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Van de Redactie 
 
Veel aandacht voor de vernieuwde schooltuintjes en de komende Open Dag  
met een mand van het land. 
Woorden van de voorzitter en de secretaris (verslag van de jaarvergadering) en  
de complexbeheerder, de buurttuin, bijen, tuincafe, Open Tuinen route, Jan Roest 
wordt geinterviewd door Manda-Marieke en Malou en een plan voor een 
plantenkraamkamer 
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Alex Driest, Cor Eijpe, Ans Kloosterman, Ton 
Kloosterman, Henk Mei, Malou Overmeer, Theo Röell, Jan Roest, Manda-Marieke 
Schuurer-van Zelm, Neeltje Veken en Go Wammes. 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 ) 
De nieuwsbrief op de website bevat geen notulen (pagina 17-19). 
 
Voor tuinactualiteiten en andere interessante zaken; zie de Facebook blog van de 
vereniging. Nog geen deelnemer? Meld je aan bij Manda-Marieke. 
En natuurlijk de verenigingswebsite: http://www.vtvnaarden.nl/home.htm  
  
Een mooie zomer gewenst, 
 
Nico Bader 
 
 
 
Deadline volgende nieuwsbrief 20 augustus 2014. 
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Beste tuingenieters, 
  
De algemene ledenvergadering van maart jongstleden stond in het teken van  
onze toekomst. We krijgen namelijk een nieuwe huisbaas. Het is nu wel zeker  
dat de gemeente de eigendom van ons complex gaat overdragen aan het  
Goois Natuurreservaat. 
Moeten we daar van schrikken? Ik denk het niet. De reden van de eigendoms-
overdracht is uitsluitend het behoud van de vrije schootsvelden. Dat betekent dat het 
idee van huizenbouw definitief van de baan is. Bovendien is het zo dat wij met ons 
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, liefst met drie stippen, prima passen in een 
natuurgebied. Wat wel mogelijk is, is dat de toekomstige baas hogere eisen zal gaan 
stellen aan ons tuinenpark. Maar dat ligt in het verlengde van onze eigen 
doelstellingen. Aan de horizon gloort immers nog een vierde stip. Het ligt in de 
bedoeling dat we in de loop van het jaar ons eerste kennismakingcontact zullen 
hebben met het bestuur van het GNR. 
In de rapportages die betrekking hebben op ons complex komt de term 
“Verrommeling” voor.  Daar ben ik niet verbaasd over. Als je over het fietspad van de 
provinciale weg komt geeft de onderhoudstoestand van een aantal percelen langs de 
sloot inderdaad een verrommelde indruk.  Dan kijk je ook aan tegen oude bouwsels 
die ik met de term ‘Onbewoonbaar verklaarde woningen’ zou willen aanduiden. In de 
algemene ledenvergadering hebben enkele leden terecht opmerkingen gemaakt over 
het kwalijke aanzicht van buitenaf. 
In de loop van de tijd is de kwaliteit van het arsenaal aan schuurtjes en kassen sterk 
verbeterd. Er resteren nog maar een beperkt aantal elementen van de oude 
‘volksarchitectuur’. Het zijn de erfenissen van vroeger. Ik hoop dat de leden die het 
betreft er eens serieus over willen nadenken om hun bouwsels aan te passen aan de 
nieuwe tijd.  Dan kunnen we te zijner tijd het etiket ‘verrommeling’ van ons blazoen 
verwijderen. 
  
Een ander belangrijk punt is dat wij  het jaar 1915 zullen uitroepen als het eerste jaar  
van volkstuinen op onze grond. Dat is na historisch onderzoek met een heemkundige 
precisie vastgesteld. Het betekent dat 2015 het jaar wordt van ons 100-jarig bestaan. 
Het spreekt vanzelf dat we dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbij zullen laten gaan. 
  
Ik groet u vanaf de voorzittersstoel, 
Go Wammes. 
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De	  Mand	  van	  het	  Land	  

Open	  dag	  zondag	  29	  juni	  

Dit jaar organiseren wij op onze Open dag weer  

‘de Mand van het Land’ 

Kleine mandjes, grote manden zelfs in een kruiwagen, kunt u 
de rijkdom van uw oogst laten zien in een mooi opgemaakte 
compositie van uw, vroege aardappelen, botersla, tuinbonen, 

lenteuitjes, laatste asperges, wortels, sjalotten, peulen, 
uien, kolen, duizendschonen, margrieten en alle andere 

groenten en bloemen.  

 

Alle rijkdom van ons Tuinenpark bij elkaar in het Clubhuis. 

Daarom roepen wij u op:  DOE MEE!!!!!!!!! 

Je kunt je kunstwerk inleveren vanaf 10.00 uur. 

Leef je uit en maak er iets moois van. 

En natuurlijk kan je er een mooie prijs mee verdienen. 

Een deskundige jury zal een keuze maken voor de drie 
mooiste composities. 
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OPEN  DAG 

Zondag 29 JUNI  11.00 – 16.00 uur 
 
 
Informatie-stand ;Volkstuindersvereniging Naarden’ 
Folders  van VTV Naarden – Informatie over het tuinenpark. 
 
Informatie-stand AVVN (Landelijke vereniging voor Hobbytuinders). 
Alle informatie over wat de AVVN voor haar leden doet en kan betekenen. 
 
IVN-Gooi en Omstreken. 
Informatie over natuur en milieu, vandaag speciaal gericht op volkstuinen. 
 
Bijenvereniging ‘Bussum en Omstreken’. 
Stand met alle informatie over de huidige bijenstand en open bijenkast. 
 
Stichting Vogelopvangcentrum Midden Nederland. 
Stand met voorlichtingsmateriaal in de ruimst mogelijke zin.  
 
Poelenwerkgroep ‘Het Gooi’. 
Informatie en voorlichting over amfibieën speciaal gericht op tuinenparken. 
 
Vereniging “Vrienden van Het Gooi’. 
Voorlichting en educatie over de natuur in het Gooi. 
 
Stichting Egel en Eekhoorn opvang. 
Informatie over de opvang van egels en eekhoorns. 
 
Basisschool ‘De Tweemaster’. 
Met begeleiding van Ton Kloosterman zullen de leerkrachten en de schoolkinderen 
informatie geven over de educatieve waarde van de schooltuinen. 
 
Kruidentuin VTV Naarden. 
Onze kruidentuincommissie zal informatie geven over de kruidentuin. 
 
Ron Dekker: wecken en inmaken. Henni Gorter: Home made jam.  
Ruud Beek: Gerookte Makreel 
 
Mand van het Land: Expositie van door tuinleden gemaakte composities van 
geoogste groenten en bloemen uit eigen tuin. 
 
 
 
Evenementencommissie: Cor Eijpe (Coördinator) – Manda Marieke Schuurer –  
Go Wammes 
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BESTELLING AARDBEIEN PLANTEN 

Vanaf heden kunt u weer mee doen met de jaarlijkse gezamenlijke 
bestelling van aardbeienplantjes die in augustus worden geleverd.  

U kan kiezen uit meer dan 20 rassen en ze komen rechtstreeks van de 
aardbeienplantenkweker en worden geleverd tegen groothandelsprijs. 

Bestel ze bij Henk voor 1 augustus en ik bel u, net als met de 
zaadbestelling, als ze binnen zijn. U kunt ze dan weer afhalen tegen 
contante betaling. 

Elk jaar worden ongeveer 1000 nieuwe plantjes besteld van diverse 
rassen. 

 

WATERPOMP 

Mario Zijp van waterpomp2013 (zie zijn advertentie) heeft de 
schooltuinen gesponsord door voor de schooltuinen een waterbron te 
slaan en een pomp te plaatsen voor de helft van de normale prijs. 

Mario, hartelijk dank namens de kinderen van de school en de 
vereniging.   

Containers 

Ook hartelijk dank aan de firma Kippersluis (zie de advertentie) die tegen 
zeer gereduceerde prijs, 2 halen 1 betalen, zorgden voor twee 
afvalcontainers voor de prijs van een. Hartelijk dank. 

Ook de firma WELKOOP verdient onze dank. 

Als we artikelen voor onze winkel nodig hebben is het voor hun geen 
probleem om ze zo nodig dagelijks gratis te bezorgen en tegen zeer 
gereduceerde prijs. Ook steunen ze ons met hun advertentie achter op 
ons clubblad. 

Theo Rigter hartelijk dank. 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ MAKEN HET MEDE 
MOGELIJK DAT U ONS CLUBBLAD ONTVANGT.  
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HENK MEI  NIET MEER HERKIESBAAR 
 
 

Onze duizendpoot Henk Mei stopt volgend jaar maart met het bestuurslidmaatschap. 
Hij is dan aftredend en heeft besloten zich niet meer verkiesbaar te stellen. Henk is 
dan vanaf de oprichting van de vereniging, achttien jaar onafgebroken bestuurslid 
geweest. Hij is het enige bestuurslid dat vanaf die beginperiode al die jaren zitting 
heeft gehad. Wij  zullen volgend jaar node afscheid van hem nemen maar 
respecteren zijn besluit. 
 
Henk heeft zijn besluit tijdig aangekondigd zodat wij als bestuur, nu leden kunnen 
oproepen om zich beschikbaar te stellen om volgend jaar taken van hem over te 
nemen. Om welke werkzaamheden gaat het: 
 

1. De gezamenlijke inkoop van zaden en tuinartikelen bij Garant-Zaden. 
Het verzamelen van de bestellingen, het in ontvangst nemen van de pakketten 
en het uitreiken daarvan op enkele zaterdag-ochtenden in het clubhuis. 
Het gaat om een jaarlijks terugkerende taak. 
 

2. Het exploiteren van de winkel. 
Het verzorgen van inkoop, de verkoop op zaterdagochtenden en het voeren 
van de boekhouding. 
Het gaat hier om een doorlopende taak voor bijvoorbeeld een team van twee 
personen. 
 

3. De verspreiding van de nieuwsbrief. 
De nieuwsbrief, die vier keer per jaar wordt verzorgd door Nico Bader, moet 
worden verspreid.  Er moeten etiketten worden geplakt, er moet worden 
gesorteerd op postcode en de nieuwsbrieven moeten worden verdeeld onder 
het team van bezorgers. 

 
Henk wil zijn opvolgers(sters) dit jaar graag inwerken en is bereid om ook na zijn 
aftreden, te blijven helpen. 
 
Henk heeft ook altijd de verhuur van de tuinen verzorgd. Inmiddels heeft “onze 
conservenspecialist", Ron Dekker, zich bereid verklaard het regelen van de 
tuinverhuur voortaan te willen verzorgen.  
 
 
Wij roepen hierbij de leden op om zich beschikbaar te stellen voor een van de 
bovengenoemde taken. 
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De buurttuin 
 
Misschien weet nog niet iedereen dat er in het J.P.Thijssepark een kleine 
buurttuin groeit.  Deze is gesitueerd achter de geitenweide, die ingeklemd ligt tussen 
de Bergmankliniek en de Vaart. 
2 jaar geleden is het Buurtplatform KTV  hier voorzichtig begonnen in de hoop dat 
het in een behoefte zou voorzien. 
Vorige burendag (2013) zijn er 2 koude bakken gemaakt, hier heeft de rucola en  
de bladsla uitbundig gegroeid. We hadden ook gigantisch veel winterpostelein! 
In dit voorjaar wordt er een kasje gezet, zodat ook de tomaten (o.a.) meer kans 
krijgen om te rijpen, en we hopen er pepertjes en komkommers in te zetten. 
  
Een paar mensen zijn er heel enthousiast bezig! Op het moment dat ik dit schrijf 
zitten de vroege aardappels er in, staan de capucijners er al mooi bij, komen de  
bietjes op etc. Met elkaar beleven we hier regelmatig fijne uurtjes! 
  
De oogst is al 2 jaar af en toe ‘veel’. Maar...  het is ook af en toe veel werk.   
Een paar vrijwilligers er bij, een paar handen extra...  dat zouden we zeer op prijs 
stellen.  
Staan er misschien mensen op de wachtlijst van de volkstuinvereniging die het leuk 
vinden om al een start met tuinieren te maken in deze buurttuin? 
Of juist mensen die een tuin op het complex toch als te groot, te veel, ervaren? 
Dan kan de buurttuin ook een leuk alternatief zijn.    
Vertelt u het ook aan anderen die misschien geinteresseerd zijn? 
Kijk eens op de website van het buurtplatform KTV, of spreek ons aan als u 
langs loopt!    
Bellen mag ook,   naar 06 48333053   of   035 6948980. 
(voicemail?  spreek maar in: ik bel zeker terug!) 
Met vriendelijke groet namens het buurtplatform:  Neeltje Veken 
 
 

                                   
Zwart met gele streepjes, licht behaard en gek op bloemen: Bijen, wie vindt ze 
nu niet bijzonder? Helemaal als je weet dat ze voor ons onmisbaar zijn, want 
zonder de bij eet jij geen tomaatje, framboos of aardbei. Maar bijen hebben het 
zwaar vanwege het gif dat op akkers, planten en bloemen wordt gespoten. 
Daarom komt Greenpeace deze lente in actie. Doe mee! 
Help de bij, dat doe je zo: 
Teken de petitie voor gifvrije bloembollen en planten in de Intratuin  
http://reddebijen.nl/?gelijkpetitie=1&utm_source=EN020+-+2014+04+22+-+BMA+-
+Bijen+KO+-+Le&utm_medium=email&utm_campaign=Service+mail+bijen 
Bekijk en deel de uitzending van Radar over landbouwgif in de planten van tuincentra 
http://reddebijen.nl/?gelijkpetitie=1&utm_source=EN020+-+2014+04+22+-+BMA+-
+Bijen+KO+-+Le&utm_medium=email&utm_campaign=Service+mail+bijen 
 
Herman van Bekkem, campagneleider duurzame landbouw 
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Tuincafé voor tuinvrouwen 
 
Het was gezellig tijdens het eerste tuincafé voor de dames op het complex  
zondag 13 april jl. 
 
Zo'n 15 vrouwen schoven aan, diverse leeftijdsgroepen waren vertegenwoordigd.  
Er was een hele jonge bezoekster in een wandelwagen, een lid op gevorderde 
leeftijd (destijds de eerste vrouw op het complex) en hond Takkie zat erbij.  
De tafel was mooi gedekt door Ingrid Janssen van Miss tea (www.misstea.nl).  
Diverse dames hadden iets lekker gebakken. 
Jolande Molhuizen (oud lid en bestuurslid) heeft met haar zakenpartner een plan 
voor een opfrisbeurt van het verenigingsgebouw gepresenteerd als aanzet tot een 
discussie daarover. Go heeft ons bijgepraat over de nieuwe huurbaas in de 
toekomst, Goois Natuurreservaat. Al met al vloog het om.  
Een volgende keer hopen we meer tijd te hebben om nader kennis te maken en 
wellicht elkaars tuinen te bekijken. 
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DE SCHOOLTUINTJES 
	  
Ton Kloosterman wil alle mensen die geholpen hebben bij de renovatie van de 
schooltuintjes HARTELIJK BEDANKEN. 
 
De schooltuin heeft nu ook een pomp gekregen. 
De boring is gratis door het bedrijf Waterbron2013 gedaan, die ze slaat. 
En de pomp is met korting door de vereniging betaald. 
En daar zijn wij heel BLIJ mee. 
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Bedankt! 
Wow, wat is de vereniging toch super! 
Wat ze hebben gedaan voor ons is echt top! 
 
We gaan al jaren naar de schooltuinen en nog steeds vinden we het echt super 
leuk!                                                                                                                                                                        
Het ziet er tip top in orde uit.                                                                                         
Regen of geen regen ze staan altijd voor ons klaar! 
Ook al is de schooltuin heel oud, het blijft een leuke klus!                                                                                        
De planten die we van Oom Ton verzorgt zijn zo mooi en lekker. 
 
Vroeger toen we er kwamen waren er soms zwembaden in de tuinen,                                  
maar nu niet meer. De vereniging is zo lief geweest om voor ons de tuinen beter 
te maken!                                                                                                                   
En dan ook nog de tegels opnieuw te leggen!       
Oom Ton plant zelfs ook nog aardbeien, die wij lekker opsmullen.                                                                                                                                                                                    
Echt heel erg bedankt alle mensen van de volkstuinvereniging! 

 
Groetjes Van Serena, Danique en Menno                                                                                     
Groep 7  Tweemaster Naarden 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  Bedankt 

Bedankt	  voor	  het	  harde	  werk	  op	  de	  schooltuinen.	  Jullie	  hebben	  hard	  werk	  
gepresenteerd	  op	  de	  schooltuin.	  Jullie	  moesten	  de	  tegels	  weer	  neerleggen	  en	  de	  tuinen	  
verhogen.	  	  
Ook	  hebben	  jullie	  als	  vereniging	  het	  schuurtje	  opgeknapt.	  
De	  hele	  vereniging	  willen	  we	  hiervoor	  hartelijk	  bedanken	  en	  dat	  doen	  we	  op	  deze	  
manier.	  	  
Groetjes	  Faith,	  Groep	  7	  	  Tweemaster	  Naarden	  
 

Bedankt 

Beste	  schooltuinverenging,	  
Wij	  zijn	  blij	  dat	  we	  weer	  met	  de	  leuke	  schooltuintjes	  kunnen	  starten.	  
Maar	  ik	  heb	  ook	  heel	  groot	  nieuws.	  
	  	  	  	  

Door	  al	  die	  regens	  die	  in	  Nederland	  voorkomen	  kunnen	  we	  toch	  weer	  
met	  de	  schooltuintjes	  beginnen	  zonder	  dat	  het	  onder	  water	  komt	  te	  
staan.	  
We	  bedanken	  de	  schooltuinvereniging	  omdat	  jullie	  er	  voor	  gezorgd	  
hebben	  dat	  ze	  niet	  weer	  onder	  water	  komen	  te	  staan.	  
Nou	  dat	  vind	  ik	  dus	  echt	  groot	  nieuws.	  Dus	  bedankt!	  
	  
Met vriendel i jke groet 
Josue groep 7 Tweemaster Naarden 
 
Schooltuinen	  
Heel erg bedankt alle mensen van de tuinvereniging voor het opnieuw leggen  
van de tegels. Wij willen graag oom Ton bedanken voor het elke keer voor ons 
klaar staan. Hij koopt ook altijd de zaadjes en plantjes voor ons. 
Wij kunnen nu ook elke keer met plezier naar de schooltuintjes gaan. 
Wij willen ook alle andere bedanken voor het opknappen van de schooltuinen.  
 
De Tweemaster komt er al jaren en het is erg leerzaam. De kinderen gaan er met 
plezier naar toe. Het is ook heel leuk om een eigen tuin te hebben want het is ook 
echt heerlijk om met je handen in de modder te wroeten. 
Wij hopen dat de schooltuinen er nog heel lang blijven. 
Ik vind het ook altijd zo gezellig als je het gekwaak van de kikkers in de sloten 
hoort als je aan het werken bent. Bedankt! 
 
Groetjes Mariska 
groep 7 
Tweemaster Naarden 

 
Bedankt!  

Iedereen van de tuinen, bedankt voor al dat werk dat jullie voor groep 6 en 7 
hebben gedaan. Jullie hebben de aarde verhoogd. Jullie hebben ons heel goed 

geholpen. Julie zijn heel super aardig. De tuintjes zijn heel leuk en cool 
geworden. Als er regen viel hielden mensen onze tuintjes bij. Ze hebben altijd 

voor ons klaar gestaan daarom wil ik iedereen bedanken.  

	   bedankt 



	   11	  

Heel	  erg	  bedankt	  alle	  mensen	  van	  de	  volkstuinvereniging	  voor	  het	  
verhogen	  van	  de	  aarde	  en	  het	  opnieuw	  leggen	  van	  de	  tegels.	  Nu	  
kunnen	  we	  weer	  opnieuw	  beginnen	  met	  de	  tuintjes.	  Zonder	  jullie	  hulp	  
hadden	  we	  nooit	  zoveel	  plezier	  in	  de	  tuintjes	  kunnen	  hebben.	  	  

 
De Tweemaster komt er natuurlijk al jaren en daar hebben de 
kinderen heel veel lol mee. 
Het is leuk, lekker en sportief om in de tuinen bezig te zijn.  
Het is ook leuk thuis en voor onze familie om zo lekker biologisch 
te eten.  
We leren ook veel dingen over biologie die wie eerder niet wisten 
of hebben beleefd. Het is ook veel leuker om een eigen tuintje te 
hebben.  
We vinden het heel fijn om in de tuinen te werken en het is ook 
heel lekker om in de aarde te wroeten.  
Het is fijn om de bijen, wespen en hommels om je heen te 
vliegen. Het is ook een hele leuke sfeer in de tuinen.  
We willen dat we er nog zo lang mogelijk plezier van kunnen 
hebben en dat de tuinen zo lang mogelijk blijven bestaan.  
	  
	  
	  

Groetjes, 

David en Tijn 

Groep: 7A   

Tweemaster Naarden 

Vorig jaar was alles nat.                                                                         
Het was zompig en ook glad. 

Dit jaar planten we bloemen en wroeten in de aarde.  

De schooltuin heeft bij ons veel waarde. 

Maar wie heeft gezorgd dat ons tuintje geen zwembad meer is?  

Denk je: de juffen, dan heb je het mis. 

En wij ook niet, wij deden taal en rekenen.  

En als we het af hadden, mochten we tekenen. 

Dus nee, wij waren het ook niet.  

Was het dan mijn buurvrouw, juffrouw Van Vliet? 

Nee, die lapte en zeemde de ruiten.  

Zij was er niet aan het werk, en is niet veel buiten. 

Waren het de tuinkabouters? Heeft iemand ze gezien?  

Nee, dat werk is veel te zwaar voor ze en bewegen doen ze niet, 
bovendien. 

Maar ja, wie waren het dan wel?  

Kom, ik vertel het maar snel. 

Het waren de mensen van de volkstuinen, echt héél aardig, eerlijk 
waar.  

Want het werk dat ze deden, was toch echt behoorlijk zwaar. 

We kunnen weer goed tuinieren, met dank aan die mensen.  

Ze zijn de beste helpers die we ons maar kunnen wensen. 

Nu klinken er tot s'avonds laat in de zwoele zomeravond uit de 
tuinen blijde klanken.  

En daarvoor moeten we die aardige mensen maar heel , héél goed 
bedanken!      

              

Tamara, groep 7 Tweemaster Naarden 	  
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VTVN doet mee aan Open Tuinen Route Groei & Bloei, zaterdag 21 juni 

Jaarlijks organiseert tuinvereniging Groei & Bloei landelijk een open tuinen weekend, 
waarin (privé)tuinen van leden bezocht kunnen worden.  

Een aantal mensen op ons complex zijn ook lid van Groei & Bloei, afdeling Gooi 
Noord. Zo is het idee ontstaan om ons tuinencomplex eens aan te melden voor het 
open tuinen weekend van Groei & Bloei. Volkstuinvereniging Laren deed in het 
verleden ook al mee aan de route in het Gooi. Wij doen in 2014 mee aan de route op 
de zaterdag, 21 juni. Behalve ons complex zijn  er in het weekend van 21 en 22 juni 
tuinen te bezichtigen in Ankeveen, 's Graveland, Bussum, Naarden, Huizen, Laren, 
Blaricum en Eemnes. Er zijn ‘wandeltuinen’ met prachtige vijvers en schitterende 
gazons, maar ook kleinere tuinen met verrassende beplantingen.  

Meedoen?  

We zoeken leden van de VTVN, die op die zaterdag op hun tuin aanwezig willen zijn 
om bezoekers van de open tuinen route hun moestuin te laten zien en desgewenst 
wat tekst en uitleg te geven. Deze tuinen worden specifiek in het programma 
opgenomen en krijgen een herkenningsteken zodat bezoekers de deelnemende 
tuinen makkelijk kunnen vinden (een vlag of een houten bloem o.i.d.).  

Bij het verenigingsgebouw zullen op 21 juni lijsten liggen met andere deelnemende 
tuinen. De open tuin is van 10.00 tot 17.00u. Wil je meedoen? Stuur dan even een 
email naar mandamarieke@hetnet.nl 

De meeste activiteiten van Groei & Bloei zijn overigens ook toegankelijk voor niet-
leden, tegen een kleine vergoeding.  Het programma omvat een groenmarkt, 
workshops, lezingen en excursies. Neem eens een kijkje op www.gooi-noord.groei.nl 
onder ‘agenda’.Op 17 juni a.s. is er bijvoorbeeld een rondleiding door de Bussumse 
parken “t Mouwtje en het Bilderdijkpark. Er wordt informatie gegeven over de 
geschiedenis en de flora. 

                                                  

 

Op de zaterdag voor Moederdag, 10 mei, wordt in Huizen weer de Groei & Bloei 
Groenmarkt georganiseerd. Op het plein van Winkelcentrum Oostermeent 
presenteren bekende en nieuwe kwekers zich met hun mooiste éénjarige planten, 
kuipplanten en enkele vaste planten. Het aanbod is divers en groot, dus brengt voor 
elk wat wils en tegen leuke prijzen. 

De markt begint om 9.00 uur en duurt tot 16.00 uur.  
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Achter het hek van tuin 60-61: Jan Roest 
 
 
Jan loopt ons al tegemoet vanuit zijn zo op het eerste gezicht goed georganiseerde 
tuin. Terwijl hij ons rondleidt langs zijn strak opgetrokken zwarte- , blauwe bessen-  
en frambozenstruiken met netten erover (anders wordt er gestolen), zie je al gauw 
dat hij het echt goed voor elkaar heeft. Diverse koude bakken staan begin april al vol 
met prachtige kolen, grote aardbeienplanten en mooie slakroppen. Er tussen staan 
tulpen te bloeien. Jan stekt ook buxussen. “Kinderlijk eenvoudig; gewoon een steeltje 
in de grond”.  
 
Vervolgens staan we achter in de tuin tegen de dijk in zijn net zo goed 
georganiseerde kas. Hier zien we spinazie en zachte postelein keurig in rijtjes.  
Maar ook trostomaten in potjes, waarvan het zaad gewonnen is uit tomaten uit de 
winkel. Uit de kas haalt Jan 3 oogsten per jaar (spinazie, bloemkool, sla enz. gevolgd 
door o.a. tomaten ). Hij vertelt ons, dat groene paprika’s de echte zijn. Rode en gele 
zijn gemanipuleerd. Dan komt het gesprek op sla. Sla uit de kas is wat malser en 
zachter dan sla van de koude grond. Jan adviseert het ras ‘Appia’ omdat je die vroeg 
kan zaaien en daarmee door kan gaan tot in de herfst. Appia-zaad is bij Garant 
Zaden te krijgen.  
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Zijn buurman komt met de brommer aangereden. Hij vindt dat hij geluk heeft met zijn 
twee buurmannen; ze helpen elkaar waar nodig en ook zij houden hun tuin goed bij. 
 
In 1965 had Jan al thuis een eigen volkstuin in Hilversum. Zijn vader had veel grond. 
Vanaf 1971 tuinierde Jan in de zogenaamde spoortuin, langs de spoorlijn. Zijn vader 
was een ‘spoorkees’, hij werkte bij de spoorwegen. NS- medewerkers konden zo’n 
tuin huren. Jan had een tuin in een bocht van het spoor. ‘Bonenstaken kon je niet 
neerzetten want dat beperkte het uitzicht van de machinist’. Na 33 jaar zegde de 
spoorwegen de huur op in verband met de veiligheid. De mensen moesten langs het 
spoor naar hun tuin en dat wilde men op den duur niet meer. Jan was de laatste die 
nog gebruik maakte van deze tuinen. 
 
Hij komt uit een gezin van negen kinderen (zeven zussen en een tien jaar oudere 
broer). Hij groeide op in de Keverdijkse polder. Mooi gelegen, maar wel ver van zijn 
school in Weesp, waar hij met zijn broer en zussen elke dag naar toe liep. Van jongs 
af aan wilde Jan eigenlijk boer worden. Vooral koeien en paarden vond hij mooi. Op 
elk vrij moment was hij bij een boer te vinden, die hij hielp. Op zijn negende jaar molk 
hij al negen koeien. Later hield hij soms de boerderij draaiende als de boer op 
vakantie was. Dan logeerde hij met zijn vrouw op de boerderij. Zijn vader wilde echter 
dat hij een vak ging leren en dat hij een baan in loondienst zou krijgen. Dat leverde 
meer zekerheid op. Als landarbeider verdiende je bovendien niet veel. 
 
Toen Jan 14 was ging hij met de trein naar de Czaar Peterstraat in Amsterdam voor 
een opleiding tot timmerman. Op zijn 18de jaar ging hij in militaire dienst.  
Maar elk verlof ging hij bij een aannemer werken die hij via familie leerde kennen. Via 
een ander timmerbedrijf kwam hij terecht bij De Chemische Fabriek, dat later 
Naarden Internationaal en uiteindelijk ICI ging heten. Het bedrijf had 75 
dienstwoningen die Jan met een paar collega’s onderhield en hij had ook timmerwerk 
in de fabriek. Jan stond dag en nacht klaar voor zijn werkgever. 
 
Nu tuiniert hij hier al weer voor het negende jaar. Hij nam de volkstuin over van zijn 
buurman, die naar Friesland verhuisde. Op de vraag of Jan’s echtgenote ook van 
tuinieren houdt antwoordt hij, dat zijn echtgenote (dochter was van een antiquair uit 
Hilversum en vriendin van zijn jongste zus), een echte zakenvrouw is. Zijn Nellie 
heeft geen groene vingers maar geniet van de vrijheid eromheen. De natuur trekt 
haar. En een bos bloemen van de tuin kan ze ook erg waarderen. De schoonmoeder 
van Jan hielp haar dochter vroeger de groentes verwerken. Nog steeds geniet ze van 
de oogst van Jan, op haar vierennegentigste.  
 
Op dit moment heeft Jan een druk en gevuld leven. Naast het onderhouden van zijn 
eigen grote moestuin helpt hij nog een paar oude dames met de tuin, kookt twee 
dagen in de week thuis en verder geeft hij in het vroege voorjaar snoeilessen op het 
complex. Daarnaast geeft hij graag adviezen aan diegenen die erom vragen. 
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Tot slot vragen we of Jan nog wat adviezen of tips voor de lezers heeft: 
 
*Voor kool is wisselteelt van 4 jaar niet voldoende. Minstens 7 jaar duurt het voordat 
je veilig kool op dezelfde plek kunt telen. Boerenkool is daarop een uitzondering.  
*In de koude broeibakken of de kas kun je kool zetten zonder last te hebben van 
vliegjes, het lijkt wel of de vliegjes er niet in durven. Bloemkool en spitskool zijn vaak 
al geoogst voordat de vliegjes komen”. 
Voor de prei gebruikt Jan soda die hij verdunt, dat helpt tegen de preivlieg. “Als je 
240 preien hebt staan, gaat een net erover wat te ver”.   
*Tomatenplanten halen veel voeding weg. Daarom is er bijvoeding nodig, zoals 
Culterra”. 
Bij de peulvruchten en nachtschaden strooit Jan patentkali voor de smaak. 
 
 
Malou Overmeer 
Manda-Marieke Schuurer 
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Notulen Algemene Ledenvergadering VTV Naarden 24 maart 2014 
 
Zie de papieren editie van deze nieuwsbrief. 
 
 
 
 
De foto’s op de volgende bladzijden zijn van Alex Driest. 
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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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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 

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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