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 Van de tuincommissie 

 
Heg snoeien 
Het is weer tijd! Wie wil zaterdag 27 juni aanstaande meedoen met de heggen langs de hoofdpaden te snoeien? 
We starten om 10.00 uur. Op gepaste afstand kunnen we prima werken. Neem je elektrische- of 
handheggenschaar mee. Zonder heggenschaar ben je ook welkom, want er zijn extra heggenscharen aanwezig.  
Graag opgeven bij de tuincommissie (tuincom@tveo.nl). Voor koffie/thee wordt gezorgd. 
 
Tuinschouw 
Afgelopen zondag, 14 juni, vond de tuinschouw plaats. Het was warm, drukkend en in de loop van de middag 
begon het zachtjes te regenen. Een zegen in deze droge tijden. We constateerden allereerst dat in bijna alle 
tuinen enthousiast getuinierd wordt. Ten overvloede: we hebben gekeken of de tuinen conform de afspraken 
gebruikt en onderhouden worden.  
Vaak werden we afgeleid door de originaliteit, of door de grote variatie in gewassen. We hebben de hele tuin 
doorgelopen en genoten. De buienradar voorspelde regen dus moesten we er regelmatig de pas weer inzetten. 
En natuurlijk werden we nat….. 
 
Twee zaken willen we noemen die de tuin als geheel - en dus ons allen-  aangaat:  
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Ten eerste het aantal bomen/boompjes wat in de loop van de tijd is geplant en ook de hoogte van sommige 
bomen. Ze zijn tegen de afspraken met Reinaerde en Utrechts Landschap in geplant en sindsdien gedoogd. Het is 
begrijpelijk dat bijna iedereen wel een appel-, peren- of pruimenboom in de tuin wil: de bloesem eerst, het fruit 
later, de schaduw…. Maar we hebben grofweg 80 tuinen. Als iedereen een boompje plant, dan hebben we straks 
een boomgaard. Dat op zich is niet verkeerd, maar het is een andere tak van sport. De tuincommissie is van 
mening dat het de moestuin als geheel niet ten goede komt als er nog meer bomen geplant worden. De bomen 
die er nu staan dienen deze winter in ieder geval flink gesnoeid te worden. Daarover in het najaar meer. 
 
Het tweede punt is de tussenpaden. Afgesproken is dat die gezamenlijk door de tuinders van de aangrenzende 
percelen worden onderhouden. Er is discussie over al dan niet ‘zwarte’ paden. Dat mogen jullie samen bepalen. 
Maar als de paden niet ‘zwart’ zijn, dan moeten ze toch ook wel onderhouden worden: het gras kort, de kanten 
afgestoken of in ieder geval bijgehouden en overhangende takken weghalen. Kortom: de tussenpaden zichtbaar 
en vrij houden. En ook geen palen, kisten, tuinafval op de paden. We willen jullie vragen om er even kritisch naar 
te kijken en in overleg met je buren actie te ondernemen.  We rekenen op jullie medewerking om de paden 
gezamenlijk te onderhouden. In de Windhoos staat een handgrasmaaier.  
 
Netten in de tuin  
Niet alleen vogels raken verstrikt in de netten….. We verzoeken jullie 
dringend om, als je toch netten gebruikt, deze strak te spannen en ook goed 
strak tegen de grond te werken, zodat er geen vogels onderlangs naar 
binnen kunnen en vast komen te zitten. En….. zorg dat het pad vrij blijft van 
overhangende takken (en in dit geval netten). Het beste kun je blauwe 
netten gebruiken in plaats van zwart of groen. Vogels zien de blauwe netten 
beter en raken daarom in de blauwe netten minder snel verstrikt. 
 
 
Groenafval niet bij Reinaerde storten 
Dit voorjaar is met de groenbeheerder van Reinaerde afgesproken dat 
alleen het groenafval van het snoeien van de hagen één of tweemaal gestort mag worden, afhankelijk het aantal 
knipbeurten.  
Al het andere groenafval van de Tuinvereniging mag niet meer bij Reinaerde worden gestort. We vragen daarom 
iedereen om zelf groenafval te composteren of, als het afval daar niet geschikt voor is, dit af te voeren, zoals ook 
in het Huishoudelijk Reglement is afgesproken.  
 
Nieuwe leden/Wachtlijst 
We hebben twee nieuwe leden mogen verwelkomen: Youssef op tuin 6a en Christa op tuin 49a . Op de wachtlijst 
staan nu nog vier mensen.   
 
De Tuincommissie (tuincom@tveo.nl): 
Fieke den Hollander (06-12421362) 
Caroline van der Hoeven 
Bes van Pinxteren 
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 Mededelingen 

 
Tuinplanten Asiel  
Het gaat best goed met het brengen en halen van kleine en grote tuinplanten. De 
kleine planten staan in het rek en de grotere planten staan er naast. 
Fijn dat er zo goed gebruik van gemaakt wordt. Soms komt er hulp van iemand die 
de tuinen langs gaat om plantjes te vragen, als het er leeg uitziet.  
Ook weet een aantal mensen van buiten onze tuin het Plantenasiel te vinden. 
Zo is er een moeder met 2 kinderen die regelmatig iets komt brengen en halen. 
Haar zoontje heeft thuis bij de moestuin ook een klein eigen moestuintje. Hij vindt 
het prachtig om bv bijvoorbeeld sla mee te kunnen nemen. 
 
Er komen ook steeds meer fietsers langs die verrast zijn dat ze de planten zomaar 
mee mogen nemen. Maar ook mensen uit Soesterberg en Zeist die eerder zijn geweest en nu het nieuwe seizoen 
weer komen kijken.  
 
Graag wil ik een ieder vragen die planten meeneemt om de potten terug te brengen. 
Vooral grote potten zijn er nu tekort. 
 
Groetjes Greet Rolff 
 
Droomdenken 
Er is een e-mailadres aangemaakt voor mensen die mee willen denken over nieuwe ontwikkelingen in de tuin. 
Denk  hierbij aan een waterbesparingsplan, lezingen over permacultuur of ideeën over het onderhoud van de 
tuin. 
Wil je je hierbij aansluiten? Stuur dan een mail naar droomdenken@tveo.nl.  
Je kunt je te allen tijde ook weer uitschrijven. Voel je nergens toe verplicht, 
Het is er voor alle tuinleden. 
 
Niet voeren + eieren 
In De Windhoos hangt een A4 met het volgende verzoek 
van Reinaerde: ‘We vinden het prettig als door jullie 
groente wordt aangeboden voor onze dieren  echter het 
dringende verzoek om dit niet zelf bij de dieren over de 
omheining te deponeren. Onze dieren krijgen 
uitgebalanceerde voeding en we houden graag zelf bij als ze 
iets extra’s krijgen. Aanbieden van groente zijn we altijd erg 
blij mee, graag zelfs. 
De omheining ook niet gebruiken om gewassen 
tegenaan/tussendoor te laten groeien’. 
 
Verder laten ze weten dat ze eieren verkopen (€ 1,25 voor 
10 stuks) en dat ze regelmatig kuikens hebben.  
‘Loop gerust eens binnen.’ 
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Koelkast  
De koelkast in de Windhoos is voor algemeen gebruik, alle leden mogen daar gebruik 
van maken. Deze week is de koelkast weer schoongemaakt. Het verzoek aan 
iedereen is om deze bij gebruik schoon te houden. Maar ook om de 
houdbaarheidsdatum van de spullen in de gaten te houden.  Spullen die nu in de 
koelkast staan die over de houdbaarheidsdatum zijn, zoals bijv. frisdrank en sauzen, 
worden binnenkort weggehaald. 
 
Facebook-groep 
Op Facebook hebben we een Eigen Oogst-groep, klik hier. 
Heb je een leuke foto te delen met leden, heb je een tuinvraag, zoals welk beestje zit 
er in mijn groente, of heb je wat weg te geven of juist nodig? Plaats dit dan in onze 
besloten groep en ontvang antwoorden van leden. 
 
Geboren 
We ontvingen geboortenieuws van Daphne Mailtland. In haar moestuin zijn 
maar liefst 10 koolmeesjes geboren!  
Ze zijn inmiddels uitgevlogen en kunnen nu helpen met het verminderen van het 
aantal processierupsen.  
Als je volgend voorjaar ook zo’n gezellig 
nestje wilt hebben, hang dan in de winter al 
een nestkastje op.  
 

 

 

 

 

 

 

Nog wat feitjes over de koolmees: Een kweekkoppeltje kan tijdens de broedperiode bijna tienduizend rupsen aan 

hun jongen voeren. De ouders zelf eten in die periode een gelijkwaardige hoeveelheid. Jonge mezen krijgen 40 

tot 70 keer per dag een portie voedsel. Als ze 18 dagen oud zijn en goed in de veren zitten verlaten ze de 

nestkast. De rekensom: tienduizend gedeeld door 18 is 555 rupsen per dag (gemiddeld 62 rupsen per jong)! 

 

 

 
Libelle 
Menig bolbierbuikjebezitter zal met enige afgunst naar deze libelle kijken met de 
niet zo poetische naam "platbuik", zijn latijnse naam is "Libellula depressa". 
Dit fraaie exemplaar met vrijwel doorzichtige vleugels was in de tuin van Annie 
geland. Het schijnt een veel voorkomende soort te zijn maar wij hadden deze nog 
nooit gezien.  
 
Annie en Henk 
  

https://www.facebook.com/groups/324061944452243/
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/platbuik
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Handgelpompje 
Nee, het is geen praatpaal, en ook geen paal om jouw Tesla op te 
laden, maar een unieke 'handgel-pompje-paal'.  
Fieke en Henk hebben een dikke tak van de gesnoeide krulwilg die 
vakkundig door de geiten van Reinaerde was ontveld, gepakt en er op 
creatieve wijze een handgelpompje op bevestigd.  
Je vindt de ‘paal’ meteen bij binnenkomst van de tuin aan je 
rechterhand. Voor degene die er behoefte aan heeft kan nu bij 
binnenkomst van de tuin zijn/haar handen hiermee reinigen. Ga je 
weer van de tuin weg dan hoef je de handgel niet te gebruiken. Bij 
thuiskomst kun je dan jouw handen met water en zeep wassen. 
 
Fieke en Henk 
 
 

 Het kruidenhoekje 

 
Nieuw in de nieuwsbrief: Het kruidenhoekje door Sandrien Lammers. 
De meeste van ons hebben in onze tuin wat keukenkruiden bij elkaar in een 
hoekje staan. Meestal worden we via onze neus al erg blij van deze planten en 
verwerken we ze in onze keuken. Hier de komende maanden wat kleine tips en 
wetenswaardigheden. 
Gister heb ik 3 meter munt uitgespit (en bewaard voor het Plantenasiel). 
Wat kan ik blij worden van het werken met geneeskrachtige bloemen en 
kruiden. 
 

Munt  

De munt-familie(of mint) is groot, ruim 600 verschillende soorten bestaan er 
wel over de hele wereld.  
Ook veel kruisingen, daarom zet je ze in je tuin liever wat verder uit elkaar.  
Nederlandse vertalingen van wat soorten zijn de Groene Munt , Watermunt, 
Appel Munt, Kruip Munt, Kruisemunt, Marrocan Munt en Aarmunt. 
De smaken verschillen allemaal, van appel tot chocola, van zacht naar pittig. 
Munt houdt het meest van wat vochtige en goed gevoede grond. 
Watermunt kom je aan slootranden en vijvers nog wel tegen. 
Sommige soorten kunnen erg woekeren en die zet je beter in grote pot of zak. 
Regelmatig weer opnieuw stekken, uitplanten en zaaien geeft de beste oogst. 
 
De etherische olie van de Kruisemunt en Pepermunt bevat veel menthol. Deze heerlijke geur stimuleert, maakt je 
wakker, verwarmt en koelt af. Het wordt veel gebruikt bij gebrek aan eetlust, spijsverteringsproblemen,  
hoofdpijn, insectenbeten maar ook bij kou en griep. Het kan de zenuwen versteken en de maag kalmeren. 
Het is echter wel minder handig bij zwangerschap en hoge bloeddruk. En bij kinderen is munt vaak te heftig.  
In de keuken is verse munt lekker in thee, soepen, salades, fruitsalades, dressings, stoofpot of toetjes. 
 
 

Marokkaanse munt 

Mentha Peperita 
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Tips met munt: 
 
Bladluis - Gebruik het in je tuin. Kneus de bladeren en strooi rond de plant. 
 
Muizen houden ook niet van pepermunt! 
 
Salade – Watermeloen met wat feta, verse munt en geschaafde amandel , met beetje balsamico. 
 
IJs – Meng een handvol munt met wat (opgeloste) suiker in de blender en maal het fijn. 

Schep door je roomijs en laat weer afkoelen. Nog lekkerder door je eigen yoghurt of vegan milk 
en vries al roerend in. 
 
Jeuk – Kneus de muntbladeren en leg /bind ze op de plek. Handig met dit warme weer en al die 
gekke steekbeestjes in de moestuin. 
 
Thee – gedroogd  of verse munt in je theeglas. Heerlijke combinatie met gember of kaneelstokje 
of een mix van kruiden- of muntsoorten.  

 

Sandrien Lammers 

 

 

 Tuintips 

 
Koffiedik 
Koffiedik kan van nut zijn in je (moes)tuin, bijvoorbeeld  bij het 
bestrijden van slakken, het weren van katten en als 
plantvoeding. Hier lees je er meer over: koffiedik.  
 
 
 
 
 

 
Slakken  
Slakken horen in een natuurvriendelijke tuin omdat ze dood materiaal 
opruimen en dit als voedingsstof teruggeven aan de bodem. Maar je wilt 
niet dat ze je mooie planten opeten. Dus hoe kun je deze slakken op een 
milieu- en diervriendelijke manier bestrijden? 
 
Slakken blijken gek te zijn op paneermeel. Strooi tegen het invallen van de 
avond op meerdere plekken in de tuin hoopjes paneermeel. Na een uurtje 
komen allerlei slakken eropaf om er lekker van te smullen. Vang vervolgens 
alle slakken en laat ze ergens anders weer vrij. Legmeel schijnt ook te 
werken. Het legmeel is kippenvoer dus te koop bij de dierenspeciaalzaak. 
 
Meer natuurvriendelijke tips vind je hier. 
 

https://awkwardduckling.nl/2017/05/koffiedik-opnieuw-gebruiken/
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/slakken-in-de-tuin-zo-jaag-je-ze-weg
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Bodembedekkers 
Bodembedekkers houden onkruid tegen doordat zonlicht de bodem eronder niet meer bereikt. Ze hebben ook 
het voordeel dat de bodemtemperatuur onder die plantenlaag gelijkmatig blijft, wat goed is voor de wortels van 
de andere tuinplanten. Ook is de waterhuishouding in de grond onder bodembedekkers vaak beter, omdat het 
water er niet zo snel verdampt. Je hoeft daardoor minder vaak water te geven. De meeste bodembedekkers 
vragen zelf vrijwel toch al weinig of geen onderhoud, afgezien van een beetje mest en water. 
 

 
 

 

Inspiratiefoto’s uit de tuin 

 

 

 

 

  

 

 

  

Loopkamille Tijm Koperknoopje 
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 Volgende nieuwsbrief 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 17 juli.  
Heb je een oproep, een leuke (tuin)foto, een mededeling of iets anders, stuur het dan uiterlijk 14 juli naar 
nieuwsbrief@tveo.nl. 
 

  

 Contactgegevens 

 

Algemene informatie:   : info@tveo.nl 

Bestuur    : bestuur@tveo.nl 

Ger Tielen 

Gerard Rosinga 

Richard Versmissen 

Tuincommissie    : tuincom@tveo.nl 
Bes van Pinxteren 
Caroline van der Hoeven 
Fieke den Hollander (06-12421362) 

Nieuwsbrief    : nieuwsbrief@tveo.nl 

Kirsten Vonk 
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