
 
Tuinvereniging Eigen Oogst 

 

 Van het bestuur 
 

Herhaalde oproep: Tuinvereniging Eigen Oogst viert dit jaar haar 30-jarig bestaan.  Wie doet er mee in de 

Lustrumcommissie? Zie hieronder 

 

 

Toekomstvisie Bestuur 

 

Een tiental leden heeft deelgenomen aan de online ledenraadpleging op 28 mei. 

Nog eens zes leden hebben schriftelijk gereageerd op de stukken. Het bestuur zal 

op basis van alle reacties, die als waardevol worden beschouwd, de toekomstvisie 

verder toespitsen. Deze zal later dit jaar, wanneer de coronamaatregelen het weer 

toelaten, voor besluitvorming aan een echte ledenvergadering worden voorgelegd. 

Vrijwel alle reagerende leden onderschrijven het voornemen van het bestuur tot 

aankoop van ons perceel. Vooral ook omdat alle daarvoor in aanmerking komende 

partijen hebben aangegeven niet in de rol van eigenaar-verhuurder te willen 

stappen. Van de reacties zal een samenvatting worden gemaakt. 

 

 

Lustrumviering andermaal 

 

Onze vereniging bestaat dit seizoen 30 jaar; dat is iets om feestelijk bij stil te staan. Het voorstel is om een lustrumcommissie 

te vormen die zo’n idee of ook andere ideeën tot uitvoering kan brengen. Laten we het dertigjarig bestaan op een creatieve 

wijze vieren. Het bestuur heeft al één aanmelding ontvangen. Voel je je ook aangesproken of vind je het leuk om hierin iets te 

betekenen, meld je bij bestuur@tveo. nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Ger Tielen 

Gerard Rosinga 

Richard Versmissen 

 

 

 Van de tuincommissie 
 

Flinke wachtlijst  

Op dit moment staan er 12 mensen op de wachtlijst. Door opzegging van drie betrekkelijk nieuwe leden (wegens tijdgebrek) is 

de wachtlijst wat korter geworden.  

Tuinschouw 3 juli 

Op 3 juli vindt de tweede tuinschouw plaats. Er wordt onder andere gelet op voldoende onderhoud van de paden. In het 

algemeen is het voor de tuinschouwers een genot de variaties in aanleg van de tuinen te zien.  
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Tuinonderhoudsploeg zoekt nieuwe aanwas  

  

De tuinonderhoudsploeg die de algemene tuinonderhoudsklussen 

uitvoert zoekt versterking vanuit het motto ‘vele handen maken 

licht werk’. Het gaat om klussen zoals snoeiafval hakselen, tijdelijk 

onderhoud van tuinen van leden die door ziekte daartoe zelf niet 

in staat zijn, een vrijgekomen tuin frezen, technische 

ondersteuning en algemeen afval naar het afvalstation brengen.  

De groep van negen tuinleden maakt gebruik van een groepsapp 

om elkaar te informeren over de klussen. Deelname aan de 

groepsapp verplicht niet tot deelname aan (alle) klussen, elke 

inzet is welkom ook al is het maar een enkele keer.   

Maaiploeg in actie 

 

Aanmelden via tuincom@tveo.nl onder vermelding van je naam en mobiel telefoonnummer.  

 

Weekendje klussen? 

Een vierde klusweekend zit er aan te komen. Deze keer staat het snoeien van de heggen gepland. We beginnen met de achterste 

heg aan het open veld. Hiervoor dient men alles wat tegen de heg aan staat weg te halen en te laten. Ook moet men voor het 

snoeien langs de heg kunnen lopen. Dit geldt tevens voor de andere hagen. Eenieder die beschikt over een draadloze 

heggenschaar en/of een gewone heggenschaar, graag deze meenemen. Indertijd hebben Herman Strik, Wendy Wielink en Fieke 

den Hollander aangegeven zich voor deze klus in te zetten. Wij hopen natuurlijk op veel meer hulp. En we zijn als tuincommissie 

alle klussers, de vaste en de incidentele, erg dankbaar voor de enorme inzet.  

De datums zijn: 

 

Zaterdag 26 juni van 11.00 - 13.00 uur 

Zondag 27 juni van 12.00 - 14.00 uur 

 

Rattenvallen niet aanraken! 

 

Ratatouille op patrouille  

 

Sinds een aantal weken staan er verspreid over de tuin zwarte plastic rattenvallen. De 

meeste langs de randen van de moestuin, sommigen meer in het midden. Verzoek is om 

deze vallen niet aan te raken of te verplaatsen. Ratten worden namelijk afgeschrikt door 

de geur die je handen achterlaten. Jaap, Livia en Monique controleren de vallen 

ongeveer tweemaal per week. Het team, Ratatouille genaamd, kan versterking 

gebruiken! Een controle rondje vergt ongeveer een uur. Voor bescherming, 

handschoenen en dergelijke wordt gezorgd.  
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Schop vermist! 

 

Bes van Pinxteren mist haar schop, die altijd tegen de muur tegenover het plantenasiel stond. Heeft iemand die geleend en 

niet teruggezet?  

 

 

Coloradokevers gesignaleerd! 
 

 

 
 

 

De larven van de coloradokever overwinteren onder de grond, tot wel 50 cm diep. Hier zijn ze beschermd tegen vorst. Bij de 

eerste voorjaarswarmte gaan ze verpoppen en uit die pop komt een volwassen kever. Tot in juni leggen deze kevers hun 

eieren aan de onderkant van de bladeren van de aardappelplant. Na 5 tot 21 dagen komen de larven uit de eitjes. Deze larven 

vervellen 3 keer, na 4 weken zijn ze ongeveer 1,5 cm groot. Als ze genoeg gegeten hebben, laten ze zich vallen en kruipen in de 

grond om te verpoppen. Deze cyclus kan zich 2 tot 3 keer per jaar herhalen! 

 

Omdat de larven en de kevers dus ook in de grond overwinteren is het niet verstandig om steeds op hetzelfde stuk grond 

aardappels te telen. Belangrijk dus om wisselteelt toe te passen, en misschien beter nog om een paar jaar helemaal geen 

aardappels te telen.  

 

Als je dus aardappels uit eigen tuin wilt eten is het belangrijk de aardappelplanten steeds te controleren: kevers, larven én 

eitjes wegvangen. De eitjes worden onder het aardappelblad afgezet (deze lijken op lieveheersbeestjes-eitjes maar zijn meer 

donkerder geel tot oranje van kleur).  
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 Mededelingen 
 

Het komende klusweekend is op: 

 

Zaterdag 26 juni van 11.00 - 13.00 uur 

Zondag 27 juni van 12.00 - 14.00 uur 

 

 

 

 

 Tuinallerlei 
 
Het ‘eiervrouwtje’ 

 

Voor wie het weten wil: de openingstijden van het ‘Eiervrouwtje’ waar nogal 

wat leden van onze vereniging plantgoed kopen staan op het kaartje 

hiernaast.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 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 

 


