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 Van het bestuur 

 
Midzomeravondfeestje Eigen Oogst  

 
Het was als vanouds reuze gezellig bij onze feestelijke midzomeravond rond de Windhoos. Zo werd de 
21ste juni een mooie gelegenheid voor een kennismaking tussen oude en nieuwe tuiniers en om het wel en 
wee van tuinieren in 2022 met elkaar te bespreken. Alle tafels waren door Greet opgeluisterd met vazen 
vol magnifiek gerangschikte bloemboeketten. De inwendige mens werd met heerlijke hapjes en drankjes 
knap verwend door het onvolprezen Midzomeravondteam van Eigen Oogst. Met dank aan Bes en iedereen 

die wat lekkers had meegenomen. Voor herhaling vatbaar.  

 
Monument Moestuin open 10 en 11 september 
 

Op 10 en 11 september 2022 vindt in de gehele gemeente Zeist het Historisch Weekend plaats. Op deze 
monumentendagen openen zo'n 40 monumenten de deuren, waaronder de ruim honderdjarige moestuinen 
van Tuinvereniging Eigen Oogst. Zorg dat je erbij bent en kom zelf ook naar de tuin om zo nodig een handje te 
helpen. Op veel plekken worden aanvullende activiteiten georganiseerd: rondleidingen, exposities, optredens, 
voorstellingen en nog veel meer. Voor jong en oud én helemaal gratis. Alle informatie is te vinden op Zeist - 
Open Monumentendag. 
 

 Van de Tuincommissie 

 

Klusweekend 27 en 28 augustus  
Van de acht klusweekenden zijn er nu al vijf geweest. Velen hebben veel werk verzet, waardoor het complex er 
verzorgd uitziet. Het komende klusweekend van augustus wordt onder andere het onkruid langs de heggen 

https://www.openmonumentendag.nl/comite/zeist/
https://www.openmonumentendag.nl/comite/zeist/


 

 

weggehaald. Maar heb je zelf een tuin grenzend aan een heg, zou je dan zelf het onkruid onder de heg willen 
weghalen? Dit als bijdrage aan de rattenbestrijding.  
 
In september worden de heggen nog een keer gesnoeid en in oktober wordt de tuin winterklaar gemaakt. 
Heb je jouw dagdeel nog niet ingezet voor de tuin dan is er genoeg te doen. De tuincommissie kan altijd veel 
hulp gebruiken 
 
Hieronder de data van de komende klusweekenden. Altijd het laatste weekend van de maand en altijd van 
12.00-14.00 uur. 
 
Zaterdag en zondag 27 en 28 augustus 
Zaterdag en zondag 24 en 25 september 
Zaterdag en zondag 29 en 30 oktober 
 
Begin september is er weer een tuinschouw. 
 
Op dit moment staan er 13 mensen op de wachtlijst. 

 

 Van de  Maaiploeg 

 

Houd de grasmat vrij van spullen! 
 
De maaiploeg maait met veel plezier. De grasmat ligt er 
dit jaar weer prima bij. We krijgen vaak leuke en 
positieve reacties. Helaas vinden we vaak onnodige 
spullen op het gras, zoals tuinslangen, haspels, stokken, 
tafel en stoelen en ook onkruid en ander tuinafval uit 
de tuinen. We zijn vaak genoodzaakt om deze spullen 
opzij te zetten voordat we gaan maaien en dat kost de 
maaiploeg veel tijd.  De maaiploeg zou het fijn vinden 
wanneer deze spullen niet meer op het gras liggen. Dan 
kunnen wij (nog) sneller en beter maaien. Zo houden we een mooie grasmat. Dank voor jullie 
medewerking! 
 
Ate Jelsma 
 

 Allerlei 

 

Eigen Oogst gereedschap voor iedereen 
 
Alle leden mogen gereedschap lenen uit de Windhoos. Het meeste gereedschap voor algemeen gebruik heeft 
een gele band onderaan de steel en hangt of staat rechts achterin de Windhoos. De enige spelregel is om het 
schoon terug te zetten. De spade op de foto is bijvoorbeeld niet schoon. Er hangt bij het gereedschap een 
borsteltje waarmee je de grasmaaier, harken, spades, etc. na gebruik kunt schoonmaken. Gereedschap zonder 
scharnier of lagers zoals bijv. spades, harken en grondboren mag je indien nodig ook afspoelen met water, 
maar de grasmaaier dus niet omdat daardoor de lagers kunnen gaan roesten. Breekt er gereedschap of moet 
het geslepen worden, laat het even weten via werkhok@tveo.nl dan proberen we dat te repareren/slijpen of 
indien nodig gaan we het vervangen.  
 
Je mag ook gereedschap uit het werkhok gebruiken, vraag iemand met een sleutel om het werkhok voor je te 
openen. Van de machines zijn echter alleen de twee elektrische trimmers voor algemeen gebruik.  
 
Henk (tuin 43) 
 

mailto:werkhok@tveo.nl


 

 

 

Stapelmuurtje, om te zitten en te ‘schemeren’ 
 
Op de vorige Algemene Leden Vergadering  is besloten dat er op de tussenpaden geen stoeptegels meer 
(bij)gelegd worden. De bestaande tegelpaden 
mogen blijven liggen totdat de huidige tuinder 
vertrekt. Maar wat doe je met al die tegels die 
over zijn? Creatieve ideeën genoeg, kijk maar 
eens op websites over tuinontwerpen of in 
tuinmagazines en je vindt stapelmuurtjes van 
(gebroken) stoeptegels in vele vormen, 
afmetingen en uitvoeringen. Een mooie plek 
voor zo’n muurtje bij Eigen Oogst leek ons onder 
de eikenbomen aan het einde van het lange 
graspad. En na een paar middagen stenen 
breken, slijpen en stapelen hebben wij nu ook 
een stapelmuurtje om op te zitten! En onder de eikenbomen is het goed toeven als  de zon weer eens in een 
staalblauwe lucht staat te ‘branden’.  
 
En dat ‘schemeren’, wat is dat dan vraag je je misschien af. Ik las er vorig jaar november in de Volkskrant een 
mooi inspirerend verhaal over van Marjolein van Heemstra, schrijver en theatermaker. Als samenleving 
klampen we ons vast aan economische groei, met alle bekende gevolgen van dien. Om dat te veranderen 
moeten we leren om te ontgroeien. ‘Schemeren’ kan ons daarbij helpen. Ons stapelmuurtje lijkt mij een 
uitgelezen plek om dat af en toe te doen.  
 
 “Kijken hoe de schemering invalt kan in deze tijd een daad van verzet zijn. Tegen het absurde idee dat elke 
seconde nuttig moet worden besteed, tegen denken in zwart-wit en tegen de groeiverslaving die onze levens 
beheerst. Een klein uur niets produceren of consumeren, geen hartjes of reacties delen. Simpelweg zitten en 
zien hoe de duisternis opkomt, hoe grenzen vervagen, de dag verwatert. Schemeren wordt het ook wel 
genoemd.”  (Uit: “Verlos ons van de drang naar meer en beter met nieuwe rituelen”, Marjolein van Heemstra, 
Volkskrant, 19-11-2021) 
 
Henk (tuin 43 en stenenstapelaar) 

 

Hulde aan Jetty  
  
Wat een geweldige aanwinst is onze Eigen Oogst toilet toch. Hoe lang staat het er al?  

Zo’n twee of drie jaar? De deur klemt wat en de kleine plantjes moeten nog uitgroeien 
tot een groene cirkel. Maar wat nog fijner is, binnen ruikt het heerlijk, in tegenstelling 
tot de luchtjes van de geiten en schapen bij de buren. 
Jetty verzorgt het geheel regelmatig met een lekker sopje, ververst zaagsel en papier, 
en zingt er volgens mij ook nog bij. Dank je wel Jetty! We zijn er erg blij mee.  
 
Ook in beeld komt Jan Martijn Rap die bij afwezigheid van Jetty de honneurs al 
waarneemt. En met hetzelfde enthousiasme, maar of hij daarbij zingt weten we niet.  
 
Sandrine Lammers 

 

Wespennest verlaten 
 
Willem van Ommen meldt ons dat het wespennest onder de bank 
links achter de poort leeg en verlaten is. Dat betekent dat de 
koningin is uitgevlogen en de kolonie van tijdelijke werksters is 
uitgestorven. Je kan weer gerust op het bankje plaatsnemen en 
wellicht ook ongestoord een beetje schemeren.  
 

 



 

 

 

    Tips 

 

Lathyrus in geuren en kleuren 

  
Houd jij ook van de geuren en de kleuren van de Lathyrus? Ik wel en ook ben ik 
dol op aardewerken vazen waar veldbloemen zo mooi in staan. Nou blijkt dat niet 
zo handig, want de stelen van de Lathyrus hebben licht nodig. Wist ik ook niet. 
Glas is dan beter. Dus: snij de stelen schuin af met een scherp mes. Zet ze in water 
van slechts 3 cm, de stengels willen ook ademen. En altijd in een schone glazen 
vaas. 
  

Teunisbloem: baken in de nacht 
  
Deze plant met zachte gele bloemen is er in een paar varianten. De gecultiveerde gekweekte vaste lage plant 
(60 cm) en de wilde, tweejarige variant. Zelf heb ik ‘m in een kleine en grote uitvoering. Deze plant is een 
zogeheten nachtbloem. Een baken in de nacht en onmisbaar voor alle nachtvlinders. Een uur voor 
zonsondergang ontstaat vaak al een klein geel spleetje in de bloemknop. Dan klapt de bloem vrij snel open 
vanaf het moment dat de zon ondergaat. Je kan het zien gebeuren, als je ernaast gaat zitten. Best spectaculair, 
vind ik elke keer weer. Als je niet oplet zijn ze ineens allemaal open, bijna 
fluorescerend in de nacht. Prima voor in een boeket ook. Elke avond een paar 
verse bloemen in je vaas. 
Bovendien ruiken ze lekker en je kan ze eten. Deze prachtige vlinderplant bloeit 
van juni tot in oktober en kun je fijn laten staan voor het volgend jaar. Maar 
belangrijker nog: putters, kneuen, vinken en meesjes vinden de zaden heerlijk. Zie 
op dit filmpje het moment van opengaan van de bloem.  
 
Sandrine Lammers  

 
Adriana ging even ‘los’ met de camera 
 
Toen Adriana Kamerbeek-van Eck op 
een zomerdag langs onze oude muur 
en tuin fietste werd haar 
nieuwsgierigheid gewekt en sloop ze 
de poort binnen, die open stond, om 
wat plaatjes te schieten. Omdat 
Adriana “even helemaal losging” 
leverde dat een boeketje prachtige 
foto’s op, welke zij de redactie heeft 
toegezonden. Dit op verzoek van 
“Henk en een alleraardigste dame,” die 
haar natuurlijk hebben aangesproken. 
Hiernaast is er een opgenomen. 
Andere zullen nog wel volgen, want we 
mogen ze gebruiken van Adriana. 
Waarvoor hartelijk dank! Zie ook 
fotosnatuur.dichtbij 
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Zaaien in augustus 
 
Je kunt deze maand al beginnen met zaaien voor het aankomende jaar. Denk hierbij aan gewassen zoals snijbiet 
en lente-uitjes. Ook gewassen zoals radijsjes, spinazie, rucola, raapsteel, tatsoi (het kleine broertje van paksoi) 
winterpostelein en (pluk)sla kun je deze maand nog zaaien. 
 
Kolen, bv Palmkool, zijn ook nog mogelijk. Palmkool zal niet meer groot genoeg worden om in de winter al van 
te kunnen oogsten, maar de plant overleeft een zachte winter prima. Hij gaat dan in het voorjaar verder met 
groeien waardoor je in mei al kunt oogsten. Het proberen waard! 
 
Monique Buiting 
 

           Contactgegevens 

 
Algemene informatie: info@tveo.nl  Nieuwsbrief: nieuwsbrief@tveo.nl  
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