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 Van het bestuur 

 
Algemene Leden Vergadering 7 april 
Donderdag 7 april 2022, 20.00 uur 
Vergaderzaal Maria Christinakerk 
Dolderseweg 123, Den Dolder 
 
De Algemene Ledenvergadering is gepland op donderdag 7 april, 
aanvang 20.00 uur, in de vergaderzaal van de Maria Christina Kerk. 
Agenda en stukken zullen tijdig worden toegezonden.  
 
Aan de orde zijn onder meer: 
Verslag ALV 2021, Algemeen en Financieel Jaarverslag, 
Statutenwijziging, Wijziging Borgsom Huur, Zwarte Paden en het 
Vervolg op de Toekomstvisie.  
 

Nieuw naambord onthuld 
Een jaar na de 'prijsvraag' voor een nieuw naambord is het door 
Samgaté van den Berg ontworpen en geschilderde nieuwe 
welkomstbord op 17 maart opgehangen. Onder belangstelling van 
tuinleden heeft Ineke van der Poll, die ooit het oude bord had 
geschilderd, de onthulling verzorgd. Een feestje in de lentezon! 
 

Herhaalde oproep: 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 

 

Start tuinseizoen 
Het nieuwe tuinseizoen is gestart. De mest, bezorgd in vijf 
reuzenzakken (zie de foto) ligt al verspreid op de tuinen. De meesten 
van onze tuinders hebben al veel werk verzet in hun tuinen, 
uitgedaagd door het prachtige weer. En hier is nog een uitdaging: mis 
dit jaar je kans niet om mee te doen aan een van de klusweekenden. 
Er komt er weer een aan! 

 

Klusweekend 26/27 maart 
Elk lid werkt volgens het huishoudelijk reglement tenminste een dagdeel per jaar mee aan het algemeen 
onderhoud van de tuin. Dat gebeurt in de klusweekenden, waarmee wij vorig jaar zijn gestart in ieder laatste 
weekend van de maand. Volop keuze in data dus om te helpen. Je eerste kans krijg je op zaterdag 26 maart en 
zondag 27 maart van 12.00 uur - 14.00 uur. Niet allemaal tegelijk graag. We starten met het afsteken van de 
paden. Het is daarom handig een eigen schop mee te nemen.  
 
Er wordt gezorgd voor koffie en iets erbij. Fijn als je je even aanmeldt bij de tuincommissie. Tuincom@tveo.nl 
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 Tuinplantenasiel  

 

Asielplanten te kust en te keur 
Vanaf zondag 3 april zal het tuinplantenasiel weer geopend zijn. Iedere woensdagmiddag  en zondagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur kunnen er plantjes gebracht en gehaald worden. Mocht je plantjes of struikjes over 
hebben?……bijna alles is heel welkom.  
 
Voor de nieuwe leden: het tuinplantenasiel is een initiatief van Samen Duurzaam Zeist. Er zijn drie 
locaties: De Boswerf,  Dieptetuin Zeist en Eigen Oogst Den Dolder. Ook is er een kamerplantenasiel bij de 
weggeefwinkel in Zeist.  Voor meer informatie: zie SDZ tuinplantenasiel. 
 

Klusje voor jou?  
De Commissie Tuinplantenasiel van Eigen Oogst zoekt een vrijwilliger die mee wil helpen aan het bijhouden 
van het plantenasiel, bijvoorbeeld op momenten dat beheerder Greet Rolff zelf niet aanwezig kan zijn op de 
genoemde openingstijden. En Greet vindt het ook leuk als anderen af en toe bijspringen, om met elkaar het 
plantenasiel te verzorgen.  
 
Voor vragen of suggesties:  greetrolff@live.nl 
 

 Duurzaam initiatief 

 

Driemaal hergebruik 
Nadat de Toro eind vorig jaar was ingeruild bleef het platform over, 
waarop de Toro bij hoogwater in de Windhoos stond. Ooit samen met 
Livia gemaakt van oude pallets die we van de fiets/houtwerkplaats van 
Altrecht hadden gekregen. Van die (te smalle) plankjes van het 
platform heb ik de wanden van een nestkastje voor koolmezen 
gemaakt. Het dak en bodem van het nestkastje zijn weer van het hout 
van de pallets waarop de Biokultura werd geleverd. Er is nog genoeg 
hout over voor een tweede en derde kastje. Als die klaar zijn hang ik 
die ook op in de eikenbomen aan de westzijde. Dan kunnen de 
toekomstige bewoners de eikenprocessierupsen voor ons bestrijden.  
 
Het meeste hout van die Biokultura pallets is overigens hergebruikt 
voor een kastje voor de zadenbieb.  De zadenbieb is op dinsdag en 
donderdag geopend van 9.00 tot 16.30 uur in het wijkservicecentrum 
Pelita, Dr. Ramaerlaan 2, in Den Dolder. Een voorlopige website vind je 
door te klikken op deze LINK 
 
Tot slot is een groot deel van de voorwerpen die vertrokken tuinders 
hadden achtergelaten en die waren opgeslagen in het werkhok nu 
verdeeld onder de tuinders. De belangstelling was zo groot dat ik voor 
sommige gereedschappen heb moeten loten (zonder toezicht van een 
notaris, dat wel).  Door Henk Klein Baltink.                                                 
 

     Tips  

Zaaien en planten: 
 
Vanaf half maart kan er al veel gezaaid worden, bv. radijs, snijsla, spinazie, tuinbonen, erwten en peterselie. 

https://www.plantenasielzeist.nl/
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Knoflook, sjalot en plantuitjes kunnen ook (nog) geplant worden. Laat je door het mooie weer niet verleiden 
om al tomaten,courgettes en pompoenen te planten. Dat moet echt nog wachten tot na de ijsheiligen (11 
t/m 14 mei) ! 
 

Ongewenste, hardnekkige en woekerende planten  
Een aantal minder gewenste planten verspreid zich gemakkelijk in je 
tuin als je geen maatregelen neemt. In een vroeg stadium zaadkruiden 
uittrekken of schoffelen (vóór de zaadvorming) en wortelkruiden 
(wortels verwijderen) voorkomt dat ze gaan overheersen in je tuin. Het 
is raadzaam het groeien en bloeien van planten als bijvoorbeeld 
Zevenblad en Kweekgras, actief te beperken.  
 

Zevenblad (Aegopdium Podagraria), wortelkruid. Vaste plant met 
zevenblaadjes aan een holle driehoekige stengel, vormt witte 

bloemschermen.  
 

Waarom en hoe bestrijden? 
Zowel Zevenblad als Kweekgras groeien via wortelstokken waarvan elke 
stukje opnieuw een plantje kan vormen. Deze woekerkracht maakt dat 
de meeste planten het afleggen tegen deze planten. Geef kweekgras en 
zevenblad daarom geen kans om zich op je tuin te vestigen.  
Graaf zichtbare planten met wortelstok en al uit. Als je het zorgvuldig 
met een spitvorkje doet kun je de wortelstok volgen door je tuin. Let op 
dat je daarbij de wortels niet breekt. Ook mogelijk via uitputten door 
het telkens weghalen van de bladeren. Plant en wortelresten niet op de 
composthoop doen maar afvoeren. 
 

Kweekgras (Elymus Repens), wortelkruid, grasachtige plant 
 

Bessenstruiken en Bonenstaken 
Bij het plantenasiel staan twee bessenstruiken,die graag een kans willen hebben om door te groeien. Wie 
heeft nog plaats hiervoor? Bes van Pinxteren heeft zestig bonenstaken van 2.70 m á 1 euro beschikbaar. 
Graag via de mail reserveren: j.pinxteren@kpnmail.nl 

 
Vrijwillige tuiniers gezocht 
Tip voor de in Bilthoven wonende leden van Tuinvereniging Eigen Oogst: In het kader van de 
stedenband van De Bilt met de Duitse stad Coesfeld is voor gemeentehuis Jagtlust een bloemperk 
aangelegd door Groei & Bloei. Dat wordt op 3 juni feestelijk geopend. Voor het toekomstige periodieke 
onderhoud zoekt Groei & Bloei nog enkele Biltse vrijwilligers die een of twee keer per jaar even de 
handen uit de mouwen willen steken. Laat wat horen als je wil aan Ger Tielen. ger.tielen@gmail.com  
 

Actie tegelwippen start 21 maart 
Maak Nederland groener. Vervang de tegels in je tuin door groen. Zie NK Tegelwippen. 
 
 

           Contactgegevens 
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Ger Tielen      Maria van den Boer     Richard Versmissen      Bes van Pinxteren    Caroline van der Hoeven     Monique Buiting Christa de Beer 
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