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Van de Redactie 
 
Woorden van de voorzitter en terreinbeheerder, van de secretaris de notulen  
van de jaarvergadering en veel divers nieuws.  
Malou en Manda-Marieke interviewden Henk van Dijk. 
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Hans Bosman, Wil Boxem, Elle Burghgraaff, Henk 
van Dijk, Leona van Duivenvoorde, Elzeba Kleiss, Jan Landwaart, Malou Overmeer, 
Peter Prinssen, Theo Röell, Manda-Marieke Schuurer-van Zelm, en Go Wammes. 
Waarvoor dank. 
 
Deze nieuwsbrief staat in kleur op de verenigingswebsite, als pdf file (zonder de 
notulen van p 11 -13). 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 48 leden. Nog geen deelnemer? Meld je aan bij Manda-Marieke; 
mandamarieke@hetnet.nl . 
 
Een mooie zomer, 
 
Nico Bader 
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Nieuwsbrief:   Volkstuindersvereniging  NAARDEN                             mei  2015    
Redactieadres:  Nico Bader, Thorbeckelaan 46, 1412 BR Naarden                     
e-mail adres:  nico.bader@stichting-pythagoras.nl 
 
VAN DE VOORZITTER 
 
Beste tuingenoten, 
 
De algemene ledenvergadering die gehouden werd op maandagavond 23 maart 
werd bijgewoond door ongeveer 50 leden. Dat is een redelijk mooie representatie 
van het totale ledenaantal (170). Uit de vele vragen en opmerkingen bleek grote 
betrokkenheid. 
Na afloop van de vergadering meldden zich drie leden voor de 
evenementencommissie namelijk Malou Overmeer, Jaap Kolk en Michéle Verberne. 
De commissie is inmiddels voor de eerste keer bij elkaar geweest. Zo’n 
commissiebijeenkomst is een gelegenheid bij uitstek om de goede en zwakke punten 
van onze vereniging openhartig onder de loep te nemen. Maar ook om diverse 
nieuwe ideeën uit te wisselen. Het bestuur wil deze verfrissende ontwikkeling 
uiteraard graag alle ruimte bieden. 
Onze oud secretaris Cor Eijpe, die de evenementencommissie nu een aantal jaren 
heeft getrokken, wil daar na afloop van dit verenigingsjaar mee stoppen. Het zijn 
helaas gezondheidsredenen die dit nodig maken. De nieuwe kern van de 
evenementencommissie meldde zich dus precies op tijd. 
 
De Open Dag krijgt dit jaar een andere invulling. De reden daarvan is dat de dag 
waarop onze Open Dag is gepland, namelijk zondag 28 juni, ook het periodieke 
evenement ‘Naarden presenteert’ wordt gehouden. In verband daarmede is besloten 
dat onze volkstuindersvereniging zich op deze dag, samen met onze bevriende zes 
vaste  ‘groene standhouders’, collectief zal gaan presenteren in het centrum van 
Naarden. Tevens zal het jeugdorkest van Nardinc speciaal voor deze groep 
optreden. Wij denken daarmee een veel groter publiek te kunnen bereiken en onze 
vereniging dus ook beter te kunnen promoten. De evenementencommissie zal een 
beroep doen op een aantal leden om onze stand te bemensen. Natuurlijk zal ons 
complex en het clubhuis die dag ook voor bezoekers geopend zijn. 
 
Zoals u in de notulen kunt lezen hebben wij In de algemene ledenvergadering 
afscheid genomen van Henk Mei als bestuurslid. Henk heeft bijna al zijn taken 
inmiddels overgedragen. Helaas is dit nog niet het geval met de winkel. Wij hebben, 
ondanks intensieve pogingen, helaas nog niemand kunnen vinden die de volledige 
verantwoordelijkheid voor de in- en verkoop wil overnemen. Wij blijven naar een 
oplossing zoeken en hopen dat Henk deze taak nog even zal willen blijven doen. 
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Als u deze nieuwsbrief leest hebben wij als bestuur een belangrijk contact gehad met 
een deputatie van het Goois Natuurreservaat (GNR), de toekomstige eigenaar van 
onze grond en dus onze toekomstige verhuurder. We hebben de mensen van het 
GNR ontvangen in ons clubhuis en een rondleiding gegeven. Uiteraard hebben we 
niet nagelaten bij deze gelegenheid het grote maatschappelijk belang van onze 
vereniging bij deze toekomstige verhuurder te benadrukken. 
 
Zoals u weet loopt ons huurcontract af op 1 januari 2019. Wij stellen natuurlijk alles  
in het werk om een verlenging van de huur te krijgen. Het bestuur heeft, in 
samenwerking met de deskundigen van de AVVN, een strategie uitgezet. Een van  
de punten is dat we in de loop van de komende vier jaar alle mogelijke PR-
momenten zo goed mogelijk gaan benutten. De viering van ons 100-jarig bestaan in 
2017 is dan ook welbewust in dat jaar getimed.  
 
Met tuingroeten voor jullie allen, 
Go Wammes, voorzitter. 
 
 
   Noodkreet voor de winkel 
 
Wij zoeken iemand die het winkelbeheer wil gaan trekken. De winkel  is alleen open 
op zaterdagochtend tussen 09.00 en 13.00 uur. In dezelfde tijd is ook het gezellige 
clubhuis De Zaaier met de koffiebar open. De onderhoudsteams verrichten die 
ochtenden het algemeen onderhoud op het complex.  
Wij zijn op zoek naar een 
   Winkelbeheerder (M/V) 
Taken: 
1.    Het zelfstandig verzorgen van de inkoop 
2.    Het organiseren, in samenwerking met de vrijwilligers van het 
‘VERKOOPTEAM’, van de verkoop op zaterdagochtend.  
De vrijwilligers zijn dan bij toerbeurt aanwezig. 
3.    Het bijhouden, met de vrijwilligers, van een eenvoudig kasboek. 
Wie, o wie, wil dit op zich nemen? 
Als u er voor voelt de kar te trekken kunt u contact opnemen  met Go Wammes 
(voorzitter) tel. 035 – 6953328 (Gowammes@hotmail.com) 
Maar ook als u zich wilt opgeven als vrijwillig verkoopmedewerker op zaterdag 
ochtend, meldt u zich dan alsjeblieft. Wij  hopen op een verkoopteam van ongeveer  
5 personen, te vergelijken met het barteam. 
De winkel is een uiterst nuttige service aan de leden. 
 
 
 
GEZOCHT voor de SCHOOLTUINTJES !!!!!! 
Geachte (mede)tuinders 
Wij zoeken 65 lege (schone) kleine tomatenpureeblikjes. 
Voor het volgende zaaiseizoen, nu delen we b.v. de radijszaadjes uit de hand uit. 
Graag inleveren bij Ton Kloosterman/Hans Bosman of afgeven in de kantine 
 
DUS NIET MEER WEGGOOIEN  S.V.P. 
VR. GR. Hans Bosman 
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Onderhoud slootkant fietspadzijde 
 
 

De slootkant die grenst aan het fietspad parallel aan de rijksweg is vanaf het fietspad 
gezien een rommelig geheel. Dit is al vele jaren het geval en er komen steeds meer 
klachten en opmerkingen over. Op de jaarvergadering is dit ook weer aangehaald,  
dus het is tijd om hier wat aan te doen. 
Het is officieel verplicht vanuit de gemeente een meter vrij te houden zodat er 
onderhoud gepleegd kan worden. Op de meeste plekken is dit geen probleem, maar  
bij een aantal stukken zal er wat opgeruimd moeten worden of wat tuin teruggegeven 
moeten worden. Ook staan er vele oude hekjes en platen van kunststof of ijzer die 
geheel overbodig zijn. Het zou al veel verschil maken in aangezicht als dit wordt 
verwijderd. 
We gaan hier het komende seizoen aan werken en natuurlijk in overleg treden met de 
betreffende tuinders. Als u zelf al het een en ander wilt opruimen is dat natuurlijk prima, 
neem gerust contact op met mij om eventueel wat te betekenen in de afvoer van afval. 
 
 
 

Takkenwallen langs de hoofdpaden 
 

Op steeds meer plaatsen worden takkenwallen langs de hoofdpaden gemaakt. Dit is op 
zich natuurlijk prachtig voor de beestjes op ons tuincomplex. Toch wordt op sommige 
plaatsen de doorgang zo krap dat er haast geen onderhoud meer kan worden gepleegd 
aan de hoofdpaden. 
Dus als u een takkenwal heeft zorg er dan wel voor dat deze binnen de tuingrenzen valt. 
Als in de komende weken er nog takkenwallen in de weg liggen zal ik genoodzaakt zijn 
deze op de betreffende tuin terug te leggen. 
 
 

Tot slot 
 

Voor degene die zich nog niet hebben opgegeven voor de tuindienst, vergeet dit niet. 
Tot zover weer een stukje van de complexbeheerder, we gaan er weer lekker tegenaan 
het komende seizoen en hopen aan het eind van het jaar weer een iets mooier complex 
te hebben. 
 
 
Jan Landwaart 
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Bessenplukker Houten Traditional      € 19,90 
 
Het ideale hulpmiddel voor het plukken van bijna alle soorten bessen! Je gaat 
eenvoudig met de kam door de takken, de bessen blijven achter de kam 
hangen en worden opgevangen in het reservoir. 
Echt HANDIG! Net nieuw in ons sortiment: bessenplukkers in 4 verschillende 
uitvoeringen en de bessenzeef. 
https://www.vreeken.nl/zoeken/bessenplukker 
 
	  

	  
	  
	  
Via facebook; Leona van Duivenvoorde 
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Biologisch zaad inkopen?  Uw mening wordt gevraagd !! 
 
In de vorige nieuwsbrief  stond een bijdrage van Manda-Marieke Schuurer over het verschil 
tussen biologisch en ‘gangbaar’ zaad.  Om kort te gaan: bij de kweek van ‘gangbaar’ zaai- en 
pootgoed wordt gebruik gemaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en de keuze van de 
rassen is vaak anders. Op dit moment kunt u via Garant heel beperkt biologisch zaad kopen, 
maar er is op dit terrein uiteraard wel veel meer aanbod. Er moet wel worden opgemerkt  dat 
ook het gangbare zaad van Garant niet behandeld of ‘gecoat’ wordt met een laagje 
fungiciden of insecticiden, wat in de gangbare land- en tuinbouw wel gebeurt  (met grote 
gevolgen voor wilde flora en fauna). Kies je voor biologisch zaai- en pootgoed dan kies je 
dus voor milieuvriendelijker teeltmethoden. Tussen de kwaliteit, kiem- en groeikracht, van 
biologisch en gangbaar zaad bestaat eigenlijk geen wetenschappelijk aantoonbaar verschil. 
In de smaak en andere eigenschappen van het product wel, maar het ligt heel persoonlijk 
wat men beter vindt. De voedingswaarde van het product van uw tuin zal nauwelijks 
verschillen. 
 
Het bestuur is geïnteresseerd in de animo onder de leden voor het (centraal) inkopen van 
biologisch zaai- en pootgoed bij een gespecialiseerd bedrijf, naast de inkoop bij Garant.   
Er lopen op dit moment enkele offertes bij een paar bedrijven. De prijzen liggen, vanwege de 
duurdere teelttechnieken, twee- a driemaal hoger dan bij Garant. Net als bij Garant verlenen 
zij kwantumkorting bij grotere bestellingen.  
 
Wanneer we naast inkoop bij Garant ook inkoop bij een biologisch bedrijf aanbieden zitten 
daar ook nadelen aan. Zo kan de korting bij Garant minder worden omdat we daar minder 
afnemen en logistiek zal het wat lastiger worden. Ook werken de meeste bedrijven niet met 
een catalogus maar moet u de soorten op hun site uitzoeken. We gaan hier daarom alleen 
aan beginnen als er een redelijk grote interesse voor bestaat. Anders kunt u natuurlijk altijd 
nog individueel bij een biologisch zaadbedrijf bestellen. 
 
Daarom leggen we de volgende keuze aan u voor die u kunt beantwoorden m.b.v. 
onderstaande antwoordstrook of u reageert op de mail met dezelfde vraag die u binnenkort 
van Leona van Duivenvoorde kunt verwachten.  Het is uiteraard niet bindend, het is slechts 
een peiling. 
 
Vraag: hoe kijkt u aan tegen het idee van inkopen van biologisch materiaal via de 
vereniging voor 2016? 
 
A   Ik ga dan volledig (of bijna volledig) op biologisch zaai- en pootgoed over                                          
B   Ik kies voor een mix van ‘gangbaar’ materiaal via Garant en biologisch materiaal elders  
C   Ik ben niet van plan biologisch zaai- en/of pootgoed in te kopen 
 
Als u niet over mail beschikt of de vereniging niet over uw emailadres beschikt en dus geen 
mailing ontvangt, noteer dan uw antwoord op onderstaande strook en doe deze in de 
brievenbus van de vereniging. 
 
PEILING INKOOP BIOLOGISCH ZAAI – EN POOTGOED 
 
Naam :  ……………………………………………………………………. 
 
Antwoord:  …… 
 
Antwoord mailen kan ook naar leonavanduivenvoorde@gmail.com       
 
 
Hans Mobach 
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Jaarvergadering 23 maart 2015; huldiging Henk Mei 
	  
 
Facebook 
Leona van Duivenvoorde heeft een bericht van De Bolster B.V. - biologische zaden 
gedeeld. 
Namens Elle Burghgraaff, handige instructievideo's voor de (beginnende) 
moestuinder. 
De Bolster B.V. - biologische zaden 
Ken jij de instructievideo's van de Makkelijke Moestuin al? 
Wij vinden ze fantastisch. Voor iedereen die net is begonnen of nog wil beginnen met 
groenten zaaien.  
Wat zijn jouw favoriete groenten om in een m2 - tuin te plaatsen? 
http://www.makkelijkemoestuin.nl/youtube-makkelijke-moestuin 
 
 
 
 
 
Daslook - Allium ursinum (Ecolonie)	   	  
Daslook behoort tot de eerste lenteboden. Uit de witgele bollen ontspringen 
langstelige lancetvormige bladeren en een bloemstengel van 20 tot 25 cm lang.  
Het is een ongeveer 30 cm hoge plant die bloeit vanaf april. De zuiver witte bloemen 
hebben 6 witte kroonbladen en zijn in losse bolvormige schermen gegroepeerd.  
De plant verspreidt een sterke knoflook/uiengeur. Daslook heeft eeuwenlang in de 
schaduw gestaan van zijn beroemde ‘broer’ de knoflook, dat al sinds 
mensenheugenis als specerij en geneeskrachtige plant wordt gebruikt. 
 
http://ecolonie.org/eco/nl/meewerken/projecten_en_ideen/plant_van_de_maand_dasl
ook_-.php 
 
 



	   7	  

Bericht van de ‘Bloemenmeisjes’. 

Zoals jullie al in de vorige editie van ons clubblad hebben kunnen lezen, komen de 
‘bloemenmeisjes’ naar de VTV in Naarden. Overigens zijn de meisjes al allemaal 
ruimschoots de 50 gepasseerd, maar desondanks nog steeds meisjes………! 

We zijn met 8 meisjes, die al 20 jaar bijeen komen om samen mooi bloemwerk te 
maken. Het is een inspirerend gezelschap. We zijn ook allemaal gedreven 
tuiniersters en hebben een grote liefde voor alle natuurlijke materialen. We zijn heel 
blij dat we onze bijeenkomsten voortaan kunnen houden in het clubgebouw van de 
VTV. De bedoeling is dat we voorlopig op 5 woensdagen per jaar bijeen komen.  

Voor het najaar 2015 staan deze gepland op 7-10 en 9-12. 
Voor het voorjaar 2016 staan ze gepland op 3-2, 23-3 en 20-4. 

Om ook voor de leden van de VTV iets te betekenen, willen twee bloemenmeisjes  
twee zaterdagen in het najaar voor VTV leden een bloemschik workshop geven. 

De eerste zaterdag willen we besteden aan het maken van een handgebonden 
boeket met materialen uit eigen tuin. Deze dag staat gepland op zaterdag 29 
augustus. We hopen dat iedereen, die wil meedoen dan een overvloed aan dahlia’s, 
zinnia’s, dille en andere bloemen / kruiden heeft in zijn/ haar tuin om een mooi 
boeket mee te maken. Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden. 

Zaterdag 14 december staat er een kerstcursus gepland. 

Details over wat je mee moet nemen voor gereedschap, vaas, bijgoed, enz. naar de 
cursus, krijg je zodra je je hebt opgegeven. Je kunt je opgeven bij Elzeba Kleiss, 
mailadres: elzeba@xs4all.nl. Ik heb, samen met mijn zus Rosina tuin nr.619.   

We zijn meestal wel in het weekend op de tuin te vinden. 

De ‘Bloemenmeisjes’ hopen op een mooi jaarrond in de tuin. 

Groeten, 

Elzeba Kleiss 
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Van de Facebook blog van de vereniging. 
https://www.facebook.com/groups/316361705142065/  
 
Peter Prinssen heeft een foto van Lazar Angelov gedeeld. 
 
   De groene sportschool 

 
 
 
 
Wil Boxem    Ik las een stuk over: Tweedehands Groenten. 
Hoewel wij moestuinders natuurlijk allemaal voor Eerstehands gaan, vind 
ik dit toch aardig om een keer uit te proberen met enkele stuks.  
Bewaar het onderste stukje/stronkje met worteltjes van bv. biet, prei, 
venkel, kool, het stukje wat je anders in de compostbak zou gooien en 
plant dit opnieuw. De groente gaat weer groeien, met iets minder 
opbrengst. Dit kan je ook proberen met wortel, pastinaak, radijs en het 
hart van sla en andijvie. Leuk probeersel?	  
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Achter het hek van tuin 145:  - DOMIES TOEN -  Henk van Dijk   

 

Opvalt dat er de laatste tijd vaak een hele speciale fiets voor de tuin staat. Een 
speciaal stuur en een robuust frame. Henk is bezig de laatste hand aan het net 
aangelegde asperge bed te leggen. 

Sinds 1998/1999, precies weet Henk dit niet, is hij aan het tuinieren op het complex. 
Van lieverlee gaat de behoefte van het tuinieren groeien. Er was geen huis of kas op 
het stuk grond en dan maak je eerst  een kist voor je gereedschap. Dat voldoet dan 
op den duur niet helemaal. Vervolgens zoek je op Marktplaats afgekeurd blokhutten 
hout en zet een schuurtje in elkaar. Dan komt al vlug de wens om een kas neer te 
zetten (tweedehands). Daardoor was Henk wel een stuk grond kwijt. Toevalligerwijs 
kwam er achter zijn tuin een tuin vrij en kon Henk het grootste deel ervan bij zijn 
eigen stuk trekken. Toen was er nog geen wachtlijst en sindsdien is de vraag alleen 
maar toegenomen.  

 

De liefde voor het tuinieren neem je mee uit je jeugd. Opgegroeid in een dorp 
Noordoost Groningen waar iedereen een tuin had en je je vader mee hielp bij het 
tuinieren. In de eerste Gemeente waar Henk als dominee ging werken in Zeeland 
kon hij van een kennis een stuk volkstuin krijgen.  

Daarna viel de keuze op een Gemeente in Bussum. Ideaal wonen en centraal 
gelegen waar je heerlijk fietsen en wandelen kunt. Je woont hier niet in een glazen 
huisje; je wordt niet bekeken. 
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DOMIES TOEN, dialect voor de tuin van de dominee of de Pastorie tuin in Groningen 
waar langs Henk via de Pieter pad route liep. Gekopieerd en opvallend gedrukt op 
een bordje in de tuin van Henk. Nu is de  tekst en de verwijzing duidelijk. De tuin van 
de dominee, die  meestal niet zo agrarisch was aangelegd werd vaak geholpen door  
gemeenteleden. De dominee vond er veelal afleiding en inspiratie voor de preek. 

 

 

 

Dit jaar is Henk op 1 februari met pensioen gegaan. Het goede seizoen tegemoet en 
vol plannen. Als dit interview op de pers ligt, zit Henk alleen op de fiets naar 
Santiago! Hij is dan 6 tot 8 weken onderweg. Zijn vrouw zal de tuin dan 
onderhouden. Alleen kan hij bepalen welk tempo hij aanhoudt, waar en wanneer  hij 
gaat overnachten en kun je meer openstaan voor ontmoetingen. Henk kiest voor de 
fiets omdat hij bij lopen minder kan meenemen en daardoor meer last van zijn rug 
heeft. Hij neemt o.a. een tentje mee. Vanuit de Gemeente is men nieuwsgierig naar 
zijn belevenissen en daarom houdt hij een weblog bij. Helaas zit het er nu niet in om 
van zijn eerste asperges te eten. Dat komt nu zo uit. 

Wisselteelt houdt Henk aan en vooral bij de aardappelen. Dit jaar RosaGold en Ditta 
rassen. Zelf koken van de groenten uit de tuin vindt hij, nu hij met pensioen is, leuker 
omdat hij er meer tijd voor heeft. De keuze voor biologische zaden krijgt steeds meer  
zijn voorkeur. Bij van der Wal haalt hij nu veel zaden. De contacten in de tuin met 
anderen vindt hij  leuk; zoals adviezen geven aan beginners. 
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Tips en ideeën voor de vereniging:  

-  producten die over zijn doneren aan de Voedselbank 

-  bezoek aan bijv. een biologische zaadhandel zoals de Bolster 

De aspergebedden liggen er mooi bij. Dit was een project voor als hij met pensioen 
ging, omdat hij dacht dat het veel tijd zou kosten. Maar dit viel mee. Dit jaar zal het 
eten ervan er niet inzitten. 

 

 

 

 

De rode fiets voor de tuin ziet er niet licht uit. Hij mag vooral niet zwabberen.  

Hij moet  onderhoudsvriendelijk zijn en heeft geen ketting. In het achterwiel zit een 
versnellingsnaaf van 14 versnellingen. Henk wil zo’n 80 km per dag rijden. Vanuit 
Haarlem start de tocht via Breda en dan zuidwaarts. 

Via http://henkvandijksantiago.waarbenjij.nu/  kan men de tocht van Henk naar 
Santiago de Compostella volgen. 

 

Malou Overmeer 

Manda-Marieke Schuurer 
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waterbron2013 is gespecialiseerd in het 
aanbrengen van waterbronnen die 
geschikt zijn voor tuinberegening en als 
drinkwatervoorziening voor vee.  
We hebben tegenwoordig steeds vaker te 
maken met langdurige perioden van 
droogte. Het is dan handig om een eigen 
watervoorziening te hebben in uw tuin. 
Grondwater is vol op aanwezig in 
Nederland en het is een goed alternatief 
voor slootwater, dat bij warm weer en 
droogte een broeihaard is voor 
ziektekiemen, denk maar aan blauwalg en 
botulisme. Daarnaast bespaart u de 
kosten op leidingwater.  
Onze werkwijze is effectief, snel, 
goedkoop en we laten geen schade achter 
aan de tuin. Waar anderen een waterput 
machinaal aanbrengen of pulsen, doen wij 
dat met de hand middels een spuitlans en 
water. We hebben daardoor weinig ruimte 
nodig en kunnen dus vrijwel overal een 
bron plaatsen.  
Wij plaatsen bronnen met diameter 63mm 
en 75mm. Ook leveren en monteren wij 
handzwengelpompen en elektrische 
pompen. Op volkstuinencomplexen, waar 
vaak geen stroomvoorziening aanwezig is, 
leveren wij naast de handpompen ook 
regelmatig benzinepompen.  
Onze bronnen zetten we weg van 7 meter 
tot ongeveer 15 meter diep, afhankelijk 
van de bodemopbouw. Ze zijn goed voor 
honderden tot duizenden liters grondwater 
per uur. Uitermate geschikt voor 
beregening van uw tuin, gazon, volkstuin 
en paardenbak en ook als drinkwaterbron 
voor dieren.  
We hebben bij diverse mensen thuis een 
waterbron geplaatst in de tuin. Maar ook 
op menig volkstuinencomplex hebben wij 
werk verricht. Zo hebben we op het terrein 
van VTV Naarden diverse waterbronnen 
gezet en voldaan aan de individuele 
wensen van de volkstuinders. Omdat er 
hier meerdere volkstuineigenaren een 
eigen watervoorziening op hun tuin wilden 
hebben, was het mogelijk de prijs per bron 
met handpomp erg laag te houden!  
De reden dat ik u aanschrijf is dat ik graag 
in contact zou willen komen met u en de 
volkstuinders van uw vereniging. Ik zou 
hen graag willen laten zien wat ik voor hen 
kan betekenen als het om bewatering van 
 

 
hun volkstuin gaat. Dit zou ik graag 
persoonlijk willen toelichten en daar kan ik 
uw hulp bij gebruiken.  
Kunt u de volkstuinders op een 
bijeenkomst, via een mailing, 
facebookpagina of clubblad bekend 
maken met mijn werkzaamheden?  
En zou u dan een afspraak voor mij 
kunnen maken met de geïnteresseerden 
van uw vereniging? 
Wanneer we met succes meerdere 
waterbronnen kunnen plaatsen op jullie 
complex, dan zal uw inzet niet onbeloond 
blijven. We zijn bereid een donatie in de 
clubkas te doen of een financiële bijdrage 
aan u persoonlijk te leveren. Die keuze is 
aan u.  
Ik verneem graag iets van u en ik hoop op 
een fijne samenwerking in de toekomst. 
Met vriendelijke groet, 
 
Mario Zijp 
06 46805112 
waterbron2013@hotmail.com 
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Elke zaterdagochtend kunt u in de kantine gratis koffie drinken. Kom ook eens gezellig langs.  
 

Bestuur 

Voorzitter:  Go Wammes 035 6953328             Gowammes@hotmail.com 

                                      Rubenslaan 13, 1412 HM Naarden  

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

   Jan Massenstraat 3,  1411 RW Naarden 

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

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

Beheer Complex: Jan Landwaart  0652580944   j.landwaart@hotmail.com 

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

Ledenadministratie:    Leona van Duivenvoorde  leonavanduivenvoorde@gmail.com 

  

 

Commissies 

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

                                      www.vtvnaarden.nl 

Activiteitencommissie:  Cor Eijpe, Michele Verberne, Malou Overmeer en Jaap Kolk. 
 
Barcommissie:   Krista Landwaard en Vera Hazelaar met hun vier helpers. 
 
Redactie Nieuwsbrief:  Nico Bader   035 6946222                  nico.bader@stichting-pythagoras.nl  

 

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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