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Van de Redactie 
 
Zoals gebruikelijk staat aan het begin van het seizoen de jaarvergadering centraal. 
Zie de aankondiging, agenda, woorden van de voorzitter en de secretaris. 
Verder het paasfeest voor kinderen, de opschoondag, zaadkeuze en meer. 
Malou en Manda-Marieke interviewden Michèle Verberne en Marijke Dortland. 
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Marijke Dortland, Jan Landwaart, Krista 
Landwaart, Malou Overmeer, Theo Röell, Manda-Marieke Schuurer-van Zelm, 
Michèle Verberne, Go Wammes en Hella van der Wijst. 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/  
Reeds 45 leden. Nog geen deelnemer? Meld je aan bij Manda-Marieke. 
 
Een goed voorjaar, 
 
Nico Bader 
 
 
 
Deadline volgende nieuwsbrief:  25 april 2015 
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e-mail adres:  nico.bader@stichting-pythagoras.nl 
 
VAN DE VOORZITTER 
 

Bedankt Henk 
 
Henk Mei treedt in de Algemene Ledenvergadering op maandagavond 23 maart af als 
bestuurslid. En hij stelt zijn bestuurszetel beschikbaar voor iemand anders.  
Hij is vanaf de oprichting in 1996 bij  de vereniging betrokken en heeft diverse bestuursleden 
zien komen en gaan. Henk heeft een grote bijdrage geleverd aan de mooie ontwikkeling die 
VTV-Naarden heeft doorgemaakt. Van de drie sterren in ons keurmerk mogen er zeker twee 
op zijn conto worden geschreven. Gelukkig verdwijnt Henk niet uit beeld.  Hij zal op 
zaterdagochtenden zijn vaste plekje in het clubgebouw blijven innemen om van daaruit, 
zoals hij zelf zegt, vliegende keep te spelen voor degenen die zijn taken overnemen. 
 
Henk was voor de vereniging veel meer geworden dan een schaap met vijf poten.  
Bij zijn naderend vertrek hebben wij een beroep moeten doen op meerdere personen om alle 
taken die hij verrichtte te kunnen voortzetten. 
 
De tuinverhuur 
Wordt voortgezet door Ron Dekker 
Jaarlijks stoppen ongeveer tien leden met hun tuin. 
Dan moeten nieuwe huurcontracten worden afgesloten met de mensen op de wachtlijst. Dat 
betekent ook dat de verhuurder (en dat was dus tot dusver Henk) bemiddelt bij de overname 
van de schuurtjes, de kassen en gereedschappen.  
De verhuurder moet er ook op toezien dat nieuwe bouwsels voldoen aan de gemeentelijke 
voorschriften. Aan een nieuw lidmaatschap gaat een serieus intakegesprek vooraf. Want de 
nieuwe leden moeten zich zeer bewust zijn van hun medeverantwoordelijkheid voor een 
goed verzorgd complex. 
De verhuurder geeft de mutaties door aan de ledenadministratie en de penningmeester.  
En verder ziet hij toe op een ordentelijk tuinbeheer. 
We bedanken Henk en wensen Ron veel succes. 
 
De winkel 
De zorg voor de winkel wordt overgenomen door Paul Schilder. Paul zal er niet alle 
zaterdagochtenden kunnen zijn. Maar gelukkig kan Henk dan invallen. 
In verband met het winkelbeheer, de aanvoer van mest en houtsnippers, moet het 
toegangshek vaak worden geopend voor de leveranciers.. Erg praktisch is dat Wil Boxem, 
die tegenover het toegangshek aan de Keverdijk woont, bereid is om ‘sleuteldame’ te 
worden.   
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De winkel zet vooral veel zakken potgrond en mestkorrels om. Die worden per pallet 
aangeleverd. Maar de zakken moeten stuk voor stuk met mankracht naar binnen worden 
gebracht. Dat deed Henk tot dusver dus ook allemaal in zijn eentje. 
 
Distributie van de nieuwsbrief 
Met behulp van 11 bezorgers organiseerde Henk vier keer per jaar de distributie van  
170 nieuwsbrieven. Daarvoor moeten de adresetiketten worden uitgedraaid en geplakt.  
De adressen worden daarna gesorteerd op postcode. 
We zijn blij dat Wil Boxem heeft aanboden deze taak over te nemen. 
 
Gezamenlijk inkoop van zaden en aardbeidenplanten. 
Hans Mobach heeft aangeboden de jaarlijkse inkoop van zaden, poortaardappelen en 
aardbeienplanten te organiseren. Henk heeft deze werkzaamheden inmiddels aan Hans 
overgedragen. Het is ieder jaar een flinke klus want de omzet bedraagt al gauw ruim  
€ 3000,--. 
Onze vereniging heeft al heel lang een goede relatie met Garant Zanden die ons boven de 
toch al lage prijzen, ook nog eens een fikse korting geeft. 
Op de facebookpagina van VTVNaarden was te lezen dat sommige leden de voorkeur geven 
aan specialistische biologische zaden. Uiteraard is iedereen vrij om de gezamenlijke inkoop 
daarvan te organiseren. De vereniging blijft echter de zaden van Garant aanbieden. 
Overigens biedt ook Garant biologische zaden aan. (zie de zaadgids) 
 
Bedankt Henk 
Het bovenstaande maakt duidelijk hoeveel werk Henk Mei in de afgelopen jaren heeft verzet. 
Naast al deze taken  was hij ook een trouwe bezoeker van de Algemene Ledenvering van de 
AVVN want hij wilde van alles op de hoogte blijven. Henk hechtte veel waarde aan ons 
lidmaatschap van de landelijke samenwerking We zullen in de komende ledenvergadering 
uitgebreid aandacht aan zijn afscheid schenken. 
 
Het doet me veel deugd om te zien dat onze vereniging als geheel de nodige veerkracht 
heeft om alles wat Henk deed, met meer mensen te kunnen doorontwikkelen. Dezelfde 
dynamiek zagen we toen Ans Kloosterman moest stoppen met de verzorging van de bar.  
Er stond toen spontaan een compleet nieuw team klaar.  
Best leuk om van zo’n club voorzitter te mogen zijn. 
 
Go Wammes. 
 
 
 
 
 
 
SNOEICURSUS 
 
Jan Roest gaat ook dit jaar weer op 2 zaterdagochtenden een snoeicursus geven: 
Zaterdagochtend 14 maart 
Zaterdagochtend 21 maart 
De cursusgroep vertrekt om 10.00 uur vanuit het clubhuis. Voordien is de koffie al bruin. 
Het snoeien zal vooral gericht zijn op het zachte fruit: rode bessen, zwarte bessen, 
kruisbessen. Maar u kunt vragen stellen over het snoeien van appel-, peren- en/of 
pruimenbomen. 
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       Het bestuur nodigt de leden uit voor de 
  ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE     
    VOLKSTUINDERSVERENIGING NAARDEN 
 
Op maandagavond 23 maart 2015 in de Witte Kerk te Naarden.   Aanvang 20.00 uur. 
 
                                                        Agenda 

1. Opening. 
 

2. Mededelingen. 
 

3. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 24 maart 2014 (opgenomen in de    
Nieuwsbrief van mei 2014). 
 

4. Jaarverslag 2014, zie elders in deze Nieuwsbrief. 
 

5. Financieel jaarverslag 2014, ligt ter inzage op 14 en 21 maart 2014 in het 
verenigingsgebouw alsmede vanaf een half uur voor de aanvang van de vergadering. 
 

6. Verslag van de kascontrolecommissie. 
 

7. Begroting 2015 en vaststelling contributie en huurprijs 2016. Voorgesteld wordt deze 
ongewijzigd te laten (contributie € 15, huurprijs € 0,45 per m2)..  
 

8. Benoeming nieuwe leden van de kascontrolecommissie. Aftredend zijn de heren J.Kolk en 
N. Bader. De heer Bader is herkiesbaar. Het tweede lid zal tijdens de ALV worden  
gekozen. 
 

9. Herbenoeming bestuurslid. Aan de beurt van aftreden zijn de heren H.M.Mei en Th.Röell. 
De heer Mei heeft aangegeven dat hij na een bestuurslidmaatschap van ruim 15 jaar zich 
niet meer herkiesbaar stelt als bestuurslid. Wel is hij bereid om zijn opvolger(s) te 
assisteren en te ondersteunen. De heer Röell stelt zich herkiesbaar met dien verstande dat 
als er een goede opvolger gevonden wordt, hij bij voorkeur niet de hele zittingstermijn van 
drie jaar volmaakt. Voorgesteld wordt om de heer Röell met die aantekening te 
herbenoemen. 
Verder was de heer J.Landwaart in 2014 aan de beurt van aftreden. Hij is toen stilzwijgend 
voor drie jaar herbenoemd. Wij willen dit gaarne formaliseren en vragen de vergadering 
deze herbenoeming achteraf alsnog goed te keuren.   
 

10. Benoeming bestuurslid. Voorgesteld wordt om mevrouw Leona van Duivenvoorde te 
benoemen tot bestuurslid. Het bijhouden van het ledenbestand in de ruimste zin des woords 
zal in het begin het voornaamste aandachtspunt van mevrouw van Duivenvoorde zijn. Over 
een verdere taakverdeling zal binnen het bestuur nog overleg gepleegd worden.  
 
Pauze. 
 

11. Onderhoud Complex 
 

12. Rondvraag 
 

13. Sluiting 
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Jaarverslag 2014 
 
Het jaar begon zoals het vorige jaar eindigde. Bewolkt, regenachtig en zacht voor  
de tijd van het jaar. In de Bilt (en ook aan de Keverdijk) was het met 14,5 graad de 
warmste 6 januari ooit gemeten. De warmte werd helaas veroorzaakt door zachte 
lucht en niet door de zon. De warmte bleek wel een aanzet voor de rest van het jaar 
want het jaar 2014 was het warmste jaar sinds mensenheugenis. 
Ook meer zon en minder regen, ook al was augustus een slechte en natte maand.  
Maar al met al, klimatologisch een goed tuinjaar. 
 
De nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari werd helaas overschaduwd door het 
overlijden op die morgen van Fokke Visser, erelid van de vereniging. Hij bleef tot het 
laatste toe betrokken bij de ontwikkelingen op de tuin maar heeft het nieuwe tuinjaar 
niet meer mogen meemaken. De voorzitter memoreerde tijdens de bijeenkomst wat 
Fokke voor de vereniging betekend heeft. Hij was een van de oprichters en 
voortrekkers van de vereniging. De ontwikkeling van het tuinencomplex in de laatste 
jaren was mede het gevolg van zijn initiatieven. De voorzitter vroeg de aanwezigen 
een ogenblik stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van ons erelid.  
De nieuwjaarsbijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 40 leden, eenzelfde 
aantal als het jaar daarvoor.  Vera, Christa en anderen schotelden de aanwezigen 
een uitgebreid buffet voor zodat niemand iets te kort kwam. Het was verheugend dat 
ook Ans Kloosterman weer aanwezig was, weliswaar niet achter haar vertrouwde 
plek achter de bar, maar toch in goede gezondheid in ons midden. 
 
De themabijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de Vogelwerkgroep 
Het Gooi en Omstreken. Dhr. Engbert van Oort vertelde over onze landelijke vogels 
en hoe ze te herkennen zijn op zicht en geluid. Er was een mooie opkomst, ook van 
een aantal niet leden. De voordracht begon met het laten horen van verschillende 
vogelgeluiden waarbij de aanwezigen mochten raden van welke vogel het geluid 
kwam. Daarna kwam een presentatie met dia’s. 
 
Ruud Beek en Chris Koopman zorgden er weer voor dat leden die dat op prijs 
stelden met een vliegende start aan het tuinseizoen konden beginnen door hun 
tuingereedschap een winterbeurt te geven. Hiermede gewapend konden de snoei 
instructies van Jan Roest meteen in praktijk gebracht worden 
 
De hele zachte winter ging geleidelijk aan over in het voorjaar.  Op 8 maart werd in 
de Bilt 16 graden Celsius gemeten. Dat was het hoogst sinds de reguliere 
warmtemeting in 1901 is begonnen. Hiermede was ook de eerste lentedag een feit. 
Voor een lentedag moet namelijk het kwik boven de 15 graden uitkomen. 
 
Op 24 maart vond de Algemene Ledenvergadering plaats. De opkomst was met circa 
40 leden even groot als in voorgaande jaren. Wat wel opviel was dat het aantal 
vrouwelijke leden wat minder was. Een verslag van de bijeenkomst is opgenomen in 
de Nieuwsbrief van mei 2014 waarnaar wij gaarne verwijzen.  
Een belangrijk onderwerp was de overdracht van de schootsvelden waaronder ons 
complex valt, van de gemeente aan het Goois Natuurreservaat. De datum van de 
overdracht is nog niet bekend maar in ieder geval voor het einde van ons 
huurcontract met de gemeente eind 2018. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de 
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relatie die wij met de gemeente hebben, op dezelfde plezierige wijze met het GNR 
wordt voortgezet. 
Het bestuurslid  Alex Driest was aan de beurt van aftreden maar heeft gelukkig weer 
voor een periode bijgetekend. Zijn bijdrage aan de vereniging vindt op de 
achtergrond plaats maar is bijzonder belangrijk. Hij ziet er op toe dat de financiële 
basis van de vereniging gezond is en blijft. 
 
Tijdens de Nationale Opschoondag op 29 maart heeft de complexbeheerder Jan 
Landwaart het voortouw genomen om de buurt van zwerfvuil te ontdoen. Gewapend 
met prikstokken en vuilniszakken heeft een groep Naarders onder zijn leiding een 
groot deel van de Keverdijkse bermen schoongemaakt.   
 
De opgeknapte schooltuinen werden op 7 april ingewijd met de opening van het 
tuinseizoen voor de schoolkinderen.  Ton Kloosterman was terecht trots op de 
herinrichting van de tuinen die onder zijn leiding met de hulp van een  aantal leden 
heeft plaatsgevonden.  
 
Manda-Marieke Schuurer nam het initiatief voor een tuincafé voor tuinvrouwen. Deze 
bijeenkomst die op 13 april plaatsvond was een groot succes en het is jammer dat 
het bij die ene bijeenkomst is gebleven. Misschien dat daar in 2015 een vervolg aan 
kan worden gegeven. 
 
Eerste Paasdag viel dit jaar op 19 april. De familie Paashaas had een hele jonge 
paashaas afgevaardigd om de familie te vertegenwoordigen. Zij werd echter met 
groot enthousiasme door de circa 15 kinderen ontvangen. Verder werd er weer druk 
getekend en geverfd met als afsluiting het gebruikelijke paaseieren zoeken. 
 
Eind april werd officieel afscheid genomen van Ans Kloosterman. De voorzitter 
memoreerde dat zij jarenlang de spil van het bargebeuren was geweest en dankte 
haar voor haar inzet voor de vereniging. Hij hoopte dat zij nog regelmatig als gast 
aan de andere kant van de bar aanwezig zou zijn. Het afscheid vond plaats tijdens 
een door Nellien en Vera  uitstekend verzorgd koningsmaal dat een opmaat was voor 
de viering van de eerste koningsdag. 
 
Voor het eerst kon de vereniging twee ooievaars begroeten die voor korte tijd op de 
ooievaarspaal neerstreken. Het waren helaas geen blijvers. Het bleken twee 
ooievaars te zijn die in het vogelasiel opgeknapt waren.  
 
De open dag was mede door het prachtige weer en het goede onderhoud van ons 
park door Jan Landwaart met assistentie van Jan Schothorst en anderen, ook dit jaar 
weer een groot succes. Door het gelijktijdig samenvallen met andere evenementen in 
het Gooi op deze dag, was er deze dag geen muziek of zanggroep beschikbaar. 
Hoewel dit jammer was, kwam hierdoor wel een grotere spreiding van bezoekers 
over het gehele complex. Dit jaar was Groei en Bloei weer met een kraam 
vertegenwoordigd en de contacten met de andere natuurverenigingen die al bijna 10 
jaar op de open dag staan, zijn gewoon uitstekend. De ledenwedstrijd ‘Mand van het 
land; had slechts 9 inschrijvingen en dat was voor de evenementencommissie een 
teleurstelling. De jury en publieksprijs van deze wedstrijd werd toegekend aan Riet 
Eijpe en uitgereikt door jurylid Wethouder Marleen Sanderse. Medejurylid was Willem 
Monné voorzitter van Buurtplatform Keverdijk. De bar werd door het uitvallen van 
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Ans Kloosterman op uitstekende wijze geheel verzorgd door Vera Hazelaar en Krista 
Landwaart. De schooltuinen lagen er weer zeer mooi  bij en het was leuk om te zien 
hoe de kinderen via in de kramen opgehangen bedank brieven waardering hebben 
voor al het werk van ‘Ome’ Ton Kloosterman. 
 
Evenals in voorgaande jaren was er bij het Oogstfeest op 27 september een mooie 
opkomst.  De meegebrachte lievelingsgerechten waren voor een groot gedeelte  
samengesteld uit producten uit de tuin. Het was die dag prachtig weer zodat het 
oogstfeest tot laat in de avond voortduurde. 
 
Begin oktober kwam Adriaen de Haer op bezoek. Hij is de nieuwe consul van de 
AVVN voor ons gebied. Hij had een informatief gesprek met leden van het bestuur 
waarna de voorzitter hem een rondleiding over het complex gaf.  
 
Dankzij de inspanning en leiding van de twee complexbeheerders lag het complex er 
mooi bij. Hiertoe hebben natuurlijk de leden bijgedragen middels de verplichte 
tuindiensten, maar ook en in het bijzonder vrijwilligers die zich bijna ieder weekend 
hebben ingezet om het noodzakelijke onderhoud te plegen.  
 
Naast de schooltuinen zijn ook de vijver en de kruidentuin een reclame voor de 
vereniging. Beide worden met veel zorg en liefde bijgehouden en de vereniging is 
dankbaar dat leden zich daarvoor steeds met zoveel enthousiasme  willen inzetten. 
 
Het zuinige beleid van de penningmeester heeft ertoe bijgedragen dat het jaar 
ondanks relatief grote uitgaven aan machines en onderhuid complex, toch met een 
klein overschot is geëindigd. De investering in nieuwe machines waaronder een 
nieuwe grasmaaier bedroeg ruim € 5.000. Hiervan is een bedrag van € 4.000 
geactiveerd dat over de komende vier jaar wordt afgeschreven. De post onderhoud 
complex was hoger dan normaal, omdat zoals boven reeds is vermeld, de 
schooltuinen geheel zijn gerenoveerd. Verder is er weer een gravidorpad aangelegd 
hetgeen de meeste leden wel al opgevallen zal zijn.  
 
Om een echt goed inzicht te krijgen over wat zich op het volkstuinencomplex aan de 
Keverdijk in het jaar 20124 heeft afgespeeld, is het aan te raden om ook de 
informatie op de website www.vtvnaarden.nl te lezen. Ons lid Theo van Gog doet 
daar in woord en beeld weer vakkundig verslag van de hoogtepunten in het 
afgelopen jaar. 
 
In het verslagjaar hebben 14 leden het lidmaatschap beëindigd en hebben zich 13 
nieuwe leden aangemeld. Per 1 januari 2015 bedroeg het aantal leden 166  Verder 
blijft de wachtlijst met nog 23 wachtenden vooralsnog lang en is deze vele malen 
groter dan het aantal tuinen dat jaarlijks beschikbaar komt. 
 
Het bestuur wil niet nalaten om het jaarverslag 2014 af te sluiten om een ieder te 
danken die zich heeft ingezet om het afgelopen tuinjaar tot een succes te maken. De 
saamhorigheid van de leden en de bereidheid om zich voor de vereniging in te 
zetten, geeft vertrouwen dat het tuinencomplex zal blijven groeien en bloeien. 
 
 
Het bestuur  
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Nationale Opschoondag 
 

 
Op zaterdag 28 maart is de nationale opschoondag, dit houdt in dat in heel 
Nederland vrijwilligers de buurt ontdoen van zwerfafval. Na het succes van vorig jaar 
gaan wij ons als tuinvereniging hier natuurlijk weer bij aansluiten. 
Hierbij roep ik iedereen op om zaterdag 25 maart naar de Zaaier te komen om 10.00 
uur, om na een bakje koffie de omgeving van het complex op te ruimen.  
 
Degene die zich hier voor aanmeldt, heeft alvast 1 tuindienst gedaan. 
 
Er wordt voor vuilniszakken, hesjes en prikkers gezorgd, de actie gaat in 
samenwerking met het GAD en de gemeente. 
Ik hoop op een grote opkomst, want wat is er nou mooier om als groen denkende 
mensen de buurt ook nog mooier te maken. Een beter milieu begint bij de tuinders 
van VTV Naarden.  
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Paasfeest	  	  	  	  
 

Op zaterdag 4 april van 10:00 uur t/m +/- 12:00 uur, gaan we 

het paasfeest op de volkstuin vieren. 

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

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

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

 

 

Groetjes de paashaas. 
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Achter het hek van tuin 149, Michèle Verberne en Marijke Dortland  
 
Je hoorde het afgelopen tuinseizoen regelmatig gekwek en gelach als je langs tuin 
149 (pad A, vlakbij de pomp) liep. Een vrouw op leeftijd, zittend op een krukje met 
een schep in de hand en een jongere vrouw die gebukt staat te werken. Het zijn 
Michèle Verberne en haar moeder, Marijke Dortland (85). Alle twee waren ze druk 
doende om het landje onkruid vrij te maken, want onkruid zit er! Vooral de kweek is 
lastig weg te krijgen.  
 
Ze doen niet onder voor elkaars ijver en verbetenheid. Michèle’s moeder helpt haar 
dochter regelmatig om de tuin klaar te maken voor het planten en zaaien, komend 
seizoen. Toen het meeste onkruid eruit was, hebben ze karton over de schone aarde 
gelegd. Dit ter voorkoming dat er snel nieuw onkruid opkomt. Het karton zorgt er ook 
voor dat de grond vochtig blijft en sneller opwarmt. In het voorjaar. 
 

 
 
Sinds anderhalf jaar heeft Michèle een tuin op het complex. Ze vond de VTV 
Naarden via een bericht in de krant. Na een tijd op de wachtlijst gestaan te hebben, 
belde ze maar eens met Henk Mei om te vragen hoe het er voor stond. Vlak na dat 
telefoontje kwam er een tuin beschikbaar. Nu is een deel van haar tuindroom in 
vervulling gegaan. Thuis in je eigen tuin bezig zijn is solistenwerk, maar op het 
complex is het anders. Gezelliger: je komt gelijkgestemden tegen, deelt informatie  
en tips. Ook een voordeel voor Michèle is, dat het oppervlak op haar volkstuin veel 
groter is dan thuis.  
 
Toen Michèle na haar middelbare school een jaar naar Engeland ging, werd de kiem 
gelegd voor haar latere hobby. Niet verwonderlijk, want Engeland is hèt tuinenland bij 
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uitstek. Toch duurde het nog een tijd voordat ze zelf aan de gang kon om groene 
vingers te ontwikkelen. Pas toen ze haar man ontmoette, in Amsterdam, kon ze op 
zijn balkon wat potten en bakken met planten vullen. Pas jaren later, als Michèle met 
haar man en kinderen naar Naarden zijn verhuisd, wordt de tuin echt haar domein. 
BBC-tuinprogramma’s blijken een goede inspiratiebron en aangevuld met adviezen 
(en stekjes) van haar moeder, komt de tuin tot leven. Want in eerste instantie staat er 
niets in de tuin. Thuis dachten ze op een gegeven moment dat ze een wietplantage 
was begonnen; overal stonden wc-rolletjes met zaailingen in de vensterbank. 
 
Het wordt duidelijk dat de appel niet ver van de boom valt. Want haar moeder nam al 
op jonge leeftijd het heft in handen thuis, waar het de tuin aanging. Michèle’s 
grootmoeder had niet zo veel interesse in de tuin, maar haar moeder had en heeft er 
nog steeds plezier in.  
 
Voor Michèle heeft het opkweken en koesteren van plantjes overeenkomsten met het 
opvoeden van haar 3 kinderen. Met het verschil, dat je planten eruit kunt gooien als 
ze niet doen wat je wilt ;-). Een baan naast een gezin beperkt wel behoorlijk de tijd 
om veel op de tuin te kunnen zijn. Haar moeders hulp is dus meer dan welkom.  
 
Het ontwerpen van een tuinplan, testen van soorten, het proeven… haar creativiteit 
kwijt kunnen en verder ontwikkelen door middel van cursussen vindt ze prachtig. 
Toch is het uitvoeren van plannen in de praktijk hetgeen dat haar het meest 
aanspreekt. In de winter mist ze de geur van aarde, met je handen in de grond 
wroeten. Na een seizoen van wieden en grondbewerking en het maken van een 
plan, hebben Michèle en haar moeder nu zin om te gaan zaaien en oogsten. Thuis 
komen met een bos bloemen of groenten en fruit eigen tuin! 
 

 
 
Op haar werk organiseert ze veel. Iets dat ze erg leuk vindt en ook bij de vereniging 
wel zou willen doen.  Ze denkt dan bijvoorbeelden aan competities zoals wie de 
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mooiste tuin of de grootse pompoen etc. heeft. Dit zie je ook veel in Engeland 
(‘garden awards’). Michèle zou bij onze vereniging ook graag meer cursussen willen 
zien. Daarnaast zou het leuk zijn als het clubgebouw een uitstraling krijgt die meer bij 
een (hedendaags) tuinencomplex hoort. Bijvoorbeeld mooie klimrozen tegen de muur 
aan laten groeien, vriendelijke, frissere kleuren van binnen en buiten. Het 
clubgebouw is immers de eerste aanblik en een visitekaartje van het tuinencomplex. 
 
Nog steeds komt ze graag in Engeland, minimaal eens per jaar moet ze daar even 
heen om te genieten van het mooie landschap en om inspiratie op te doen. Dit jaar 
gaat ze voor de tweede keer met haar moeder een tuinenreis maken via Garden 
Tours en bekijkt dan graag tuinen van de National Trust en de RHS. Komend 
voorjaar staan Hampshire en Berkshire op het programma. Michèle maakt dan foto’s, 
haar moeder maakt er een mooi boek van. Daarvoor zullen we ze nog veelvuldig op 
tuin 149 aan het werk zien. De lente hangt al in de lucht, de tuin roept! 
 
 
Malou Overmeer 
Manda-Marieke Schuurer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TV PROGRAMMA:  VAN HOLLANDSE BODEM 
NPO 1; 12, 19 en 26 maart, 9, 16 en 23 april 2015 
 
Tuinieren is hot. Steeds meer mensen eten uit eigen groentetuin, op zoek naar pure 
smaken en eerlijke producten. In Van Hollandse Bodem gaan acht koppels met 
elkaar de strijd aan in de moestuin: wie verbouwt de sappigste tomaten, de mooiste 
bloemen en wie maakt het lekkerste gerecht met zijn of haar oogst? Iedere week 
besteden de teams onder leiding van Tooske Ragas veel zorg en aandacht aan hun 
tuintje. Zij proberen de mooiste producten op tafel te zetten, die worden beoordeeld 
door biologisch kweker Dieneke Klompe en chef kok Jonathan Karpathios. Tooske: 
"We gaan terug naar de natuur. Hoe en waarom groeit iets zoals het groeit - of niet - 
en smaakt het zoals het smaakt? Wie vindt de beste balans tussen grond, zon, water 
en liefde? Ik ga kijken, leren, proeven en genieten!" Van Hollandse Bodem is een 
echt Nederlandse productie, afgeleid van het succesvolle BBC-programma The Big 
Allotment Challenge. 
http://www.eo.nl/algemeen/pers/lijst/detail/artikel/van-hollandse-bodem/ 
(met dank aan Hella van der Wijst) 
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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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Het verschil tussen biologisch zaad en ‘gangbaar zaad’ 

 

Naar aanleiding van de drukke en informatieve thema-avond op 26 januari met een lezing 
over ‘ecologisch tuinieren en een gezonde bodem’ gegeven door Janneke Tops, kwamen er 
in de Facebook groep van de vereniging wat vragen naar boven over biologisch zaad. 
Daarom op deze plaats wat meer informatie over het verschil tussen biologisch en gangbaar 
zaad. 

Als je kiest voor ecologisch tuinieren (en dat gaat verder dan geen chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruiken), dan gebruik je biologisch en dus milieuvriendelijk zaad. De 
ecologische tuin neemt in alles de natuur als uitgangspunt. Je kiest dus planten die geschikt 
zijn voor de bodem die je hebt en het klimaat wat er heerst, in plaats van de omgeving aan te 
passen aan de plant, zoals gebruikelijk in de gangbare, commerciële teelt.  

Biologische zaden, die onder andere voor de biologische landbouw worden gebruikt, moeten 
aan bepaalde eisen voldoen. Raseigenschappen zijn heel belangrijk. Zo moet een gewas 
een snelle begingroei hebben, zodat onkruid weinig kans maakt (chemische 
onkruidverdelgers worden immers niet gebruikt). Een goede wortelvorming is ook een eis, 
dat voorkomt dat het gewas kunstmest nodig heeft. En weerstand, een goede resistentie 
tegen ziekten en insectenvraat. Dat voorkomt dat er bestrijdingsmiddelen nodig zijn.  

Dit zijn hele andere keuzen dan die de zaadveredelaars voor de gangbare landbouw maken. 
Daar is belangrijk dat rassen transport goed verdragen en lang houdbaar zijn. Omdat de 
omgeving bij te sturen is met kunstmest en bestrijdingsmiddelen, vinden we overal dezelfde 
rassen terug.  Het worden ‘eenheidsrassen’. De biologische tuinbouw benadert 
voedselproductie vanuit een bredere visie: niet alleen de opbrengst van het ras zelf is 
belangrijk, maar ook een hoge mate van natuurlijke zelfregulering en biodiversiteit tellen 
zwaar mee.  

Daarom streeft men naar het gebruik van zaadvaste rassen. Deze rassen hebben een grote 
historische genetische diversiteit, zodat ze een ‘bufferend vermogen’ hebben om op 
veranderende omstandigheden te reageren.  De biologische telers opteren daarom zo veel 
mogelijk voor het behoud van zaadvaste, oudere (zogenaamde ‘heirloom’) rassen, die reeds 
verschillende decennia hun degelijkheid in de liefhebbersteelt hebben bewezen. Bovendien 
hebben die rassen het voordeel dat ze een gespreide oogst opleveren.  

Gangbare zaadhuizen bieden deze oudere rassen nog wel aan, maar selecteren er niet 
meer op. Gevolg: het ras verliest zijn kracht - dus minder opbrengst, minder kwaliteit. 
Streekgebonden rassen gaan zo eerder verloren en dat gaat ten koste van de biodiversiteit 
en hun specifieke smaakeigenschappen. Ecologische zaadveredelaars als het Duitse 
‘Bingenheim’, het Waalse ‘Semailles’ en het Nederlanse ‘De Bolster’ selecteren zowel op 
nieuwe, zaadvaste rassen (die niet mogen onderdoen voor hybriden/F1 rassen), als op goed 
geselecteerde oude rassen.  Zaadvaste rassen zijn immers hun ‘core business’.   

Maar voordat het zaad in je tuin belandt, heeft het een lange geschiedenis achter zich. Voor 
de zaadteelt is het belangrijk dat de velden waarop gekweekt wordt, onkruidvrij zijn, anders 
raken onkruidzaden vermengt met groentezaden. In de gangbare zaadteelt worden hiervoor 
flink wat herbiciden gebruikt. Daarna krijgen de planten groeiregulatoren toegediend, een 
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soort planthormonen, zodat ze allemaal op het hetzelfde moment rijpen en in één keer 
geoogst kunnen worden. Voordat er dan geoogst wordt, komen er nog 
ontbladeringsmiddelen aan te pas. Van kale planten kun je immers makkelijk machinaal zaad 
oogsten. In de klassieke zaadteelt worden veel zaden preventief chemisch ontsmet. 
Tenslotte worden de zaden omhult met een laagje fungiciden (schimmelbestrijders).  

In de biologische zaadteelt wordt onkruid mechanisch verwijderd en oogsten doet men met 
de hand om te zorgen dat er geen onkruidzaden tussen de groentezaden terecht komen. Er 
wordt twee tot drie maal geoogst, want van nature (zonder groeiregulatoren) rijpen niet alle 
zaden gelijktijdig. Daarna worden de zaden te drogen gelegd. De bio-zaadteelt is dus 
behoorlijk arbeidsintensief. Daarom ligt de prijs ook hoger. Maar je steunt wel gelijkertijd de 
bio-landbouw. En je kiest voor een milieuvriendelijke zaadteelt en voor een gezonde 
teeltwijze in je eigen tuin (biologisch zaad is gegarandeerd onbehandeld).  Last but not least: 
biologisch zaad is nooit genetisch gemanipuleerd (ook wel GMO/ gentech zaad genoemd).  

‘Genetisch gemanipuleerd’ betekent dat het zaad andere eigenschappen krijgt in plaats van 
de aangeboren eigenschappen. Dit heeft voordelen, maar ook nadelen. Over effecten op de 
lange termijn is weinig bekend (aantasting van het immuunsysteem en 
voortplantingssysteem van mens en dier wordt vermoed) en de natuurlijke diversiteit wordt 
kleiner. Gemanipuleerde organismen zijn moeilijk in te dammen, terwijl ze een ecologisch 
gevaar kunnen vormen. Voor mensen met allergieën kan genetische modificatie bovendien 
het leven bemoeilijken, omdat groentezaad zomaar genen kan bevatten van voedsel waar je 
overgevoelig voor bent. De eigendomsrechten (patent) van dit zaad liggen bij de producent. 
Je bent dus geen eigenaar van dit zaad als je het koopt, dat blijft Monsanto. Dit veroorzaakt 
hele vreemde situaties en veel leed bij boeren die het zaad gebruiken. Ze krijgen 
wurgcontracten voorgelegd.  

De grote jongens in dit spel zijn multinationals (eigenlijk chemiebedrijven, die ook chemische 
bestrijdingsmiddelen als Round Up ontwikkelen) als Monsanto, Syngenta en Bayer. Zij kopen 
overal over de wereld kleine zaadveredelaars op, ook in Nederland. Om een voorbeeld te 
geven, Enkhuizen kende vroeger de twee grootste zaadveredelingsbedrijven van Europa: 
familiebedrijven Royal Sluis en Sluis & Groot, later Zaadunie. Na een geschiedenis van vele 
overnames in binnen- en buitenland is de één nu eigendom van biotech bedrijf Monsanto, de 
ander van concurrent Syngenta, evenals vele andere Nederlandse 
zaadveredelingsbedrijven.  

Monsanto beweert met het genetisch aanpassen een belangrijke bijdrage te leveren aan het 
elimineren van ziekten, het verhogen van de kwaliteit, daarmee het vergroten van 
opbrengsten en dus het terugdringen van voedseltekorten. Maar in werkelijkheid  hebben de 
‘verbeteringen’ die Monsanto aan de gewassen aanbrengt vooral tot doel om dat specifieke 
gewas resistent te laten zijn tegen hun eigen onkruidverdelgingsmiddelen, zodat alleen dat 
bepaalde gewas (zoals soja, maïs, aardappelen) blijft staan en al het andere - niet 
gemanipuleerde - gewas vernietigd wordt. ‘Monsanto-ready zaad’ heet dit. Maar bovendien 
dat andere bestrijdingsmiddelen en gewone mest niet meer werken. Het genetisch 
gemanipuleerde gewas krijgt daarbij ook een andere eigenschap ingeplant: het zet niet goed 
zaad, zodat elk jaar weer nieuw zaaigoed gekocht moet worden. Monsanto-zaad natuurlijk. 
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Daar waar je het meeste zaad koopt, in tuincentra bijvoorbeeld, is vaak  al sprake van GMO-
zaad. Wil je echt een beeld krijgen van wat er aan de hand is, dan raad ik je aan om op de 
Facebook pagina van de vereniging of op Youtube de film ‘De wereld volgens Monsanto’ te 
bekijken of eens wat te lezen op www.gentech.nl.  

Even voor de duidelijkheid: genetisch manipuleren van voedsel hoeft niet persé slecht te zijn. 
De Universiteit Wageningen is er bezig om bepaalde groenten en fruit via deze technologie 
extra gezonde eigenschappen mee te geven. Dat is iets anders dan waar de hiervoor 
genoemde (zaad)multinationals mee bezig zijn. Die proberen de macht over de hele 
voedselketen in handen te krijgen op uiterst dubieuze manieren waarvan veel boeren en het 
milieu de dupe van worden. 

Je herkent biologisch zaad aan het logo ‘EKO’. Biologisch dynamisch gekweekt zaad herken 
je aan het  Demeter-keurmerk op de verpakking. Skal is de certificerende organisatie voor 
controles en inspecties. Over de eisen van de certificering is uitvoerige informatie te vinden 
op de websites www.demeter-bd.nl en www.skal.nl.  

 

      

Manda-Marieke Schuurer 

Bronnen:  www.velt.be, www.bolster.nl, www.eerlijkvoedsel.com, www.kennislink.nl 

 

Websites van biologische zaadbedrijven: 

www.bolster.nl 

www.oekoseeds.de (Bingenheim) 

www.semaille.com 

 

 

Help Humus, want hij kan het niet alleen! 

Humus maakt onze bodem, en dus ons voedsel, gezond. Maar hij wordt bedreigd door 
kunstmest en chemicaliën die de industriële landbouw gebruikt. Help Humus overleven zodat 
onze bodem gezond blijft. Klik hier om de petitie te tekenen. 

HELPHUMUS.NU  DOOR JOB WIND 

http://helphumus.nu 
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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 en Cor Eijpe. 
 
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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