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Van de Redactie 
 
Aandacht voor komende activiteiten en data voor volgend jaar.   
Malou Overmeer wordt geinterviewd door Manda-Marieke. 
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Cor Eijpe, Hero de Jong, Chris Koopman, Malou 
Overmeer, Rabobank, 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. 
 
Goede winterdagen, 
 
Nico Bader 
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Redactieadres:  Nico Bader, Thorbeckelaan 46, 1412 BR Naarden                     
e-mail adres:  nico.bader@stichting-pythagoras.nl 
 
VAN DE VOORZITTER 
 
Beste tuingenieters, 
 
2014 was een droog doch vruchtbaar jaar. Het najaar was eigenlijk een speciaal 
cadeau. We hebben tot laat in november nog  allerlei heerlijk onbespoten gezonde 
groenten kunnen oogsten. Wat is dat toch een heerlijkheid. De veldsla vormt 
inmiddels ezelsoren. Die liggen bij het kerstdiner op ons bord. En zo genieten we 
allemaal op onze eigen manier van het groene tuintje aan de Keverdijk. 
 
Er is dit jaar weer veel verbeterd. De wateroverlast op de schooltuinen is opgelost 
door het terrein te verhogen. En kort geleden is weer een van hoofdpaden, met 
behulp van onze eigen spierballenbrigade, opnieuw aangelegd met betonranden en 
een natuurvriendelijke klei/grondverharding. Voorlopig gaan we de komende drie jaar 
nog door met het aanleggen van dit type hoofdpaden. 
 
Onze voornaamste zorg blijft de toekomst. Het bestuur had in september een erg 
positief overleg met de groenwethouder en onze toekomstige baas, het Goois 
Natuurreservaat. In dat gesprek heeft de gemeente de nadrukkelijke wens 
uitgesproken dat ook de nieuwe eigenaar de instandhouding van ons terrein als 
tuinenpark zal continueren. De gemeente wenst ‘een warme overdracht’ op 1 januari 
2019. Dat is ook de datum waarop ons huurconract afloopt. Komend voorjaar zullen 
de directeur van het GNR en zijn medewerkers bij ons een kennismakingsbezoek 
afleggen. Natuurlijk kiezen we daarvoor een moment uit waarop onze groei en bloei 
op zijn hoogtepunt is: het voorjaar. Over de overgang van gemeente naar GNR zijn 
wij ook in gesprek met onze landelijke koepel, de AVVN. Hun expertise bij deze 
problematiek houden we voorlopig achter de hand. 
 
U ziet: het bestuur werkt aan verbetering en aan de toekomst. Wij proberen daarmee 
een voorbeeld te zijn voor onze individuele leden. Want ook op individueel niveau 
kan er nog veel worden verbeterd. En dan doel ik op het algemene onderhoud van 
de tuinen en geleidelijke vervanging van oude bouwvallen.  
Daar blijven we op hameren.  
 
Namens het bestuur wens ik u fijne feestdagen. 
 
Go Wammes.  
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ZAADBESTELLING 2015 
 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u weer de zaadcatalogus van de fa. Garant Zaden  
voor het komende jaar.   
Voor de nieuwe leden onder ons, Garant Zaden is al jaren, tot grote tevredenheid, 
onze vaste leverancier van groente en bloemenzaden. Bij gezamenlijke bestelling 
ontvangt u een grote korting, op de toch al lage prijzen van 25% over uw totale 
bestelling. Dat is mooi een kwart van uw bestelling gratis. U dient dan vóór  
15 januari de bestellijst in te vullen en, zonder geld, bij ons clubgebouw in de 
brievenbus te doen of op te sturen naar V.T.V.Naarden t.a.v. H.M. Mei, 
J.P.Thijssepark 14,  1411XW  Naarden. 
In februari worden de bestellingen dan bij ons clubgebouw afgeleverd, 
pootaardappels enkele weken later i.v.m. vorstgevaar. Wij bellen u dan op om op  
een zaterdagochtend uw bestelling op te halen, uiteraard tegen contante betaling.  
Leden die de nieuwsbrief per post ontvangen kunnen de zaadgids elke 
zaterdagochtend gratis ophalen in ons clubgebouw (of anders op afspraak). 
 
Vul s.v.p. de bestellijst  volledig  in dus ook de optelling van de 
bedragen en uw telefoonnummer. 
Elk jaar zijn er bestellijsten bij die onvolledig zijn ingevuld. 
Hierdoor kunnen fouten ontstaan bij het berekenen van uw korting. 
Voor goede bereikbaarheid is ook uw juiste telefoonnummer van 
groot belang. 
 
 
 
GEREEDSCHAP SLIJPEN OF LASSEN 
 
Zoals voorgaande jaren is er ook komend  jaar weer de gelegenheid om 
uw gereedschap te laten slijpen of te lassen. 

Dat wordt gedaan door onze leden Ruud Beek en 
Chris Koopman op de zaterdagochtenden in de 
laatste twee weken van januari en de eerste twee 
weken van februari in de werkplaats van de 
Zaaier. 
U kunt uw gereedschap op die dagen vrijblijvend 
aldaar brengen en later weer piekfijn op halen. 
Een kleine, vrijblijvende vergoeding wordt op prijs 
gesteld. 
 
 
 
 
 

Groet, Henk. 
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
ZATERDAG 10 JANUARI VANAF 16.00 UUR 
Het clubhuis zal op 10 januari wederom gonzen van gezelligheid. Alle leden zijn weer 
van harte welkom om met elkaar het nieuwe tuinjaar in te luiden. Het enthousiaste 
barteam staat weer klaar om u van heerlijke hapjes en drankjes te voorzien.  
 

 
THEMA-AVOND 

MAANDAGAVOND 26 JANUARI 
WITTE KERK, Wilhelminalaan 1,  Naarden 

U wordt weer van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse thema-avond die dit jaar 
gegeven wordt door Janneke Tops over het onderwerp: “Gezond en ecologisch 
tuinen door middel van grondverbetering”. U zult hier alles leren over eigen 

zaadwinning, composteren en het geleidelijk bereiken van een ideale 
grondsamenstelling. Janneke Tops is op deze onderwerpen afgestudeerd in 

Wageningen. Zij geniet inmiddels landelijke bekendheid door haar cursussen en 
lezingen. U kunt meer over haar vinden op http://www.gezondemoestuin.nl . 

Wij hebben over het optreden van Janneke Top enthousiaste verhalen gelezen van             
andere volkstuinverenigingen. We hopen op een mooie opkomst. 
 

 
Noteert u ook alvast de volgende datums: 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

maandag 23 maart 2015 
20.00 uur Witte Kerk Naarden 

 
 

OPEN DAG   
ZONDAG 28 JUNI 2015 

 
 

OOGSTFEEST  
Zaterdag 26 september 2015 

vanaf 16.00 uur in het clubhuis 
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 P E R S O N E E L    G E V R A A G D 
  

W I N K E L B E H E E R D E R (M/V) 
 
Henk Mei is in de komende algemene ledenvergadering, na een periode van 18 
jaar, aftredend als bestuurslid.  Henk stelt zich niet meer herkiesbaar maar is wel 
bereid binnen de vereniging te blijven meedoen als vliegende keeper. Wij zijn nu 
op zoek naar iemand die bereid is om de verantwoordelijkheid voor de winkel op 
zich te nemen: 
Taken: 

1. In- en verkoop van de winkelmaterialen 
2. Het voeren van een eenvoudige administratie 
3. Het waarderen van de voorraad op 1 januari 
4. Het regelen van de financiën, in overleg met de penningmeester 
5. Het verzorgen van de verkoop. 

De winkelbeheerder kan beschikken over een uitstekende verkoopassistent 
namelijk Henk Mei. Henk blijft de meeste zaterdagochtenden gewoon 
aanwezig. De winkelbeheerder hoeft dus niet zelf alle zaterdagen aanwezig 
te zijn. Henk zal zijn opvolger inwijden in alle winkelgeheimen. 
 

  

S E C R E T A R I A A T S M E D E W E R K E  R 
(M/V) 

 
Theo Röell is in de komende Algemene Ledenvergadering aftredend als 
secretaris. Theo stelt zich weer herkiesbaar maar zoekt wel een rechterhand. 
Taak van de rechterhand: 

1. Het voeren van de ledenadministratie. Daarbij hoort ook het bijhouden van 
de tuinnummers en de oppervlakten. 
De AVVN  stelt, voor de aangesloten verenigingen, een databasesysteem 
beschikbaar. 

2. Enkele keren per jaar aanmaken van  plak-etiketten voor het versturen van 
de nieuwsbrief. 

3. Het assisteren van de penningmeester bij versturen van de jaarlijkse 
facturen voor huur en contributie. 

 
Ook deze taken hebben tot dusver op de schouders van Henk Mei gerust.  
Ook voor de secretariaatsmedewerker geldt dat hij/zij altijd kan terugvallen op 
de vliegende keeperfunktie van Henk. 
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Voor beide vacatures geldt de datum van ingang: 1 april 2015. 

Onze vereniging telt 170 leden. 

Het moet toch mogelijk zijn binnen de vereniging enkele betrokken tuinders te vinden 
die bereid zijn deze taken op zich te nemen onder het motto: vele handen maken 
licht werk. 

Kandidaten voor het winkelbeheer kunnen contact opnemen met Henk Mei of met 
Go Wammes. 

Kandidaten voor secretariaatsmedewerker kunnen contact opnemen met Theo 
Röell  of met Go Wammes. 

 

 

 

 

 

Aan	  de	  leden	  met	  een	  pomp	  op	  de	  tuin.	  
	  
De	  pomp	  dient	  in	  de	  winter	  te	  worden	  verwijderd	  in	  verband	  met	  vorstgevaar	  
en	  moet	  worden	  onderhouden.	  
	  
Voor	  20	  euro	  wordt	  uw	  pomp	  gedemonteerd,	  winterklaar	  gemaakt	  en	  krijgt	  hij	  
een	  onderhoudsbeurt.	  	  
In	  het	  voorjaar	  wordt	  de	  pomp	  dan	  weer	  op	  uw	  tuin	  geïnstalleerd.	  	  
U	  kunt	  hiervoor	  contact	  opnemen	  met	  Ruud	  Beek	  	  
telefoonnummer	  	  0621	  58	  71	  81	  	  	  
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Achter het hek van tuin 401/402: Malou Overmeer 

Als kind deed Malou (63) thuis al de tuin. Ze was er altijd in bezig en maakte jam van 
de oogst van de bessenstruiken. Waarschijnlijk heeft ze die genen van haar oma 
geërfd, want dat was ook een echte tuinvrouw. Haar oma hield bijvoorbeeld erg van 
fuchsia’s, Malou heeft ze ook in haar tuin thuis. Ze ziet zichzelf nu doen, wat haar 
oma altijd deed.  
 
Toen de kinderen het huis uit waren, ontstond de drang naar een volkstuin. Bewust 
eten, schone groenten en fruit, dat hield haar steeds meer bezig. Wat is er nou 
leuker dan die zelf te kweken? Maar ze had geen idee hoe ze dat moest realiseren. 
Ze was in ’s-Graveland al eens bij de volkstuinen langs geweest, maar vond dat toch 
te ver weg om er bijvoorbeeld ’s avonds na het eten even op de fiets heen te gaan in 
de zomer. Malou had geen idee dat er in Naarden ook volkstuinen waren. 
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Tot ze een keer toevallig over de Keverdijk fietste. Ze was verrast daar volkstuinen 
aan te treffen en besloot het terrein eens op te lopen. Het was liefde op het eerste 
gezicht. Malou raakte aan de praat met Jolande Moolhuizen, een jonge vrouw die op 
haar tuin aan het werk was. Jolande deed haar tuin samen met een kennis die er te 
weinig tijd voor had en wilde stoppen. Jolanda bood aan, dat Malou haar zou kunnen 
vervangen. Toeval? Al snel bleek dat Jolande, die schoolgaande kinderen had, er 
eigenlijk zelf ook te weinig tijd voor had. Na een jaar samen werken op de helft van 
de voormalige tuin van Jan Kortbeek, bij de pomp aan het einde van pad A, heeft 
Malou de tuin helemaal overgenomen.  
 
Toen was het tijd om de tuin eigen te gaan maken en zette ze er allereerst een hekje 
omheen. Vervolgens besloot ze een aantal bomen te rooien, die veel ruimte en licht 
wegnamen en naar haar idee ook niet helemaal bij een moestuin pasten. Er moesten 
grote coniferen sneuvelen, een hedera en een spar, die een staartmees huisveste. 
Dat vond ze niet makkelijk, een vogel van zijn nestplek beroven. Maar Malou wilde 
vooral groente, bloemen en fruit gaan telen, dus de zaag ging erin. Alleen de 
pruimenboom mocht blijven staan. Die geeft nu wat schaduw aan haar schuurtje. Om 
de tuin heen staan frambozen, wat bessen en twee leibomen (appel en peer). Omdat 
geuren een tuin aantrekkelijk maken, staan er ook kruiden als tijm, maggikruid en 
marjolein en zaait ze graag bloemen als lathyrus. 
 
Het leuke op zo’n complex is, dat uit al die verschillende tuinen het karakter spreekt 
van de mens die erop werkt. Malou vindt zichzelf een wat rommelig, chaotisch type. 
Daarom zoekt ze structuur. Dat had haar tuin helemaal niet, toen ze hem kreeg. Dus 
kwamen er vakken met paadjes ertussen. Pas dit jaar is dat project zo’n beetje 
afgekomen. Nu zit er lijn in. Bloemen, haar eerste liefde, mochten niet helemaal 
ontbreken, dus die kregen ook een vak. Ze waakt ervoor dat ze niet teveel van 
hetzelfde zaait of plant, want aan 20 kroppen andijvie op hetzelfde moment heeft ze 
geen behoefte. Ze geeft wel eens wat weg, maar kiest bewust voor veel variatie. Het 
uitwisselen van plantjes, zaad en kennis vindt ze het meest aantrekkelijke aan 
tuinieren op een complex. En natuurlijk al die verschillende mensen. Maar ook de 
rust die ze er vindt.  Al valt het niet altijd mee om naast een drukke baan de rust en 
tijd te vinden om de tuin thuis en de moestuin op orde te houden. Vooral na een 
vakantie is het altijd even schrikken. Ze wil daarom nu ook nog geen kas, want dan 
moet je in de zomer toch wel bijna dagelijks even langs, dat is nu nog teveel.  
 

Malou werkt als ergotherapeut bij Naarderheem. Dat beroep heeft ze, na jaren thuis 
voor de kinderen gezorgd te hebben, weer kunnen oppakken.  
Er verandert nu een hoop bij Naarderheem; het verpleeghuis verdwijnt en wordt 
gesaneerd en getransformeerd tot een geriatrisch revalidatiecentrum. Bewoners  
maken plaats voor revalidanten, passanten dus eigenlijk, die zo snel mogelijk weer 
naar huis moeten. Malou bekijkt onder andere hun thuissituatie en wat daar 
aangepast moet worden. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot, want vaak staat het 
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huis vol meubels en moeten er dingen weg om bijvoorbeeld makkelijker met een 
rollator door het huis te kunnen bewegen. Loslaten (door fysieke beperkingen) en 
opruimen, dat is voor oudere mensen vaak niet makkelijk. Malou vind het boeiend 
om deze veranderingsprocessen te begeleiden. Om haar heen op de tuin werken 
diverse collega’s van Naarderheem. Opvallend vindt ze dat, maar bovenal gezellig.  
 
Naast tuinieren is haar grootste passie schilderen. Dat heeft ze ook van haar oma, 
die was kunstenares. Dat heeft ze vroeger veel gedaan en dat hoopt ze weer op te 
kunnen pakken als ze met pensioen gaat. Nu ze nog fysiek gezond is, kiest ze voor 
tuinieren. Als ze strammer en stijver wordt, is het tijd om weer te gaan schilderen. 
Verder tennist ze regelmatig een potje.  
 
Gevraagd naar suggesties voor de vereniging vertelt Malou dat ze, met de toename 
van het aantal vrouwen op het complex, het verenigingsgebouw nog wel wat ‘vrouw- 
en gezinsvriendelijker’ zou willen zien. Ze vindt het niet zo uitnodigend om er naar  
binnen te gaan. Het mag wat allemaal wat opener, wat lichter. Als je binnen bent, zou 
ze meer naar buiten willen kijken, naar de vijver. Een extra raam, bijvoorbeeld in de 
boerendeur, zou helpen. Het nieuwe terras met de picknick tafeltjes is al een 
verbetering. En zoals iedereen met het oogstfeest gezamenlijk onder de luifel zat,  
dat was leuk. 
 
Als het clubhuis wat uitnodigender zou zijn, zou Malou graag zien dat je wat vaker 
binnen kunt komen vallen voor een kop koffie of thee, dan alleen op 
zaterdagochtend. Dan ontstaat er ook meer uitwisseling. Helemaal leuk zou zijn als 
er op een vaste dag in de week producten van de tuin gedeeld en geruild kunnen 
worden, als een ‘pop-up groentemarktje’.  
 
Manda-Marieke Schuurer 
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KIES VOOR EEN GRAVIDOR-pad 
 

Hoofdpaden 
 
Als u net voor onze winkel linksaf slaat loopt u op een zogenaamd GRAVIDOR-pad. 
Gravidor is een natuurlijk materiaal bestaande uit gemalen steen vermengd met een 
klevende kleisoort. Het materiaal wordt tegenwoordig gebruikt voor de aanleg van 
fietspaden. Het is een goed alternatief voor de zogeheten schelpenpaden. Door het 
gebruik (lopen en fietsen) gaan de steendeeltjes stevig aan elkaar zitten en vormen 
zo steeds meer een compacte massa. Onkruid komt er niet meer doorheen. En toch 
blijft het materiaal goed waterdoorlatend. Eind november hebben we een van de 
hoofdpaden, aan de achterzijde van het complex ook voorzien van  betonranden, 
daar tussenin worteldoek en daarop een laag van 10 à 15 cm Gravidor. We zijn van 
plan de komende drie jaar alle hoofdpaden op deze manier te verbeteren en te 
verfraaien. 
 
Tussenpaden 
 
De tussenpaden, die door uzelf moeten worden onderhouden, zijn nu vaak 
onverhard of bestaan uit betontegels van 30 x 30 cm. Daarlangs en tussen groeit 
onkruid dat u regelmatig weg moet peuteren. Het onkruid staat slordig en het 
onderhoud is vrij intensief. Daarom geven wij u in overweging eens na te denken 
over het kiezen voor een GRAVIDOR-pad.  
Zo’n pad staat bijzonder fraai en het is onderhoudsvrij. 
 
 
De kosten voor een pad van 60 cm breed zijn per strekkende meter als volgt: 
 

1. Twee betonranden  a  € 3,20  = € 6,40 
2. Worteldoek                                       1,00 
3. Een laag Gravidor van 10cm dik    4.50     (€ 75,00/m3) 
4. Eenmalig wat zweetdruppels. 

 
Een strekkende meter kost ca € 12,00.  Een pad van 10 meter kost dus  €  120,00.  
U kunt uw buren voorstellen om het pad samen aan te leggen en de kosten te delen. 
 
Het gaat dus om een eenmalige bescheiden investering. De voordelen zijn 
verfraaiing,  einde van het onkruidgepeuter en een mooie aansluiting op de 
systematiek van de hoofdpaden. 
 
Voor nader advies kunt u terecht bij Jan Landwaart die de geestelijke vader is van 
het idee om ons complex van Gravidorpaden te voorzien. 
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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 of mededeling kunnen staan!  
 
                                      ------------------------------- 
 
Hierbij deel ik mede dat ons e-mailadres per heden is gewijzigd in: 

th.roell@ziggo.nl 

Het oude adres (th.roell@planet.nl) wordt afgesloten. 

Vriendelijke groet,   
Theo & Marlijn Röell  
 
    ------------------------------- 
 
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 43 leden. 
Nog geen deelnemer? Meld je aan bij Manda-Marieke   mandamarieke@hetnet.nl 
 
 
 
                                             ----------------------------- 
 
 

TUINEN SPITTEN 
 

Wilt u uw tuin voor een vriendenprijsje professioneel laten spitten? Of bomen, en 
struiken laten uitgraven en verwijderen? Of een bouwval laten afbreken? Of een pad 
laten aanleggen? Dat kan in de maand februari. Weer en weder dienende natuurlijk. 
Als u zich meldt bij ondergetekende wordt u op volgorde van binnenkomst ingepland. 
Informeer naar de mogelijkheden. 
Go Wammes,  
tel. 035 6953328 of  Gowammes@hotmail.com 
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CHAYOTE: wereldvoedsel ...!? 

 

{ een nieuwe groente, uitgeprobeerd door: Hero de Jong } 

"Nu nog boontjes ?? " dachten sommigen eind october, toen ze zagen dat mijn mini - 
oerwoud er nog fier bijstond -- totdat ze van dichtbij, een nieuwsgierige blik wierpen, 
op de gestekelde vruchten daar binnen --  de meerderheid ervan weegt zo tussen de 
420 en 540 gram -- ze moeten  rijp zijn, om ze goed te kunnen eten -- de bereiding 
begint altijd, met het  eraf plukken van die lastige stekels -- dat kan geduldig met een 
pincet,  of heel gewoon, door ze met een keukenmesje, te schillen .... 

De aparte smaak van deze groente, is even wennen voor onze verwende  tongen uit 
het Coca cola tijdperk -- maar bijvoorbeeld rauw met mayonaise, gaat al heel goed -- 
gestoofd met andere groenten, gaat ook prima –  NB : het inzuren, of in 't zuur 
leggen, is hierbij nog niet uitgeprobeerd .... 

's Winters op zolder bewaarde vruchten, zijn de zaadjes voor 't volgend teeltseizoen - 
in maart lopen ze uit op de plek waar voordien het steeltje  zat -- precies! op die plek, 
komen dan later, al evenzo: de wortels -- dit  betekent: voor de helft, horizontaal 
ingraven, in potaarde met schelpen zand -- maar ter voorkoming van rot, een beetje 
droog houden .... 

April nog niet naar buiten, maar in de vensterbank, in de kas of onder glas  -- in mei 
naar buiten tegen een klimrek, maar nog wel beschermen met bijvoorbeeld plastic -- 
de grond verlangt een mengsel van zowel gedroogde koemest  als potaarde -- laat 
gerust eerst uw komkommers omhoog schieten, want chayotes en komkommers 
verdragen elkaar uitstekend -- je oogst dan bijvoorbeeld eerst de komkommers en 
dan later de chayote's .... 

Begin augustus mogen al de eerste bloemen verschijnen en kort daarna de vruchten 
-- wordt het evenwel later, is dan niet erg, want de chayote gaat vrolijk door tot de 
vorst in november -- maar nu: de oogst ...? 

Op een! vierkante meter grond met twee planten, kunt u zo'n 2 kilo blad  plukken, te 
bereiden als ‘spinazie’ -- u kunt 52 vruchten halen, dat is 24 kilo!! -- en tenslotte de 
wortelknollen, die als ‘aardappels’  smaken -- het maximum gewicht van zo'n knol 
kan wel 10 kilo bedragen, doch dat geldt helaas uitsluitend voor Midden Amerika .. :-) 

Conclusie: dit is een prima gewas -- de vruchten, zijn houdbaar tot en met de 
zogenaamde vastentijd, de periode waarin vroeger bijna niets te eten was dus in het 
voorjaar -- en over ziektes, is niks bekend -- je kunt ze ook  in bomen laten klimmen, 
maar dan behoef je 'n ladder .... 
 
 
Dit zaai & of pootgoed is verkrijgbaar bij: 
www.VREEKEN.NL <> artikel : 060400 CHAYOTE. 
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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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Beste tuinleden, 

Zoals jullie in de Nieuwsbrief van augustus hebben kunnen lezen, wordt er 
volgend jaar 100 jaar op ons tuinenpark getuinierd. Wij hebben verwezen 
naar de notulen van de Gemeenteraadsvergadering van 11 september 1918 
waarin gezegd wordt dat er al enkele jaren volkstuintjes ter beschikking zijn 
gesteld aan de bevolking. 

Op de rekening uit 1918  zie bijgaande kopie staan de volgende namen  
van Naarders die deze gehuurde gronden ook weer in gedeeltes onder 
verhuurden. (H. de Rijk  –  H.J. Bos  –  J.G. v.d. Bosch  –  J.Ruizendaal  –    
A. de Rijk  –  B. v. Rooijen  --  J. Rookhuizen  –  C. de Rijk) 
Het zou natuurlijk mooi zijn als wij deze families en vooral de familie de Rijk 
zouden kunnen benaderen en vragen of zij nog oude gegevens over die tijd 
hebben. Maar wie zijn deze families en waar wonen zij???? 

  

Wij doen een dringend beroep op vooral onze ‘echte Naarders’, om ons hierbij 
te helpen. Schroom niet om al uw familieleden en kennissen in te schakelen. 
Wij kunnen dan samen met u een mooi 100-jarig overzicht maken. 
Bedankt vast voor de medewerking. Uw informatie s.v.p. doorgeven aan: 
 
Cor Eijpe, Dobbestraat 5 1411 VW  Naarden 
e-mail: cor.eijpe@xs4all.nl   tel. nr. 035-6947027 
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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@ziggo.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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