
 
Tuinvereniging Eigen Oogst 

 

 Van het bestuur 

 
Ere wie ere toekomt 
Er hebben dit jaar drie bekende oud-leden van onze 
vereniging een lintje ontvangen, vanwege hun vele 
vrijwilligerswerk voor Den Dolder. Het betreft Mieke van 
der Ploeg, oud voorzitter van Eigen Oogst van 2011-2015, 
Marinus van den Brink, die jaren lang voorzitter van onze 
tuincommissie was, en Bert Blankensteijn, één van de 
leden van het eerste uur. Het bestuur wil hen van harte feliciteren met het toekennen van het lintje.  
 
Toekomstplan 
Het bestuur werkt zoals afgesproken aan een toekomstplan voor Eigen Oogst met een aantal opties om voor te 
leggen aan een volgende ledenvergadering. Als bestuur zijn we behoorlijk gehandicapt door de coronacrisis. Het 
maken van afspraken met gesprekspartners is niet eenvoudig, maar we verwachten toch dat zo’n toekomstplan in 
het najaar concrete vormen zal aannemen. Het streven op de korte termijn is gericht op het afsluiten van een 
voorlopige gebruikersovereenkomst met Altrecht over het gebruik van de grond. We houden u op de hoogte van 
de vorderingen.  
 
Beheer machines  
Het duurde even voordat de maaimachine na de winter weer in gebruik kon worden 
genomen, nadat de onderkant van de machine een tijd lang onder water had gestaan. Het 
bestuur neemt maatregelen om een zorgvuldig beheer van het materieel beter te kunnen 
waarborgen.  
 
Welkomstbrief nieuwe leden – Het lijkt een goed idee nieuwe leden te verrassen met een 
welkomstbrief. Compleet met een presentje, maar vooral met een heldere instructie over 
de dagelijkse gang van zaken en over het gebruik van de gemeenschappelijke 
voorzieningen, zoals kruiwagens, gereedschap, de Windhoos en inkoop van zaden en mest. 
En natuurlijk met informatie over de functie van commissies, de tuinschouw, tuinklusdagen, bijdragen aan de 
voedselbank en de communicatie via nieuwsbrief en website. We werken er aan en hopen aan deze of gene nog 
wat tips en medewerking te vragen en te verkrijgen voor de inhoud.  

 
Opslaghok wordt opgeruimd 
We vertrouwen erop dat onze vereniging nog jaren actief zal zijn. We starten daarom met stap twee van het 
opruimen en opknappen van De Windhoos; we verwijderen kapotte en overbodige spullen uit het hok achterin.  
 
Wie daar privéspullen heeft opgeslagen willen we uitnodigen om die te komen ophalen. Dit kan op zaterdag 23 
mei van 10.00 – 13.00 uur.   
 
Mocht je die tijd verhinderd zijn, neem dan contact op met het bestuur (bestuur@tveo.nl) of met de 
tuincommissie (tuincom@tveo.nl) om een afspraak te maken voor een ander tijdstip.  
Vanaf maandag 25 mei zal het hok geleidelijk opgeruimd worden en wat niet nuttig meer is, wordt naar de 
milieustraat gebracht. 
 
Het bestuur 

17 mei 2020 
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 Van de tuincommissie 

 
Tuinschouw 
Zoals in de vorige Nieuwsbrief werd aangekondigd, gaat de 
tuincommissie een tuinschouw houden en wel op 14 juni.  
Ten overvloede: tijdens de tuinschouw wordt gekeken of de tuinen 
conform de afspraken (in statuten en huishoudelijk reglement) gebruikt 
en onderhouden worden.  
 
Volgens de afspraken betekent dat: in je tuin actief zijn, in ieder geval in 
het groeiseizoen (mei – oktober) actief zijn om je tuin te verzorgen. 
Gewassen kweken, zoals je dat zelf wilt zolang je je tuin maar verzorgt. 
De een wil graag zoveel mogelijk opbrengst, de ander wil in samenspel 
met wat er opkomt gewassen kweken.  
 
Verzorgen betekent: je wandelende planten (frambozen, aardperen) 
binnen je eigen perkje houden, overwoekering van grassen en planten 
voorkomen, hoge beplanting die de aangrenzende tuinen in de schaduw 
leggen kort houden. Geen chemische (pep-)middelen gebruiken, en In 
overleg met je buren afspraken maken over het onderhoud van de 
gezamenlijke tussenpaden. Deze dienen vrijgehouden te worden van 
overgroeiende planten en struiken, kisten, composthopen en dergelijke.  
 
Hulp nodig? 
Mocht je tijdelijk niet toekomen aan tuinieren, of hulp nodig hebben, laat ons dat even weten. 
 
Wachtlijst 
Er is nu een wachtlijst van zeven belangstellenden voor een stukje tuin.  
 
Zaaigoed 
Mocht je nog zaaigoed nodig hebben: in De Windhoos hangt nog het een en ander 
wat je zo kunt gebruiken. 
 
Coloradokever 
Bes schreef het al in de vorige Nieuwsbrief: de coloradokever is gesignaleerd. Er 
staan nogal wat aardappelen in onze tuin, dus wees waakzaam en vernietig de 
diertjes zodra je je ziet. Een plaag zou betekenen dat we een paar jaar geen 
aardappelen mogen telen. Dat zou jammer zijn.  
 
De Tuincommissie (tuincom@tveo.nl): 
Fieke den Hollander (06-12421362) 
Caroline van der Hoeven 
Bes van Pinxteren 

 
  

Het fietsenrek is weer in ere 
hersteld. Je vindt deze buiten de 
tuin bij de poort. 
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 Tuintips 

 
IJsheiligen 
Ervaren tuinders onder ons waren zo verstandig om gewoon  te 
wachten tot na “ijsheiligen”, want dan is de kans op nachtvorst 
voorbij. Maar anderen, (onder wie ondergetekende) niet. Het was 
zulk mooi, warm weer! Zo zonnig, zo heerlijk! Dus zette ik de 
tomatenplantjes buiten in de zon te warmen, de dahlia’s deed ik een 
paar weken eerder al in de grond en dit warme weekend piepten ze 
eindelijk naar boven, de warme lucht in, net als het loof van de 
aardappels.  
Maar ik heb mijn les geleerd: bij aankomst vanmiddag was het loof 
van de tomaten een hoopje ellende, de puntjes van de dahlia’s waren 
zwart. Zelfs het loof de van de aardappels was bevroren en van de 
beukenheg, nu bijna weer helemaal groen uitgelopen, was de bovenkant bruin 
verkleurd door vorst.  
 
Even gegoogled, of het klopt wat ik ervan weet. En ja hoor (uit Wikipedia):  
Deze periode in mei (11 tot en met 15 mei) noemt men ijsheiligen: het is de 
naam voor een aantal katholieke heiligen, van wie de naamdagen vallen in de 
periode van 11 tot en met 15 mei (resp. Mamertus, Pancratius, Servatius van 
Maastricht,, Bonifatius van Tarsus, en Sophie). “Volgens de volksweerkunde 
zijn dit de laatste dagen in het voorjaar waarop nog nachtvorst kan optreden.  
De ijsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer 
voor het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat. Een late vorstnacht kan in 
deze periode veel schade aanrichten.  
Abrupte temperatuurveranderingen, die onder andere het gevolg zijn van het 
nog relatief koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit hele jaargetijde en  
kunnen zelfs in juni nog voorkomen.  Wel neemt na half mei de kans op vorst 
sterk af en aan het eind van deze maand zijn temperaturen onder nul heel 
uitzonderlijk. In dat opzicht markeren de ijsheiligen meestal de overgang naar een 
periode met een meer zomers karakter.” 
Maar…. lees ik even verder (nog steeds Wikipedia): “De IJsheiligen houden zich in 
Nederland echter lang niet altijd aan hun data: In 2006 kwam in de nacht van 2 op 
3 juni nachtvorst voor, in 2008 in de nacht van 23 op 24 juni en in 2013 zelfs in de 
nacht van 25 op 26 juni. “ 
Men zij gewaarschuwd…..  Maar ik ga volgende week toch al weer 
tomatenplantjes in de grond zetten! 
 
Fieke den Hollander 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Naamdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtvorst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Temperatuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/2006
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtvorst
https://nl.wikipedia.org/wiki/2008
https://nl.wikipedia.org/wiki/2013
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Hoe houd je je tuin vochtig en gezond 
Als je de bodem continu bedekt houdt met o.a. 
zaagsel, bladeren of grasmaaisel dan droogt de 
grond niet uit en de diertjes die in de grond zitten 
zetten deze materialen om in voedingsstoffen 
voor de plant. 
In deze video wordt het in 1 minuut toegelicht. 
 
 

 

 

 

Hoe maak je brandnetelgier? 

Brandnetelgier is een prima oppepper  
voor planten in de moestuin.  

Het maakt planten sterker en minder  
gevoelig voor ziektes.  

Bovendien is het helemaal gratis!  
Hier lees je hoe je het maakt 

 
 
 

 
 
Composteren met wormen -  
In deze video leer je hoe wormencompost rijker is dan gewone compost, hoe je deze zelf 
kunt maken en hoe wormencompost kan bijdragen aan het weren van schadelijke 
insecten in je moestuin. 
 

 

 

 

Voor jonge scheuten die net boven de grond uit komen piepen  
is dit een handige manier (en waarschijnlijk ook waterbesparend) om ze  

water te geven.  
Een koude plens uit gieter of tuinsproeier  

nemen die  jonkies je niet in dank af. 
Je kunt ze hier bestellen. 

 
 
  

https://www.facebook.com/harmonycenter.nl/videos/279120279769678/
https://www.deboonindetuin.nl/2016/06/hoe-maak-je-brandnetelgier.html?fbclid=IwAR1MnKxdiCYf0FDeUrH7_J487LIlSeX9MuoF-UrE3Qu3KZiwHzbHulT-edA
https://www.youtube.com/watch?v=EXogbuc_qYU
https://www.vreeken.nl/845580-flesbroesje-motregen
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Aspergeteelt 
Witte asperge behoort tot de bleekgewassen, de stengel groeit onder de 
grond en wordt geoogst voordat het topje boven de grond komt. 
Iedere grondsoort, klei of zand, is goed maar de deklaag moet licht en 
luchtig zijn om stengels mooi recht te laten groeien. 
 
Zaaien 
Het is heel belangrijk dat je de eerste 2 jaar de planten goed bemest. Zo 
krijg je sterke en stevige planten.  Ook mag er de eerste 2 jaar geen asperge 
gestoken (geoogst) worden, de plant moet eerst kunnen uitgroeien. Dat is 
een goede basis om de volgende 7 a 8 jaar volop te kunnen oogsten. 
 
Je kunt asperges ook planten. De plant ziet er uit als een reuzenspin met 
heel veel poten.  
 
Asperges staan graag op een zonnige plaats, en op grond die goed 
waterdoorlatend is.  Zorg er voor dat ze niet op een plaats staan waar er in 
de winter water blijft staan.  Dat zou er voor zorgen dat er geen zuurstof 
aan de wortels kan komen. De grondwaterstand moet minstens 80 cm 
bedragen. Omdat de asperge planten ongeveer 10 jaar op de zelfde plaats 
blijven staan is een goede standplaats heel belangrijk. 
 
Het aspergeseizoen eindigt op 21 juni (St. Jan). Daarna laat je planten doorgroeien en oogst niet meer. 
 
Herman Strik 
 

 Foto’s van de tuin 

 
 

 
 
Sharon van Koot heeft vorige zomer vanaf 8 meter hoogte deze foto genomen van de tuin. 
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Peter Deuss stuurde deze 
leuke foto van de wei naast 
onze tuinvereniging, met 
blèrende buren. 
 

 

 

 
Tevens schreef hij: 
Ik had graag voor geïnteresseerden in mei een rondleiding willen 
organiseren op het landgoed Tannenberg en tuin te Bosch en Duin.  
Helaas, corona gooit roet in het gebeuren. Even afwachten hoe de 
maatregelen zich ontwikkelen en zo gauw het weer kan kom ik er op 
terug. 
 
Rechts een foto van de biologische en dynamische tuin (5000 m2) en een 
link met info over Tannenberg en zijn bewoners:  Landgoed Tannenberg 
 
Vriendelijke groet,  
Peter Deuss 
 

 Boektip 

 
 

Volkstuinverhalen, over het groene stadsleven. Al het mooie van 
volkstuinieren komt voorbij: zaaien en kweken, koken met onkruid (voor 
jezelf en voor je tuin), natuureducatie, wildplukken met kinderen, een Air 
Bee ’n Bee voor solitaire bijen, een levend archief van inheemse planten, 
wonen in een tiny house, thee uit eigen tuin, koken met eigen oogst of die 
inmaken om er later van te genieten, composteren voor het hele park, 
tuinhulpen kweken in een wormenhotel, hergebruik en upcycling, waden 
en wadi’s, begroeide daken en een portret van pioniers in natuurlijk 
tuinieren.  

Het boek kost € 21,95 en is verkrijgbaar bij de boekhandel en via bol.com. 

  

https://www.tannenberg.nl/
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Insectenhotel maken 
 
Onderstaand een aantal varianten van insectenhotels om zelf te maken. 
 

 
 

 

 Volgende nieuwsbrief 

 

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

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

 

  

 Contactgegevens 

 

Algemene informatie:   : info@tveo.nl 

Bestuur    : bestuur@tveo.nl 

Ger Tielen 

Gerard Rosinga 

Richard Versmissen 

Tuincommissie    : tuincom@tveo.nl 

Commissie Behoud Eigen Oogst  : behoud@tveo.nl 

Nieuwsbrief    : nieuwsbrief@tveo.nl 

Kirsten Vonk 
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