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 Van het bestuur 

 
Toekomstvisie 
Het bestuur hoopt zijn concept toekomstvisie op afzienbare termijn af te ronden. Het blijkt niet gemakkelijk in 
Coronatijd alle voor de tuinvereniging relevante gesprekken te kunnen agenderen en te voeren. Maar we blijven 
ons best doen. Er ligt al een ontwerpvisie in grote lijnen met een begin van een investerings- en exploitatieplan. 
Dit plan behoeft nog enige precisering, alvorens wij het naar de leden kunnen sturen. We zijn vol goede moed dat 
het plan ons helpt goede besluiten te nemen ter wille van onze toekomst op langere termijn.  
 
Verantwoording 
Ook naderen het algemene en financiële verslag over 2020 hun voltooiing, alvorens we die kunnen voorleggen 
aan de leden. Over een mogelijke procedure van bespreking, in verband met de beperkingen die Covid 19 ons 
oplegt, hebben we al in de nieuwsbrief van december een boekje opengedaan. Uiteindelijk zal in een van de eerst 
mogelijke ledenvergaderingen besluitvorming bekrachtigd moeten worden over de verantwoording.  
 
Medewerking  
Het doet het bestuur goed dat erg veel leden positief hebben gereageerd op de oproep van de tuincommissie om 
in te tekenen op de talloze kleinere en grotere klussen die gedaan moeten worden. Hartverwarmend in koude 
dagen. Mogelijk kan ook het bestuur in de loop van het voorjaar versterking krijgen in de uitvoering van 
werkzaamheden.  
 
Tuinschouw 
Het onderwerp tuinschouw is al vaker aan de orde geweest in de nieuwsbrief. Het is prettig dat de Tuincommissie 
haar werkwijze op grond van haar bevindingen in de praktijk heeft kunnen aanpassen en verduidelijken. Hoe 
transparanter en zorgvuldiger hoe beter. Voor wie er belang in stelt heeft de commissie de schouwprocedure 
zoals die er nu uitziet op papier gezet en die wordt als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd. Later kan die ook 
via de website beschikbaar worden gesteld. De nieuwe tekst impliceert aanpassingen in het Huishoudelijke 
Reglement op het punt van hoogte van bomen en heggen, welke aan de leden zullen worden voorgelegd.  
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Werkplan bestuur  
Het bestuur heeft haar concept-beleids- en werkplan voor 2020 ietwat herzien, zodat het ook voor 2021 van 
toepassing kan zijn.  
 
Met vriendelijke groet, 

Ger Tielen 

Gerard Rosinga 
Richard Versmissen 

 

 Van de tuincommissie 

 
Nieuw lid tuincommissie 
Na een paar keer met ons mee vergaderd te hebben heeft Monique Buiting te kennen gegeven plaats 

te nemen in de tuincommissie. Caroline en ondergetekende zijn daar erg blij mee. 

Gezocht: samensteller nieuwsbrief 
Er is nog geen opvolger gevonden voor Kirsten Vonk die jarenlang onze maandelijkse nieuwsbrief heeft verzorgd. 

De nieuwsbrief is uitgegroeid tot een goed, informatief ledenblad. Wie wil het samenstellen van de nieuwsbrief 

op zich nemen? Dat kan ook met meerdere personen. Graag een berichtje naar bestuur@tveo.nl.      

Indeling tuinklussen voor leden 
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep je op te geven voor een tuinklus. Ruim 35 personen gaven zich al 

op en wel voor de volgende categoriën: 25 leden tuinonderhoud, 6 leden huishoudelijk werk, 2 leden voor het 

bestuur en 3 leden voor technisch onderhoud. 

We hopen dat de andere leden zich alsnog opgeven voor een klus. Er zijn dit seizoen 8 klusweekenden. Of we in 

de toekomst 3 dagen per weekend nodig hebben voor een klus zal moeten blijken. 

Hieronder de planning van maart: 
Vrijdag 26 maart van 14.00 uur - 16.00 uur 
Zaterdag 27 maart van 11.00 uur - 13.00 uur 
Zondag 28 maart van 12.00 uur - 14.00 uur 
 
De geplande tuinklussen: 
 
Tuinonderhoud 
Het afsteken van de hoofdpaden. Het zou prettig zijn als u uw eigen schop meeneemt. Uitlijntouw is aanwezig. In 
verband met corona maximaal 10 personen per keer. 
                                                                                                         
Huishoudelijk werk 
Het nalopen van de Windhoos. Wil Verkade verzorgt de was, Annie Hopster en Bes van Pinxteren verzorgen iets  
bij de koffie. In verband met corona niet meer dan 2 personen in de Windhoos aan het werk. 
 
Mocht u al dit weekend mee willen helpen, dan graag even een mailtje op welke dag (tuincom@tveo.nl). Bij te 
veel deelname in verband met corona sturen we een berichtje voor eventueel een andere dag of weekend. 
Op alle dagen is minimaal 1 persoon van de tuincommissie aanwezig. 
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Vrijdag 12 februari is de mest geleverd. Op de foto zie je de leden die een bestelling hadden geplaatst en de 
dampende mest naar hun tuin kruien. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namens de tuincommissie, 
Bes van Pinxteren 
Caroline van der Hoeven 
Monique Buiting 

 

 Mededelingen 

 
Ingezonden ontwerpen voor naambord  
 
Op mijn oproep in de vorige nieuwsbrief om een nieuw ontwerp voor het naambord boven de poort te maken, 
hebben maar liefst vier tuinders gereageerd. Samgaté van den Berg, Juliet de Barbanson, Roel Hoogenboom en 
Anne~Marijke van Dijken hebben een ontwerp voor een nieuw naambord opgestuurd. Deze ontwerpen zijn 
hieronder afgebeeld.  
 
Nu moeten we nog een keuze maken (of kunnen de ideeën misschien op creatieve wijze gecombineerd worden?). 
Je hebt tot 26 februari de tijd om jouw voorkeur aan mij door te geven via info@tveo.nl, als je wilt met een korte 
motivatie. De spelregels zijn eenvoudig; ieder lid van Eigen Oogst mag één keer per email een voorkeur opsturen 
via een emailadres dat bij de tuinvereniging bekend moet zijn.  
 
Alle vier ontwerpers alvast hartelijk dank voor de creativiteit en de tijd die jullie in het maken van de schetsen 
hebben gestoken.  
 
Henk Klein Baltink   
 
 
 
 

 

mailto:info@tveo.nl
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 Tuintips 

 
Bataat – zoete aardappel kweken 
Bataten zijn lekker en heel gezond. Daarnaast zijn bataatplanten vergeleken 
met aardappelen niet zo gevoelig voor ziekten en aanvallen van plaagdieren. 
Nadeel is alleen dat de bataat een lang en liefst warm groeiseizoen nodig heeft 
om mooie grote knollen te kunnen voortbrengen. Maar je kunt de natuur 
hierbij een handje helpen. Lees hier hoe je ze kunt kweken. 

https://harmonycenter.nl/bataat-of-zoete-aardappel-kweken/?fbclid=IwAR2wfmjFLj9JOcUuiJVUSPi82Rsv2iR-taynTim6dyoJdg0tSHhiHSnQ8yU
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Verhoogde bedden in de tuin 
Wat is het nut van werken met verhoogde bedden: 

1. Compacte grond voorkomen 
Omdat de grond niet belopen wordt en 
daarom niet compact, kan het spitten 
achterwege blijven. 

2. Efficiënt gebruik van meststoffen 
Omdat niet de hele moestuin maar slechts 
de bedden waar daadwerkelijk groente 
groeit bemest worden, kunnen we met 
minder meststoffen en minder 
mulchmateriaal volstaan. Hetzelfde geldt 
voor water. 

3. Vruchtwisseling bijhouden 
Met vaste bedden word het makkelijker om vruchtwisseling toe te passen en bij te houden. Minimum 
aantal bedden is dan 4, maar als er bijvoorbeeld al knolvoet in de grond aanwezig is, is vruchtwisseling 
van 1 op 8 beter. 

4. Betere drainage 
De grond in verhoogde bedden droogt sneller op na een regenperiode, wat voornamelijk in het voorjaar 
een voordeel is - er kan eerder gezaaid worden. 

Lees hier wat voor soorten bedden je kunt aanleggen. 
 
Maak er een potje van 
Het voorjaar nadert, de tijd van opkweken uit zaadjes in 
kweekpotjes komt er weer aan. De vensterbanken staan straks 
weer vol, of misschien heb je wel een kweekkasje speciaal 
daarvoor. Een ecologische verantwoord kweekpotje kun je 
eenvoudig zelf maken van bijvoorbeeld krantenpapier.  
Daarvoor heb je alleen een oude krant, een schaar en een 
'potjesmaker' nodig, dus zelfs geen lijm!  
In dit filmpje zie je hoe het werkt.  
 
Als de stekjes sterk genoeg zijn, zet je ze met krantenpotje en al in de volle 
grond. De wortels groeien gewoon door het papier heen en het papier vergaat 
in de grond.  
De kans op beschadigen van de jonge wortels bij het uitpoten is op deze manier 
zeer klein. Gebruik voor het opkweken liever geen turfbakjes die bij de 
tuincentra te koop zijn. Het gebruik van turf staat om ecologische redenen al 
een tijd ter discussie. Kranten zijn prima om te gebruiken voor het maken van 
deze potjes. Vroeger bevatte drukinkt vieze zware metalen, maar dat is al lang 
verleden tijd.  
Als je niet de kosten van zo'n houten potjesmaker (winkelprijs vanaf circa 8 
euro) er voor over hebt, en dat kan ik me best voorstellen, dan kun je ook eierdozen of lege wc-rollen gebruiken 
als kweekbakjes. Werkt ook, alleen duurt het langer voordat ze in de grond vergaan zijn.  
Alle drie de methodes worden uitgebreid toegelicht in dit engelstalige filmpje.  
Je mag ook mijn potjesmaker even lenen.  
Henk Klein Baltink 

https://wroeten.nl/moestuin/verhoogde-bedden/
https://www.youtube.com/watch?v=lMhIc_EmCes
https://www.youtube.com/watch?v=lP5Fa6A5lFM
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 Tuinrecept 

 
Romige boerenkool met gnocchi 
De boerenkolen, palmkolen en spruiten staan er nog zo dapper bij in de 
verlaten tuinen, tijd voor dit heerlijke simpele winterrecept om ze 
waardig in de pan te krijgen!  
 
Romige boerenkool met gnocchi (recept Janneke Vreugdenhil) 
Voor 4 personen: 
 
300 g boerenkool, gesneden 
4 tenen knoflook (ongepeld) 
125 g mascarpone 
50 g Parmezaanse kaas + extra voor aan tafel 
citroensap 
1 kilo gnocchi 
 
Breng een grote pan water aan de kook. Voeg royaal zout toe, doe de boerenkool en de knoflook erin en kook in 
6-8 minuten beetgaar. 
Schep de kool en knoflook uit de pan en laat uitlekken. Wip de knoflooktenen uit hun jasje. 
Pureer kool en knoflook samen met de mascarpone en 50 gram Parmezaan tot een gladde saus. Maak op smaak 
met veel peper en een klein beetje citroensap. Schenk de saus in een royale (hapjes)pan.  
Kook de gnocchi gaar in het kookwater van de kool. Stort ze samen met een scheut van het kookwater bij de saus. 
Warm nog even omscheppend door. Geef er aan tafel extra Parmezaan bij.  
 
Eet smakelijk! 
Anne-Marijke van Dijken 
 
 
Zelf mosterd maken  
Mosterd zelf maken is echt helemaal niet moeilijk. Je weet precies wat je er 
in zit en je kunt het helemaal zo maken zoals jij het lekker vindt. Wat pittiger 
of wat zoeter, een fijne gladde massa of wat grover. Mosterdzaad bevat 
mineralen als magnesium, seleen, fosfor en mangaan. Daarnaast zitten er 
ook vitaminen in zoals vitamine B en K. Het heeft een immuun versterkende 
werking en een ontstekingsremmende werking. 
Hier lees je hoe je zelf mosterd kunt maken. 

 

 

  

https://harmonycenter.nl/mosterd-zelf-maken/?fbclid=IwAR3pyHzQ8bh6AanoLqq6UHJs7T-27ifXrXfvu2dcg_nMHQDnwoK2-cqVjZI
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 De wintertuin 
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 Volgende nieuwsbrief 

 

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

Nieuwsbrief: nieuwsbrief@tveo.nl 

 

 
Kirsten Vonk 
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