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 Van het bestuur 

 
Ledenvergadering 
Een ledenvergadering in februari zit er niet in. De lockdown laat het niet toe. Vandaar dat het bestuur zint op 
alternatieve wegen om verantwoording af te leggen aan de leden en om goedkeuring te vragen voor nieuw beleid 
en nieuwe besluiten. Wij vrezen dat een veilige en verantwoorde ledenvergadering in traditionele zin mogelijk pas 
in het najaar kan plaatsvinden.  
 
Het bestuur denkt er nu aan verantwoording over het afgelopen jaar af te leggen door alle leden het algemene en 
financiële jaarverslag te doen toekomen. De leden kunnen vervolgens per brief of email reageren en desgewenst 
in online gesprekken. Vragen en opmerkingen kunnen dan langs dezelfde kanalen worden beantwoord. Een 
samenvatting van gemaakte opmerkingen en reacties van het bestuur kan vervolgens aan de nieuwsbrief worden 
gehecht. En tenslotte kunnen bij de eerstvolgende gelegenheid, die zich aandient voor de jaarvergadering, 
definitieve besluiten worden genomen 
 
Toekomstvisie 
Het bestuur verwacht deze maand en in de eerste week van februari verdere gesprekken te kunnen voeren met 
partijen zoals het Utrechts Landschap en de ontwikkelingsmaatschappij BPD (voorheen Bouwfonds). Daarmee is 
de consultatieronde compleet en kan het bestuur zijn concept toekomstvisie aan de leden afronden en 
voorleggen voor reacties en bespreking. Mogelijk neemt het bestuur dit mee bij de verzending van de jaarstukken 
en volgt het daarin eenzelfde lijn voor discussie en besluitvorming. Zo voorkomen we volledige stilstand en geven 
we alle leden gelegenheid hun zegje te doen.  
 
Urgente besluiten 
Het bestuur beraadt zich verder op een stimulerende maatregel met betrekking tot het netjes opleveren van 
tuinen. Wellicht kan op de hierboven bedoelde wijze het draagvlak worden getoetst zodat we in elk geval een 
tijdelijke of voorlopige oplossing vinden die we gaan uitvoeren, later te bekrachtigen of weer teniet te doen in de 
ledenvergadering. 
 
Vacatures 
We zijn op zoek naar een coördinator voor de nieuwsbrief. Het doel van de nieuwsbrief is om leden te informeren 
maar ook om hen te betrekken bij de tuin en om een verenigingsgevoel te creëren. Het samenstellen hiervan is 
een leuke klus, het is niet moeilijk en kost slechts een paar uurtjes in de maand. Wil je hierover van gedachten 
wisselen, bel dan met de huidige coördinator, Kirsten Vonk: 06-21292037. De nieuwsbrief van maart is haar 
laatste.  
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Ook is er een vacature voor het beheer van de website. De belangrijkste taken zijn het inhoudelijk beheer van de 
website (teksten en foto's plaatsen), beheer van de emailadressen van Eigen Oogst, en het actuele overzicht van 

de tuin maken & plaatsen. Het kost hooguit een paar uurtjes per maand. Meer info bij het bestuur.  
  
Wachtlijst 
Het bestuur heeft in de afgelopen maanden een tiental nieuwe tuinders kunnen inschrijven en ziet – gelet op de 
voortdurend binnenkomende nieuwe blijken van belangstelling - een nieuwe wachtlijst groeien. Dat is fijn, omdat 
we blijkbaar in een groeiende behoefte voorzien. De tijd zal leren of we aan deze behoefte kunnen blijven 
voldoen.  
 
Met vriendelijke groet, 

Ger Tielen 

Gerard Rosinga 

Richard Versmissen 
 

 Van de tuincommissie 

 
Nu de nieuwe tuincommissie een jaar operationeel is, blijkt dat er extra hulp nodig is voor de vele klussen op ons 
tuincomplex. Om iedereen in de gelegenheid te stellen hieraan een bijdrage te leveren, introduceren we een 
maandelijks klusweekend, namelijk:  
 
HET LAATSTE WEEKEND VAN DE MAAND!!! 
vanaf maart t/m oktober (eerste weekend 26 , 27 en 28 maart) 
vrijdag van : 14.00 uur - 16 uur (in de zomer eventueel in de avond) 
zaterdag van : 11.00 uur - 13.00 uur 
zondag van : 12.00 uur - 14.00 uur 
 
Van ieder lid wordt verwacht, volgens het huishoudelijk reglement, zich minstens één dagdeel per jaar in te zetten 
voor onze vereniging. We denken dat we met het introduceren van de maandelijkse klusdagen, het voor iedereen 
mogelijk maken mee te doen. 
Hieronder staat een overzicht van de klussen. We hebben ze in 4 categorieën geplaatst. Iedere categorie heeft een 
coördinator die de leden wegwijs kan maken. De tuincommissie en het bestuur houden contact met de 
coördinatoren. 
 
Je kunt kiezen uit de onderstaande categorieën. We verzoeken je je keuze vóór 1 februari te mailen naar 
tuincom@tveo.nl 
 
Bestuur - communicatie - administratie 
Meehelpen organiseren van allerlei activiteiten  en uitvoeren van de LIEF- EN LEEDPOT 
Samenstellen nieuwsbrief (vacature) 
Ledenadministratie  en boekhouding 
Website - (redactie - onderhoud) 
 
Groenonderhoud 
Maaiploeg hoofdpaden en tussenpaden (zie ook categorie technische dienst) 
Afsteken kanten hoofdpaden 
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Wilgenboom knotten 
Knippen hagen en schoonhouden onder de hagen (i.v.m. ratten ) 
Beheersing ongedierte 
Schoonhouden ingang 
Plantenverzorging rondom Windhoos 
Vuil afvoeren naar b.v. de stort 
 
Technische Dienst 
Instructie bediening maaimachines, frees, heggenscharen 
Onderhoud machines, slijpen heggenscharen, oppompen banden kruiwagens 
Waterleiding, elektriciteit    
Poort en hekken 
Mettertijd uitzetten van nieuwe palen op de tuinen. 
 
Huishoudelijk werk 
Schoonhouden Windhoos, koelkast controleren op artikelen over datum, wasgoed, afvoer vuil, plastic, papier en 
restafval 
Koffie zetten voor de klusdagen 
Inkoop koffie, thee, suiker, koffiefilters, afwas/schoonmaakmiddelen 
Onderhoud WC en inkoop wc papier en zaagsel 

 
STUUR JE KEUZE VÓÓR 1 FEBRUARI: tuincom@tveo.nl of stuur hier je vraag naar toe als je meer informatie wilt 
over een klus. 
 

Henk Klein Baltink is zo’n tuinlid die al vele tuinklussen op zich heeft 
genomen. Een greep uit de klussen: Reparaties in de Windhoos, 
onderhoud & reparatie van machines, op zoek naar geheimzinnige 
lekken in het waterleidingnetwerk onder de grond, reparatie van 
kranen, verzorgen van de website, bijhouden van de plattegrond van 
de tuin en zijn laatst opgeleverde klus is een nieuw slot in het 
toegangshek.  
Geen gedoe meer met het openen of dicht doen van het hek.  
Aan degene die als laatste weggaat bij de tuin het verzoek om het 
hek op slot te draaien. 
Mocht je Henk in het wild tegenkomen in de tuin; hij vindt het leuk je 
ideeën over tuinieren te horen. En als je dan toch met hem in 

gesprek raakt, geef hem een knuffel. O nee, dat mag natuurlijk niet      . Een aanmoedigend bedankje is hem 
gegund. 
 
Zaden en bonenstaken bestellen 
De bestellijsten van de zaden kunnen nog tot 22 januari worden ingeleverd. Dat kan door de formulieren in de 
plastic box te deponeren in de Windhoos of bij mij in de brievenbus; Schroeder van der Kolklaan 36, Den Dolder. 
 
Per mail graag doorgeven als je bonenstaken van 2.70 m á 82 eurocent wilt hebben (j.pinxteren@kpnmail.nl) 
Ook tot 22 januari. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bes van Pinxteren 
 

mailto:tuincom@tveo.nl
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Mest bestellen 
Dit jaar wordt er weer gezamenlijk mest ingekocht voor de leden die hun 
stuk grond willen bemesten. 
Het gaat om gemalen oude koeienstalmest. Een richtlijn voor wat je nodig 
hebt maar meer of minder mag ook: 
 
1 m3 mest voor 100 m2  à € 36,25. Dit zijn 12 kruiwagens. 
0,5 m3 mest voor 50 m2 à € 18,13. Dit zijn 6 kruiwagens. 
(1 m3 = 1 kuub) 
  
Bestelwijze: 
Vóór 31 januari 2021 het bedrag overmaken op bankrekeningnummer 
NL55 INGB 0006 2388 46 ten name van Tuinvereniging Eigen Oogst, onder vermelding van tuinnummer en aantal 
kubieke meters (m3). 
 
Datum levering mest: Vrijdag 12 februari 2021. 
De mest wordt gestort op het grasveld naast de parkeerplaats bij de poort van Eigen Oogst. 
Exact tijdstip is niet bekend. Zodra de mest is gestort, kan je op vrijdag en in het weekend beginnen met kruien. Er 
zijn kruiwagens beschikbaar maar wellicht is het handig je eigen schep mee te nemen. 
 
Namens de tuincommissie, 
Caroline van der Hoeven 

 

 Mededelingen 

 

Zaterdag 9 januari, na dagenlang een grijze lucht straalt eindelijk weer de zon en is het vrijwel windstil. En al is de 
buitentemperatuur laag, in de zon is het heerlijk. En na weken van een bijna verlaten tuin stromen de nieuwe 
tuinders toe om hun sleutel op te halen en hun 'landje' in gebruik te nemen.  
Allemaal enthousiast en vol goede zin en moed om eigen groente en bloemen te telen. De erfenis van de vorige 
tuinders wordt bekeken: tuingereedschapkisten en compostbakken zijn in trek, over aardbeien, tegels en stokken 
wordt getwijfeld, wel of niet overnemen. Tips en ervaringen van meer doorgewinterde tuinders worden 
belangstellend aangehoord.  
 
De nieuwe oogst tuinleden: Helene & Trix (61a), Ingrid & Hans (61b), Aly (40b), Samgaté (50b), en Mariella met 
gezin (64b) kunnen nu van start.  
Jannieck (5b), Marco (26b), Anne (58c), Rika (50a), Ellis & Kees (31a), Esther (63b), en Noortje met medetuinders 
(46a) hadden al eerder de sleutel gekregen.  
Allemaal veel tuinplezier en een rijke, smaakvolle oogst gewenst. Welkom op onze mooie locatie, welkom bij 
Eigen Oogst! 
 
Caroline van der Hoeven en Henk Klein Baltink  
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Zaden delen 

Op het prikbord in de Windhoos kun je zaden aanbieden die je over hebt. En je kunt 

zaden van het bord halen die je zelf wilt gebruiken.  

 

 
Potten plantenasiel 
Beste mensen,  
Bij het strookje van het tuinplantenasiel staat 
een smeedijzeren plantenrek. 
De potten die daarin staan zijn niet om mee te 
nemen. 
Er missen er nu drie, als iemand van de tuin deze 
heeft meegenomen, dan aub graag weer terug 
zetten. 
Dank u wel,  
groeten Greet Rolff 
 
 

 

 

 

 

 
Naambord 'Eigen Oogst' boven poort 
Ons naambord boven de poort met de tekst “Tuinvereniging 
Eigen Oogst” is ooit eens geschilderd door mevrouw Van der Pol. 
Maar de tand des tijds en groene aanslag hebben het bord 
aangetast. Tijd dus om het bord op te frissen of een nieuw 
ontwerp te maken. Laat jullie creativiteit er op los en maak een 
schets voor een nieuw naambord boven onze monumentale 
ingang. Stuur je ontwerp voor 8 februari naar info@tveo.nl dan 
zullen we in de volgende nieuwsbrief de ingezonden ontwerpen 
presenteren en mag iedereen één voorkeur uitspreken.  
 
Komt er geen beter, creatiever en/of toekomstbestendiger 
ontwerp dan gaan we het huidige bord opknappen. Onlangs is al 
de balk waarop het naambord is bevestigd een tiental cm hoger 
geplaatst en is ook een verrot eindstuk er afgezaagd. Nu moet de 
balk nog wel geschuurd en opnieuw geverfd worden. Er zijn dus 
in ieder geval een paar handige (kunst)schilders nodig. Heb je zin 
om aan het opknappen van het naambord en/of de balk bij te 
dragen, stuur dan je reactie aan info@tveo.nl 
 
Groet Henk 
 
  

mailto:info@tveo.nl
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 Het kruidenhoekje 

 
Salie 
In Frankrijk staat de wilde Salie met paars blauwe bloemen nog wel in de 
bermen langs de weg. Ik heb hem wel eens uitgestoken en meegenomen… 
maar hij vindt het in onze grond echt niet lekker. 
Er zijn wel 800 verschillende soorten Salie. Ook hoog in de bergen en in hele 
warme landen groeien bijzondere soorten. Ik zou wel eens zo ‘n Salie 
kruidentuin willen bezoeken! 
 
Maar voor in je tuin om bijvoorbeeld te eten kies je de Salvia Officinalis. Deze 
heeft grijsgroene bladeren in de vorm van een smalle tong en draagt violet 
paarse bloemen aan de top. Koop een biologische Salieplant want als je hem in 
een tuincentrum koopt zit er enorm veel bestrijdingsmiddelen op. 
 
Sinds de Romeinen en de Grieken wordt Salie o.a. gebruikt voor rituelen en vruchtbaarheid. Denk maar aan de 
White Sage Smudge die nu veel gebruikt wordt in rituelen waarin rook reinigt. 
Een sterke geur die niet iedereen kan waarderen. Het is ook een plant die reinigend werkt op het bloed en 
bacteriën doodt. Mellie Uylert zegt; beter dan een modern antibioticum. 
 

De etherische olie in de plant zorgt voor meer balans in de 
hormoonhuishouding. Dus helpt Salie al eeuwen zowel bij 
menstruatieklachten als de overgang. Echte een vrouwenkruid! 
Maar ben je zwanger, gebruik dan geen Salie! 
 
Het stofje rozemarijnzuur in de plant is een sterke antioxidant en werkt weer 
goed voor het geheugen. 
Deze stof zit ook in Oregano, Rozemarijn, Citroenmelisse en Marjolein. 
Dus vandaar dat je elke dag royaal kruiden aan je eten kan toevoegen want 
daar zit natuurlijk veel meer in dan alleen een smaakje. 

 
Hoewel met dit keukenkruid zou ik dat niet doen. De smaak is scherp, sterk en overheersend.  
Een eetlepel gehakte bladeren is genoeg. Pompoen en Salie schijnt erg lekker te zijn. Net als Salie roomboter. 
Maar ook bij vis, vlees en groenteschotels. Of gefrituurde salie blaadjes!! 
 
Salie is van oudsher geweldig bij keelpijn of keelontsteking. Zet een pot thee van gedroogde Salie en drink dat 
door de dag met slokjes of gorgel ermee. Te veel Salie thee is dan weer niet zo handig. 

Een beker melk getrokken met twee salie bladeren is een ouderwets middel om goed en 
ontspannen mee in te slapen. 
 
De plant is goed winterhard en je kan dus het hele seizoen oogsten of een voorraad gedroogde 
bladeren aanleggen. Regelmatig wat takken een stukje terug snoeien houdt de plant wat 
compacter. 
De bijen zijn er dol op alleen al daarom zou je Salie in je tuin en op je balkon moeten zetten .  
 
Groet, Sandrien Lammers 
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 Tuintips 

 
Kool is superfood 
Kolen bevatten veel vitaminen, mineralen en 
volop geneeskrachtige eigenschappen. Kool 
bevat zelfs meer vitamine C dan een 
sinaasappel. 
Vaak eten we het hart van de kool. Maar wist 
je dat de bladeren van de kool ook erg lekker 
zijn om te eten?  
Laat ook zeker een aantal kolen doorschieten 
ieder jaar, want de bloemenpracht trekt veel 
bijen en andere insecten aan. 
Hier lees je meer inspirerende tips over kool van het Harmony Center. 
 
 
 

Een ander leuk artikel van het Harmony 
Center gaat over zaden. Verrassende tips en 
wetenswaardigheden over zaden vind je 
hier.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gebruik alleen blauwe netten 
We hebben het vorig jaar al in de nieuwsbrief gezet maar misschien is het handige 
informatie voor nieuwe leden:  
Het blijkt dat vogels zwarte of groene netten over onze gewassen niet goed 
kunnen zien. Er is natuurlijk niets mis mee om je gewassen te beschermen maar 
het is beter om dat met een blauw net te doen. De blauwe kleur schrikt vogels af 
en daardoor kan vogelsterfte door verstrikking meestal worden voorkomen. Men 
denkt dat vogels de blauwe netten zien als water, waardoor ze er niet in de buurt 
komen. 
 
 
 
  

https://harmonycenter.nl/kool-is-superfood/?fbclid=IwAR31DFWAqkmVgx07y4I2fV6fkK3e2URapV-J-wL7DzlzqZl5NHVL_bfw4U8
https://harmonycenter.nl/alles-over-zaden/?fbclid=IwAR1Au9usDxxpyU3zcBACOr8VJB1xPLknlVgKhqif7zc1CpFGn5WInqMLK4Q
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De wintertuin van Eigen Oogst 
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 Volgende nieuwsbrief 

 

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