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 Van het bestuur  
 
Herontwikkeling WA-Hoeve 
 
Het bestuur van Tuinvereniging Eigen Oogst heeft zijn 
zienswijze op de bestemmingsplannen voor de WA Hoeve 
ter kennis gebracht van het gemeentebestuur van Zeist. 
De zienswijze is op 16 februari verzonden met als 
belangrijkste commentaar dat het bestaande ecosysteem 
veel te lijden zal hebben van het opknippen van het 
landschap en van bouwactiviteiten zonder duidelijke 
limiet. De balans tussen bebouwing en natuur zal nog 
verder aangetast worden wanneer ook de grond van 
Eigen Oogst het sluitstuk zou worden van afwegingen die 
geen deel uitmaken van een integrale visie op het 
ecosysteem, waarvan Eigen Oogst deel uitmaakt. 
Waarmee gedoeld wordt op het voornemen van Altrecht 
de grond straks aan de hoogste bieder te verkopen.  

Illustratie: Jetty Liezenberg 
 
Het bestuur dringt daarom aan op een hogere prioriteit voor overwegingen van natuurbehoud, biodiversiteit en 
cultuurhistorie en meer aandacht voor de kleinere initiatieven in de omgeving die op den duur van grote waarde 
kunnen worden voor de overkoepelende thema’s van klimaatbeleid. Ook bepleit het bestuur aandacht voor de 
cultuurhistorische waarde van de moestuinen met hun aangrenzende warmtemuur.  
 
Dat een integrale visie op het behoud van het ecosysteem gevolgen moet hebben voor de omvang en aard van de 
bebouwingsplannen lijdt geen twijfel. Tuinvereniging Eigen Oogst biedt graag aan om mee te denken over het 
bereiken van een betere balans tussen bebouwing en natuur. Ook Biologische Tuinderij Uit de Kluiten heeft 
gereageerd op de gemeentelijk plannen met een betoog van dezelfde strekking.  

 
Huurcontract  
De blijvende onduidelijkheid over de toekomst noopt het bestuur van Eigen Oogst om Altrecht te vragen het 
huurcontract voor een langere periode te verlengen.  
 
Paden  
Naar aanleiding van een discussie onder de leden over het uiterlijk van de paden tussen de tuinen en een 
aan de leden voor te leggen besluit, stelt het bestuur voor om de paden te beperken tot hun natuurlijke 
staat. Dat betekent dat tegels tussen de paden straks niet langer zijn toegestaan. Zij passen niet bij de 
uitstraling van de tuin en stroken niet met het streven van de vereniging om meer ecologisch te tuinieren. 
Graspaden zijn wel toegestaan, mits goed onderhouden.  
 
Penningmeester gezocht 
Het bestuur zoekt een nieuwe penningmeester, mede in verband met een andere onderlinge taakverdeling. 
Wie van onze leden ambieert deze mooie en verantwoordelijke functie? Bij voorkeur iemand met enige 
kennis van financieel beheer van een kleine vereniging en handig met een eenvoudig boekhoudingsysteem, 
dan wel de bereidheid tot leren. Aanmelding bij Fieke den Hollander. fdenh@xs4all.nl  
 
 
 
 



 

 

 Van de tuincommissie 
 
Onderhoudsweekend + koffie + koek + keuvelen   
Elk lid werkt tenminste één dagdeel per jaar mee aan het gezamenlijke onderhoud van de tuin, zo staat te lezen 
in het huishoudelijk reglement. De tuincommissie biedt iedereen de kans om zich aan deze regel te houden, met 
name door mee te doen met een van de geplande onderhoudsweekenden. Dit jaar gebeurt dat in elk laatste 
weekend van de maand, te beginnen in maart. De Tuincommissie zorgt voor de organisatie, koffie en gezelligheid. 
Zie ook de agenda.  
 
Versterking Tuincommissie  
Christa de Beer gaat de Tuincommissie versterken. Dit tot blijdschap van de 
Tuincommissie die wel wat hulp kan gebruiken. Christa stelt zichzelf graag voor:  
 
“Sinds anderhalfjaar heb ik een moestuin bij TVEO, nr 49a. Na jaren alleen een 
siertuin te hebben gehad, moet ik nog veel leren over groenten: een tuinplan maken, 
zaaien, oogsten, mulchen, spitten of juist niet en nog veel meer!  Wel fijn dat er ook 
plek is voor veel (eetbare) bloemen. Wanneer ik door het hek de tuin opkom, geniet ik 
van de mooie tuinen. En omdat elke vereniging vrijwilligers nodig heeft, vind ik het 
leuk om een steentje bij te dragen. Om er met elkaar iets moois van te maken, hopelijk 
nog voor lange tijd en ……misschien ook nog iets meer op te steken over zaaien, 
oogsten , mulchen ,spitten.  Tot ziens op de tuin!!” 
Christa de Beer 
 
In memoriam Bert Blankenstein en Jules Sandtke 
Op 16 januari jongstleden overleed Bert Blankenstein. Bert werd in 2005 lid van onze tuin om zijn broer Ab 
te helpen met tuinieren. Al gauw nam Bert een eigen tuin en van de groenten die hij verbouwde kookte hij 
regelmatig voor de bewoners van Pelita. Ook nam hij na enkele jaren zijn kleinzoon Jeroen van 12 jaar mee, 
die jeugdlid werd. Nu heeft Jeroen, na een opleiding tot hovenier, een eigen bedrijf opgezet onder de naam 
Jeroen Oppenmeer Tuinen (hier in Den Dolder). Bert heeft ook zijn broer Ab opgevolgd in de tuincommissie, 
deed als kunstenaar in onze tuin mee aan de kunstroute en zorgde met zijn acteertalent voor gezellige 
momenten op onze jaarlijkse barbecue-, stamppot- en salade-avonden in de Boshut. 
 
Op 31 januari jongstleden kregen we te horen dat ook Jules Sandtke is overleden. Jules werd samen met zijn 
vriend Nol Eekhout in 2003 lid van de tuin. Al gauw werden beiden lid van het bestuur. Jules als secretaris en Nol 
als penningmeester. Na twee jaar kreeg Jules een herseninfarct waardoor zijn spraakvermogen uitviel en hij 
moest stoppen met het bestuur. Het kostte hem heel veel moeite zich te uiten, wat hem veel verdriet deed. Hij 
bleef nog lang tuinieren met hulp van zijn vrienden en zijn levensgezel Sanja. Tot ook dat niet meer ging. 
 
Beide overleden tuiniers genoten van het koffiedrinken, vooral op de maandagochtend. Wij allen wensen beide 
families veel sterkte en alle goeds voor de toekomst. 
 

     Tip 
 
Tuinkist nodig? Bel Wim de Graaf 
Wie een houten kist nodig heeft voor opslag van tuingereedschap kan contact opnemen met Wim de Graaf, 
timmerman van Altrecht. Eerder door Wim vervaardigde kisten (degelijk en duurzaam) zijn her en der in de tuin 
te vinden. Zijn telefoonnummer is 06-50648346. 
 
Aanrader – Filmpje over grond als levend organisme 
Grond is een levend organisme. Gezonde planten hebben een gezonde bodem nodig:  Hoe kan de de gezondheid 
van onze bodem worden hersteld. Daarover gaat dit door Henk Klein Baltink doorgezonden, leerzame Youtube 
filmpje.  waaarbij hij opmerkt: "Ik zou zeggen, ga er even voor zitten en neem daarna een wijs besluit" 
 
https://youtu.be/12rcwaKzDY4 



 

 

 
 

     Gereedschap 
 
Goed gereedschap is het halve werk 
Was dat maar waar….. Maar het werkt wel fijner en sneller! Eind vorig jaar hebben Gerard Rosinga, de 
tuincommissie, de maaiploeg en Henk Klein Baltink het gemotoriseerde gereedschap geïnventariseerd. Ze hebben 
een voorstel voor aanschaf, verkoop en reparatie van gemotoriseerd gereedschap aan het bestuur voorgelegd 
dat hiermee akkoord ging. Vervolgens is bij Kok Tuinmachines in Soest advies ingewonnen. Het resultaat is dat de 
Toro, de oude, rode zitmaaier ingeruild is, de Viking benzinemaaier en de Stihl benzinemotor bosmaaier 
gereviseerd zijn, en de twee handkooimaaiers nagekeken. Nieuw is de aanschaf van een EGO accu ‘multitool’. 
Deze kan ingezet worden voor heggen knippen, bomen snoeien en kanten snijden. Ook heeft deze ‘multitool’ een 
trimmer/bosmaaier onderdeel.  
 
Met deze machines heeft de vereniging weer goed werkend gereedschap voor diverse klussen. We zijn zuinig op 
het gereedschap, dus staat het achter slot en grendel en wordt het niet zomaar zonder toezicht uitgegeven.  
 
Henk Klein Baltink en Fieke den Hollander 
 

     Agenda 
 

Klusweekend Met Zijn Allen Voor Eigen Oogst 
 
Tijdens het eerstvolgende onderhoudsweekend staat het onderhoud van de paden centraal. 
 
Weekend 26 en 27 maart van 12.00 – 14.00 uur  
 

 
Algemene Ledenvergadering  
 
De Algemene Ledenvergadering staat gepland op: 
 
Woensdagavond 6 april 2022 om 20.00 uur 
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