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 Van het bestuur 
 
Goed nieuws! Huurcontract TVEO verlengd tot 2026  
 
Het huurcontract van Tuinvereniging Eigen Oogst met Altrecht wordt 
verlengd tot 2026. Dat is de uitkomst van een gesprek met Altrecht op 
vrijdag 22 april j.l.. Het bestuur is blij met deze continuering voor de 
komende vier jaar. Daarna wordt in overleg met Altrecht nagegaan of wij tot 
aankoop kunnen overgaan. We zijn tenminste uit de brand tot 2026 en 
kunnen met elkaar rustig verder tuinieren.  
 
Midzomeravondfeestje in de tuin   
 
Het goede nieuws van een vierjarig contract met Altrecht mag 
gevierd worden. En sowieso is het een goed idee om elkaar 
weer eens informeel te treffen buiten de werkzaamheden om. 
De tuincommissie en het bestuur nodigen alle leden uit voor 
een midzomeravondfeestje op dinsdagavond 21 juni van 20.00 
tot 22.00 uur. Het bestuur zorgt voor de drankjes. Als je een 
idee hebt voor een hartig hapje bij een wijntje of voor een live 
muziekje, meld het even. Een handje helpen mag ook. Graag 
vóór 14 juni aanmelden als je wil komen en/of als je iets wil 
verzorgen. tuincom@tveo.nl. 
 

 Van de Tuincommissie 
 
 
Klusweekend levert nieuw graspad op 
 
In het klusweekend van april is er door velen hard gewerkt aan het 
inzaaien van een nieuw graspad. Met als resultaat dat het gras nu al is 
opgekomen.Een mooi gezicht. 
 
Het volgende klusweekend vindt plaats op zaterdag 28 mei en zondag 29 
mei. Op beide dagen van 12.00 uur- 14.00 uur. Eén van de klussen is het 
controleren op bruikbaarheid van een paar partytenten, die in de 
Windhoos liggen. Ook moeten er nog enkele paden worden afgemaakt. 
Bijgaand evt. foto voor de nieuwsbrief, gemaakt tijdens het inzaaien 
grasstrook onder de eikenbomen. 
 
 
Let op je bonenstaken! 
Alle opgeslagen bonenstaken in de Windhoos zijn naar beneden gehaald. Sommige met naam, andere 
niet. Zijn er nog stokken van jou bij, haal ze dan op vóór 24 mei, anders worden ze weggegeven of 



 

 

omgewerkt tot bijenhotels. Vriendelijk verzoek van Henk om er, bij het weer opbergen van 
stokkenbundels op te letten, dat ze met drie strak aangetrokken tie-wraps stevig worden gebundeld en 
voorzien van een label van ductape met daarop het tuinnummer en eventueel je naam. Gebruik een dikke 
viltstift. Klop het zand eraf en maak de bundels niet te dik.  
 
Eerste Tuinschouw zit erop 
 
Er is al veel gedaan en de creativiteit van de mensen is leuk om te zien. Hier en daar is er nog te weinig 
gedaan, met name aan de tussenpaden. De nieuw aangepaste multitools zijn een goed hulpmiddel om 
eenvoudig de graspaden te onderhouden. Zie het artikel hierna. De Tuincommissie stelde vast dat het een 
goed besluit is geweest om van de tegelpaden af te komen. Het blijken moeilijk begaanbare paden.Verder 
is het wenselijk dat struiken die over de paden heen groeien voldoende worden teruggesnoeid.  
 
 
Meedoen aan monumentendagen 11 en 12 september 
 
Tuinvereniging Eigen Oogst is uitgenodigd om mee te doen aan de monumentendagen in het weekend van 
11 en 12 september. Om onze tuin met de warmtemuur open te stellen voor bezoekers. Tegen zo’n 
verzoek kunnen we onmogelijk nee zeggen. De tuin en de oude warmtemuur die deel uitmaken van de 
bewogen geschiedenis van de zorg in Den Dolder kunnen niet los gezien worden van de overige gebouwen 
en terreinen van de zogenaamde Middenas. Dus we doen mee. Niet verkeerd voor ons imago ook. Maar 
dat kan alleen in goede orde verlopen als er enkele leden meedoen met presenteren, rondleiden en een 
wakend oogje in het zeil houden. We doen daarom graag een beroep op onze leden. Graag aanmelden bij 
de tuincommissie. 
 
 

    Tuingereedschap voor de leden 
 

Heggenschaar ¨ Grastrimmer ¨ Kantensnijder 
 
Tijdens de klusdagen op zaterdag en zondag van 12.00 tot 14.00 uur in het laatste weekend van de maand 
(maart t/m oktober) (maar met uitzondering van juni) zijn de grastrimmer, kantensnijder en heggenschaar 
op accu beschikbaar voor alle leden die hun eigen tuin, de aangrenzende heg en/of grastussenpaden 
willen onderhouden. 
 

    Zaaien en planten 
  
Na de ijsheiligen 
 
Nu de ‘ijsheiligen’ voorbij zijn en de kans op nachtvorst minimaal is, kunnen ook de pompoenen, 
courgettes, komkommers en sperziebonen gezaaid of uitgeplant worden. 
 
Ongewenste, hardnekkige en woekerende planten in de tuin 
 
Een aantal minder gewenste planten verspreid zich gemakkelijk als je geen 
maatregelen neemt. In een vroeg stadium verwijderen voorkomt dat ze gaan 
overheersen in je tuin. Het is raadzaam het groeien van planten als bijvoorbeeld 
Heermoes, actief te beperken.  
 
Waarom en hoe bestrijden?  
Heermoes wordt ook wel Paardenstaart genoemd. Heermoes maakt veel 
wortelstokken die diep in de grond gaan en ook weer horizontale vertakkingen 



 

 

krijgen. De plant haalt mineralen heel diep uit de grond waar andere planten niet bij kunnen. Blijf de plant 
weghalen, met zoveel mogelijk wortel. Zo put je heermoes uit en heeft het niet meer de kracht om zich te 
vermeerderen. Niet composteren om het risico op nieuwe groei vanuit wortelresten of uitzaaiing via 
sporen te beperken. 
 
 

    Biodiversiteit 
 
Werkgroep van start  
 
In de laatste Algemene Leden Vergadering kwam aan de orde hoe wij verder zouden kunnen werken aan 
biologische/ecologisch tuinieren. Er bleek onduidelijkheid over de termen biologisch en ecologisch. In de 
praktijk worden ze door elkaar gebruikt maar is dat terecht? Of betekenen ze allebei iets anders?  En als 
we ons meer in de richting van biologisch/ ecologisch willen ontwikkelen, aan welke voorwaarden moeten 
we dan voldoen. Wat zou een stappenplan kunnen zijn? 
Tijd voor een werkgroep om dit eens grondig uit te zoeken.  
De eerste bijeenkomst is geweest, we zijn aan de slag gegaan: Biologisch of ecologisch, de 
spraakverwarring zijn we als eerste aan het ontrafelen. Daarbij waren er meteen al volop ideeën.  
 
Zoals deze: Jaap van den Berg  is een bekende natuurliefhebber 
uit Soest. In de Soester moestuin ’t Nut heeft hij veel bijgedragen 
om daar de biodiversiteit te verbeteren, zoals het planten van 
sleedoorns om de sleedoornpage – een zeer zeldzame vlinder- te 
lokken. Het is daar gelukt !  Hij kent het WA terrein door en door 
en heeft ook al rondgekeken op onze moestuin. Ecologisch 
tuinieren is meer met de natuur mee bewegen, en dan is het 
belangrijk om te weten hoe de situatie nu is. Wat groeit en kruipt 
en vliegt er nu? In juni komt Jaap terug – met steun vanuit de 
KNNV (vereniging voor veldbiologen)-  om te komen 
inventariseren en wellicht nog meer adviezen te geven. Wil je 
meedoen? Leren hoe je inventariseert? Aanwezig zijn als Jaap 
komt? Laat je horen.  Ook bij ons in de tuin zijn soms zeldzame 
soorten te vinden. Zoek met een van ons contact op de tuin of 
stuur een mailtje naar  mvboer@planet.nl  
  
Sandrien Lammers, Connie Bakker en Maria van den Boer.  
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