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 Van het bestuur 

 

 
Foto: Henk Klein Baltink 

Graag wenst het bestuur de lezers van onze nieuwsbrief prettige feestdagen en een goede gezondheid in een 
hoopvol nieuw jaar. Voor de tuin hopen we op enige vorst en voldoende regen om in het voorjaar aan de slag te 
kunnen. We kijken terug op een vruchtbaar 2020 en kijken met gepast optimisme naar de toekomst.  
 
Ledenvergadering februari 
Met een slag om de arm voor wat betreft Covid-19 denken we de komende ledenvergadering in de maand 
februari te kunnen laten plaatsvinden. Desnoods als online vergadering. In de tussentijd zal nog overleg plaats 
vinden met onder meer Altrecht en Reinaerde over de randvoorwaarden bij een toekomstplan. Wij hopen de 
contouren van zo’n plan op de ledenvergadering te kunnen voorleggen.  
 
Overleg Reinaerde 
Eind november is overleg gevoerd met Reinaerde, de zorgorganisatie die het dierenverblijf voor cliënten 
exploiteert, dat binnen de muren grenst aan onze tuinen. De voorlopige conclusie is dat Reinaerde evenals Eigen 
Oogst haar activiteiten in de toekomst het liefst wil blijven voortzetten op dezelfde grond. In vervolggesprekken 
gaan we bekijken hoe wij onze gemeenschappelijke belangen het beste kunnen dienen en op elkaar kunnen 
afstemmen, mede met oog voor de landschappelijke en cultuur-historische waarde van het gebied en in het licht 
van de ontwikkelde gebiedsvisie. Als goede buren verder boeren, zou je kunnen zeggen.  
 
Vacatures 
We hopen goede kandidaten te vinden voor enkele ontstane vacatures. Kirsten Vonk legt nadat ze jarenlang de 
maandelijkse nieuwsbrief uitstekend heeft verzorgd de pen neer. Wie is er bereid haar op te volgen als 
samensteller van de nieuwsbrief? De nieuwsbrief is uitgegroeid tot het belangrijkste communicatiemiddel binnen 
onze vereniging en dient het samenspel tussen het bestuur, de tuincommissie en de leden. Ook worden er 
inspirerende, veelal seizoensgebonden artikelen in opgenomen. Heb je enige ervaring met tekstredactie en 
vormgeving, of denk je ingewerkt te kunnen worden, vraag dan de functiebeschrijving even op bij het bestuur 
(bestuur@tveo.nl) of bij Kirsten. Het is een leuke klus om te doen.  
 
Vacante tuinen 
Door vertrek van een tiental leden en huurders zijn er tuinen vacant geworden. Maar er melden zich nog altijd 
met enige regelmaat nieuwe huurders waardoor we in het voorjaar mogelijk weer een wachtlijst zullen hebben. 
Hoe dan ook zijn we blij met en voor de nieuwe huurders, bij wie we veel enthousiasme waarnemen.  
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Praktische zaken 
Een veelheid van kleinere en grotere kwesties komt in de winterperiode aan de orde. Zo willen we voorstellen om 
straks de tarieven voor de tuinborg af te stemmen op de grootte van het perceel. En we gaan een check doen op 
de feitelijk door huurders in gebruik genomen tuinoppervlakte. Hier en daar zal redelijkerwijs correctie van de 
berekende huur voorgesteld kunnen worden. Maar wees gerust, alles in goed overleg en met inachtneming van 
mogelijke oude afspraken.  
 
Met vriendelijke groet, 

Ger Tielen 

Gerard Rosinga 

Richard Versmissen 
 

 Van de tuincommissie 

 
Alweer de laatste maand van het bijzondere jaar 2020. Ineens is het winter. Gelukkig hebben velen hun tuin in 
november bij mooi weer kunnen opruimen. 
 

Helaas heeft Fieke den Hollander zich definitief om gezondheidsredenen teruggetrokken uit de tuincommissie. 
Jammer, want onze samenwerking was heel prettig. Dank je wel voor je enorme inzet namens alle leden. 
 

Vanaf volgend seizoen willen we de algemene tuinklussen wat meer verdelen onder de tuinleden. Zo krijgen alle 
nieuwe leden van het bestuur een welkomstbrief waarin o.a. staat dat ze een dagdeel per jaar meehelpen met 
een klus. Dit geldt ook voor de overige leden want dat is ooit gezamenlijk zo afgesproken en is vastgelegd in het 
huishoudelijk reglement.  
Daarom willen we volgend jaar een maandkalender opstellen met alle klussen die gedaan moeten worden en 
waarvoor ieder tuinlid zich kan opgeven. Te denken valt aan klussen zoals heg knippen, onderkant heggen 
schonen, gras maaien, onderhoud paden, paden afsteken, mollen vangen, rattenbestrijding, schoonmaken 
Windhoos, onderhoud tuin rondom Windhoos, wc onderhoud en technisch onderhoud van machines. 
 
Bestellen zaden, bonenstaken en mest 
Via de vereniging kan men zaden bestellen, wat korting oplevert. In de Windhoos liggen folders voor biologische 
en niet-biologische zaden. Tot half januari kunnen de bestellijsten in de plastic box geplaatst worden. 
Via mij, Bes van Pinxteren, kan men ook bonenstaken van 2,70 m bestellen, kosten: 88 eurocent per stuk. Je 
bestelling kun je mailen naar j.pinxteren@kpnmail.nl. 
 
In het nieuwe jaar volgt informatie over het gezamenlijk inkopen van mest. 
 
Rest ons u allen namens de tuincommissie toe te wensen: 
PRETTIGE FEESTDAGEN en EEN VOORSPOEDIG 2021 
 

Met vriendelijke groet: 
Caroline van der Hoeven 
Bes van Pinxteren 
 

 

mailto:j.pinxteren@kpnmail.nl
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 Mededelingen 

 
Voor het Zeister Magazine heb ik een artikel geschreven over 
de biologische tuinderij van Marian Kesler en haar dochter 
Joanne van Winsen.  
De tuinderij ligt naast onze moestuin, aan de andere kant van 
de heg. In het artikel legt Marian uit dat ze een brug willen 
slaan tussen o.a. het dorp en de WA Hoeve.  
Hier kun je het artikel lezen. 
 
Groet, 
Kirsten Vonk 
 

 

 
Restverwerking 
Nadat ik een grondvoedertafel en een hangende 
voedertafel had gemaakt, bleef er nog een stukje 
balk van larikshout over. Dat leek mij een mooi 
begin voor een nieuw informatiekastje voor aan de 
poort. De rode kast was groot en gammel en benam 
geïnteresseerde voorbijgangers voor een deel het 
zicht op onze mooie tuinen.  
Met nog een paar andere stukjes resthout en een 
deel van het plexiglas uit de rode kast, heb ik een 
nieuw bescheiden kastje gemaakt dat nog vele 
jaren mee kan. Alleen daarom al moeten we na 
zomer 2023 wel blijven bestaan :-)  
Op het informatieblad heb ik ook een QR-code voor 
onze website toegevoegd. Even scannen met je 
mobiel en je kunt direct zonder het adres in te 
typen door naar de website.  
Henk (tuin 43) 

 

 Kruidenhoekje 

 
Rozemarijn – door Sandrien Lammers 
 
Rosmarinus Officinalis is de Latijnse naam. Dit kruid is eigenlijk een 
struikachtige die wel een meter hoog kan worden. 
Rozemarijn bevat veel hars in zijn houtachtige stengels en veel geur in 
zijn blaadjes en mooie licht blauw of paarse bloemetjes. 
De plant is zo aromatisch en sterk van geur en smaak dat je er niet 
teveel van moet gebruiken.  
Vaak vind ik de aardappeltjes uit de oven wel iets te royaal  bestrooid. 
 

https://www.zeistermagazine.nl/ietsnieuwsbeginnen
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Vroeger werd dit kruid al verbrand om de lucht te zuiveren. Zowel in gevangenissen als ziekenhuizen.  
Ook bij de pest werd het soms in een halsketting gebruikt. Zeer antiseptisch dus. Stimulerend, beschermend en 
ontsmettend. 
 
Zelf gebruik ik het in de douche elke ochtend. Een grote plastic beker vol heet water waar ik 2, 3 druppels 
rozemarijn essentiële olie in doe. Na het ijskoud afdouchen giet ik dit lekker over mij heen. Ruikt zalig en je bent 
direct wakker. Echt een traktatie.  
 
De etherische olie van rozemarijn is stimulerend en prikkelend. Het maakt helder in het hoofd en stimuleert het 
geheugen. Fijne geur om bij te studeren dus of om een dul moment te veranderen in actie! 
Griekse studenten droegen daarom vaak een krans van deze takken in het haar. 
De olie uit het kruid  is niet alleen goed voor je hersenen maar ook je hoofdhuid is gebaat bij regelmatig een 
drupje in je shampoo en conditioner. Reinigende haarspoeling: Giet kokend water over twee eetlepels vers kruid. 
15 laten trekken en zeven. Na het wassen over je hoofd gieten. 
 
Je kan het kruid en de olie inzetten bij geheugen en geur verlies en voor een goede spijsvertering (vet eten bijv). 
Maar ook pijnlijke spieren en koude voeten kan je er mee heerlijk mee masseren. Echt ook een winterkruid dus. 
 

Wij kennen rozemarijn wellicht van het kruid bij vlees en barbecueën. Het maakt 
het vlees zacht en geeft zijn pittige geur af. Leuk is om eens wat kwastjes te 
maken van takjes van de struik om je olie op het vlees te smeren. 
 
Of bak je zelf brood? Het is niet alleen in of op het brood lekker, maar ook 
gewoon een takje in de oven leggen bij het bakken van brood geeft al extra 
aroma. 
 

Standplaats: Het liefst staat de plant niet in te zure grond  (steen dus erbij doen). Wel in de volle zon. 
De plant kan goed tegen luchtverontreiniging, en vroeger stond ie zelfs vlak bij de zee in t zand…. 
Door zijn geur heeft de plant nooit last van ongedierte. 
In het voorjaar is rozemarijn zeer makkelijk te stekken, trek een takje van 10 cm van een hoofdtak af. 
Zo zie je dat er een hieltje aan het takje zit. Verwijder de onderste blaadjes en zet in een potje met scherpzand en 
potgrond. Trekken op water is ook mogelijk. 
 
Eigenlijk voelt hij zich in een grote (stenen) bak het lekkerst. Met wat grind en wat grof zand erdoor staat ie dan 

lekker warm en iets hoger. Soms komt ie ineens de winter niet door… matige vorst in natte 
grond is moeilijker voor rozemarijn dan droge grond en voeten en dan felle vrieskou… 
Dus dat is in onze natte tuinen geen fijn vooruitzicht. 
 
Verkwikkend bad : Ben je aan het herstellen heb je gesport of erg moe? Voeg dan 50 gram blad 
toe aan 1 liter water en breng dit even aan de kook. Laat het 30 min. staan met de deksel erop 
om te trekken. Na het zeven aan je badwater toevoegen. 

 

Groet, 

Sandrien Lammers 
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 Tuintips 

 
Mulch helpt tijdens hete zomers 
Droogte en hitte maken een aantal teelten steeds moeilijker. De plantengroei valt stil door hitte-/droogtestress.  
Een test tijdens een hittegolf in 2018 wees uit: 

• Luchttemperatuur: 30 graden 
• Onbedekte grond: 50 graden 
• Grond onder 2 cm mulch: 30 graden 
• Grond onder 10 cm mulch: 23 graden 

Mulch dus om je plantenwortels, én het bodemleven, wat verkoeling te bieden. 
 
Mulchen betekent de bodem van de aarde bedekken met organisch materiaal. Dus met materiaal dat afbreekbaar 
is. Denk bijvoorbeeld aan: bladeren, houtsnippers, stro, hooi, bast, versnipperd tuinafval. Op Youtube kun je 
diverse video’s hierover vinden. 
 

 
Voorbeeld van mulchen 

 
Leven met mollen 
 
Je ziet ze zelden maar het resultaat van hun enorme graafkracht, de 
molshopen, liggen dezer dagen regelmatig op de groene graspaden en in de 
tuinen. Dat ze onze tuin bezoeken en ondergronds omploegen daar moeten 
we eigenlijk blij mee zijn. Het is een teken dat de grond genoeg gezond leven 
bevat om het voor de mol aantrekkelijk te maken. Of het mollen zijn of één 
mol is valt eigenlijk nog te bezien. Ze doen aan territoriumgedrag dus zullen 
niet zomaar een andere mol naast zich dulden. In hun zoektocht naar eten 
(vooral wormen, insecten, etc.) zullen ze ook wel eens de wortels van onze 
groenteplanten tegenkomen en opeten. Ik gun het ze. 
 
Wil je ze toch vangen dan kun je overwegen om ze levend te vangen in plaats van dodelijke klemmen te 
gebruiken. Vangen en ergens anders weer uitzetten is een optie, maar alleen de geur van mensen werkt al 
afschrikwekkend dus eenvoudig is het niet om ze levend te vangen.  
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Bovendien moet je de vangkokers dan wel regelmatig controleren want anders sterft een gevangen mol alsnog 
van de honger.  
De geur van de keizerskroon en wilde knoflook vinden ze ook niet lekker schijnt het. Maar de reikwijdte van het 
effect is beperkt en ook niet echt bewezen. Lege flessen half ingraven zodat de wind een fluittoon veroorzaakt 
kan ook helpen om de mollen weg te jagen, ze hebben een goed gehoor. Maar er schijnt ook wel sprake te zijn 
van gewenning. 
 
Het meest diervriendelijk en minste werk is om de mollen gewoon hun gang te laten gaan.  En accepteren dat er 
wat 'collateral damage' is, maar dat nemen we dan maar op de koop toe voor het feit dat ze ook nuttig 
opruimwerk verrichten. De molshopen kunnen we op de graspaden even uit elkaar harken en de gaten 
dichtmaken. Na een regenbuitje vind je van de grond in het gras niet veel meer terug. Voor wie geen hark heeft: 
er staat er een in de Windhoos. Wel even terugzetten na gebruik. 
 
Henk Klein Baltink 
 
 
 

 



 
Tuinvereniging Eigen Oogst 

 Volgende nieuwsbrief 

 

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

Nieuwsbrief: nieuwsbrief@tveo.nl 

 

 
Kirsten Vonk 

 

‘Koolmeesje’ 
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