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Van de Redactie 
 
Zoals gebruikelijk staat aan het begin van het seizoen de jaarvergadering centraal. 
Zie de agenda, woorden van de voorzitter en de secretaris. 
De complexbeheerders vragen aandacht voor de tuindiensten, ph, tuinafval,  
groene kaartje en de opschoondag.  
Vera Hazelaar en Christa Landwaart verzorgen het paasfeest voor de kinderen. 
Daarnaast: vrouwencafé, vrijwilligers, lavameel, interview, waterput, tuinkrachten, 
snoeitips van Snel, bijen en een natuurcursus. 
 
Het digitale praathuis; Facebook volkstuindersvereniging Naarden; reeds 30 leden. 
Meld je aan (bij Manda-Marieke) en deel (in de) actuele informatie!!! 
 
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Alex Driest, Cor Eijpe, Theo van Gog,  
Chris Koopman, Jan Landwaart, Henk Mei, Malou Overmeer, Theo Röell,  
Hanneke Schreuder, Manda-Marieke Schuurer, Gert Snel, Jan Verrier, Go Wammes 
en Mario Zijp.  Waarvoor dank. 
 
De links naar websites in deze nieuwsbrief zijn eenvoudiger via de website editie te 
benaderen. (http://www.vtvnaarden.nl/map/nieuwsbrief/nieuwsbrieven.htm ) 
 
Op naar een mooie lente, 
Nico Bader 
 
 
Deadline volgende nieuwsbrief 24 april 2014. 
 
 
 
Inhoud nieuwsbrief: 
 
Pagina 1:   Van de voorzitter. 
Pagina 2:   Bij het overlijden van Fokke Visser. 
Pagina 3:   Agenda Algemene Ledenvergadering 24 maart 2014. 
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Pagina 11: Tuincafé voor tuinvrouwen, vrijwilligers gezocht, lavameel. 
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Foto voorzijde; zwarte bes in de knop. 
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Nieuwsbrief:   Volkstuindersvereniging  NAARDEN                   februari 2014    
Redactieadres:  Nico Bader, Thorbeckelaan 46, 1412 BR Naarden                     
e-mail adres:  nico.bader@stichting-pythagoras.nl 
 
Beste tuingenieters, 

Als deze nieuwsbrief verschijnt zijn de meesten van jullie al aan het spitten. De 
tuinbonen, pootuitjes, doperwten en capucijners zijn klaar om de grond in te gaan. 
Binnen een maand of anderhalf is het complex weer een lust voor het oog.  
Ik geniet daarvan en verheug me er altijd erg op. 
 
Een van onze oudste leden, Joop van Velzen, moest er helaas om redenen van 
gezondheid en leeftijd mee stoppen. Joop had een grote tuin die we nu in twee 
stukken hebben gesplitst voor twee nieuwe leden. Joop heeft een tijd lang de deur 
van het clubgebouw ‘s ochtends trouw geopend. Bedankt Joop. 
Chris Koopman en Ruud van Beek hebben inmiddels twee zaterdagochtenden weer 
gereedschappen geschuurd en geslepen. Slijpmeesters: bedankt. 
De nieuwjaarsbijeenkomst was als vanouds erg gezellig. Het lijkt wel of het koude 
buffet van Vera en Christa ieder jaar rijker wordt. Natuurlijk hebben we toen 
stilgestaan bij het overlijden van onze oud voorzitter Fokke Visser.  
Elders in deze brief treft u een ‘in memoriam’ aan. 
 
Ook de thema-avond over vogelgeluiden en vogelherkenning was zeer geslaagd. De 
vogelfauna op ons complex blijkt veel rijker te zijn dan we denken. Ik weet zeker dat 
degenen die deze avond hebben bijgewoond voortaan beter zullen kijken en 
luisteren. 
Op maandagvond 24 maart wordt ‘s avonds om 20.00 uur onze jaarlijkse algemene 
ledenvergadering gehouden in de Witte Kerk. Het jaarverslag en de agenda treft u 
aan in deze nieuwsbrief. Ik roep u op om vooral te komen. 
Vanaf 1 maart liggen in clubhuis  De Zaaier op zaterdagochtend de financiële 
stukken voor u ter inzage. Dat zijn uiteraard de begroting van inkomsten en uitgaven 
voor 2014. De cijfers staan overzichtelijk naast dezelfde cijfers over 2012 en 2013. 
Bij de stukken behoort ook de balans op 31 december 2013. De boekhouding is 
gecontroleerd door de kascommissie en in orde bevonden. De stukken kunt u ook  
inzien een half uur voor de vergadering. 
De Open Dag wordt dit jaar gehouden op zondag 29 juni. Daar komen we in de 
volgende nieuwsbrief op terug. Dat is een week voor de schoolvakanties beginnen. 
  
Ik wens iedereen een goed tuinjaar, 
 
Go Wammes (voorzitter)  
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BIJ	  HET	  OVERLIJDEN	  VAN	  FOKKE	  VISSER.	  	  
	  
Onze oud-voorzitter Fokke Visser is niet meer. Na een periode van ruim vier 
maanden in de Gooise ziekenhuizen en in verpleeghuis Naarderheem werd zijn hart 
tenslotte zo zwak dat hij uiteindelijk thuis, in zijn vertrouwde omgeving, veel te jong, 
op 68 jarige leeftijd is overleden.   
 
Fokke heeft een voortrekkersrol vervuld bij de oprichting en de eerste vijftien jaren 
van het bestaan van onze Volkstuinvereniging. Fokke genoot een reputatie van 
onverzettelijkheid. In de onderhandelingen met de gemeente Naarden over het 
huurcontract van ons complex, veranderde hij in een leeuw met opgezette manen. 
Artikel voor artikel werd tot op de bodem uitgevochten. Fokke koesterde een 
gezonde achterdocht jegens de overheden en volgde alle ontwikkelingen op het 
gebied van de ruimtelijke ordening nauwgezet. En hij liet niet na om, gezeten op zijn 
vaste barkruk in Clubhuis De Zaaier, verslag te doen van zijn bezoeken aan de 
gemeenteraad en het provinciehuis in Haarlem.  Ook wanneer de vereniging grote 
uitgaven moest doen, zoals de aankoop van het clubhuis en het winkelgebouw, was 
hij een plaag voor de leveranciers. Het laatste dubbeltje werd eruit gewrongen.  
 
De hartstocht waarmee hij over de belangen van de volkstuinvereniging waakte had 
hij gemeen met iedereen die op ons complex tuint: de liefde voor alles wat groeit en 
bloeit. En de verwondering over wat een eenvoudig zaadje kan voortbrengen.  
 
Een dag voor zijn overleden heb ik afscheid van hem mogen nemen. Hij zei letterlijk: 
”Go, ik heb gevochten en nog eens gevochten, maar ik heb het verloren”.  
Ik heb geantwoord: “Fokke, ik denk dat je juist hebt gewonnen. Kijk maar eens naar 
de twee prachtige zonen die je achter laat en ook naar het resultaat van al je andere 
werk”.   
 
Ik denk dat de aanwezigheid van Fokke aan de Keverdijk, de voetbalvelden rond het 
IJsselmeer en op ons volkstuinencomplex, nog lang zal worden gevoeld.  
Moge hij ruste in vrede.  
 
Go Wammes. 
 



 3 

Het bestuur nodigt de leden uit voor de 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
VAN DE VOLKSTUINDERSVERENIGING NAARDEN 

 
                   Deze zal gehouden worden op maandagavond 24 maart 2014 
                           in de Witte Kerk te Naarden. Aanvang 20.00 uur. 
 
                                                        Agenda 
 
1. Opening. 

 
2. Mededelingen. 

 
3. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 25 maart 2013 (opgenomen in 

de Nieuwsbrief van mei 2013). 
 

4. Jaarverslag 2013, zie elders in deze Nieuwsbrief. 
 

5. Financieel jaarverslag 2013, ligt ter inzage op 15 en 22 maart 2014 in het 
verenigingsgebouw alsmede vanaf een half uur voor de aanvang van de 
vergadering. 
 

6. Verslag van de kascontrolecommissie. 
 

7. Begroting 2014. 
 

8. Benoeming nieuwe leden van de kascontrolecommissie. Aftredend zijn de heer H. de 
Jong en de heer J. Kolk. De heer Kolk is herkiesbaar. De heer N. Bader wordt 
voorgedragen als tweede lid van de kascontrolecommissie.  
 

9. Herbenoeming bestuurslid. Aan de beurt van aftreden is de heer A.J.M. Driest, 
penningmeester, die zich herkiesbaar stelt. Voorgesteld wordt de heer Driest te 
herbenoemen, wederom voor een termijn van drie jaar.  
 
Pauze. 
 

10.  Onderhoud Complex. 
 

11.  Rondvraag. 
 

12.  Sluiting. 
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Jaarverslag 2013. 
 
Het jaar 2013 zal door velen als een kroonjaar worden beschouwd. De toekenning 
van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren was een kroon op de inspanning 
van velen die zich daarvoor ingezet hadden. 
Het jaar begon zoals 2012 eindigde, namelijk nat en zacht voor de tijd van het jaar. 
Het slechte weer tijdens de jaarwisseling had de gunstige bijkomstigheid dat er geen 
door vandalen aangebrachte schade op het complex was.  
 
Er was een goede opkomst tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari. Veel 
dank weer voor de goede zorgen van Ans, Vera en de anderen die zich ingespannen 
hadden om de bijeenkomst tot een succes te maken. Bijzonder is te melden dat circa 
50% van de aanwezigen vrouw was. Dit is overigens een weerspiegeling van het 
ledenbestand. Helaas is het enthousiasme van de vrouwelijke leden om het bestuur 
te versterken niet groot hoewel er wel behoefte aan is. Het bestuur hoopt dat daar in 
2014 verandering in komt. 
Op 28 januari vond de themalezing plaats, dit maal bij ons in het verenigingsgebouw. 
De avond werd ingeluid met  het voorlezen door  de voorzitter van een door hem zelf 
geschreven gedicht. Daarna hield ons lid Verrier  een bijzonder interessante lezing 
over bijen waar de 25 aanwezigen geboeid naar luisterden. De lezing ging over bijen 
in de ruimste zin des woords, over koninginnen, werksters, darren etc. Verder over 
bijensterfte t.g.v. pesticide, varaomijt en anderszins. Bijzonder interessant om te 
vernemen was het feit dat bijen onder goede omstandigheden wel 250 km per dag 
kunnen vliegen. Maar bij 800 km in totaal  zijn hun vleugels versleten en gaan zij 
dood. 
 
Eind februari was het weer zo zacht dat vele tuinders zich reeds opmaakten voor de 
lentebeurt van de tuin. Dat bleek voorbarig. In maart was het koud tot zeer koud. 
Enkele leden haalden hun schaatsen weer uit het vet en dachten aan een 
Elfstedentocht. Zover kwam het echter niet maar bij elkaar was maart een koude en 
slechte tuinmaand. 
Bijna traditiegetrouw boden onze leden Chris Koopman en Ruud Beek weer aan om 
voor leden die dat op prijs stelden hun gereedschap een winterbeurt te geven. De 
leden die daar dankbaar gebruik van maakten, konden het tuinseizoen met een 
voorsprong beginnen. Verder was er weer grote belangstelling voor de snoei 
instructies van Jan Roest. Het is verheugend dat zoveel leden hun expertise ter 
beschikking willen stellen van anderen.  
 
De Algemene Ledenvergadering 2013 vond op 25 maart plaats in de Witte Kerk. Een 
verslag daarvan is opgenomen in de Nieuwsbrief van mei 2013 waarnaar wij gaarne 
verwijzen. De heren Go Wammes en Benno Ochse werden herbenoemd als 
voorzitter resp. bestuurslid van de vereniging. Een bijna jaarlijks terugkerend 
onderwerp op de vergadering was het lidmaatschap van de AVVN en de bijdrage 
daarvoor. Ook tijdens het verslagjaar werd door een lid hierover vragen gesteld en er 
bezwaar tegen gemaakt. Onze vereniging is lid van de AVVN. De AVVN is het 
overkoepelend lichaam van de aangesloten leden en behartigt namens deze de 
gezamenlijke belangen. De VTV Naarden kan bij de AVVN terecht voor algemene en 
specifieke vragen. De AVVN heeft specialistische kennis in huis die de meeste 
aangesloten leden niet hebben . Wij hebben daar groot profijt van. Ook het aan ons 
toegekende Keurmerk zou zonder de inbreng en begeleiding van de AVVN niet 
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mogelijk zijn geweest. Het lidmaatschap van onze vereniging houdt echter in dat 
daarmee ook alle leden automatisch individueel lid van de AVVN worden. Dat is een 
voorwaarde. Door lid te worden van onze vereniging, wordt men automatisch ook lid 
van de AVVN. Er is  geen keuzemogelijkheid. 
 
Pasen was weer een groot kinderfeest met eieren verven en zoeken rond de vijver 
en het verenigingsgebouw. Het was een zonovergoten dag met als hoogtepunt weer 
de taart van ons lid Kazenbroot die zich zelf overtroffen had door dit feestmaal een 
vorm van een kasteel te geven. 
De Open Dag op 30 juni werd het hoogtepunt van het jaar. Het was mooi weer 
hetgeen  een groot verschil was met het jaar daarvoor toen er geen droog moment 
was. De schooltuinen lagen er weer fantastisch bij, Oom Ton en zijn kinderschare 
hadden bijzonder hun best gedaan. Gasten werden bij het hoofdpad verwelkomd 
door een aantal charmante vrouwelijke leden met een kop soep en bij Ruud Beek 
kon men weer gerookte makreel eten en bestellen. Ron Dekker was in zijn sterren 
restaurant weer actief met alle soorten weckflessen. De bar werd als altijd 
enthousiast verzorgd door Ans, Vera en het vaste team van medewerkers. 
Hoogtepunt was natuurlijk de uitreiking van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk 
Tuinieren door Jan Pot, bestuurslid van de AVVN. Aan onze vereniging werd een 
Keurmerk met drie stippen toegekend, het een na hoogst haalbare. Ons complex 
behoort daarmede tot de top van de volkstuinen in Nederland. De voorzitter bedankte 
al degenen die zich hadden ingezet en meegewerkt om dit te bereiken in het 
bijzonder de twee complexbeheerders. De gemeente was vertegenwoordigd door 
mevrouw Wil de Vries – Kempes. Zij hield een aardige speech waarin zij het belang 
van een keurmerk benadrukte. Bijgestaan door Henk Mei hees zij vervolgens de vlag 
met daarop het keurmerk. Het Shantykoor Het Ruime Sop zorgde weer voor een 
enthousiaste muzikale omlijsting waarbij onze eigen Paul Schilder een solopartij 
vertolkte. Het deed de aanwezigen goed te merken dat het bekende Keverdijkse 
Volkstuinlied ‘Groen is mijn tuintje’ is opgenomen in de bundel zeemansliederen.  
Aan de wedstrijd wie de tuin wist te sieren met de mooiste e/o origineelste 
vogelverschrikker  deden 20 leden mee. De keuze was moeilijk vanwege het grote 
aantal originele inzendingen maar uiteindelijk ging de eerste prijs naar Eric en Ingrid 
van de Peppel die hun creatie ‘Joop Meloen’ uit een bramenstruik lieten oprijzen tot 
grote schrik van de vogels. 
 
In augustus hebben wij bezoek gehad van drie vertegenwoordigers van de Dienst 
Landinrichting van het ministerie van Economische zaken. De provincie en de 
gemeente Naarden hebben aan die dienst advies gevraagd over de inrichting van het 
gebied dat in de plannen is aangewezen als ;vrije schootsvelden’.  
Ons volkstuinencomplex neemt in dit gebied een centrale plaats in. Wij denken dat 
de focus van de overheden op het belang van de historische vrije schootsvelden,  
het belang en de toekomst van ons complex versterkt. Wij verwachten dat de Dienst 
Landinrichting aanbevelingen zal doen voor enkele aanpassingen rond het complex. 
Zoals met betrekking tot de hoge bomen langs de Meerstraat. Die aanbevelingen 
zullen voornamelijk betrekking hebben op het doorzicht en niet zozeer op inrichting 
van het complex.  We verwachten dat de doorontwikkeling naar een echt tuinenpark 
zeker zal worden aangemoedigd. Wij denken ook dat de aanleiding tot het hoge 
bezoek het keurmerk met de drie stippen is geweest. Ons gecertificeerde park is niet 
meer weg te denken. 
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Het Oogstfeest dat in 2013 op 28 september plaatsvond, heeft inmiddels een vaste 
plaats op de kalender gekregen. Evenals in voorgaande jaren was het een 
geanimeerd samenzijn waarbij de deelnemers vol trots anderen lieten delen in hun 
eigen tuingerechten.  
 
Jan Landwaart was weer de  initiatiefnemer voor het vrijwilligersuitje van onze 
tuinvereniging. Dit maal was gekozen voor een bezoek aan de orchideeënhoeve in 
Luttelgeest. De dag werd afgesloten met een borrel in de Zaaier en een eenvoudige, 
doch voedzame maaltijd. 
 
Mede dank zij de inspanning van de twee complexbeheerders lag het tuinencomplex 
er mooi bij. Verheugend is dat er maar weinig leden waren die gemaand moesten 
worden om hun tuin op orde te brengen resp. te houden. De beplanting bij de 
hoofdingang is in eigen beheer met hulp van de tuindienst vernieuwd. Verder zijn 
verschillende paden verhard. Dat werk werd uitbesteed. De twee najaarsstormen 
hebben gelukkig weinig schade aangericht.  
 
In financieel opzicht was het een gunstig jaar. De exploitatierekening eindigde met 
een klein overschot dat aan de reserves is toegevoegd. Een financiële buffer is 
belangrijk om onverwachte tegenslagen te kunnen opvangen en voldoende financieel 
draagkracht te hebben voor grote uitgaven. Voor 2014 staat onder meer de 
investering in een nieuwe zitmaaier op het programma. Verder moeten de 
schooltuinen, die voortdurend onder water liggen, flink opgehoogd worden.  
Ook zal er verder geïnvesteerd moeten worden in het verharden van de hoofdpaden. 
Dit is een meerjarenproject.  
 
Voor degenen die het tuinjaar 2013 nog eens in woord en beeld willen herbeleven, 
verwijzen wij naar de website www.vtvnaarden.nl die door ons lid Theo van Gog op 
zo’n voortreffelijke wijze wordt bijgehouden. 
 
Vervelend nieuws is dat ons erelid Fokke Visser lange tijd in het ziekenhuis moest 
worden opgenomen. Nadat het aanvankelijk beter met hem leek te gaan moest hij de 
jaarwisseling toch in het ziekenhuis meemaken. Zoals wij van hem mochten 
verwachten, blijft hij de ontwikkelingen op de tuin echter nauwgezet volgen.  
Verder heeft Ans Kloosterman een zware operatie aan haar rug ondergaan. Naar 
omstandigheden is de operatie goed geslaagd maar of Ans haar vertrouwde plek 
achter bar weer zal kunnen innemen is zeer de vraag. Gelukkig bleef de bar niet 
onbezet want een aantal vrouwelijke leden heeft onderling de bardienst geregeld 
waaruit de saamhorigheid van de vereniging weer blijkt. Een goed teken is dat Ans 
heeft aangegeven wel bij de bar betrokken te willen blijven. 
In het verslagjaar hebben 11 leden het lidmaatschap beëindigd en hebben zich  
13 nieuwe leden aangemeld. Per 1 januari 2014 bedroeg het aantal leden 161.  
Verder blijft de wachtlijst met nog 33 wachtenden vooralsnog lang en is deze vele 
malen groter dan het aantal tuinen dat jaarlijks beschikbaar komt. 
Tot slot wil het bestuur wederom een woord van dank richten aan al degenen die 
hebben bijgedragen om het jaar 2013 tot een succes te maken. Dankzij de 
inspanning van velen was 2013 een goed tuinjaar dat zijn bekroning vond in de 
toekenning van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met drie stippen.   
 
Het bestuur  
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Nationale Opschoondag. 
 
Op zaterdag 29 maart is de nationale opschoondag, dit houdt in, dat in heel 
Nederland, vrijwilligers de buurt ontdoen van zwerfafval. Na het succes van vorig jaar 
gaan wij als tuinvereniging hier natuurlijk weer bij aansluiten. 
Hierbij roep ik iedereen op om zaterdag 29 maart naar de Zaaier te komen om  
10.00 uur, om na een bakje koffie, de omgeving van het complex op te ruimen.  
Degene die zich hier voor aanmeldt heeft alvast 1 tuindienst gedaan. 
Er wordt voor vuilniszakken, hesjes en prikkers gezorgd, de actie gaat in 
samenwerking met het GAD en de gemeente. 
Ik hoop een grote opkomst want wat is er nou mooier om als groen denkende 
mensen de buurt ook nog mooier te maken.  
Een beter milieu begint bij de tuinders van VTV Naarden.  
 
 
TUINAFVAL.  
 
Het bestuur wil graag aandacht voor het volgende: 
Leden moeten hun tuinafval, zoals snoeihout, oude struiken, tegels, planken, palen  
zelf afvoeren! 
De container die in februari/maart bij het clubhuis staat is bestemd voor het afval van 
de vereniging. 
Wij voeren daarin de oude materialen af van tuinen die zijn opgezegd . Het is niet de 
bedoeling dat de leden hun afval hierin deponeren. Dat zou veel te duur worden.  
(kosten € 500,00 per container) 
Voor de afvoer van uw materialen kunt u wel gebruik maken van de aanhanger van 
de vereniging. Informeer hiervoor bij Henk Mei of Jan Landwaard. 
Deponeer alstublieft vooral geen afval aan de straatkant. 
We willen graag onze goede verstandhouding met de gemeente en met name met 
de dienst milieubeheer behouden. 
Tot slot: het is goed dat u weet dat we dit jaar geen houtversnipperaar huren. 
 
 
Het groene kaartje. 
 
Een op de tuin veel gestelde vraag is, “waar zijn die groene kaartjes voor”, vooral 
voor nieuwe leden en tuinders hierbij het antwoord. 
Ieder lid ontvangt, als de nota voor de contributie en de huur betaald is, twee  
groene lidmaatschapskaartjes. 
Op dat kaartje staat uw naam en adres en het jaar van geldigheid, in dit geval 2014. 
Op vertoon van dit kaartje heeft de bezitter recht om op zijn eigen gehuurde stukje 
grond te komen. 
Wat niet onbelangrijk is, is dat als u iemand toestaat op uw tuin te komen dan geeft u 
hem of haar een van deze kaartje als bewijs dat hij of zij op uw tuin mag zijn. 
Zorg er dus altijd voor dat uw vervanger zo’n kaartje bij zich heeft, het zou vervelend 
zijn als hij of zij van de tuin wordt gestuurd omdat het een onbekende is. 
Als bijkomstigheid, geeft Zaadhandel Spilt op vertoon van het lidmaatschapskaartje 
10% korting op zaden en tuinplantjes. 
 
Alex Driest 
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Tuindiensten 2014. 

Nu het nieuwe tuinseizoen eraan komt starten de verplichte tuindiensten op de 
zaterdagochtenden ook weer. Ieder lid moet 2 keer tuindienst draaien. De tuindienst 
begint om 10.00h en eindigt om 12.00h vanuit ons clubgebouw de Zaaier. 

Je kunt je opgeven via de mail (j.landwaart@hotmail.com) of op zaterdag in het 
clubgebouw de Zaaier. Vermeld bij opgave je tuinnummer, dit om misverstanden te 
voorkomen. 

Ik hoop op veel mooi weer zodat we er weer gezellige en productieve ochtenden van 
kunnen maken. 

Jan Landwaart 

 

 

METEN IS WETEN. 

Iedereen weet dat het belangrijk is om de tuin te bemesten met dierlijke en            
organische (compost) mest, want het is nog steeds: 

‘Eerst brengen en dan halen’. 

Maar weet u ook dat de zuurgraad van uw grond net zo belangrijk is?  

Kent u de zuurgraad (ph waarde) van uw tuingrond?                                                                       
Weet u dat die tussen de 6,8 en 7 (neutraal) moet zijn, minder is zuur, meer is 
basisch, beide is niet goed voor de meeste planten.                                                                                                        
Als de ph waarde onder de 6,8 is, zuur dus, moet u kalk strooien.                                                                                                                                                     
Weet u wanneer, hoeveel, en of u kalk moet strooien? 

Ja, meten is weten! In de winkel hebben we daarvoor teststroken te koop maar u kan 
dat ook digitaal laten meten. 

Neem contact op met Henk en maak een afspraak. De test op 4 plaatsen van uw tuin        
kost u twee euro. U weet dan of u wel of juist geen kalk moet strooien. 

Het is belangrijk voor de groei van uw plantjes dat de ph waarde van uw grond in 
orde is. 

Henk Mei 
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Paasfeest	  	  	  	  
 

Op zaterdag 19 april van 10:00 uur t/m +/- 12:00 uur, gaan we gezellig 
het paasfeest op de volkstuin vieren. 

Alle kinderen en kleinkinderen van 0 t/m 12 jaar zijn welkom.  

We gaan schilderen en kleuren en met een beetje geluk komt de 
paashaas ook nog lekkere chocolade eieren verstoppen.  

Dus kom zaterdag 19 april gezellig met de hele familie zoeken. 

 

 

Groetjes de paashaas. 
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                   VRAAG  &  AANBOD 
 
Ik, Chris Koopman tuin 141, ben bereid kleine lasklusjes te doen tegen vergoeding 
van de kosten. 
Heeft U interesse, bel dan 0651486917.  Alvast bedankt.          
 
 
Hier had uw vraag of aanbod  kunnen staan! 
 
 
 
 
Quote:  

Als je een tuin en een bibliotheek hebt, heb je alles wat je nodig hebt.  

Marcus Tullius Cicero 
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Nieuw:  tuincafé voor tuinvrouwen. 
  
Speciaal voor de vrouwen op het complex wordt er een eerste ‘tuincafé’ 
georganiseerd. Op zondagmiddag 13 april is er vanaf 15.00 uur gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en nader kennis te maken tijdens een informele bijeenkomst die 
in het kader staat van thee. Hulp wordt op prijs gesteld. Kun je kruiden aanleveren 
voor een lekkere kruidenthee, wil je iets lekkers bakken of heb je een mooi 
theeservies dat gebruikt mag worden? Meld je dan even. Heb je stekjes of zaailingen 
over: neem ze mee! Wil je een korte lezing geven over een tuingerelateerd 
onderwerp of wil je een korte workshop verzorgen? Geef het door. 
  
Bij mooi weer doen we het buiten. 
  
Graag van te voren aanmelden bij Manda-Marieke Schuurer: 
mandamarieke@hetnet.nl. 06-17094845 of 035-6953553. 
 
 
Vrijwilligerswerk in de moestuin. 
  
Er zijn op dit moment in Naarden-Bussum twee vacatures voor vrijwilligers die 
ervaring hebben met een moestuin. Misschien is dit iets voor u? 
 
Bent u een vrijwilliger en heeft u een passie voor moestuinen of tuinieren? Dan zijn 
wij op zoek naar u. Voor Moestuinderij Stadzigt, onderdeel van 
Natuurmonumenten, zoeken wij een vrijwilliger voor ongeveer 1 dagdeel per week. 
Samen met 6 andere vrijwilligers houdt u onze moestuinderij bij. Het is een gezellige 
groep vrijwilligers waarbij u van harte welkom bent. Gezien de samenstelling van het 
team gaat de voorkeur uit naar een man. 
 
Heb je zo’n 6 uur per week tijd om van maart tot oktober actief te zijn op de 
Bussumse Kindertuinen en vind je het leuk om samen met een ervaren collega  
één uur per week een groep kinderen te begeleiden? 
Neem dan contact op met Mieke van Tergouw, tel. 035-6910447 
http://www.mijnkindertuin.nl/ 
 
 
Lavakorrels. 
  
Vorig jaar konden we gezamenlijk grote, voordelige zakken lavameelkorrels bestellen 
via Kwekerij Spilt in Naarden. 
Dit jaar hebben ze alvast een pallet met zakken ingekocht. Een zak van 20 liter kost 
ongeveer €10,-. Wie wil kan ze dus gewoon kopen bij Spilt. 
De fijne korreltjes zijn ook zeer geschikt om te vermengen met potgrond om het 
water beter vast te houden, zodat je kleine plantjes die je zelf opkweekt, minder 
water hoeft te geven. 
Op de VTVN website kun je het artikel over het nut van Lavameel teruglezen in het 
archief, februari 2013: http://www.vtvnaarden.nl/map/nieuwsbrieven/2013/feb/6.htm 
  
Manda-Marieke Schuurer 
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Achter het hek van tuin 436-437: Leona van Duivenvoorde 

 

	  

Het eerste dat opvalt als we de tuin van Leona van Duivenvoorde betreden om een paar 
foto’s te maken, is de oppervlakte van het perceel (324m2). Leona ‘doet’ haar tuin samen 
met partner Jaap Kolk. Bij twee jonge, werkende mensen met een baby van ongeveer een 
half jaar, rijst direct de vraag hoe ze het redden om zo’n grote tuin te managen. Dat gaan we 
dus proberen uit te vinden.  

Er zijn op de tuin ondermeer een kas, een schuurtje, een grote koude bak, diverse 
fruitbomen, bessenstruiken in een fruitkooi en composthopen te vinden. Partner Jaap Kolk 
heeft net paadjes van houtsnippers gelegd.  

Leona en Jaap zijn nu twee jaar bezig met de tuin. De taakverdeling is helder: Jaap 
(innovatiedeskundige) doet het grote en zware werk als spitten, constructies maken, paden 
aanleggen en Leona is van de plantjes. Echt ervaring hadden ze niet. Hun achtertuin thuis is 
te klein, maar toch probeerde Leona daar al het een en ander uit; een kruidentuintje, wat 
bessenstruiken en wat groenteplantjes in potten. Terwijl ze op internet iets opzocht, kwam ze 
toevallig de VTVN tegen en raakte ze direct enthousiast over het idee van een volkstuin. Ze 
riep Jaap naar beneden om het idee voor te leggen en was toch wel verbaasd dat hij er 
direct mee instemde. Na een jaar op de wachtlijst konden ze van start. 

Leona is opgeleid als voedingsdeskundige, met als specialisatie kwaliteitszorg. In de praktijk 
werkt ze voor supermarktketens en houdt ze zich bezig met de kwaliteit van de huismerken. 
Dan moeten we denken aan het waarborgen van de kwaliteit bij de leveranciers die de 
producten maken, vaststellen aan welke eisen de ingrediënten moeten voldoen, hoe de 
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producten moeten smaken etcetera. Thuis is Leona ook graag met eten bezig: koken doet ze 
graag en daarbij gebruikt ze zo min mogelijk pakjes en zakjes. Dat heeft naar haar eigen 
zeggen niet te maken met haar werk, waar het juist wel over bewerkt voedsel gaat. Leona 
heeft dat gewoon niet nodig om lekker te eten. Ze vindt het wel treurig dat veel jonge 
mensen niet eens meer weten hoe je bijvoorbeeld zelf een sausje maakt. Haar dochter krijgt 
sinds een maand of twee ook vast voedsel en dat bereidt ze ook zelf.  

Het komend tuinseizoen wordt spannend, omdat Leona het liefst samen met Jaap in de tuin 
bezig is. Hun jonge dochter willen ze daarom ook graag mee kunnen nemen. Ze denken aan 
een soort box of afgerasterd stukje op de tuin, waar ze veilig kan verblijven. Wellicht kan ze 
net staan, komend tuinseizoen. Het is nog even puzzelen, vanwege de grootte van de tuin 
en de kas die in het midden staat, om een geschikte plek te vinden van waaruit ze haar in de 
gaten kunnen houden. Ze kregen de tuin twee jaar terug  in januari. De tuin was helemaal 
zwart, er stonden alleen een paar fruitbomen in, een kas en een schuurtje. Paden waren er 
niet. Toen al werden ze gewaarschuwd, dat de tuin veel te groot voor een stel beginners zou 
zijn. In het voorjaar begon het onkruid te groeien. De buren vertelden ze dat ze een 
‘rampentuin’ hadden, omdat er zoveel onkruid groeide, dat jaren niet was bijgehouden door 
de vorige huurder. Maar ze hadden er beiden veel zin in en zijn stevig aan de slag gegaan. 
Zo’n drie maanden lang hebben ze elk weekend, zaterdag en zondag een paar uur onkruid 
staan wieden. Kweek en pispotjes tierden er welig. Toen gingen ze drie weken op vakantie. 
Bij thuiskomst zakte de moed ze in de schoenen, want al het onkruid leek weer terug alsof er 
nooit gewied was. Dus volgden er weer weken van hard werken. Nu is het een kwestie van 
bijhouden.  

Ze zijn begonnen de tuin in te delen in vakken voor wisselteelt, wat nog best lastig bleek, de 
eerste keer. Het is gewoon een kwestie van uitvogelen.  

Het eerste jaar zat alle kool onder de knolvoet. Afgelopen seizoen hebben ze op advies van 
iemand sodawater (250 gram soda op 10 liter water) in het plantgat bij de kolen gedaan en 
dat heeft geweldig gewerkt. Ook hebben ze zich het eerste jaar wat verkeken op de 
hoeveelheid plantjes die opgegeten worden door vogels. Dus werd er het tweede jaar 
gewerkt met netten. Die hingen ze over een aantal paaltjes van een meter hoog, waarvan de 
onderkant strak werd ingegraven zodat vogels er niet in verstrikt konden raken. Bij anderen 
die de netten los op de grond laten liggen hebben ze menig vogel uit de netten gehaald.  

Omdat Leona in de vorige, droge zomer hoogzwanger was en de kas toch bijna elke dag 
bewaterd moest worden, hebben ze naar een slimme oplossing gezocht. Ze vonden een 
watersysteem op basis van kegeltjes met een keramisch deel, die bij de planten worden 
gezet en die zelf per plant meten of er water nodig is en dan automatisch gaan druppelen. 
Die kunnen harder of zachter worden gezet. Water wordt uit de regenton betrokken. 
Daardoor hebben ze de hele zomer de kas niet water hoeven geven. Er is voor dit systeem 
(een ‘Tropf Blumat set’) geen elektriciteit nodig. Heel erg kostbaar was het niet, en het kan 
eenvoudig uitgebreid worden. Verder hebben ze gronddoek rond de pompoenen en 
courgettes gelegd om minder te hoeven wieden.  

Ze houden ervan om bijzondere variëteiten uit te proberen en te experimenteren. Buurman 
Peter Prinsen vertelde hen over het maken van zuurkool en dat leek Leona en Jaap een 
mooie oplossing voor witte kolen die ze over hadden. Maar om nou gelijk Keulse potten te 
gaan aanschaffen ging ze wat te ver. Dus zochten ze naar een goedkope oplossing om het 
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eens uit te proberen.  Een grote plastic mayonaise-emmer van 10 liter bleek een prima 
oplossing.  Zes witte kolen werden daarin fijngesneden en gekneusd onder gezet in 
karnemelk met water en kruiden. Om de gistreactie op gang te brengen, moest de emmer 
een week binnen in de warmte staan. Met als gevolg, dat de hele woonkamer een week naar 
zuurkool en karnemelk rook. Daarna kon de emmer de schuur in, waar ze hem zes weken 
hebben laten staan. Het resultaat was geweldig: een knapperige, frisse zuurkool met bite. 
Inmiddels enthousiast geworden over het maken van zuurkool, kreeg Jaap onlangs een 
Keulse pot voor zijn verjaardag (Inclusief een waterslot en verzwaringsstenen, gevonden bij 
De Brouwmarkt in Almere), dus volgend seizoen maken ze zuurkool in stijl.  

Een ander spannend project voor deze semi-beginners was het telen van asperges. Omdat 
het via zelf zaaien wel 3 á 4 jaar zou duren voordat er geoogst kon worden, hebben ze op 
internet asperge-klauwen gekocht; die hebben al een jaar bij de kweker gestaan. 10 
‘spinnetjes met draden’ hebben ze  in augustus in de grond gelegd. Die worden komend 
seizoen aangeaard en er moeten het eerste jaar dan een paar van worden weggestoken. 
Het jaar erop moeten er twee of drie per plant worden weggestoken en dan zouden ze het 
volop moeten gaan doen.  

In 2014 willen ze witlof gaan uitproberen, uit zaad. Advies vraagt ze wel aan tuinders om zich 
heen. Dat zijn merendeels ervaren mannen, die genoeg tips en trucs hebben. ‘Gooi er een 
kwartje in en ze draaien’, aldus Leona. Het enthousiasme waarmee ze over hun tuin praten 
vindt ze mooi. Maar soms wil ze op haar eigen manier uitvinden hoe het werkt en van die 
ervaring leren. ‘En anders loop je op zaterdag even langs Henk Mei, die weet ook alles’.  

Terugkijkend op het seizoen van 2013 waren vooral de aardappels een succes. Ze hadden 
vroege (Biogold), middellate (Texla) en late (Roseval). Allemaal deden ze het goed, wat niet 
voor iedereen op het complex gold. Ook de pompoenen deden het vorig jaar goed: 175 kilo 
pompoen kwam eraf! De flespompoenen vonden ze het lekkerst. De Muskaatpompoenen 
wogen per stuk 10 tot 15 kilo, dat beviel wat minder. Heb je daar eenmaal het mes in gezet, 
dan eet je een week pompoen… 

Haar advies aan andere jonge ouders met tuinambities is: verkijk je niet op de hoeveelheid 
tijd die er in gaat zitten. Dus ga zo’n project alleen aan als je de tijd hebt en als je het echt 
leuk vindt, zodat je nooit met tegenzin aan de slag gaat. Want dan red je het niet. Je kunt het 
jezelf iets gemakkelijker maken met slimme hulpmiddelen. Maar een hele dag in de week  
zijn Leona en Jaap wel kwijt. En in de zomer soms nog een paar uurtjes ’s avonds.  

Nog een tip voor beginners, is het maken van een tuinplan aan het begin van het jaar. Dat is 
het halve werk. Als je tijdens het seizoen nog moet gaan uitvogelen hoe, wat en waar je iets 
wilt hebben, kost dat veel meer tijd. Leona en Jaap maken aan het begin van het jaar een 
tuinplan waarop de  vakken voor wisselteelt worden ingetekend met daarin de namen van de 
gewassen die erin komen te staan eventueel in combinatie met nuttige planten zoals 
afrikaantjes of andere insectenlokkers of   - verjagers. Ook houden ze in het zaaiseizoen per 
week een lijstje bij, met  wanneer wat wordt gezaaid of geplant. Dit kan dan de komende 
jaren als leidraad worden gebruikt.  Zo hoeven ze niet elk jaar opnieuw het wiel uit te vinden.  
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Omdat de vereniging aan het verjongen is, zou ze het wel aardig vinden als de 
communicatiemiddelen daar ook wat meer op afgestemd worden, en dat met name de 
digitale/interactieve media meer aandacht krijgen. Ze heeft op de tuin vooral contact met de 
buren. Maar via de Facebook groep van de vereniging krijg je ook tips en informatie van 
anderen op het complex, op een snelle, interactieve manier. Het zou leuk zijn als meer 
tuinders daar lid van worden. Vraag en aanbod, plantjes ruilen, het gaat allemaal 
makkelijker. De website kan eigenlijk ook wel eens een facelift gebruiken. Maar ze begrijpt 
ook wel dat dit allemaal tijd kost van vrijwilligers.  

Twee weken na het interview worden de overgebleven muskaatpompoenen aangeboden in 
de VTVN Facebookgroep en blijken er voldoende liefhebbers voor. 

 

Manda-Marieke Schuurer en Malou Overmeer 

 

NB: ook lid worden van de besloten Facebookgroep? Zoek binnen Facebook op 
‘Volkstuindersvereniging Naarden’ en klik op de knop ‘lid worden van deze groep’ of stuur 
een email naar de beheerder: mandamarieke@hetnet.nl 

Het watersysteem voor in de kas is te vinden op www.blumat.nl. Leona en Jaap zijn 
begonnen met de probeerset en hebben die later nog wat uitgebreid. Slangen e.d. kunnen ’s 
winters gewoon blijven liggen, de sensoren verdragen echter geen vorst.  
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Waterbron2013 is gespecialiseerd in het 
aanbrengen van waterbronnen die 
geschikt zijn voor tuinberegening en als 
drinkwatervoorziening voor vee.  
We hebben tegenwoordig steeds vaker te 
maken met langdurige perioden van 
droogte. Het is dan handig om een eigen 
watervoorziening te hebben in uw tuin. 
Grondwater is vol op aanwezig in 
Nederland en het is een goed alternatief 
voor slootwater, dat bij warm weer en 
droogte een broeihaard is voor 
ziektekiemen, denk maar aan blauwalg en 
botulisme. Daarnaast bespaart u de 
kosten op leidingwater.  
Onze werkwijze is effectief, snel, 
goedkoop en we laten geen schade achter 
aan de tuin. Waar anderen een waterput 
machinaal aanbrengen of pulsen, doen wij 
dat met de hand middels een spuitlans en 
water. We hebben daardoor weinig ruimte 
nodig en kunnen dus vrijwel overal een 
bron plaatsen.  
Wij plaatsen bronnen met diameter 63mm 
en 75mm. Ook leveren en monteren wij 
handzwengelpompen en elektrische 
pompen. Op volkstuinencomplexen, waar 
vaak geen stroomvoorziening aanwezig is, 
leveren wij naast de handpompen ook 
regelmatig benzinepompen.  
Onze bronnen zetten we weg van 7 meter 
tot ongeveer 15 meter diep, afhankelijk 
van de bodemopbouw. Ze zijn goed voor 
honderden tot duizenden liters grondwater 
per uur. Uitermate geschikt voor 
beregening van uw tuin, gazon, volkstuin 
en paardenbak en ook als drinkwaterbron 
voor dieren.  
We hebben bij diverse mensen thuis een 
waterbron geplaatst in de tuin. Maar ook 
op menig volkstuinencomplex hebben wij 
werk verricht. Zo hebben we op het terrein 
van VTV Naarden diverse waterbronnen 
gezet en voldaan aan de individuele 
wensen van de volkstuinders. Omdat er 
hier meerdere volkstuineigenaren een 
eigen watervoorziening op hun tuin wilden 
hebben, was het mogelijk de prijs per bron 
met handpomp erg laag te houden!  
De reden dat ik u aanschrijf is dat ik graag 
in contact zou willen komen met u en de 
volkstuinders van uw vereniging. Ik zou 
hen graag willen laten zien wat ik voor hen 
kan betekenen als het om bewatering van 

 
hun volkstuin gaat. Dit zou ik graag 
persoonlijk willen toelichten en daar kan ik 
uw hulp bij gebruiken.  
Kunt u de volkstuinders op een 
bijeenkomst, via een mailing, 
facebookpagina of clubblad bekend 
maken met mijn werkzaamheden?  
En zou u dan een afspraak voor mij 
kunnen maken met de geïnteresseerden 
van uw vereniging? 
Wanneer we met succes meerdere 
waterbronnen kunnen plaatsen op jullie 
complex, dan zal uw inzet niet onbeloond 
blijven. We zijn bereid een donatie in de 
clubkas te doen of een financiële bijdrage 
aan u persoonlijk te leveren. Die keuze is 
aan u.  
Ik verneem graag iets van u en ik hoop op 
een fijne samenwerking in de toekomst. 
Met vriendelijke groet, 
 
Mario Zijp 
06 46805112 
waterbron2013@hotmail.com 
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De kracht van de tuinvrouwen. 
Nu Ans Kloosterman vanwege een herniaoperatie een poosje buitenspel staat, heeft 
zich spontaan, zonder dat het bestuur daartoe een oproep hoefde te doen, een team 
van 5 personen gevormd om de bar te bemensen. De samenstelling van dit 
ijzersterke team is als volgt: 

Vera Hazelaar 
Christa Landwaart 
Nelien van Dorp 
Elle Burghgraaff 
Frank Overmeer 
Wie er ook bardienst heeft, het is altijd gezellig. Wist u dat er op zaterdagochtend 
gemiddeld zo’n 6 potten koffie, een pond of wat koekjes en/of zelf gebakken cake 
doorgaan? En u weet toch dat de koffie gratis is? Ook goed om te weten: het 
clubhuis is een rookvrije ruimte. Aan het eind van de zaterdagochtend ruik je alleen 
de geur van een gezellige Brabantse kroeg op zondagochtend. Er zijn ook 
achtergronddames. Je ziet ze niet zo vaak maar ze werken wel in de kruidentuin: 
Clara van de Weijer en Wil Boxem. En dan zijn er nog de gastvrouwen die hand- en 
spandiensten verrichten bij de Open Dag zoals Malou en haar tuinvriendinnen.  
En wat te denken van Manda Marieke die de facebookpagina heeft geïnitieerd. 
 
De spierballen van de tuinmannen. 
 
Wie tref je dan zoal aan in het rond het clubhuis. Natuurlijk Jan Landwaart die als een 
soort heer en meester met een brede blik overziet welke karweien er moeten worden 
geklaard. Henk Mei die de kandidaten ontvangt voor de tuinverhuur en terloops ook 
nog even de winkel runt en de gezamenlijke zaadinkoop regelt. Daar zijn ook onze 
metaalbewerkers Ruud Beek en Chris Koopman. Zij slijpen uw gereedschap of 
monteren een mooie antieke pomp op de put.  
Ruud distribueert er maandelijks zijn vers gerookte makrelen. 
Daar vind je ook Ton Kloosterman die zichtbaar geniet van het succes van de 
schooltuinen en zijn werk in en rond de paddenpoel. Op zijn vaste kruk vind je altijd 
onze oudgediende en lid van verdienste Gerrit die de boel nog steeds goed in de 
gaten houdt.  De bestuursleden geven acte de presence om zich op de hoogte te 
houden van al het reilen en zeilen van de club. Ook Bart van der Kraats en onze 
corserveringsdeskundige Ron Dekker zijn meestal van de partij. En snoeimeester 
Jan wacht er zijn klanten op voor de snoeicursus. 
Dit is de kerelsclub die als het nodig is altijd de handen uit de mouwen steekt. Ik vind 
dat ze op zaterdagochtend wel een biertje hebben verdiend.  
Ik moet in een adem bij noemen de evenementencommissie: Cor Eijpe, Manda-
Marieke, Peter Prinssen, Theo van Gog (website) en Nico Bader (nieuwsbrief). 
 
Ziehier de harde kern van de samenwerkende tuinvrouwen en tuinmannen. Voelt u 
zich ook betrokken? Bezoek dan onze  algemene ledenvergadering. Of kom eens op  
zaterdagochtend gezellig op de koffie. En schrik dan niet van de spierballen.  
Ze hebben een klein hartje en zijn zo zacht als boter. 
	  



 

NIEUWSBRIEF 21 
Februari 2014 

 

Vruchtboomkwekerij G.Snel, Naarden 
 
Terug kijkend op de oogst van het afgelopen najaar, waren de opbrengsten goed tot zeer goed. 
Wij willen u wat tips meegeven over snoei en bemesting zodat het ook dit jaar weer kan leiden 
tot een goede oogst. 
 
Snoeien 
• Gebruik voor het snoeien altijd een goede en scherpe snoeischaar, dit geeft mooie gladde 

wonden. Ook een scherpe zaag werkt beter. 
• Het is nu een mooie tijd om te snoeien, tot kan totdat de knoppen gaan uitlopen. 
• Als er zwaar hout uit de boom moet, doet u dit als eerste. Zware takken eerst op een stomp 

zagen, tak verwijderen en daarna de stomp verwijderen. Zo voorkomt u uitscheuren.  
Bij twijfel of een tak leeft eerst met een klein mesje een stukje van de bast opbeuren.  
Als het hout eronder bruin is dan is de tak dood, is het hout eronder groen dan leeft de tak. 
Daarna kunt u het kleine hout snoeien.  

• Let goed op het verschil tussen bloemknoppen en bladknoppen. Vruchtknoppen ‘staan’ op 
het hout en bladknoppen ‘liggen’ op het hout.  

• Knip niet teveel bloemknoppen weg, want dat zijn immers de vruchten! 
• Steenvruchten (pruimen, kersen, perzik enz.) snoeit u nu niet, het juiste moment daarvoor is 

direct na de bloei of direct na de oogst. Dit in verband met kans op loodglans. 
• Druiven moet u zo snel mogelijk snoeien in verband met het ‘bloeden’. De sapstroming is 

door de zachte winter al goed op gang. 
• Zorg ervoor dat u de rozen niet te vroeg snoeit. Half maart is de beste tijd, ook al zijn ze nu  

een beetje uitgelopen door de zachte winter. Rozen snoeit u kort, ongeveer 10 cm boven de 
grond. Bruin, dood hout goed verwijderen. Op een ‘oog’ snoeien is niet zo belangrijk. 
Door kort te snoeien krijgt u stevige takken terug, die beter bloeien. 

 
Bemesten 
• Fruitbomen vragen om een goede bemesting. Een oud gezegde: ‘eerst brengen dan halen’. 
• Heeft de grond kalk nodig, dan kunt u dit in deze tijd strooien. Gebruik een poedervorm, 

korrels lossen namelijk niet zo snel op. 
• Wilt u stalmest gebruiken, dan kunt u dit ook nu prima doen. Koeien- en paardenmest met 

stro is zeer geschikt. Dit brengt u aan op de boomspiegel, niet tegen de stam.  
Let op: gebruik geen kalk en stalmest tegelijk! 

• Bij het net uitlopen van de knoppen kunt u bemesten met Culterra (gedroogde koeienmest) 
of kunstmest type 12-10-18 (NPK). Als er alleen gras onder de bomen staat moet u wat 
eerder bemesten anders profiteert alleen het gras van de bemesting. Gras gaat al groeien bij 
temperaturen boven de 12 graden Celsius.  

 
Planten 
• Het is nu volop de tijd om nieuwe fruitbomen te planten. Wij hebben een groot assortiment 

half- en hoogstam fruitbomen in oude rassen, ook zwaardere bomen die meteen vrucht 
dragen. Vraag vrijblijvend ons advies. 

 
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen dan lezen wij dit graag. 
 
 
Gert & Betty Snel www.fruitbomenkwekerij.nl 
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Bijen verdwijnen. 
  
Van Corneel Dewindt, voorzitter  van de R.K.H., een vereniging die actief is in het 
selecteren en het telen van raszuivere carnica bijen. http://www.rkhvzw.be/.   
  
Ik zend u de link van een schitterende uiteenzetting van prof Marla Spivak.  
Haar nuchtere kijk op de wereldproblematiek is midden in de ‘roos’. 
Er moet toch nationaal en zelfs internationaal de mogelijkheid zijn om aandacht te 
vragen, niet alleen op politiek vlak, maar tot bij ‘de man in de straat’, voor de  
‘groene woestijnen’ en het zeer belangrijke variabele en bloemrijke biotoop? 
Een dag of zelfs een week waar overal gelijktijdig actie wordt ondernomen....  
met een planten-ruil markt met bijhorende symposia en tentoonstellingen? 
Spivak geeft het voorbeeld!!! 
  
http://new.ted.com/talks/marla_spivak_why_bees_are_disappearing 
(tekst bij deze presentatie:) 
De honingbij floreert al 50 miljoen jaar. Elk volk bestaat uit 40.000 tot 50.000 
individuen die samenleven in verbazingwekkende harmonie. Dus waarom begon zo'n 
7 jaar geleden een massale sterfte onder bijenvolken? Marla Spivak onthult vier 
redenen die elkaar beïnvloeden, met tragische gevolgen. Dit is niet slechts een 
probleem omdat bijen eenderde van onze gewassen bestuiven. Zou het kunnen dat 
deze fenomenale diersoort ons een spiegel voorhoudt? 
1,404,069 Views 
 
Jan Verrier 
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Natuurcursus Tuinreservaten 
 

IVN afdeling Gooi en omstreken organiseert in het voorjaar van 2014 een cursus waarin je 

leert hoe je je eigen tuin of balkon kan omtoveren tot een diervriendelijke, natuurvriendelijke 

oase. De gehele cursus beslaat 5 cursusavonden. Ook zullen enkele tuinen bezocht worden om 

te zien hoe de theorie er in de werkelijkheid uitziet. 

 

  Data      

5 maart 2014       

19 maart 2014   

2 april 2014     

16 april 2014     

7 mei 2014 

tijdstip 20.00-22.00 uur 

 

Locatie 

 Infoschuur GNR, Naarderweg 103a, Hilversum 

 

Prijs 

De cursus kost 85 euro voor 5 cursusavonden en de excursies. Dit is inclusief een cursusmap 

en het boek Diervriendelijk tuinieren. 
 

Aanmelden 

Meer informatie en aanmelden via e-mail natuurcursus.ivngooi@gmail.com 
Zie ook http://ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken 
 

 

 

mailto:natuurcursus.ivngooi@gmail.com
http://ivn.nl/afdeling/gooi-en-omstreken
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Elke zaterdagochtend kunt u in de kantine gratis koffie drinken. Kom ook eens gezellig langs.  
 

Bestuur 

Voorzitter:  Go Wammes 035 6953328             Gowammes@hotmail.com 

                                      Rubenslaan 13, 1412 HM Naarden  

Secretaris:  Theo Röell       035-6951136               th.roell@planet.nl  

   Jan Massenstraat 3,  1411 RW Naarden 

Penningmeester: Alex Driest 035-6943565  adriest@xs4all.nl 

Bankrekeningnr. 38 37 31 038 t.n.v. Volkstuinvereniging Naarden 

Beheer Complex: Henk Mei 0622518100  h.m.mei@casema.nl	  
	   	   	   Jan Landwaart  0652580944   j.landwaart@hotmail.com 

Technische zaken: Benno Ochse 035 6569686  info@ochsepoolservice.nl  

 

Commissies 

Beheer Website: Theo v. Gog 035-6948351  dezaaier@vtvnaarden.nl  

                                      www.vtvnaarden.nl 

Beheer Kantine: Ans Kloosterman 0625357180           anskloosterman@casema.nl 

Activiteitencommissie:  Go Wammes, Cor Eijpe en Manda Marieke van Zelm. 
 
Redactie Nieuwsbrief:  Nico Bader   035 6946222                  nico.bader@stichting-pythagoras.nl  

Ledenadministratie  Bernd Haberland                b.w.haberland@planet.nl 

	  (mutaties en adreswijzigingen doorgeven aan Henk Mei)      

Voor inlichtingen en verhuur tuinen: Henk Mei 

Openen hekken: Uitsluitend in overleg met Henk Mei. 

Voor alle overige zaken, kunt u tijdens het tuinseizoen, elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur terecht 
in ons verenigingsgebouw ‘de Zaaier’. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  
                                                                                                              
                                                   U zaait het beste, 
                                                        U oogst het beste 
      
 
 
  Voor al uw groenten-, kruiden-, bloemzaden, pootaardappelen en andere  
  tuinartikelen.                                                       
  Informatie: Henk Mei	  
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