
 
Tuinvereniging Eigen Oogst 

 Van het bestuur 

 
Algemeen en Financieel Verslag 2020 
Tuinvereniging Eigen Oogst in een jaar van verandering. Lees daarover meer in 
het Algemeen en Financieel Jaarverslag over 2020. Deze verslagen worden aan 
alle leden over enkele weken toegezonden, tezamen met het advies van de 
kascommissie.  
Vanwege corona kunnen wij de verslagen niet in de gewoonlijke, jaarlijkse 
ledenvergadering bespreken. Daarom vraagt het bestuur u vriendelijk om vragen 
en reacties binnen twee weken na ontvangst te mailen aan bestuur@tveo.nl of te 
zenden naar Gregoriuslaan 17, 3723KP, Bilthoven. Vragen worden beantwoord 
en reacties worden zo nodig verwerkt in een aangepaste versie van de verslagen. 
Tijdens de eerstvolgende echte ledenvergadering kunnen alsnog geldige 
besluiten worden genomen over de verslagen.  
 
Toekomstvisie  
Staan we als tuinvereniging over twee jaar op straat of kunnen we onbekommerd 
doorgaan met tuinieren? Het bestuur wil graag uw mening horen over de koers 
die we moeten volgen met het oog op de voorgenomen definitieve aflopen van 

het huurcontract in juni 2023 door de Stichting Altrecht.  
Er zijn hoofdlijnen op papier gezet; er is een strategie bedacht.  
De kern van de Toekomstvisie van het bestuur is dat de enige wijze om een goede toekomst te verzekeren ligt in 
de aankoop van de grond door de vereniging zelf. Noch de gemeente, noch andere partijen willen de grond 
verwerven om deze onder goede voorwaarden aan de vereniging te verhuren.  
 
De aankoop door ons zelf heeft gevolgen voor onze verantwoordelijkheden, statuten, het beheer van de grond en 
van de water- en energieverzorging. En daarmee voor de jaarlijkse lasten en uiteindelijk de huurtarieven van de 
tuinen. Onze berekeningen en verantwoorde aannames laten voorlopig zien dat de huurprijs per vierkante meter 
flink zal stijgen. Dat is het mindere nieuws. Het goede nieuws is dat wij met onze gemiddelde huurtarieven 
substantieel onder het landelijke gemiddelde van de huur van nutstuinen zullen blijven.  
 
Medio april zal het bestuur alle leden over de hoofdlijnen van de Toekomstvisie informeren om tot een eerste 
indruk te komen van de meningen over de ingeslagen richting en over de haalbaarheid. Leden kunnen op 
verschillende manieren reageren. Schriftelijk, via email en anderszins. U hoort van ons.  
 
Nota contributie en huur 2021 
De nota’s voor contributie en huur zijn aan alle leden verzonden. Het bestuur ziet de betalingen dankbaar 
tegemoet. Graag bij betalingen steeds het tuinnummer vermelden. Dat voorkomt vergissingen in de 
administratie. Met name wanneer betaald wordt vanuit een andere bankrekening onder een andere naam is het 
zonder tuinnummer vrijwel onmogelijk te achterhalen voor welke tuin en welk lid wordt betaald.  
 
Met vriendelijke groet, 

Ger Tielen 

Gerard Rosinga 

Richard Versmissen 
 

17 maart 2021 

Foto Henk Klein Baltink 

mailto:bestuur@tveo.nl
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 Van de tuincommissie 

 
Wat is er in de afgelopen weken gedaan: 
 

• Allereerst is een paar leden onder leiding van Hamit op konijnenjacht geweest. Er lopen sinds vorig jaar 
namelijk twee konijnen vrij in de moestuin. Helaas laten ‘Grijsje’ en ‘Langhaar’ zich niet vangen. Het doel 
is om ze te vangen en opvang voor ze te vinden.  
 

• Tijdens de jachtpartij ontdekten we niet alleen de holletjes van de konijnen, maar ook die van ratten. 
Meteen is Ronald van RO-Insect ongediertebestrijding ingeschakeld. Hij bestrijdt ook de ratten op 
Reinaarde en op de Golfbaan. Met succes volgens hem. Monique Buiting, Livia Dingemans en Jaap 
Buddingh hebben met hem een gesprek gehad hoe te handelen, zodat we hopelijk een rattenplaag zoals 
eerder kunnen voorkomen. Monique houdt ons op de hoogte wat een ieder moet doen onder het kopje 
‘rattenbestrijding’, zie onder deze tekst. 

 

• Verder ligt er een mooi plan klaar van Caroline en Henk om de tuinen weer te 
voorzien van nieuwe markeringspaaltjes. De oude paaltjes zijn na 25 jaar bijna 
allemaal verrot. 

 

• Caroline houdt zich ook intensief bezig met het toezeggen van tuinen aan 
nieuwe leden. Daan van Geijlswijk (31b), Laura Hohage en haar opa (67a) en Lora en Hannes Gerber (66b) 
heten we welkom bij onze vereniging. Wij wensen jullie een mooi tuinjaar met een goede oogst en veel 
tuinplezier. 
Er staan nu nog 3 mensen op de wachtlijst. 
 

• Dan starten we deze maand met ons eerste klusweekend en wel op: 
 vrijdag 26 maart 14.00 uur - 16.00 uur Hans Jans heeft zich gemeld met 2 pers.  
 zaterdag 27 maart 11.00 uur - 13.00 uur Helaas nog geen meldingen 
 zondag 28 maart 12.00 uur - 14.00 uur Gemeld hebben zich Esther Smits (2 pers.), Mieke van de  
                Koppel en Kirsten Vonk  
                       
Zoals eerder gezegd gaan we de hoofdpaden afsteken en de ruimte langs de hekken opschonen, ter bestrijding 
van de ratten.  
Het verzoek is om je eigen schop mee te nemen. Wij zorgen voor de overige materialen. En natuurlijk ook voor de 
koffie. 
 
Voor het klusweekend in april (23, 24 en 25 april) gelden dezelfde werkzaamheden. 
Voor beide weekenden kan men zich nog melden naar: tuincom@tveo.nl 
 
Als laatste wil ik langs deze weg Kirsten bedanken voor haar initiatief destijds de Nieuwsbrief op te zetten. 
Uitgegroeid tot een belangrijk communicatiemiddel voor onze vereniging. DANK DANK DANK. 
Helaas gaat ze met deze klus stoppen. Wie wil deze klus overnemen? MELD JE AAN! bestuur@tveo.nl 
 
 
 
  

mailto:tuincom@tveo.nl
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Voorkomen van een rattenplaag 
Wat moeten wij daarvoor doen?  
In ieder geval geen omgeving creëren die ratten aantrekt. Ze schuilen 
graag in rommelhopen, graven nesten onder dichte begroeiing en 
tuinkisten die op de grond staan. Ze vinden de kisten die op de grond 
staan ook prettig om langs te lopen. Ze eten resten van sommige 
gewassen en vruchten die in de compostbak liggen (mais, pitten van 
zonnebloemen, resten van een pompoen, fruit e.d.). 
 
Wij roepen alle leden op om hun moestuin te controleren op 
aantrekkelijk plekken voor ratten en deze plekken te verwijderen of zo 
te wijzigen dat ze niet meer aantrekkelijk zijn. Zoals: 

• Afvalhopen (hout/plastic e.d.) verwijderen, vooral langs de 
hekken en hagen 

• Geen etensresten in de compostbak 

• Geen vruchten/zaden/fruit e.d. in de compostbak die door 

ratten worden gegeten 

• Zorg voor een ‘open’ tuin met zo min mogelijk schuilplekken. 

• De onderkant van de heggen op het moestuincomplex 
vrijhouden van onkruid. 

• Een open strook ter breedte van een pad ongeveer 30cm langs de heg aan de kant van het open veld. 

• Heggen vrijhouden van kisten en rommel. 

• Tuinkist niet op de grond plaatsen maar verhogen tot minstens 20cm van de grond en deze ruimte 
vrijhouden, 

 
Namens de tuincommissie, 
Bes van Pinxteren 
Caroline van der Hoeven 
Monique Buiting 
 

 Mededelingen 

 

Beste allen, 
 
Vanaf zondag 28 maart zal het Tuinplantenasiel weer geopend zijn op de 
woensdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Heb je tuinplanten over dan zie ik die graag bij het rek van het Tuinplantenasiel 
(bij binnenkomst van de tuin meteen links). Dat mag van alles zijn; viooltjes, 
kruiden, vaste planten of eenjarige, en alles wat er nu boven de grond uitkomt.  
De eerste plantjes zijn al aangeleverd. 
 
Wil je meehelpen met het asiel, bijvoorbeeld door er te zijn op de 
openingstijden dan hoor ik het graag. Het belangrijkste is dat het asiel er 
verzorgd uitziet en dat bezoekers worden opgevangen. Heb je interesse, stuur 
dan een mail naar greetrolff@live.nu. 
 

De tuinkist van de grond, geen rommel 
rondom, zo voorkom je rattenoverlast. 
 

mailto:greetrolff@live.nu
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Iedereen is welkom om planten te halen of te brengen maar wel graag de coronamaatregelen in acht nemen. 
 
Hartelijke groeten Greet Rolff 
 
 
Gereedschap voor iedereen 
 
In het werkhok van de Windhoos hebben we divers 
gereedschap, spijkers, schroeven, etc. voor algemeen 
gebruik liggen. Het werkhok is meestal afgesloten vanwege 
de machines die er staan.  
Wil je gereedschap lenen of heb je bijvoorbeeld wat spijkers 
of schroeven nodig, vraag één van de sleutelhouders dan 
om het werkhok voor je te openen.  
Sleutelhouders zijn o.a. Gerard Rosinga (tuin 20), Ger Tielen 
(7) en Henk Klein Baltink (43).  
Op de foto's kun je alvast zien wat 
er zoal is. Deze foto's  staan ook 
op een A4-tje dat in de Windhoos 
hangt.   
 
Heb je thuis of op de tuin 
gereedschap liggen waar je niets 
meer mee doet en dat (na 
onderhoud) nog bruikbaar is? 
Overweeg dan eens om het aan 
'Gered gereedschap' of  'Betuwe wereldwijd' te doneren. Duurzame initiatieven 
waarmee ook de armoede wordt bestreden. 
 
Henk Klein Baltink 
 
 

 Tuintips 

 
Vanaf 3 april is Agnes Kruidentuin  weer open. Elke zaterdag van 
10 tot 16 uur en elke woensdag van 13 tot 16 uur.  
Je kunt er terecht voor biologisch plantgoed, kruidenproducten en 
kruidenthee/koffie to go. Dorpsweg 264 Maartensdijk. 
De coronaregels worden in acht genomen. 
Tuinderij Eyckenstein gaat weer open vanaf  8 mei.  
  

https://www.geredgereedschap.nl/
https://www.dewiltfang.nl/de-wiltfang/oud-gereedschap-lever-het-in/
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 De laatste nieuwsbrief van Kirsten 

 

Kirsten stopt na 6 jaar als redacteur van onze nieuwsbrief.  
 
Mijn eerste ervaring met Kirsten als redacteur was toen ik mijn “even voorstellen” had geschreven: of ik maar de 
helft van de tekst wilde schrappen! Dat het volgens mij daarmee ook half zo leuk werd was geen argument.  
Maar de meeste van mijn bijdrages hoefden niet ingekort te worden en werden enthousiast ontvangen, en 
slechts een enkele werd, altijd in overleg, niet geplaatst.  
Als het nodig was gaf Kirsten haar mening over de toon of inhoud. Daar heb ik zeker van geleerd en schreef mijn 
recentere bijdrages aan de nieuwsbrief steeds met die adviezen in mijn achterhoofd.  
 
Kirsten heeft veel werk gemaakt van de nieuwsbrieven en de frequentie van 
uitgave werd langzaam opgevoerd naar 1x per maand. Dat is best een grote 
prestatie bij zo'n kleine vereniging als Eigen Oogst.  
 
Kirsten hartelijk dank voor al jouw werk en inzet voor onze prachtige 
nieuwsbrief. Het afscheid op de redactie met borrel en kardemom-perencake 
hou je natuurlijk tegoed totdat het weer kan en mag.     
 
De nieuwsbrieven die ik in mijn eigen archief heb bewaard heb ik online 
gezet op onze website. Klik hier om deze nieuwsbrieven nog eens door te bladeren.  
 
Henk Klein Baltink 
 

https://www.tveo.nl/archief-nieuwsbrieven/
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Het laatste woord 
En dan neem ik zelf het laatste woord. Een afscheid klinkt best beladen. Dat is in veel gevallen ook zo maar wat 
mij betreft is het dat nu niet. Ik stop alleen met het samenstellen van de maandelijkse nieuwsbrief maar blijf 
gewoon tuinieren bij de vereniging.  
Innoveren en vernieuwen gaan mij beter af dan iets handhaven. Daarom kies ik ervoor om de tijd die vrijkomt te 
besteden aan andere projecten.  
 
Met het moestuinieren bij Eigen Oogst doe ik heel veel inzichten op. De natuur leert mij enorm veel en inspireert 
me om dingen anders te gaan doen. Ik ontdekte dat de mens best ver van de natuur af is komen te staan terwijl 
wij er onderdeel van uitmaken.  
De prachtige docufilm The Biggest Little Farm laat zien dat 
de natuur voor elk probleem een oplossing heeft. Als een 
boomgaard bijvoorbeeld een teveel aan slakken heeft dan 
kunnen slakken-etende eenden weer voor evenwicht 
zorgen.  
Je kunt allerlei (tuin)plannen hebben maar de natuur trekt 
haar eigen plan. Wat ik verder wil gaan ontdekken is wat er 
zou gebeuren als we met haar gaan samenwerken in plaats 
van het te beheren en te bestrijden. 
 
Dank voor de lieve feedback die ik heb ontvangen m.b.t. de 
nieuwsbrieven. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. 
Vooralsnog neemt Ger Tielen het stokje van mij over 
(nieuwsbrief@tveo.nl).  
 

 Kirsten Vonk 

  

 Contactgegevens  

 
Algemene informatie: info@tveo.nl 

Bestuur: bestuur@tveo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ger Tielen         Gerard Rosinga Richard Versmissen  

https://www.youtube.com/watch?v=UfDTM4JxHl8
mailto:nieuwsbrief@tveo.nl
mailto:info@tveo.nl
mailto:bestuur@tveo.nl
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Tuincommissie: tuincom@tveo.nl 
 

 
 
 
 
 
 

Bes van Pinxteren     Caroline van der Hoeven Monique Buiting 
 

Nieuwsbrief: nieuwsbrief@tveo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ger Tielen  

mailto:tuincom@tveo.nl
mailto:nieuwsbrief@tveo.nl

