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Van de Redactie 
 
Veel aandacht voor Open Dag met foto’s en het 100 jaar bestaan van het complex. 
Woorden van de voorzitter, het komend oogstfeest, aardbeien, bio-gezond, Eric van 
de Peppel wordt geinterviewd door Manda-Marieke en Malou en nonnenzuur. 
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Cor Eijpe, Vera Hazelaar, Ans Kloosterman, Chris 
Koopman, Malou Overmeer, Eric van de Peppel, Manda-Marieke Schuurer-van Zelm 
en Go Wammes. Waarvoor dank. 
 
Deze nieuwsbrief staat in kleur op de verenigingswebsite, als pdf file. De links naar 
websites in deze nieuwsbrief zijn eenvoudig via de website editie te benaderen. 
(http://www.vtvnaarden.nl/map/nieuwsbrief/nieuwsbrieven.htm ) 
 
Voor tuinactualiteiten en andere interessante zaken; zie de Facebook blog van de 
vereniging. https://www.facebook.com/groups/316361705142065/  
Nog geen deelnemer? Meld je aan bij Manda-Marieke. 
 
Een mooie nazomer gewenst, 
 
Nico Bader 
 
 
 
Deadline volgende nieuwsbrief :  21 november 2014 
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Nieuwsbrief:   Volkstuindersvereniging  NAARDEN                     augustus  2014   
Redactieadres:  Nico Bader, Thorbeckelaan 46, 1412 BR Naarden                     
e-mail adres:  nico.bader@stichting-pythagoras.nl 
 
Robuuste en lieftallige tuingenoten, 

Op 12 augustus  hebben wij als vereniging een belangrijk gesprek gehad met de 
gemeente Naarden en het Goois Natuurreservaat (GNR). Zoals u weet draagt de 
gemeente het eigendom van het complex op 1 januari 2019 over aan het GNR. 

Het gesprek was op ons verzoek georganiseerd door CDA-wethouder Marleen 
Sanderse (tevens tuinlid). Marleen liet zich bijstaan door de gemeentelijke juriste en 
het hoofd van het bureau grondzaken. Namens het GNR was aanwezig de directeur-
rentmeester Bert van der Moolen (onze toekomstige baas). Onze deputatie bestond 
uit Theo Röell, Cor Eijpe en ondergetekende. Cor had, gebruik makend van zijn 
historische kennis, een allesverklarende documentatiemap samengesteld. 

Het is een uitstekend gesprek geworden dat voornamelijk in het teken stond van de 
kennismaking. De gemeente heeft duidelijk gemaakt dat een van de voorwaarden 
van overdracht zal zijn de continuïteit van het tuinenpark. Wat de gemeente betreft 
zal het ‘een warme overdracht’ moeten worden. Wij van onze kant hebben duidelijk 
kunnen maken dat ons beleid gericht is op een verdere verbetering en verfraaiing 
van het complex. Voor het GNR is een tuinenpark een nieuw fenomeen waarvan zij 
de in’s en out’s nog niet kennen. We hebben afgesproken dat wij het GNR zullen 
uitnodigen voor een bezoek met rondleiding.                                                            
We zullen hen een ‘warme ontvangst’ bereiden. 

U ziet, de toekomst is ons een voortdurende zorg. We vinden het van belang om 
goede banden op te bouwen en te onderhouden met alle partijen. 

Cor Eijpe heeft met behulp van plaatselijke heemkundigen uitgevonden dat  in 1915 
op ons terrein de eerste volkstuinen werden verhuurd. Dat betekent dat we in 2015 
een soort van 100-jarig bestaan mogen vieren. Daar gaan we in de nieuwsbrief van 
december dieper op in. Want die kans laten we natuurlijk niet voorbij gaan.            
We zoeken nu leden voor het feestcomité.  

Tot slot: u komt toch ook op het oogstfeest van zaterdag 27 september? 

Tuingroeten voor allen!  

Go Wammes, voorzitter 
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100 jaar Volkstuinen  Tuinenpark Naarden 
In de notulen van de Raadsvergadering van 11 september 1918 van de gemeente 
Naarden lezen we dat er reeds een 60-tal stukjes grond door de gemeente op de 
Schapenmeent en de Volmolenszijdelanden beschikbaar zijn gesteld aan de 
arbeidersbevolking voor de verbouw van groenten. Historisch gezien kunnen wij 
stellen dat de eerste volkstuintjes enkele jaren voor 1918 in gebruik zijn gesteld en 
uit 1915 dateren. Dus volgend jaar wordt er al 100 jaar op ons tuinenpark getuinierd. 

Opmerking: In De Omroeper het historisch tijdschrift voor Naarden, lazen wij van de 
hand van Henk Schaftenaar het onderstaande artikel. 

Tussen de Keverdijk, de Karnemelksloot en de kade van de Naardermeer liggen nog 
enkele resten van een voormalige meent van de erfgooiers, die hier de naam 
Volmolenszijde kreeg. Terwijl de Schapenmeent  al vroeg aan het beheer van de 
erfgooiers organisatie werd onttrokken, bleef 'Stad en Lande van Gooiland' op de 
Volmolenszijde nog lang de dienst uitmaken, waardoor daar geen huizen werden 
gebouwd. Het gebied is ongeveer vijftien hectare groot en wordt nu doorsneden door 
de voormalige rijksweg, de Burgemeester Visserlaan en een oud stukje van de 
Meersteeg. Het is nu in gebruik als volkstuincomplex, sportveld en een deel heeft 
in de vorm van weiland zelfs haar uit de Middeleeuwen daterende functie behouden. 
De naam van het complex dateert uit het begin van de zeventiende eeuw.  

Opmerking 1: Deze gegevens zijn ook vergaard door Mevr.Krijnen-v.Gog uit het 
stadsarchief van de gemeente Naarden. Dit rapport van Mevr. Krijnen is reeds eerder 
in onze Nieuwsbrief vermeld. 

Opmerking 2: De Schapenmeent is de oude naam voor het deel van de Keverdijk 
tussen de buitengracht en de ten Boschstraat 

Wij willen graag een overzicht maken over deze 100 jarige ontwikkeling en zijn op 
zoek naar leden die ons daar bij kunnen helpen met foto’s, rekeningen of andere 
documenten. Wij verzoeken vooral onze oudere leden in oude archieven te kijken en 
eventueel  ervaringen of verhalen op te schrijven. 

  

Graag uw reacties doorgeven aan: 

Cor Eijpe  Dobbestraat 5  1411 VW Naarden 

e-mail:  cor.eijpe@xs4all.nl 

tel. Nr. 035 6947027 
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Met zijn allen lekker eten. 
Dit is het vijfde jaar waarin u anderen weer kunt laten meegenieten van 
het gerecht waarin u gespecialiseerd bent. En u kunt heerlijk proeven 

van al het lekkers dat op tafel komt. Doe dus mee met het loeigezellige 

 
Oogstfeest	  

ZATERDAG  27 SEPTEMBER	  
vanaf 16.00 uur	  

 
 

Iedereen die meedoet brengt zijn/haar lievelingsgerecht mee.  Op die 
manier groeit in het clubhuis een prachtig buffet. De tent die ons 

beschermt tegen wind en regen, is al besteld. 
 

Het allerleukste is natuurlijk als je iets maakt van de tuinoogst. 
 

                   Een greep uit de inbreng van voorgaande jaren: 
 
        sapjes van aalbessen, kruisbessen, bramen of vruchtensappen 
    pompoentaarten, appel- peren of pruimen of andere vruchtentaarten 
             hartige taarten van prei, ui en tomaat of andere groenten 
                           aardappelsalade of groentesalade 
                   toast met zelf gerookte makreel, paling, forel 
       toast met pickels, jammetjes, groentespread, eigen honing 
                         gevulde eieren van eigen kippen 
                  soepen van pompoen, courgette, venkel 
 
 
De enige voorwaarde voor deelname is dat jezelf iets inbrengt.  

Wie niet zelf iets kan maken brengt iets mee van de slager, bakker, 
supermarkt of slijterij. Het systeem is eenvoudig. Stelt u zich voor dat 
een taart verdeeld wordt in twaalf punten. Als u een bijdrage meebrengt 
bestaande uit twaalf porties en u komt samen, dan is er voor iedere 
feestganger voldoende om heerlijk te smullen. Uiteraard zal ook de bar 
geopend zijn met consumpties tegen de bekende vriendenprijsjes. 
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De winnende mand van Riet Eijpe 

	  

De Zaaier; de horeca was weer voortreffelijk geregeld 
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Open dag 
 

De open dag was ook dit jaar weer een groot succes. Door het gelijktijdig 
samenvallen met andere  evenementen in het Gooi op deze dag, was er dit jaar geen 
muziek of zanggroep beschikbaar. De bevriende natuurverenigingen en eigen leden 
stonden allemaal weer gezellig achter hun kraam en dit jaar was Groei en Bloei ook 
weer aanwezig. Nieuw was het Roku stoken. De vriendin van Erik van de Peppel 
(Ingrid) deed dit met 7 andere dames achter de tuin van Ruud Beek. Dit is een 
speciale techniek om gebakken aardewerk van een glazuurlaag te voorzien.             

In de Naarder Koerier stond dat Jan Landwaart schatte dat er wel ca 400 bezoekers 
waren geweest. Deze bezoekers liepen over het gehele park verspreid wat een 
gezellige indruk maakte.   

De schooltuinen blijven toch wel het visitekaartje van onze vereniging. De in het 
voorjaar opgehoogde schooltuinen lagen er weer prachtig bij. Dat de tuinen helemaal 
vrij waren van slakken kwam volgens Ton Kloosterman door deze nieuwe grond. 
Voor de schoolkinderen was er door de leerkrachten een puzzeltocht uitgezet. 

Het aantal deelnemers aan de wedstrijd ‘De mand van het land’ viel tegen: er waren 
slechts 9 inzendingen. De jury bestond dit jaar uit: Marleen Sanderse, wethouder 
Ruimtelijke ordening en Wim Monné, voorzitter Buurtplatform KTV.                           
Er was ook gekozen voor een publieksprijs. De jury en het publiek kozen beiden  
voor de mand van Riet Eijpe. 

Vera Hazelaar en Krista Landwaart hadden, met medewerking van enkele andere 
vrijwilligers, de horeca weer voortreffelijk geregeld. Alles liep probleemloos. Het was 
fijn om te zien dat Ans Kloosterman (wel een beetje moeizaam lopend) een bezoek 
bracht op deze dag. 

Aan de wedstrijd ‘Raad het gewicht van de emmer aardappelen’, deden bijna        
100 bezoekers mee. Dus enthousiasme genoeg. 

Wij willen iedereen die mee geholpen heeft om deze dag weer volledig te laten 
slagen, bedanken voor hun medewerking. 

Cor Eijpe 

Evenementencommissie 
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Aardbeien nu dringend planten  
 
Aardbeiplanten mogen niet langer dan twee jaar op hetzelfde perceel staan.     
Oudere planten geven veel kleine vruchten en worden meer aangetast door 
schimmels en insecten (o.a. taxuskever). 
Eenmaaldragende aardbeirassen of junidragers (o.a. 'Darselect', 'Elsanta', 'Korona' 
en 'Gorella') plant je bij voorkeur tussen begin juli en half augustus. Frigoplanten 
kunnen in het vroege voorjaar ook geplant worden. Op tijd geplante aardbeien 
kunnen tot 500 gr vruchten per plant dragen, terwijl een late planting een lagere 
productie per plant geeft. 
Doordragende of dagneutrale rassen (o.a. 'Mara des Bois', 'Rapella', 'Selva' en 
'Ostara') kunnen geplant worden tijdens de maanden maart, april, juli, augustus of 
september. Vroeg planten kan in het najaar al een eerste oogst geven. Bij de in het 
voorjaar geplante doordragers worden de eerste bloemen verwijderd om een goede 
beworteling te krijgen. 
 
PLANTTIPS. 
In de rij mogen ze op 25-35 cm geplant worden.  
Tussen de rijen kan je een afstand van 50-60 cm nemen.  
Door ruim te planten kunnen de aardbeiplanten na regen sneller opdrogen, zodat ze 
minder vatbaar worden voor schimmelziekten. 
Aardbeien kan je ook planten in emmers. Plant vier tot vijf planten per 10 liter pot. 
Plaats de planten langs de rand een beetje schuin zodat het hart van de plant naar 
de buitenzijde gericht is. Zorg voor een goede ontwatering, want te natte grond geeft 
wortelschimmels! 
Als voorteelt zijn gezaaide prei, vroege ajuin, erwten, struikbonen en tuinbonen/ 
labbonen geschikt. 
 
Verschilpunten tussen eenmaaldragers en doordragende aardbeien? 
EENMAALDRAGERS OF JUNIDRAGERS. 
Geven maar één keer per jaar bloemen en vruchten. 
Bij voorkeur planten tussen 10 en 15 (20) augustus. 
De bloemen worden inwendig aangelegd in september. Planten die vroeg (10-20 
augustus) geplant worden maken meerdere bloemtrossen aan. Planten die laat 
geplant worden (einde augustus) maken maar 1 bloemtros aan. 
 
DOORDRAGERS OF DOORDRAGENDE AARDBEIPLANTEN  
(dagneutrale planten). 
Deze geven meerdere keren per jaar bloemen en vruchten. 
Planten in september ofwel in het voorjaar (maart). 
Bloemstengels wegnemen tot einde mei om een goede hergroei en dikkere vruchten 
te bekomen. 
Vruchten vanaf (einde) juni-juli tot oktober. 
Vanaf juli tot half augustus de bloemstengels met nog 2-3 kleine (resterende) 
vruchtjes wegknippen --> doet nieuwe bloemstengels ontstaan. 
 
AARDBEIPLANTEN DIE GEEN UITLOPERS VORMEN? 
Planten die teveel vruchten dragen geven soms geen uitlopers. 
Indien u uitlopers wil dan moet u in de maanden april, mei en juni van enkele planten 
ALLE bloemen en vruchten verwijderen. Rond half juni ontstaan dan de uitlopers. 
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AARDBEIPLANTEN VERMEERDEREN DOOR SCHEUREN. 
Indien u geen uitlopers hebt en toch de planten wil verjongen en verplanten dan kunt 
u ze ook scheuren of delen. 
Haal enkele planten uit de grond met zoveel mogelijk wortels. Daarna de plant in 
verschillende kleine stukken verdelen (= scheuren), waarbij elk stuk nog wortels moet 
hebben. 
Verwijder alle bloemen, vruchten en slechte bladeren en pot de planten afzonderlijk 
op. Gebruik stekgrond of potgrond met heel weinig meststoffen. 
Zet de opgepotte planten in de schaduw en besproei ze dagelijks tot ze niet meer 
verwelken. U kunt de planten ook afdekken met groeidoek of krantenpapier. Meestal 
zijn de scheurlingen op 7-10 dagen goed ingeworteld en dan kunt u ze ter plaatse 
uitplanten. 
Doordragende aardbeien kunt u begin/half september ook nog planten. 
 
Bron: 
http://fruitabc.blogspot.be/2014/08/aardbeien-nu-dringend-planten-fragaria.html    
Zie ook: 
http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/het-is-tijd-om-aardbeien-planten-
in-de-groentetuin-tien-tips/ 
 
         --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kom ik het clubgebouw binnen vind ik dit; ik dacht ruim het maar op, maar bedacht 
me. Ik neem nog even een foto en vraag me af of ze dat thuis ook zo doen. 
Vers gemaaid gras  in de spoelbak, waarschijnlijk laarzen afgespoeld.   
En dan laat je het gewoon liggen, wat jammer is dit!!!!  
Vera 
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26 juni 2014  

http://theoptimist.nl/de-meest-voedzame-groenten-en-fruit/ 

De meest voedzame groenten en fruit 
Je doet er goed aan meer waterkers en paksoi te eten. Deze groenten staan bovenaan het 
lijstje meest voedzame groenten en fruit. 

Daniel Hills 

 

Het Center for Disease Control and Prevention (CDC) heeft 47 soorten groenten en fruit 
onderzocht en een ‘ranking’ gegeven – zes soorten vielen af, dus bleven er 41 over.  
Voedzaamheid, ofwel een ‘dichtheid aan voedingsstoffen’, was het criterium voor de 
classificatie. Basis voor het onderzoek waren de zogeheten Powerhouse Fruits and 
Vegetables (PFVs), ‘krachtpatsers onder groente- en fruitsoorten’, ofwel: de voedselsoorten 
die het risico op de ontwikkeling van een chronische ziekte het kleinst houden. In het 
onderzoek werden voedingsstoffen gemeten als ijzer, riboflavine en de vitaminen  B12, B6, 
en K.  Hieronder de Top 4 van meest voedzame voedselsoorten uit het onderzoek.  

Waterkers– wanneer je je lichaam met zo veel mogelijk voedingsstoffen wil volpompen,     
leg dan een voorraadje waterkers aan. Waterkers is de enige ‘krachtpatser’ met een 100% 
procent score en dat is niet zo gek: de groente zit vol ijzer, calcium, jodium, foliumzuur, 
vitamine C en vitamine A. 

Paksoi – Met een dichtheid aan voedingsstoffen van 91.99 % eist Paksoi  een goede tweede 
plaats op. Deze bladgroente zit tjokvol vitamine A en C, calcium, ijzer en magnesium. 

Snijbiet – Snijbiet bevat kleine beetjes van zo ongeveer alle belangrijke vitaminen en 
mineralen, en verdient hiermee een score van 89.27%. De soms wat bittere snijbiet biedt  
een hoop vitaminen, waaronder A, B2, B6, C, E, en K. Sporenmineralen in snijbiet zijn onder 
meer calcium, ijzer, mangaan, kalium en zink. 

Blad van rode biet– Zeker, wanneer je dit blad in compost verwerkt, krijg je prima compost–
maar dan mis je wel geweldige voedingsstoffen! Het blad van rode biet is een bron van 
voedingsvezels en bevat ook  thiamine (vitamine B1), magnesium, calcium, ijzer en kalium, 
alsmede de vitaminen A, C, E, K, en B6. Het blad van rode biet scoort een dichtheid aan 
voedingsstoffen van  87.08%. 

Klik hier om het onderzoek te lezen 

http://www.cdc.gov/pcd/issues/2014/pdf/13_0390.pdf 
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Nieuw onderzoek: bio bevat meer 
gezonde voedingsstoffen 
17 juli 2014 | 3 reacties  
http://www.duurzaamnieuws.nl/nieuw-onderzoek-bio-bevat-meer-gezonde-
voedingsstoffen/ 
 
Biologische voeding is toch voedzamer dan conventioneel geteelde gewassen.     
Dat blijkt uit het meest grootschalige onderzoek tot nog toe, dat is uitgevoerd door  
de Universiteit van Newcastle. Biologisch gekweekte gewassen bevatten aanzienlijk 
meer antioxidanten en minder sporen van pesticiden. 
De cijfers zijn duidelijk: biogewassen bevatten zo’n 17 procent meer antioxidanten, 
stoffen die weefsel en DNA beschermen tegen beschadiging. Voor sommige 
categorieën zoals flavonoïden was het verschil nog veel groter, tot 69 procent. 
Wie kiest voor een biologisch dieet krijgt volgens de onderzoekers zo gemiddeld 20 
tot 40 procent meer antioxidanten binnen, het equivalent van 1 à 2 extra porties fruit 
of groenten, maar dan zonder de extra calorieën. 
 
Stanford 
De conclusies zijn opvallend, want twee jaar geleden stelde een studie van de 
Universiteit van Stanford geen significante gezondheidsvoordelen vast. De nieuwe 
studie is echter veel grootschaliger – ze combineert de resultaten van maar liefst  
343 onderzoeken – en ook de methodologie is erop vooruit gegaan. 
“We konden gebruik maken van een veel grotere en kwalitatief betere waaier aan 
studies dan onze collega’s die eerdere vergelijkingen maakten”, zegt Carlo Leifert, 
hoogleraar aan de Universiteit van Newcastle en hoofdauteur van de studie. 
 
Mest en pesticiden 
De auteurs zien een logische verklaring in de verschillende concentratie aan 
antioxidanten: een plant in de reguliere landbouw heeft toegang tot grote 
hoeveelheden synthetische stikstof, die ze volop omzet in koolhydraten en zetmeel. 
De plant groeit dus snel, maar de hoeveelheid aan antioxidanten blijft gelijk, 
waardoor de concentratie afneemt. 
Omdat biogewassen ook niet besproeid worden, produceren ze noodgedwongen zelf 
meer stoffen om zich te verdedigen tegen plagen. Die stoffen zijn ook voor de mens 
gezond in de strijd tegen onder meer hartaandoeningen en bepaalde kankers. 
 
Gezondheid 
De onderzoekers gaan niet zover om te stellen dat biovoeding gezonder is. “We 
maken geen gezondheidsclaims, omdat we dat niet kunnen”, zegt Leifert. De studie 
stelt enkel vast dat de voeding meer stoffen bevat waarvan bekend is dat ze goed 
zijn voor de gezondheid. 
Wel bleek ook duidelijk uit de studie, en hier strookte ze wel met eerdere studies 
door onder meer Stanford, dat conventioneel geteelde gewassen drie tot vier keer 
vaker sporen van synthetische pesticiden bevatten dan biogewassen. Die sporen 
komen soms voor op biogroenten of -fruit, maar meestal in concentraties die tien tot 
honderd keer lager liggen. 
 
De studie verschijnt binnenkort in het British Journal of Nutrition.	  	  
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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!  
 
                           ------------------------------- 
 
Volkstuindersvereniging Naarden Facebook 
 
Besloten groep. 
Iedereen kan de groep vinden en zien wie er lid is. Alleen leden kunnen de berichten 
zien. 
Evenementen aankondigen, foto's en filmpjes plaatsen, tips en nieuwtjes uitwisselen, 
plantjes en gereedschap aanbieden/ruilen, bericht sturen, uitnodigen via email etc. 
Momenteel al 40 leden. 
Nog geen deelnemer? Meld je aan bij Manda-Marieke   mandamarieke@hetnet.nl 
 
 
 
                           ----------------------------- 
 
 
 

 
 
 
Bonenwiel: las een wiel op een paal, touwen spannen van het wiel naar tentharingen 
en plant de klimbonen naast de haringen in de grond. Resultaat: een wigwam van 
kleur en oogst. Weer eens wat anders dan de traditionele bonenstokken. 
Met dank aan Ans Kloosterman.	  	  
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Achter het hek van tuin 146 
 
De tuin van Eric van de Peppel, langs tuinpad A, sprong dit voorjaar al in het oog 
toen er vele soorten tulpen bloeiden, die voor een ware kleurexplosie zorgden.  
Eric tuiniert op het complex sinds voorjaar 2012. Een open dag enthousiasmeerde 
hem om zich op de wachtlijst te laten zetten. Toen hij aan de beurt was voor een tuin, 
kon hij van de vorige tuinder (v) gereedschap overnemen en er stond al een 
schuurtje. Dat zorgde voor een soepele start. Vanaf de eerste dag vond hij zijn 
stekkie een schitterende plek. Er staat een mooie walnotenboom op zijn tuin als 
centrale blikvanger en schaduwplek op warme dagen. 
De tuin bestond, toen hij hem kreeg, voor ongeveer de helft uit vaste, bloeiende 
planten en voor de andere helft uit groente en fruit. Eric had nog nooit eerder groente 
verbouwd. Hij is gewoon aan de gang gegaan en vindt het nog leuker dan hij had 
gedacht.  
 

 
 
Ook de sociale contacten spelen daarbij een rol. Informatie en tips die hij van oudere, 
ervaren leden krijgt, zijn hem goud waard. Daar geniet hij van, evenals het elkaar 
helpen op de tuin. Elkaars kas water geven tijdens de vakantie bijvoorbeeld of helpen 
bij een grote klus die geklaard moet worden. 
Het gaat hem helemaal niet om de opbrengst; als je alle tijd en energie optelt die je 
erin stopt, kun je je groenten beter bij de supermarkt halen. Nee, het gaat hem vooral 
om de ontspanning die het hem brengt, de contacten met andere mensen en het 
uitproberen van verschillende soorten en rassen. Op dit moment probeert hij 
kouseband te kweken. En vijf verschillende soorten knoflook (via 
www.levenvanhetland.nl). 
Inmiddels heeft hij het aandeel vaste planten wat teruggebracht om meer ruimte te 
hebben voor groente. Maar de combinatie met bloemen vind hij nog steeds mooi. 
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Een paar jaar geleden heeft Eric op vakantie op Kreta zaad meegenomen van de 
Nicotiana (siertabak) en dat in zijn voortuin uitgezaaid. Dat kwam prachtig op, het 
werd een mooie struik. Al zoekend op internet kwam hij terecht bij een 
gespecialiseerde kweker in België en bestelde daar vijf soorten siertabak. Zijn kas 
staat nu vol met kistjes zaailingen en hij geeft er veel van weg. Vier van de vijf 
soorten kwamen goed op. Alle ruimte die er nog is op z’n tuin zal er straks mee 
opgevuld worden. Hoewel… Eric houdt ook graag wat ruimte over voor Zonnehoed 
(Echinacea), daar hij heeft hij vorig jaar wat van gestekt en gezaaid en ook dat begint 
het nu leuk te doen.  
De winter duurt hem doorgaans veel te lang, dus is Eric vorig jaar eens op 
Marktplaats gaan zoeken naar een tweedehands kas om het groeiseizoen wat naar 
voren te kunnen halen. Die vond hij in Heerhugowaard, daar werd de kas als 
fietsenstalling in de achtertuin gebruikt. Een achterwand ontbrak, die was vervangen 
door een houten plaat. Op een zachte maar regenachtige dag in december is hij met 
de vorige eigenaar het ding gaan afbreken. Met een auto vol glasplaten en frames 
toog Eric naar zijn volkstuin. In januari, heeft hij het kasje samen met Ruud Beek 
weer opgebouwd. De grond eronder werd wat afgegraven om stahoogte te creëren 
en de firma Koopmanschap heeft een glasplaat voor de achterwand op maat 
gemaakt.  
Waarschijnlijk groeien de planten deze zomer door het raam en de deur naar buiten, 
want uit enthousiasme heeft Eric de kas veel te vol gezet. Thuis stond tot nu toe ook 
het hele huis van onder tot boven vol met bakjes zaailingen. Hij heeft ook de neiging 
om veel te veel zaden te bestellen. Dit is leuk en dat is leuk… 
 

 
 
Tuindiensten doen of koffie drinken in het verenigingsgebouw op zaterdagochtend 
schiet er vaak bij in door zijn werk, Eric draait als hoofdverpleegkundige veel 
weekend- en avonddiensten in Naarderheem (Academisch centrum voor geriatrische 
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revalidatie en complexe chronische zorg). Hij is dan  eindverantwoordelijk voor het 
hele huis, het is vooral een functie waarin hij moet coördineren en organiseren. Maar 
ook ‘voorbehouden handelingen’ (verpleegtechnische handelingen waar een risico 
aan zit) horen bij de functie evenals overleg met artsen als er een probleem rijst.  
De verantwoordelijkheid voor het ‘transitorium’ is ook zijn terrein. Dat is een afdeling 
van het ziekenhuis voor patiënten die tussen ziekenhuis en (verpleeg)huis in zit. 
Daarnaast werkt hij op afroep als verpleegkundige in een hospice in Hoofddorp.  
Van origine komt Eric uit de hoek van de ‘acute medische hulpverlening’: de 
ambulance, de alarmcentrale van brandweer en ambulance en de spoedeisende 
hulp in het ziekenhuis. Maar zijn interesse verschoof op den duur wat naar de 
palliatieve zorg. Dit is de begeleiding en verzorging van mensen die aan hun laatste 
levensfase zijn begonnen. Begeleiding van familie vormt daarbij een belangrijk deel 
van het werk. Hij vindt dat pittig maar dankbaar werk. De laatste tien jaar, in zijn 
vorige baan tot april 2014, werkte hij voornamelijk in de psychiatrie. Daar was hij wel 
een beetje klaar mee, omdat er steeds meer cliënten via justitie binnen kwamen. Dat 
betekende in de praktijk veel agressie en het leverde hem geen positieve energie op.  
Het mooie van avonddiensten werken (van 16.00u tot 23.00u) is dat je daarvoor nog 
lekker wat op je tuin kan doen. Toch moet hij er wel voor waken dat hij genoeg 
energie voor zijn werk ‘s avonds overhoudt en dus niet vol gas aan de bak gaat en 
alle energie op de tuin verbruikt. Ook moet hij niet vergeten om zijn handen na het 
tuinieren even in een emmer soda te weken, want er zijn wel eens patiënten die 
vragen of hij ook in de bouw werkt… Hij moet daar wel rekening mee houden.  
Het valt op, dat er steeds meer tuinders op het complex uit de zorg komen. Eric weet 
daar zo snel niet een verklaring voor. Maar voor hem werkt het goed. Zodra hij het 
hek door komt en zich in de groene oase van het tuinenpark bevindt, waait zijn hoofd 
leeg, valt de hectiek weg en is het alsof hij in een andere wereld terecht komt. Even 
alleen met dat stukje grond bezig zijn. Vooral eind van de middag en avond in het 
namiddagzonnetje. Heerlijk om dan gewoon even een kwartier voor je uit te staren 
en te genieten. Dat mist hij echt in de winter.  
Behalve tuinieren zijn wandelen met zijn twee honden en muziek maken (en 
luisteren) ook manieren voor Eric om de soms heftige ervaringen van de dag van 
zich af te zetten. Hij is drummer in een band. Al vanaf zijn vijftiende zit ‘ie in bandjes 
en ook nu vormt hij een bandje met ‘wat jongens uit de Keverdijk’.  
Erics’ tip als afsluiter: maak dankbaar gebruik van de adviezen van de ervaren 
tuinders, daar heb je meer aan dan wat je op internet vindt! 
 
Manda-Marieke Schuurer 
Malou Overmeer 
 
Ken je iemand op de tuin met een bijzondere manier van tuinieren, een aparte tuin of 
een mooi levensverhaal? Tip ons voor een volgend interview: 
mandamarieke@hetnet.nl of m.l.overmeer@hetnet.nl 
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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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NONNENZUUR	  
	  	  

Het klinkt oneerbiedig en dat is ook zo. Wanneer wij onze hulpgoederen naar 
Polen brachten en verdeelden over diverse instellingen kregen we in de 
katholieke zusterkloosters vaak grote potten met augurken en/of andere 
ingemaakte groenten cadeau. Polen zijn ware meesters in het conserveren van 
witte kool, rode kool, rode bietjes en allerlei andere groenten. Daarmee komt de 
Poolse Jan splinter door de winter. De zuurpotten komen bij bijna alle 
hoofdmaaltijden op tafel. En eerlijk is eerlijk, je eet het nergens lekkerder.  
Wij hebben de cadeau gekregen potten indertijd de naam ‘nonnenzuur’ gegeven. 
Die naam wekt nog steeds vluchtige glimlachjes op.	  
Dit is de tijd om onze courgettes, pompoenen, worteltjes, komkommers, 
chalotte-uitjes, zilveruitjes, spercieboontjes, minimaisjes, venkellknolletjes met 
kruiderijen als dille en venkel op zoetzuur te zetten. Het proces is eenvoudig. 
Het aardige is dat je het helemaal op je eigen smaak kunt afstemmen door de 
hoeveelheden groenten en suiker te variëren. Als je de diverse ingrediënten 
creatief opbouwt worden je potten zelfs een decoratief soort schilderij in de 
huiskamer.	  
Er bestaan veel varianten. Hieronder een recept dat wat mij betreft gemakkelijk 
voor nonnenzuur zou kunnen doorgaan. Probeer het uit en breng en flinke pot 
mee voor het oogstfeest.	  
Benodigd 
1 niet te kleine courgette of 2 kleintjes - 1 kleine broccolie of bloemkool -      
250 gr. kleine worteltjes - 50 fijne spercieboontjes - 2 eetl. doperwten -           
2 eetl. jonge tuinbonen - 20  augurkjes of komkommerschijven - 20 zilveruitjes 
of Egyptische uitjes - 1 l. azijn - blaadjes dragon, pimpernel, takjes tijm,            
8 schijfjes mierikswortel, 10 witte peperkorrels - 1 theel. suiker, een venkel-of 
dillescherm. Gember toevoegen kan ook.	  
	  	  
Werkwijze 
Alle groenten schoonmaken. De jonge courgettes hoeven niet te worden geschild. 
Ze worden in dobbelsteentjes gesneden. Doe ze samen met de augurkjes (of 
stukken komkommer) en uitjes in een kom en strooi er royaal zout over. Zet ze 
24 uur afgedekt weg en laat ze dan op een vergiet goed uitlekken en drogen.    
De andere groenten enkele minuten blancheren, iedere soort apart. Laat ze 
uitlekken. Breng de azijn aan de kook met de kruiden en de suiker en laat dit 
tenminste een kwartier trekken. Leg een laagje van de genoemde kruiden onder 
in een goed schoongemaakte glazen pot en schik daarop de groenten. Bovenop 
komt weer een laagje van de kruiden. Giet er dan de warme en gezeefde azijn op 
tot alles er goed onder staat. Voor gebruik de bovenste laag verwijderen. Na     
3 weken kun je de pot trots op je feestelijk gedekte tafel zetten.  
	  
Go 
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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  

 

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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