoel! 
(De boerenkool van Mary blijft voor altijd in ons smaak geheugen gegrift)  Fijn.   
Groet, Carla en Tineke 

 

   Leestip 

 
Het wassende water.... 
Het KNMI meldt het volgende op haar website: "De winter 2019-2020 was nat, dat kwam vooral voor rekening 
van februari. Die maand viel er gemiddeld over het land 136 millimeter neerslag, terwijl 55 millimeter het 
langjarig gemiddelde is. In De Bilt viel er 157 millimeter, waarmee het voor dit meetstation de op één na natste 
februari maand ooit was, na februari 1946 met 172 millimeter. December en januari waren juist vrij droog."  
 
Dat hebben we geweten. De afgelopen weken hield je zonder laarzen geen droge voeten in de tuin. 
Ook de Windhoos staat al een tijdje onder water en in sommige tuinen zie je meer water dan grond. Het is niet de 
eerste winter dat het gebeurt, ook in de eerste maanden van 2016 en 2018 was het nat in de tuin. Ongewoon, 
extreem? 
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Nee, volgens het KNMI worden zachte winters zoals deze heel gewoon, het is één van de gevolgen van de 
opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. Je zult vast wel eens gelezen of gehoord hebben 
wat je zelf kunt doen om die uitstoot te verminderen, zoals minder vlees eten, minder vliegen, bomen planten, of 
minder vaak de auto nemen voor kleine ritjes (de tuin ligt op minder dan 2 km van geheel Den Dolder, dus kom 
wat vaker op de fiets of wandel er naar toe, is ook nog eens gezonder!) en ook je eigen groente telen helpt.  
Over dat laatste is kort geleden een heel makkelijk te lezen en interessant boek verschenen, het heet: "De 
Tuinjungle, tuinieren om de wereld te redden" van Dave Goulson. Echt een aanrader voor de moestuinder, maar 
eigenlijk zou iedereen het eens moeten lezen. 
 
Henk 
 

 In de buurt 

 
Agnes Kruiden  
In Maartensdijk vind je Agnes Kruidentuin; een tuin met o.a. 
biologische kruiden, kruidenthee en plantgoed. 
Je kunt de tuin bezoeken en je kunt er ook meedoen met geplande 
activiteiten zoals (check bij interesse of de bijeenkomsten doorgaan): 
 
Zaterdag 28 maart: Creëer je eigen eetbare bloemen- en kruidentuin 
Zaterdag 4 april: praktische cursus Creëer je biologische moestuin en 
eetbare bloemen/kruidentuin 
Zaterdag 10 april Plantenmarkt van 10.00-16.00 uur 
 
Een overzicht van alle activiteiten vind je hier: Agenda  
 
 

 Koken uit de tuin 

 
 Greet heeft weer een recept ingestuurd waarin tuin en gezondheid worden 
gecombineerd: 
 
Om de zuur-base balans in het lichaam in evenwicht te houden is het 
belangrijk om zowel zuurvormende als basevormende voedingsmiddelen te 
eten. En van de base-vormende wat meer dan van de zuurvormende zoals 
pasta, brood, rijst en vlees. Als de basis van je bord voor driekwart uit 
groente bestaat, zoek je al mooi de balans op. Dit kun je doen door 
bijvoorbeeld rijst te vervangen door rijst van bloemkool. Probeer daarom 
eens dit recept: Nasi van bloemkoolrijst 
 
 
  

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/zo-n-zachte-winter-wordt-heel-gewoon
http://www.agneskruiden.nl/index.php?content=agenda
https://www.avogel.nl/gezonde-recepten/recepten/puur/nasi-van-bloemkool-rijst.php?utm_campaign=1666750_2020-219%20%7C%20EVSM%20%7C%20EJG&utm_medium=email&utm_source=NB%20dotmailer
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 En dan nog dit 

 
De eerste eikenprocessierupsen komen naar verwachting rond 6 april uit het ei, schrijft het Kennisplatform 
Eikenprocessierups donderdag in een bericht op Nature Today. Vanwege de hoge temperaturen in januari en 
februari is dit vroeger dan normaal. Lees hier het hele artikel. 
 

  
 
 
 
 

 Volgende nieuwsbrief 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 17 april. Heb je een oproep, een mededeling 

of iets anders, stuur het dan uiterlijk 14 april naar nieuwsbrief@tveo.nl. 

 

  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25952
https://www.nu.nl/dieren/6036941/eerste-eikenprocessierupsen-kruipen-waarschijnlijk-begin-april-uit-ei.html
mailto:nieuwsbrief@tveo.nl

