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 Van het bestuur 
 

 
Altrecht: géén onderhandse verkoop 
 
De Stichting Altrecht, eigenaar van de grond waarop wij 
tuinieren, heeft schriftelijk gereageerd op een aangetekende 
brief van Eigen Oogst. Altrecht zegt nog geen duidelijkheid te 
kunnen verschaffen over de toekomst van het perceel. Maar 
in geen geval zal Altrecht de grond onderhands willen 
verkopen. De vereniging zal daarom haar lobby voor het 
verwerven van de grond blijven voortzetten.  
 
Algemene Ledenvergadering  
aanvaardt toekomstvisie 
 
Een dertigtal leden bezocht de ledenvergadering op 4 november en stemde in met de door het bestuur 
geformuleerde toekomstvisie en met een aantal punten van uitvoering. De grote lijn ligt daarmee vast, maar 
concrete stappen in dat kader zullen aan volgende ledenvergaderingen voor besluitvorming worden voorgelegd. 
De vergadering stemde ook in met het Algemene en Financiële Jaarverslag over 2020, kleine aanpassingen 
voorbehouden. Dat geldt ook voor het Huishoudelijk Reglement. Een voorstel voor verhoging van de tuinborg zal 
na bespreking in het bestuur, gehoord de ledenvergadering, in een wat aangepaste vorm, in de volgende 
ledenvergadering voor stemming worden voorgelegd. Lees voor de details het concept-verslag van de hand van 
Fieke den Hollander, dat met deze nieuwsbrief wordt meegezonden. Zie ook de nieuwe tekst van het reglement. 
 
Hoera! Een nieuw bestuurslid 
 
Maria van den Boer werd met algemene stemmen verkozen tot nieuw bestuurslid. Ze neemt de plaats in van 
Gerard Rosinga die vertrekt uit het bestuur. Voorzitter Richard Versmissen dankte Gerard van ganser harte voor 
zijn inzet gedurende bijna twee jaar. Namens het bestuur en de tuincommissie dankte Bes van Pinxteren een 
groot aantal vrijwilligers voor hun bijdrage aan het reilen en zeilen van de vereniging met een klein presentje. En 
vice versa bewees het bestuur ook Bes eer voor haar niet aflatende inspanningen voor de tuinvereniging.  
 

	Van de tuincommissie	

Het einde van het tuinseizoen 2021 nadert. De laatste tuinschouw is geweest.  Het vele onkruid wat er nog staat 
op verschillende tuinen geeft een onrustig beeld. Gelukkig zijn velen al bezig geweest met opruimen en snoeien.  
 
Bonenstaken kunnen gebundeld en voorzien van naam opgeborgen worden in de Windhoos.  
 
Op dit moment staan er drie mensen op de wachtlijst.  
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Ook is het laatste klusweekend achter de rug. We hebben alweer geboft met het weer. Er is langs de warmtemuur 
schoongemaakt, de heg achterin is bijgesnoeid en de maaiploeg heeft nog één keer gemaaid. Komend voorjaar 
stellen we een nieuw weekend voor met een overzicht van terugkerende klussen.  
 
Na een gesprek met een opzichter van het Utrechts Landschap over de wildgroei buiten het hek heeft Henk Klein 
Baltink de braamstruiken nog eens gesnoeid. Omdat het Utrechts Landschap dit niet gaat doen. Super Henk!  
 
Met zijn allen voor ons eigen. Dat was indertijd even een leuze van de Commissie voor het Behoud van Eigen 
Oogst. Door met zijn allen het gezamenlijke onderhoud van de tuin te doen, ligt het perceel er verzorgd bij en 
krijgen we daarover complimenten. De tuincommissie dankt daarom alle tuiniers die hieraan bijdragen.  
 
De folders van de niet biologische Garant Zaden liggen in de Windhoos. De folder van Bolster met biologische 
zaden wordt spoedig verwacht. Bestellingen moeten in de eerste week van januari binnen zijn. Neerleggen in de 
Windhoos of deponeren in de brievenbus van Bes van Pinxteren, Schroeder van der Kolklaan 36 den Dolder.  
 
Herhaalde oproep voor het bestellen van mest 
 
Je kan nog meedoen met de gezamenlijk inkoop van mest.  
Geef uiterlijk ZONDAG 28 NOVEMBER door welke mest je wilt hebben via tuincom@tveo.nl onder vermelding van 
BioKultura of Champignonmest, aantal m2 van je tuin en je tuinnummer. 
 
Mestcompost van BioKultura (biologische mest SKAL gecertificeerd) 
 
De kosten zijn naar schatting tussen de € 45,- en € 65,- voor een tuin van 50m2. De prijs is afhankelijk van de 
bestelde totale hoeveelheid. 
 
Champignonmest (niet biologisch gecertificeerd) 
 
De kosten zijn naar schatting tussen de € 15,- en € 25 ,- voor een tuin van 50m2. De prijs is afhankelijk van de 
bestelde totale hoeveelheid. 
 
Informatie over de betaling volgt. Zodra de betalingen binnen zijn wordt de mest besteld. 
De mest wordt in februari 2022 geleverd. Exacte datum volgt nog. 
 

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