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 Van het bestuur 

 
Hoera! Nieuwe huurovereenkomst met de Stichting Altrecht! 
Na enkele gesprekken met de Stichting Altrecht heeft het bestuur van 
Tuinvereniging Eigen Oogst op 18 augustus j.l. een nieuwe huurovereenkomst 
ontvangen, die loopt tot 1 juli 2023. Het bestuur is blij met de periode van bijna 
drie jaar waarin we kunnen voortgaan met tuinieren. Helaas geeft de 
verhuurder Altrecht daarbij aan dat ze pas over anderhalf jaar er aan toe zijn om 
over de toekomst van het grondstuk te praten.  Toch zet het bestuur nu 
activiteiten voort die moeten leiden tot continuïteit op veel langere termijn. We 
zullen over de voortgang maandelijks in deze nieuwsbrief berichten.  
 
Cyberaanval op Website en Mailadressen 
Een cyberaanval op de provider van onze website (Webreus) heeft tijdelijk tot 
blokkering geleid van de mailadressen. De aanval is afgeslagen en website en 
mailadressen functioneren weer naar behoren. We hopen maar dat niemand er 
last van heeft gehad en er geen berichten zijn verloren gegaan. 
 
De schouw van 6 september 
Elders in deze nieuwsbrief staat een verslag door de tuincommissie van de 
meest recente schouw. Het bestuur was erg onder de indruk van de 
zorgvuldigheid waarmee deze plaatsvond. Prettig ook om te zien dat bestuur en 
tuincommissie op een lijn zitten als het gaat om het handhaven van richtlijnen 
wat betreft tuinonderhoud, de paden en de afvoer van afval. Zeker ook voor de 
toekomst van Eigen Oogst, bij de gesprekken met externe partijen, is het van 
belang dat we een goed onderhouden, bloeiende moestuin kunnen laten zien. 
 
Met vriendelijke groet, 

Ger Tielen 

Gerard Rosinga 

Richard Versmissen 
 

 Van de tuincommissie 

 
Tuinschouw 
Op 6 september hielden we weer een tuinschouw, en dit keer kwam onze bestuursvoorzitter, Richard Versmissen, 
mee. Het was niet de beste tijd van het seizoen: na zo’n droge zomer met aan het eind twee weken ‘groeizaam’ 
weer waren de meeste tuinen wel over hun hoogtepunt heen. Ook dat heeft zijn charme: volop peertjes, 
pompoenen, frambozen, dahlia’s; zonnebloemen, moeizaam buigend, de koppen gebogen. Maar ook al 
opgeruimde plekken waar eerst aardappels stonden, of bonen. En dan de ‘verlaten’ tuinen waar het onkruid de 
tuin overgenomen heeft. Knopkruid, brandnetel, raaigras, zevenblad…. We merken al pratend met jullie dat dit de 
grootste doorn in het oog is: buren die zelden of nooit in de tuin zijn en hun tuin aan zijn lot overlaten. Daar 
proberen we wat aan te doen:  de leden die hun tuin niet verzorgd hebben gaan we (opnieuw) benaderen.  
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Paden  
Het was een flinke tuinschouw, want we hebben de paden ook meegenomen. 
Daarvoor liepen we, beginnend aan de uiterste oostkant, via de paden van 
zuid naar noord, linksaf, van noord naar zuid, rechtsaf van zuid naar noord, 
enz. Heen en weer. Zo probeerden we de tuinstructuur te volgen.  
Dan krijg je wel een beeld van de (on=)toegankelijkheid van de paden. Een 
enkel pad bestond in het geheel niet meer of je ontdekte onder het gras nog 
wat tegels. Sommige tuinders hadden de paden al onder handen genomen, 
anderen doen dat zichtbaar regelmatig.  
Als je dan op een kruispunt staat en links en rechts kijkt, zie je het pad lopen: 
duidelijk, recht en licht. Dat is de bedoeling!  
De structuur van de tuin als geheel is strak, straalt rust en duidelijkheid uit. 
Strakke paden tussen de tuinen onderling bakenen de tuinen af en 
benadrukken zo de variatie. We vragen jullie dus om je pad, liefst in overleg 
met je buren, ‘schoon’ te blijven maken. Steek je eigen tuingrens af, wied 
(zwart) of maai (gras) – al dan niet gezamenlijk - het pad. Snoei overgroeiende 
planten weg, zodat het vrij blijft. En als je een tegelpad hebt: houd het 
onkruidvrij. Bij vragen: schrijf, bel, spreek de tuincommissie. 
 
Wachtlijst 
Er staan op dit moment 10 belangstellenden op de wachtlijst, waarvan we er twee zeer binnenkort een tuin 
kunnen aanbieden. Aan het eind van het jaar zullen er meer wisselingen plaatsvinden, waardoor we hopen dat de 
wachtlijst weer flink korter wordt.  
 
Werkzaterdag en -zondag, en op verzoek: een werkvrijdag 
Op vrijdagmiddag 25 september vanaf 14.00 uur, zaterdag 26 september vanaf 11.00 uur en zondag 27 
september vanaf 12.00 uur gaan we de heggen snoeien en hopelijk nog meer. Neem je snoeischaar mee (of leen 
er een van Eigen Oogst). Als je niet wilt of kunt snoeien, dan is er ander werk genoeg: het snoeisel wegkruien, de 
hoofdpaden afsteken zodat ze er weer ‘strak’ bij liggen, tussenpaden vrijmaken, enz. Voor thee/koffie (en 
misschien zelfs soep) wordt gezorgd. Op afstand, dat wel, dus rondom de Windhoos. Er blijft zoveel werk liggen 
dat we volgend jaar een vaste dag in de maand willen klussen. Wordt vervolgd! 
 
Tuinafval 
Je ziet het: er is veel werk te doen in de tuin wat gepaard gaat met veel 
afval. Helaas zagen we weer dat het afval gestort wordt bij de buren, in de 
tuin van Reinaerde. Dat wil Reinaerde niet meer. De afspraak is dat je het 
tuinafval wat je niet op je eigen tuin kwijt kan, meeneemt naar huis. Heb je  
daar problemen mee, dan willen we proberen samen een oplossing te 
vinden: bel (030-2285520) of mail (j.pinxteren@kpn.mail.nl) Bes van 
Pinxteren. Zij is graag bereid om te helpen. 
O ja, en Is er iemand die een auto met trekhaak heeft om eventueel een 
keer met een karretje naar de stort te rijden? We horen het graag! 
 
De Tuincommissie  
(tuincom@tveo.nl) 
Fieke den Hollander 
Caroline van der Hoeven 
Bes van Pinxteren 

 

mailto:j.pinxteren@kpn.mail.nl
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 Mededelingen 

 
Nieuw in de tuin: Emile van der Kruk, tuin 72 
Opzegging lidmaatschap: Daphne Daas, tuin 58C 
 
 
Tuinspullen ter overname 
Daphne heeft haar tuin opgezegd en heeft een aantal 
spullen en planten die overgenomen kunnen worden: 
2 aalbessenstruiken, een doornloze braam (nieuw dit 
voorjaar) een Japanse 
wijnbes (ook nieuw dit 
voorjaar) en 
aardbeienplantjes. Verder 
palen, een paar rollen 
gaas en hekwerk, wat 
gereedschap (hark, 
schoffel en 2 scheppen en 
een kunststof opbergbak.  
Ook liggen er tegels voor 
de liefhebber. 
 
Bij interesse kun je een mail sturen naar 
daphnedaas@gmail.com   
 
 
 
Waar blijft het water? 
 
Met enige regelmaat wordt er gesproken over regenwateropvang op de tuin. Zeker nu met de droge maanden in 
het voorjaar en daar aan voorafgaand een heel natte februari nog vers in het geheugen.  
Een voor de handliggende gedachte is om het regenwater dat op het dak van de Windhoos valt op te vangen. 
Hoeveel er gemiddeld per jaar op het dak valt is eenvoudig in te schatten met gegevens van het KNMI over de 
neerslag in De Bilt. Dat is in totaal ongeveer 40 kuub per jaar voor het dak van de Windhoos.  
Maar hoeveel gebruiken we nu eigenlijk? Is wat op het dak valt misschien niet meer dan de bekende druppel op 
de gloeiende plaat, of zou het een behoorlijke bijdrage kunnen leveren aan het water dat we gebruiken voor onze 
plantjes?  
Om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen moeten we weten hoeveel water we gemiddeld gebruiken. Daarom is 
er vanaf ongeveer halverwege mei tot eind augustus dit jaar vrijwel dagelijks aan het einde van de dag de 
meterstand genoteerd. De resultaten daarvan zijn weergegeven in onderstaande grafiek.  
 

mailto:daphnedaas@gmail.com
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Wat kunnen we op basis van deze gegevens over het dagelijks waterverbruik nu zeggen?  
Aan het einde van de droge periode (tot begin juni) gaven we ongeveer 5 kuub water per dag. Op een paar dagen 
liep dat op tot boven de 10 kuub, wat best veel is als je bedenkt dat als je een kraan open zet er ongeveer 1,2 
kuub per uur uitstroomt.  
Nadat er weer regen viel daalde het verbruik naar rond de één à anderhalve kuub per dag. Wat ook opviel was 
dat als alle kranen dicht waren de meter toch aangaf dat er water wegliep, zo ongeveer 300 tot 350 liter per dag. 
Ook nadat enkele kleine lekken waren gerepareerd bleef dat zo. Deze hoeveelheid is ook meer dan dat je bij een 
lekkende kraan verwacht. We vermoeden daarom dat er ergens onder de grond een lekkende koppeling zit. De 
leidingen zelf zijn van tyleen en worden heel vaak voor waterleidingen toegepast. We verwachten daarom niet 
dat in de leidingen zelf een lek is ontstaan. 
 
Hoe de leidingen precies lopen en waar de koppelingen zitten is niet goed beschreven, maar grofweg kunnen we 
dat wel inschatten. De leidingen zelf liggen ongeveer 30 cm onder het oppervlak, en de hoofdleiding zelfs op zo'n 
60 cm.  
Om het lek te vinden zouden we alle koppelingen die onder de grond liggen moeten blootleggen en controleren. 
Dat is een enorme klus. Om alvast een beetje een indruk te krijgen zijn bij enkele 
kranen al de koppelingen die net onder grond zaten vrijgemaakt, en op twee plekken 
is het verloop van de leiding vanaf de kraan een stukje opengelegd (zie foto's). Dit 
geeft wel enig inzicht maar om het lek (of lekken) 
te vinden is het nodig om delen van het 
leidingnetwerk bij Eigen Oogst afzonderlijk te 
testen. Hoe we dat gaan doen is nog niet helemaal 
duidelijk, heb je ideeën daarvoor of wil je 
meedenken of meedoen, laat het weten. Elke hulp 
is meer dan welkom, en zo kun je ook helpen om 
de waterverspilling door het lek te stoppen. 
  
Groet, 
Henk Klein Baltink 
info@tveo.nl 
 

mailto:info@tveo.nl
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 Het kruidenhoekje 

 
Verveine   
 
Andere namen voor deze plant zijn Citroen IIzerhard , Citroen 
Verbena en Lippia Citriodora, wat ook allemaal prachtig klinkt, 
vind ik. Zelf moest ik altijd denken bij de Franse naam Verveine 
aan Verwenne (n) thee. 
 
Vroeger groeide deze plant eigenlijk alleen in heel warme landen 
waaronder Afrika. Inmiddels wordt het kruid hier ook steeds 
bekender. Deze plant is eigenlijk een soort struik. Als je geluk hebt 
wel 1 meter of hoger.  
Hij heeft ruwe blaadjes en een klein lila wit bloemetje.  Hij houdt 
het meest van zandgrond met leem en groeit eigenlijk het best in 
de volle grond. 
De blaadjes hebben een heerlijke intense aromatische en 
citroenachtige geur en een frisse smaak. 
 
Er bestaan meerdere soorten Verbena o.a. Munt verbena, Anijs 
verbena en Honing verbena. 
 
Verrukkelijk zijn de verse blaadjes in de thee tijdens de zomer of 
gedroogd in de winter. Doe vier blaadjes in een kop heet water 
maar laat de blaadjes niet te lang in de thee zitten anders wordt 
het bitter. Ook lekker om dit bijvoorbeeld met munt te 
combineren. Maar ook citroen of sinaasappel versterkt de 
Verbena smaak. 

Je kan de blaadjes makkelijk drogen. Ze zijn droog genoeg als ze helemaal verpulveren.  
Verveine is zeker niet winterhard. Dus kweek hem in een kas of in een pot en haal hem binnen voor de eerste 
nachtvorst. 
 
Deze struik houdt van zon, water en ruimte. Hij kan ook snel verpieteren als hij tekort komt.  
Zet hem bij je terras zodat je er vaak langs strijkt en de geur verspreid. Wie weet ook tegen muggen? 
 
Verveine kan je niet zaaien, alleen stekken en dus heel goed verzorgen tijdens de winter. 
Stekken kan volgens sommigen goed in juli en augustus. Of beter nog in het voorjaar. Knip een takje af van 10 cm. 
Zet in een glas en laat wortels groeien, dit kan lang duren. Sneller werkt het als je de stek in een pot plaatst met 
wat stekpoeder. Warm houden en flink laten doorgroeien (IJsheiligen!). 
 
De etherische olie van de Citroen Verbena is angst-remmend en past dus heel fijn bij het slapen gaan.  
In Frankrijk drinken ze de thee na de maaltijd voor de spijsvertering en bij maagklachten.  
 
De geur wordt veel gebruikt in cosmetica en parfums. Simpele tip, leg eens een zakje met blaadjes in je linnen 
kast. 
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Vaak gebruikt men de smalle blaadjes met de heerlijke geur in de keuken vooral bij kip en vis , maar ook bij 
paddenstoelen, vlees, ijs, fruitsalade en sorbet. 
 
Ik kwam recepten tegen voor Verveine met paddestoelen, madeleines en siroop. Klinkt allemaal zeer smakelijk. 
Erg lekker vond ik het recept met Creme Brulee met Verveine te vinden op www.moestuinutrecht.nl  
 
Of het recept van chef-kok Herman den Blijker: Rood Fruit met Verveine 
 

Ingrediënten:  
siroop 
80 g verse Verveine 
1 kg suiker 
1 l water 
250 g aardbeien  
150 g aalbessen 
150 g blauwe bessen 
150 g frambozen 

Bereiding 
Breng het water met de suiker aan de kook. 
Haal de pan van het vuur en doe de Verveine erin. 
Laat het suikermengsel 10 minuten trekken (niet langer!). 
Haal de Verveine uit het suikerwater. 
Laat het vocht afkoelen door de pan op ijs te zetten. 
Maak het fruit schoon. 
Doe het fruit in een schaal en schep hier de siroop doorheen. 
Verdeel het fruit over 4 diepe borden. 
Begiet met nog wat van de siroop die in de schaal is achter gebleven. 
Garneer met een blaadje Verveine. 

Groet, 

Sandrien Lammers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.moestuinutrecht.nl/
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(On-)kruid  
 
Knopkruid: het tiert welig in sommige van onze tuinen, want hij houdt van zandgronden.  
Kaal, maar ik geloof meestal harig, knopkruid dus. Koos Dijksterhuis (bioloog, socioloog die heel veel, zeer prettig 
leesvoer schrijft, onder andere over natuur en milieu) noemt het “een van de diehards onder de bloeiers die het 
bijna tot de winter volhoudt”.  
 
Het is een van oorsprong exotische plant (uit Amerika) die door zijn hoogte (45-60cm), hoeveelheid vertakkingen 
en blad, maar vooral door zijn aantal, snel domineert in je tuin als je daar niets aan doet. Weghalen is mijn devies. 
Is ook makkelijk trouwens, want het wortelt niet zo sterk.  
Eén troost: Volgens stadsplanten.nl en hunebednieuwscafe.nl zijn zowel de bloemen als de jonge scheuten 
eetbaar en als spinazie te gebruiken.  
 

Kaal:     Of harig:  
 
Fieke den Hollander 

 

 Tuintips 

 
Via Maria van Harmony Center: 
 
Bieslook als onderdeel van de look-familie is een prima companion-plant. Zij 
zorgt ervoor dat ongewenste beestjes en schimmels wegblijven, dus ik plant 
haar kriskras door de tuin bij stuiken, bomen en zeker ook daar waar ik 
groenten heb staan. 
Maar de voornaamste reden is wel dat we graag bieslook gebruiken in ons 
eten. Omdat het heel lekker is en ook erg gezond is. 
 
Naast het regelmatig afsnijden van bosjes verse bieslook, oogst ik specifiek op 
twee momenten in het jaar om het te drogen: in het voorjaar vóór de bloei en 
in het najaar op het moment dat de plant weer helemaal groen is. 
 
Wanneer je bieslook in de buitenlucht langzaam droogt of binnen in een kamer legt, krijgt ze vaak een 
geel/bruine kleur. Om dit te voorkomen en om mooie groene gedroogde stukjes te krijgen, droog ik ze in de oven 
of in een droogapparaat.  

https://harmonycenter.nl/bieslook-drogen-zo/?fbclid=IwAR20zT-rSBdsfbPlY7gBeoMJ-auvVGMw84oqwu4bLEL8ujGn8dFufdG-_aE
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Ik droog bieslook op volgende wijze: 
1. Eerst knip ik de bieslook in bosjes van de planten af. Ik wil altijd wel een 

flinke hoeveelheid bieslook hebben anders loont het niet om de oven 
ervoor aan te zetten. 

2. Vervolgens spoel ik ze in bosjes af onder stromend water. Dan laat ik ze 
even drogen zodat ze niet meer zo nat zijn. 

3. De gele of bruine steeltjes haal ik eruit. 
4. Vervolgens knip ik ze in kleine stukjes boven een met bakpapier beklede 

ovenplaat en verspreid ik ze over de bakplaat. 
5. Dan laat ik ze in de oven op een lage temperatuur (40 graden celsius) 

drogen ongeveer 2 -3 uur. De oven laat ik op een klein kiertje staan zodat 
de vochtige lucht kan ontsnappen. Of zet een af en toe eventjes open zodat het vocht weg kan. 

6. De bieslook bewaar ik in schone afgesloten glazen potten. 
 

 

Recepten uit de tuin 

 

Bietenburger met kikkererwten met feta dille dip 
 
Henk heeft onlangs een aantal 

tuinleden een zelfgemaakte 

bietenburger laten proeven. Het 

smaakte verrassend lekker! Hier 

vind je het recept: bietenburger 

 

  

 

 

En Hylkia verraste met chocolademousse die met 

slechts 2 ingredienten is gemaakt! Je hebt een halve 

reep 70% chocola nodig (100 gram) en het uitgelekte 

vocht van een blikje kikkererwten (400 gr).  

Dit vocht klopt je op net zoals eiwit of slagroom en 

meng je vervolgens met de gesmolten chocola.  

Daarna hoe je het alleen maar in de koelkast op te laten stijven.  

 

  

https://www.eatrunlove.nl/bietenburger-met-kikkererwten/


 
Tuinvereniging Eigen Oogst 

 

 Volgende nieuwsbrief 

 

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