
 
Tuinvereniging Eigen Oogst 

 

 Van het bestuur 
 
 
Lustrumborrel 
 
Zondag 29 augustus 14.00 uur 
 
Het bestuur en de tuincommissie van Tuinvereniging Eigen nodigen de 
leden graag uit voor een informeel moment van aandacht voor het 
dertigjarig bestaan van onze vereniging. Bij goed weer en met 
inachtneming van de coronarichtlijnen vieren we zondagmiddag 29 
augustus dat drie decennia geleden enkele ondernemende Den Doldenaren 
naar de notaris stapten om Tuinvereniging Eigen Oogst op te richten.  
We beginnen om 14.00 uur nadat de deelnemers aan de klusdag hun 
werkzaamheden hebben beëindigd. We serveren soep met stokbrood en 
daarna een drankje met zoutjes. We heffen het glas op een goede 
toekomst van het tuinieren op ons stukje grond.  
 
Geef uiterlijk 26 augustus een seintje aan bestuur@tveo.nl als je wil komen.  
 
 
Snode diefstal  
 
Gedurende de zomerperiode zijn bij verschillende tuinen op het complex zaden zonder toestemming verwijderd. Dat betrof 
bij een aantal tuinen de afgeknipte zaaddozen van klaprozen en papavers, maar in een later stadium ook zaden van andere 
planten. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat dit gebeurt zonder medeweten en toestemming van de tuinders waarop de 
genoemde planten groeien. Momenteel is nog niet helder of dit is gedaan door een lid van Eigen Oogst of iemand van buiten 
de vereniging. Als het eerste het geval is verzoeken wij zeer dringend om hier mee te stoppen. Het is absoluut niet 
toegestaan om planten, oogst, zaden of andere spullen van andere tuinen mee te nemen. 
 
 
 
In memoriam Maas Kramer 
 
Op 25 juni jongstleden is ons oud-lid Maas Kramer overleden. Maas is van 2003 t/m 2020 lid geweest van de tuinvereniging. 
Samen met zijn vrouw Rita kwam hij iedere maandag op de tuin. En dan dronken zij klokslag 10.00 uur het hele jaar door 
koffie met een vaste groep tuinders. Door corona en het wegvallen van steeds meer leden van deze vaste groep gingen ze de 
laatste tijd deze gezelligheid heel erg missen. Fysiek konden beiden het tuinieren helaas niet meer aan en daarom besloten 
ze afgelopen jaar te stoppen. Bestuur en tuincommissie wensen Rita en haar familie veel sterkte en alle goeds voor de 
toekomst.  
 
Bestuur: Richard Versmissen, Gerard Rosinga, Ger Tielen 
 
 
 
 
 
 

16 augustus 2021 



 
Tuinvereniging Eigen Oogst 

 Van de tuincommissie 
 
Een en ander… 

Op dit moment staan er zes mensen op de wachtlijst. Hopelijk gaan ook deze wachtenden snel een tuin krijgen. 

Op 4 september a.s. vindt er weer een tuinschouw plaats. Dan kijken we onder meer naar de hoogte van de bomen en 
struiken en of de paden goed onderhouden zijn en vrij zijn van overgroei. 
 
De klusdagen van augustus staan in het teken van algeheel onderhoud van de paden. Dat gaat iedereen aan en biedt buren 
de gelegenheid met elkaar af te spreken hoe de paden eruit gaat zien. Het streven is dat de paden een ononderbroken 
doorkijk bieden langs alle tuinen. Zie de plattegrond. 
 
Klusdagen zijn: 
 
Zaterdag 28 augustus van 11.00 uur -13.00 uur 
Zondag    29 augustus van 12.00 uur- 14.00 uur   
 
Op zondag 29 augustus nodigt het bestuur de leden uit voor een informele toost op het 30-jarig bestaan met een kop soep 
en een drankje. Zie elders in de nieuwsbrief. 
 
 

 Tuintips 

Zaaien in september 

Geschikte gewassen om in september in de vollegrond te zaaien zijn rucola, spinazie, veldsla en winterpostelein. In een kas of 
tunneltje kunnen verschillende slatypen (rucola, bindsla en veldsla) voor een babyleaf-teelt (jonge blaadjes van diverse 
gewassen) gezaaid worden. Zie De Bolster 

Ook is september een zeer goede maand om groenbemesters in te zaaien. Hiermee bedek je bodem tijdens de herfst, en 
voorkom je grote uitspoeling van voedingstoffen. Groenbemesters zijn bv Japanse haver, winterrogge, zomerwikke, gele 
mosterd, incarnaatklaver, bladrammenas. (Te bestellen bij onder andere De Bolster). 

     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 


