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We kunnen weer enkele jaren vooruit als Tuinvereniging Eigen Oogst. Dit goede 
nieuws uit onze vorige nieuwsbrief is ook goed nieuws voor de Dolderse 
gemeenschap. Huis-aan-huis-blad de Stadspers maakte er daarom melding van in 
de uitgave van 11 november en plaatste een fraaie foto van onze tuin in herfstsfeer 
bij het artikel. Van de hand van Caroline van der Hoeven. Als bestuur willen we 
graag dit soort nieuws vaker onder de aandacht brengen. Onze tuinvereniging 
voorziet in een duidelijke behoefte van mensen met hart voor tuinieren die er thuis 
onvoldoende ruimte voor hebben. Het is een vorm van dienstverlening die – 
afgezien van mest, inspanning en zweet – niet zoveel kost maar heel veel brengt.  
 
Jubileumjaar 2021 
Er is inmiddels, in goed overleg, ook een eerste gesprek geweest met Altrecht. Het bestuur heeft tijdens dat 
gesprek verschillende scenario’s aangeboden aan Altrecht om het voortbestaan van de vereniging voor de langere 
termijn te borgen. Het is inmiddels duidelijk dat we vanaf begin 2021 meer concrete gesprekken met Altrecht 
kunnen voeren over wat er wel of niet mogelijk is op de huidige locatie. We voeren aan het einde van deze maand 
ook een gesprek met Reinaerde om te onderzoeken of we daarin gezamenlijk met hen kunnen optrekken. De 
coronacrisis brengt dus wel wat vertraging in de afwikkeling van het gepland overleg met diverse partijen, maar 
we denken nog steeds medio januari meer te melden te hebben over het perspectief, met een vervolg op de 
komende ledenvergadering. Of we de ledenvergadering als vanouds met zijn allen in één vergaderruimte kunnen 
houden, dat valt nog te bezien. We hopen het wel, zoals we ook hopen het komende jaar ons dertigjarig bestaan 
een feestelijk tintje te mogen geven. Ideeën daarvoor zijn meer dan welkom.  
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Terugblik 
Het nieuwe bestuur sluit eind december zijn eerste bestuurlijke jaar af en zal in het jaarverslag over 2020 
aandacht besteden aan de ervaringen. Er is zeker een ervaring die eruit zal springen: de grote inzet van de leden – 
en vooral een actief deel ervan – voor het wel en wee van de vereniging, het inspelen op actuele problemen rond 
de watervoorziening, het bijhouden van het groen en de Windhoos en het verzorgen van talloze klusjes en 
klussen. Een aanzienlijke inspanning vergde afgelopen maanden ook het toebedelen van door vertrek 
vrijgekomen tuinen aan nieuwe leden. De wachtlijst is weggewerkt. Ons past de grootst mogelijke waardering 
voor al die inzet.  
 
Nieuwe leden 
Per 1 januari aanstaande verwelkomen we de volgende nieuwe leden: 
Anne Koop, Noortje van Hofwegen-van Amerongen, Jannieck van Vlaardingen, Helene Grote, Ingrid Jans, Samgaté 
Suzanne van den Berg, Mariella Wehman, Esther Smits, Marco Smid, Ellis en Kees Arends. 
 
Van de volgende leden wordt per 1 januari 2021 afscheid genomen. Wij wensen hen alle goeds en wellicht tot 
ziens. 
Pieter van Deinum, Daphne Daas, Emile van der Kruk, Linda van der Hoeven, Tineke Meijer, Carla Brants, José 
Mastenbroek, Maas Kramer, Jan Jongeling. 
 
Met vriendelijke groet, 

Ger Tielen 

Gerard Rosinga 

Richard Versmissen 
 

 Van de tuincommissie 

 
Snoeien van de heggen  
De vorige keer schreven we dat het snoeien van de laatste heg nog 
niet af is. Deze klus is nu toch afgerond voornamelijk door de inzet 
van Henk Klein Baltink met behulp van enkelen. Geweldig, dank  
hiervoor! Er is nu weer mooi uitzicht op het weiland van het Utrechts 
Landschap. Het snoeisel van de heg is met behulp van een hakselaar 
van Reinaerde vermalen. Het snoeisel is door een aantal leden als 
mulchlaag op de tuinaarde gelegd. 
 
Tuinschouw 
Er is nog een tuinschouw geweest op 1 november waarbij we vooral 
op de hoogte van bomen en struiken hebben gelet. Alle mensen zijn 
gebeld over hun te hoge bomen of struiken. Inmiddels zijn er al 
bomen en struiken gesnoeid. Super. 
 
Wat boffen we nog met het weer. Er staat nog veel te bloeien. Hoe lang nog?  
En toch maken veel mensen hun tuin "winterklaar"! 
Sommigen worden geholpen door andere leden. Wat een fijne inzet! Dank jullie wel! 
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Zaden en mest  
Zoals ieder jaar is er de mogelijkheid om gezamenlijk zaden te bestellen. 
Omdat we dit gezamenlijk doen krijgen we korting. De nieuwe folders van 
Garant Zaden (niet biologisch) liggen inmiddels in de Windhoos. Die van 
Bolster (biologisch) volgen binnenkort.  
Tot half januari kunnen de bestellijsten in de plastic bak (i.v.m. met de 
muizen) in de Windhoos worden gelegd. 
 
Ook wordt er gekeken of we weer collectief mest voor de tuinen kunnen 
bestellen. Het idee is om dit in februari voor de ingang van de tuin te laten 
leveren en dat de leden dit vervolgens met een kruiwagen naar hun tuin 
kunnen kuieren. In de nieuwsbrief van december verwachten we hier 
meer informatie over te kunnen geven. 
 
Wachtlijst 
Alle kandidaten op de wachtlijst zijn geplaatst op de moestuin. De 
overdracht is op 1 januari 2021, in een enkel geval wat eerder. In de bijlage van de nieuwsbrief staat een 
plattegrond waarop de nieuwe leden zijn aangegeven. We hebben nog een aantal vrije tuinen. Mocht je iemand 
weten, dan horen wij het graag! 
 
Met vriendelijke groet: 
Caroline van der Hoeven 
Bes van Pinxteren (030-2285520) 
Fieke den Hollander (even op non-actief om gezondheidsredenen) 
 

 Mededelingen 

 
Grasmaaier en frees 
Lange tijd heeft de oranje 'Kibani' grondfrees van Eigen 
Oogst werkeloos in de Windhoos gestaan. Maar na een 
kleine onderhoudsbeurt is de grondfrees weer 
gebruiksklaar.  
 
Inmiddels gebruiken we de frees om tuintjes die zijn 
opgezegd, maar niet schoon genoeg zijn opgeleverd, weer 
snel toonbaar en gebruiksklaar te maken voor nieuwe 
tuinders. Inzet van de grondfrees scheelt dan al gauw een 
paar uur spitten.  
 
Afgelopen zomer is er een gebruikte, maar in goede staat 
verkerende, knalgroene Viking motormaaier bij Eigen Oogst 
afgegeven. Wie deze genereuze schenking heeft gedaan 

weten we echter nog steeds niet. Ook deze grasmaaier doet het na wat eenvoudig onderhoud weer. Alleen de 
rijsnelheid is niet meer te regelen maar dat is geen probleem. We kunnen deze grasmaaier bijv. gebruiken als de 
zitmaaier niet beschikbaar is of er groene tussenpaden mee maaien.  
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 Tuintips 

 
Groente telen op een berg(je) 
In de meeste tuinen wordt de laatste weken hard gewerkt om de planten en 
bedden op het komende winterseizoen voor te bereiden. De een wiedt nog 
even het laatste onkruid en harkt een mooi recht lijntjespatroon op de 
paden. De ander dekt de bedden af met organisch materiaal dat zorgt voor 
nieuwe voeding en beschermt de bodem tegen uitdroging en het uitspoelen 
van mineralen door regen.  
 
Maar bij de tuin van Rob bleef ik toch even staan, twee rijen met takken 
liggen er op z'n tuin. Als ik Rob de volgende dag in zijn tuin bezig zie, vraag ik 
waarvoor die rijen er liggen.  
Het is de basis van groente telen op een heuveltje. Hij heeft de kunst 
afgekeken bij zijn Zweedse vrienden die op soortgelijke heuveltjes tot ver in 
het najaar nog groente kunnen oogsten, ondanks hun noordelijke ligging. Op 
de rijen met hout komen nog graszoden omgekeerd te liggen en daarop de 
teelaarde.  
Het principe kende ik wel uit de permacultuur maar ik heb het nog nooit 
toegepast zien worden. Ik ga nu zeker met enige regelmaat bij Rob kijken hoe 
het hier bij hem uitwerkt, ben zeer benieuwd naar het resultaat. In de 
permacultuur heeft deze oude Oost-Europese teeltmethode de naam 
Hügelkultur gekregen. Een oud principe dat weer nieuw leven werd 
ingeblazen door de Oostenrijker Sepp Holzer.  
De basis is het rottende hout, dat geeft jarenlang voeding aan de planten en 
ook warmte waardoor het teeltseizoen wordt verlengd. De heuvel houdt bovendien ook water vast waardoor 
water geven volgens de experts ook niet meer nodig is.  
Wil je meer lezen of weten over deze teeltmethode dan kun je jouw zoektocht op het internet bijv. hier beginnen. 
 
Henk Klein Baltink 

 
Een van onze 
meest trouwe - 
niet contributie 
betalende - vaste 
gasten, 
vanmorgen op 
de foto gezet. 
Springt 
onbekommerd 
rond en laat zich 
niet pakken. 
 
 
 

https://www.nudge.nl/blog/2013/04/22/simpel-en-effectief-tuinieren-hugelkultur/
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Alle eikeltjes verzamelen!! 

Je hebt ze waarschijnlijk al wel eens gehoord, de dames biggetjes 

Knorretje en Krulletje. Want naast onze tuin, aan de andere kant van 

de heg, zijn Marian en Joanne begonnen met de voorbereiding van 

hun biologische tuinderij.  

Om de grond gebruiksklaar te maken zijn twee biggetjes aangekocht. 

Ze woelen op zoek naar eten het gras om zodat de grond als het ware 

voorbewerkt wordt om er daarna groente in te kunnen kweken. 

Maar ze groeien hard en kunnen best wat extra voeding gebruiken. 

Eikeltjes vinden ze heerlijk. Dus als je eikeltjes opharkt uit jouw tuin 

of van de paden, gooi ze niet weg maar bewaar ze voor de biggetjes. 

Je kunt ze afleveren bij de Pipowagen die naast de heg bij de 

Molshoop staat. Er staat een korf met een voorraad eikeltjes naast de 

wagen.  

Sinds kort hebben de biggetjes gezelschap van de twee geitjes Teddie 

en Bobbie. Ook die vinden eikeltjes heerlijk. Ben je geinteresseerd in de plannen van Marian en Joanne voor de 

biologische tuinderij? Hun flyer vind je op het prikbord in de Windhoos.  

Meer foto's van o.a. de biggetjes staan  op Instagram - moestuinverhalen.  

 

Henk Klein Baltink 

 

 Het kruidenhoekje 

 

De Goudsbloem – door Sandrien Lammers 
 
Goudsbloem; wat een mooie naam denk ik als ik het intyp. Denkend aan de 
prachtige oranje kleur in allerlei varianten. Oranje licht en donker en geel. 
Enkelbloemig, dubbelbloemig, met een oranje hart of een roestbruin hart. 
De heerlijk pittige, kruidige geur van blad en stengel. 
 
En wie bloeide deze week na de eerste vorst nog door tussen mijn afstervende 
tuin? De Calendula Officinalis L. (Latijnse naam van de Goudsbloem) die 
tussen mijn aardbeien was opgekomen. 
Hij heeft een speciale plek in mijn hart. Een tuin zonder Goudsbloem is niet af 
voor mij. 
 
Bijna iedereen heeft wel een tubetje calendula in huis (zalf van Goudsbloem). 
Het werkt bij allerlei wondjes, zweertjes en huidirritaties. 
Vroeger legde men het hele gekneusde kruid op een zwerende wond. 
In de Amerikaanse burgeroorlog had men daar goede successen mee lees ik in Melly Uildert. 
Maar niet alle variëteiten lenen zich voor medicinale doeleinden. 
 
 

https://www.instagram.com/moestuinverhalen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mellie_Uyldert
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Zij schrijft ook: Calendula maakt alles los wat zich heeft vastgezet. Vooral bij verstopping in het onderlichaam: 
Maagontstekingen, maagzweer, opgezette klieren, menstruatieklachten en opgezwollen lever. 
Maar ook zeker bij kanker past deze kruidige bloem bij het lymfatische zenuwstelsel. 
Wat een kracht toch in de natuur. Al die verschillende stofjes uit wortels, blad en bloem die ons helpen en 
ondersteunen. Steeds weer heb ik diep respect voor deze medicinale planten. 
 
Er is Calendula tinctuur, zalf en thee.  
De Calendula plant lijkt in gebruik een beetje op de werking van de wilde 
oranje zus namelijk de Arnica Montana. 
Deze is ook onmisbaar in onze huisapotheek en groeit hoog in de Alpen op 
licht vochtige weiden. In Duitsland o.a. worden Maria-beelden vereerd 
met een bos Goudsbloemen. Daar heet ie dan ook Mariagold. 
 
Vroeger maakten ze zalf door de bloem gewoon te mengen in de 
varkensreuzel, later in de wolvet. Simpel toch ? 
 
Mijn moestuin-buurvrouw Hylkia, vertelde me dat het zeer gezond is elke 
dag de thee van een verse bloem te drinken. Het is op zich al een feest dat 
te kunnen doen. Gewoon heet water en dan een bloem in je theeglas, 
blaadje erbij. 
 
De bloembladeren bevatten veel kleurstof. En zijn vanwege hun kleur ook prachtig in je ontbijt, op je taart en ijs , 
salades, etc. Kleine fel oranje snippers die passen overal bij. Doe ze eens door je rijst… maakt het mooi geel! 
Je kunt ze vers eten en in juni en augustus ook drogen in een ruimte zonder zon, in je droogmachine of in de 
oven. Verwerk ze zo snel mogelijk boven de 35 graden. 
 
Let wel op als je thee zet of bloemen en kruiden eet. Doe dit niet uit een gekregen boeket of een plant uit het 
tuincentrum. Hi 
er zitten vaak veel gifstoffen in. 
Natuurlijk uit je eigen tuin en dan het liefst met biologisch niet gemanipuleerde zaden. 
Deze zijn het best voor mens en dier. En deze zaden kunnen weer opnieuw tot bloei komen. 
Veel andere zaden zijn met gif bewerkt en kunnen niet vermeerderd worden uit hun eigen zaad. 
 
Het is een makkelijke en rijkbloeiende plant, vaak ook nog winterhard. Dit geeft vroeg bloemen, wat een rijkdom 
in de eerste lente dagen. 

Maar hij is wel een zonaanbidder. Hij houdt van lichte grond en je kan proberen hem al in de 
herfst voor te zaaien. Hij zaait zichzelf ook makkelijk uit als je de bloemen door laat schieten 
in het grappige halve maanvormig zaad.  
Hij is goed te knippen voor op tafel. En als je dode bloemen blijft knippen bloeit ie eindeloos 
door. 
Hij houdt van niet teveel water. Lichtvochtig is genoeg. 
Ook bij het zaaien hoef je de zaden maar onder een kleine laag aarde aan te drukken. 
De Calendula is een grondverbeteraar dus in mijn tuin overal welkom. 

Zet hem aan de voet van planten dan neemt ie geen extra ruimte in. Zoals courgette, bonen en tomaat. 
Daar gaat hij ook draadwormen tegen … en de mieren houden ook helemaal niet van deze geurende oranje 
bloem. 
 
Zeer veelzijdig dus, de Calandula Officinalis. 
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Er zijn plannen om samen meer te doen en te leren over het drogen van planten en bloemen in onze moestuin. 
Misschien kunnen we een verrijdbare droogoven bouwen samen? En eens een workshop over tincturen of een 

olie maken? Er zijn veel mensen in ons tuincomplex die er veel van weten. Zou mooi zijn deze 
oeroude kennis te delen en weer echt te gaan gebruiken. 
 
Laten we weer eens enthousiast plannen maken en wensen uitspreken met een glas wijn en 
een vuurtje op 1,5 m. Er is al een datum geprikt: zondagmiddag 20 december in de tuin. 
Het vuurtje aanwakkeren, ideeën koesteren. En een actieve groene rol spelen in verspreiden 
van kennis met volwassenen en kinderen in de omgeving. 
 
Groet, 
Sandrien Lammers 

 
 
 
 
Mierikswortel eten en olie maken 
In veel landen wordt de mierikswortel regelmatig bij de maaltijd 
gebruikt. In Nederland wat minder.  
Dat is eigenlijk heel jammer, omdat ze heel gezond en geneeskrachtig 
is. 
Het is een heel fijne meerjarige plant om in de tuin te hebben.  
Haar jonge bladeren en ook de bloemen zijn heerlijk pittig door de 
salade en haar wortel kan meestal geraspt extra pit geven aan 
gerechten.  
 
Maar ook geneeskrachtig is ze erg waardevol.  
Lees hier meer over deze fijne wilde plant en hoe je er onder meer 
een olie van maakt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://harmonycenter.nl/mierikswortel-olie/?fbclid=IwAR0aOh5dIMAxJ418p630I2p6pUJ-5r5bsCCgUdon1yrslT0LVK5jsMGo7Dg
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 Volgende nieuwsbrief 

 

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

  

 Contactgegevens  
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Ger Tielen 
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