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 Van het bestuur 
 
Tuinvereniging Eigen Oogst viert dit jaar haar 30-jarig bestaan.  Wie doet er mee in de 
Lustrumcommissie? Zie de uitnodiging in deze nieuwsbrief. Graag aandacht voor het bericht over de 
Toekomstvisie van het bestuur. Er gloort hoop en een cruciaal moment breekt aan. De tuincommissie 
pakt het rattenprobleem aan. Kirsten Vonk spreekt met Herman Strik en verhaalt over houtduiven, 
nijlganzen, Japanse haver en twee WhatsAppgroepen. Tjonge!  
 
Lustrumviering   Onze vereniging bestaat dit seizoen 30 jaar; dat is iets om feestelijk bij stil te staan. Helaas kunnen we 
vanwege de Coronabeperkingen nog steeds geen gezamenlijke viering op touw zetten. Uit gesprekken met een aantal leden 
blijkt dat we in plaats daarvan wel iets kunnen doen voor de gemeenschap in Den Dolder. Zoiets is goed voor onze 
naamsbekendheid en het zal ook onze positie versterken om het voortbestaan van Eigen Oogst te borgen. Zo is er 
voorgesteld om plantjes (bijvoorbeeld zonnebloemen) op te kweken die we van de zomer kunnen uitdelen aan bejaarden, 
zieken of anderen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Het voorstel is om een lustrumcommissie te vormen die 
zo’n idee of ook andere ideeën tot uitvoering kan brengen.  Kortom, laten we het dertigjarig bestaan op een creatieve wijze 
vieren. Voel je je aangesproken of vind je het leuk om hierin iets te betekenen, meld je bij bestuur@tveo. nl.  
 
Toekomstvisie Bestuur  Komende week ontvangen alle leden een bericht en een notitie over de toekomst van Eigen 
Oogst in verband met de beëindiging van de huurovereenkomst door Altrecht op 1 juni 2023.  Kortgezegd komt de notitie 

erop neer dat we als vereniging de grond waarop wij tuinieren 
moeten kopen om ook na die datum verder te kunnen tuinieren.  
De notitie formuleert uitgangspunten, geeft inzicht in de 
gesprekken die met andere partijen zijn gevoerd en beredeneert 
de afwegingen die hebben geleid tot het voorstel om een bod uit 
te brengen.  Daarnaast worden de gevolgen voor de 
ledenbijdragen in beeld gebracht.  Het bestuur hoopt dat de 
leden goede nota nemen van de toekomstvisie en hun reactie 
geven, via mail of brief of in een van de online 
ledenraadplegingen, de eerste op 28 mei 19.30 uur aanstaande, 
voor welke aanmelding noodzakelijk is via bestuur@tveo.nl. 
Maximaal 15 personen op volgorde van aanmelding. Bij behoefte 

volgen er meer onlinebijeenkomsten, zoveel als nodig is. Later in het jaar, wanneer de coronamaatregelen het weer toelaten, 
kan besluitvorming plaatsvinden in een echte ledenvergadering.  Dan hoopt het bestuur ook met de Stichting Altrecht 
gesproken te hebben over de mogelijkheid van aankoop van de grond door de vereniging. En oh ja: wil je zelf mee investeren 
in de tuin?  
 
Biologische Tuinderij Uit de kluiten  Na een kennismaking met Marian Kesler en Joanna van Winsen van Tuinderij Uit 
de Kluiten heeft het bestuur besloten tot een optimale samenwerking met deze biologische tuinderij. Onze visies en 
werkwijzen lijken uitstekend op elkaar aan te sluiten. De tuinderij is te vinden aan de zuidzijde van het dierenverblijf van 
Reinaerde en zou graag samen met ons willen bepleiten dat Altrecht beide organisaties de ruimte geeft om hun activiteiten 
op de langere termijn te continueren.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Gerard Rosinga 
Ger Tielen 
Richard Versmissen 

17 mei 2021 
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 Van de tuincommissie 
 
Wachtlijst  De wachtlijst voor het huren van een tuin is opgelopen tot acht personen. Alle beschikbare tuinen zijn vergeven.  
 
Rattenpreventie  De eerste tuinschouw is geweest. Velen hebben al keihard gewerkt in hun tuin wat altijd weer een mooi 
gezicht oplevert. Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief hebben we dit keer extra aandacht besteed aan 
rattenpreventie. Kisten omhoog en rommel weg, zodat ratten geen schuilplaatsen vinden. In een aantal gevallen hebben 
tuinders een mail ontvangen om in actie te komen. Behalve het vermijden van schuilplekken worden er komende dagen 
rattendozen uitgezet door Livia en Jaap. Gelieve niet aan de dozen te komen. Ratten ruiken het onmiddellijk als 
mensenhanden de dozen aangeraakt hebben.  
 
Hulp bij de afvoer van afval   In beginsel moet elke tuinier zijn of haar tuinafval zelf afvoeren of – nog beter – 
composteren op de eigen tuin. Maar indien je een keer niet zelf je afval kunt afvoeren, meldt dit dan via tuincom@tveo.nl bij 
de tuincommissie. Deze geeft je een seintje wanneer je de rommel naar de aanhangwagen mag brengen, die sinds kort naast 
de Windhoos staat. Dat is pas het geval wanneer er een auto met trekhaak beschikbaar is, en een helper om het afval naar 
de stort te brengen. DUS NIET JE ROMMEL DUMPEN NAAST DE WINDHOOS. De tuiniers daar en wij allemaal willen het daar 
netjes houden. We zijn overigens blij met de aanhangwagen die ons door Bertus van der Kuil in bruikleen is gegeven 
waardoor we naar we hopen geen gebruik meer hoeven te maken van dure afvalcontainers.  
 
Klusweekenden  

Met veel plezier kijken we terug op een zeer productief klusweekend. Alle 
paden zijn afgestoken, onkruid onder de heggen is verwijderd en is er een start 
gemaakt met het egaliseren van de paden. Ook nu weer zat de gezelligheid erin 
met een kop koffie en cake en appelgebak. Veel dank aan alle deelnemers.  
 
In het volgende klusweekend gaan we schoonmaken buiten het hek, mede ter 
voorkoming van ratten. Best een zware klus vanwege brandnetels en 
braamstruiken. Extra bescherming aan handen is daarbij gewenst. Daar er geen 
aanmeldingen waren voor de vrijdag werken we op zaterdag en zondag. We 
hopen weer op veel hulp. Graag van tevoren even aanmelden. 
 

 
Het komende klusweekend is op: 
Zaterdag 29 mei van  11. 00 uur - 13. 00 uur 
Zondag   30 mei van  12. 00 uur - 14. 00 uur. 
 
Exit konijn  Verder kan de tuincommissie melden dat ook het laatste konijn is gevangen en naar een schapenweide van oud 
lid Gijs Leijenaar is gebracht, waar het konijn vrij kan lopen en zelfs gezelschap vindt. Met dank aan Hamit en Livia.  
 
Namens de tuincommissie: Bes van Pinxteren, Caroline van der Hoeven, Monique Buiting 

 Mededelingen 
 
Eerste online ledenraadpleging Toekomstvisie 28 mei aanvang 19.30 uur 
 
Het komende klusweekend is op: 
Zaterdag 29 mei van 11. 00 uur - 13. 00 uur 
Zondag    30 mei van 12. 00 uur - 14. 00 uur. 
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 Tuinallerlei 
Het jaar rond eten uit de tuin 
Door Kirsten Vonk 
 

 
 
Herman Strik 

Tijdens een tuinklusweekend stond ik naast Herman Strik te schoffelen. Ik hoorde hem zeggen dat hij jaarrond van de tuin 
eet. Eerst stopte hij zoveel mogelijk oogst in z’n diepvries en wat er niet in paste werd gefermenteerd. Maar dit jaar wil hij 
proberen om groentes zo lang mogelijk in de grond te laten zitten, in de ‘natuurlijke koelkast’. In de winter haalt hij dan 
bijvoorbeeld spruiten, prei en boerenkool rechtstreeks uit de tuin.  Sinds 7 jaar is hij actief bezig in de moestuin. Doordat z’n 
gezondheid niet helemaal in orde was, is hij gaan experimenteren met allerlei (vergeten) groentes; schorseneren, pastinaak 
en vooral aardpeer is zijn favoriet. Hij adviseert deze schoon te maken (niet schillen) en in schijfjes te bakken met salie of 
Italiaanse kruiden. Door zijn gevarieerd voedingspatroon met allerlei groentes ging het stukken beter met z’n gezondheid.  
 

Zijn geheim voor een succesvolle oogst is het toepassen van 
wisselteelt. Hij heeft 3 tuinen van 50 m2 die zijn ingedeeld op 
voedingsbehoefte van de gewassen, zie bijgaande afbeelding. 
Na elk seizoen schuift iedere groep een tuin op. Teeltwisseling 
is nodig omdat je groenten anders al snel ziektes krijgen.  
Het enige wat bij hem niet wil lukken is het kweken van 
broccoli. Maar daar schijnen meerdere tuinders last van te 
hebben. Er komen wel mooie grote bladeren maar er 
verschijnt geen vrucht. Mocht iemand een oplossing hiervoor 
hebben dan houdt hij zich aanbevolen! 
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Flora & fauna 
Door Kirsten Vonk 
 
Broedende houtduif    

Het is even zoeken maar hij zit er echt; een broedende 
houtduif in de wilg bij de Windhoos. Ook hebben we 
sinds een tijdje een Nijlgans-paar op bezoek in de tuin. 
Op de website van de Vogelbescherming was het 
volgende daar over te lezen: 
‘Afrikaanse soort die sinds het einde van de jaren '60 in 
Nederland een gewone verschijning is geworden. 
Ontsnapte siervogels wisten zich net als in andere West-
Europese landen goed te handhaven. Inmiddels is de 
nijlgans niet meer weg te slaan uit Nederlandse natuur- 
en weidegebieden en stegen de aantallen enorm. Komt 
vooral voor in het westen en noorden van het land en 
langs de grote rivieren. In de vlucht vallen de zwart-
witte vleugels op. Verdedigt zijn territorium fel.’ 
 

 
 
 
 
Japanse Haver   

Bij Caroline van der Hoeven in haar tuin kwam ik een veldje met Japanse 
Haver tegen. Caroline vertelde dat ze dit gebruikt als groenbemester. Tussen 
de Haver gaat ze gewassen planten als pompoen en bonen. Op deze site 
vond ik de volgende uitleg over de groenbemester: ‘Groenbemesting is het 
telen van een gewas ten behoeve van de organische stofvoorziening van de 
grond. Het gewas wordt niet geoogst maar in zijn geheel ondergewerkt of 
gecomposteerd. Door het onderwerken van de plantenmassa wordt de 
bodemstructuur verbeterd, het bodemleven geactiveerd en het 
humusgehalte verhoogd. Een groenbemester houdt bovendien de bodem 
bedekt, wat verstuiven of dichtslaan van de grond kan voorkomen. Op kale 
onbeteelde gronden spoelen veel voedingstoffen uit omdat er geen gewas is 
dat ze vasthoudt. Een groenbemester neemt deze voedingstoffen op 
waardoor ze behouden blijven. Als laatste voordeel geldt dat de 
groenbemester bij een juist gebruik de groei van het onkruid onderdrukt.’ 

WhatsAppgroepen 
 
Eigen Oogst heeft twee WhatsAppgroepen; één voor het ruilen van zaden, stekjes en tuinspullen en één voor tuinonderhoud 
(hulp gevraagd en aangeboden). De groepen zijn voor alle leden toegankelijk. Als je hierin opgenomen wilt worden, stuur dan 
een berichtje naar Kirsten Vonk, 06-21292037. 
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 Contactgegevens  
 
Algemene informatie: info@tveo.nl   Nieuwsbrief: nieuwsbrief@tveo.nl 
      
Bestuur: bestuur@tveo.nl                         Tuincommissie: tuincom@tveo.nl  

 
 
 
 
 
 

Ger Tielen  Gerard Rosinga   Richard Versmissen     Bes van Pinxteren Caroline van der Hoeven. Monique Buiting 
 


