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 Van het bestuur 
 
Ledenvergadering op komst  

Het bestuur hoopt in oktober alle leden uit te nodigen 
voor een echte ledenvergadering die in de eerste helft 
van november moet plaatsvinden. Aan de orde zijn dan 
onder meer verslagen die vanwege Corona niet eerder 
formeel konden worden vastgesteld. Maar we hopen 
vooral de bijgestelde toekomstvisie met de leden te 
kunnen bespreken. In de nieuwe versie met een 
toelichtende bijlage zijn reacties van leden op het 
eerdere concept verwerkt. Tevens wil het bestuur 
concept-besluiten aan de leden voorleggen met 
betrekking tot onder meer de statuten. De besluiten 
moeten de vereniging in staat stellen met kracht te 
werken aan continuïteit en een nieuwe toekomst. 

Gezellige lustrumborrel 

De lustrumborrel op 29 augustus was na een 
regenachtig begin en dankzij de inzet van Bes van 
Pinxteren en Fieke den Hollander toch een leuk succes. 
Onder een tent en een parasol genoten de ca. 30 
deelnemers van een lekkere kom soep, drankjes en 
kleine hapjes. In een korte speech memoreerde 
voorzitter Richard Versmissen de oprichting van de 
tuinvereniging door onder meer oud-voorzitter Cees van 
Zeeland, en de voorbije jaren. Richard waagde zich niet 
aan voorspellingen over de volgende dertig jaar, maar zei wel te hopen en te verwachten dat we een goede 
toekomst tegemoet gaan. Hij dankte Cees van Zeeland en andere oprichters van ganser harte.  

Positief advies Geheugen van Zeist over de warmtemuur 

De Adviesraad Erfgoed van Geheugen van Zeist heeft op verzoek van het bestuur een advies uitgebracht over de 
warmtemuur die grenst aan een deel van onze tuinen. Het van illustraties en foto’s voorziene advies geeft aan dat 
de ruim 110-jarige muur geen gemeentelijke monumentenstatus heeft, noch van Rijkswege wordt beschermd. 
Toch vormt de gemetselde muur een kenmerkend element voor moestuinen van buitenplaatsen die in vroeger 
eeuwen hier zijn gevestigd. Vanwege de context van monumentale zorgpaviljoens en de landelijke zetting is de 
muur als afscheiding beeldbepalend en passend te noemen. De muren zijn ook uit landbouwtechnisch oogpunt 
van waarde. Ze beschutten gewassen tegen wind en grazers en zijn bij uitstek geschikt voor het kweken van 
leifruit. De adviesraad refereert aan een ander voorbeeld van een dergelijke waardevolle muur onder beheer van 
het Utrechts landschap en is van mening dat herstel en onderhoud uit cultuurhistorisch oogpunt gewaarborgd 
moeten zijn. 
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 Van de tuincommissie 

Klusweekend 

Het weer in het laatste klusweekend van augustus was niet best, waardoor er minder dan gehoopt gedaan kon 
worden aan het onderhoud van de paden. De achterstand kan worden ingelopen tijdens de twee klusweekenden 
die dit jaar nog volgen in september en oktober. Dan hopen we met zijn allen ook de algemene klussen te doen 
die voor het invallen van de winter nodig zijn zoals het snoeien van de heggen en onkruid weghalen onder de 
hagen en tegen het hek (om ratten geen schuilplaats te bieden).  De tuincommissie hoopt op een grote opkomst 
deze dagen. 

Tuinschouw  

Aan het eind van het seizoen is het moeilijker om de tuinen te schouwen. 
Bij de tuinschouw bleek dat alles was uitgegroeid en hier en daar stond 
onkruid weelderig te groeien door het regenachtige weer. Dat was ook 
het geval op de tussenpaden die daardoor soms een rommelig aanzien 
boden. Dus moeten we nog even aan de slag. Enkele leden zijn al bezig 
met wieden, wat resulteert in huizenhoge bergen afval, die op hun beurt 
weer een goede schuilplaats voor ratten kunnen zijn. Het advies is om 
afval wat te spreiden zodat het kan drogen en om het ook werkelijk af te 
voeren. Of maak een kuil en graaf tuinafval in. Op die manier gaat er ook 
niet zoveel aarde verloren. 

De laatste tuinschouw van dit jaar is begin november. Let even op of je 
tuin en de paden winterklaar zijn.  

Bomen intomen 

Uit de nieuwsbrieven van het vorig jaar kan iedereen wanneer het de beste tijd is om te hoge (meer dan twee 
meter) bomen te snoeien Of zoek het op internet op. Neem een duimstok en pak de snoeischaar. Mocht je met 
de afvoer van snoeihout zitten dan kun je een afspraak maken met Bes van Pinxteren voor afvoer met het 
aanhangwagentje. Telefoon 030-2285520 of e-mail j.pinxteren@kpnmail.nl. 

Klusweekenden: 

Zaterdag  25 september  van 11.00 uur - 13.00 uur 

Zondag     26 september  van 12.00 uur - 14.00 uur 

Zaterdag    30 oktober       van 11.00 uur - 13 .00 uur 

Zondag     31 oktober         van 12.00 uur   14.00 uur 
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 Monumentale tip 

Wellicht alvast een goede tip voor monumentendag 2022. Afgelopen weekend stonden vele deuren open van de 
monumentale gebouwen aan de middenas – op vijf minuten lopen van onze tuin. Tijdens een rondleiding krijg je 
een goede indruk van de historie van de Willem Arntzhoeve die begint met de boerderij en de moestuinen. In het 
directiegebouw bevindt zich een maquette uit de jaren vijftig waarop de toenmalige indeling van de moestuinen 
goed te zien was. Deelnemers kregen het advies om even door te lopen naar het dierenverblijf en onze tuinen 
achter de historische warmtemuur en naar de boerderij. Wie dat deed passeerde een erg leuk voorbeeld van een 
weidelabyrint, waarin je jezelf kunt verliezen en weer tegenkomen, ontleend aan oeroude historische 
voorbeelden en aangelegd door onze tuinleden Greetje en Hylkia. Zie de foto. Het lijkt de moeite waard in 2022 
de muur en Eigen Oogst op te nemen in de route. Een voorstel dat het bestuur eerder heeft bereikt van Kirsten 
Vonk.  

 

 Gevonden voorwerpen 

Bij het fietsenrek opzij van de toegangspoort zijn sleutels gevonden. Wie deze mist kan zich melden bij Bes van 
Pinxteren. J.vanpinxteren@kpnmail.com. 

     Contactgegevens 

Algemene informatie: info@tveo.nl   Nieuwsbrief: nieuwsbrief@tveo.nlBestuur: 
bestuur@tveo.nl        Tuincommissie: tuincom@tveo.nl  


