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Van de Redactie 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief  in de zwart-wit uitvoering. De volgende nieuwsbrief is 
geheel in kleur. Met dank aan de AVVN. Dit geeft veel mogelijkheden om vooral 
beeldmateriaal op te nemen. Iedereen kan zijn ‘paginaatje’ bijdragen; het wordt meer 
een gezamenlijke activiteit. Zie verdere informatie van Go. Ik ben hier erg blij mee. 
 
Malou en Manda-Marieke interviewden Elzeba Kleiss. 
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Leona van Duivenvoorde, Elzeba Kleiss, Chris 
Koopman, Henk Mei, Hans Mobach, Malou Overmeer, Panoramio, 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 
 
Actuele informatie staat op de Facebook blog van de vereniging.  
Voor tuin-actualiteiten, berichten, vragen en andere interessante zaken. 
De blog is alleen voor leden toegankelijk.  
Er zijn reeds 53 leden. Nog geen lid / deelnemer? Meld je aan bij Manda-Marieke: 
mandamarieke@hetnet.nl . 
 
Goede wintermaanden, 
 
Nico Bader 
 
 
 
Deadline volgende nieuwsbrief:  17 februari 2016 (graag eerder) 
 
 
Inhoud nieuwsbrief: 
Pagina   1: Van de voorzitter 
Pagina   2: Nieuwsbrief nieuwe stijl, nieuwe website, clubhuis verfraaien  
Pagina   3: Nieuwjaarsreceptie, algemene ledenvergadering, open dag, tuin spitten  
Pagina   4: Fotowebstrijd lidmaatschapskaartjes, foto’s voor de website, Facebook 
Pagina   5: Kerst workshop 
Pagina   6: Advertenties 
Pagina   7-9: Achter het hek van tuin 619: Elzeba Kleiss  
Pagina  10: Brief Garant zaden (Henk Mei) 
Pagina  11: ZAADBESTELLING 2016 
Pagina  12: Verslag oogstfeest, vraag & aanbod 
Pagina  13: Bestuur en commissies 
Pagina  14: Welkoop 
 
 
 
Voorzijde: Panoramio afbeelding van Tuindorp Keverdijk 
https://www.buurtlink.nl/buurten/tuindorp-keverdijk/buurt-in-beeld/weg-naar-de-
volkstuinen-complex 
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Nieuwsbrief:   Volkstuindersvereniging  NAARDEN                   november  2015    
Redactieadres:  Nico Bader, Thorbeckelaan 46, 1412 BR Naarden                     
e-mail adres:  nico.bader@stichting-pythagoras.nl 
 
Beste tuingenoten, 
 
Het einde van het vruchtbare tuinjaar 2015 nadert. Ron Dekker, onze nieuwe 
tuinverhuurder, is druk bezig mensen op te wachtlijst te benaderen voor het afsluiten 
van nieuwe contracten. De mutatiegraad aan het eind van het jaar ligt altijd tussen de 
5 en 10%. Degenen die het lidmaatschap beëindigen moeten er zich goed van 
bewust zijn dat de tuinen op 1 januari schoon en zwart moeten zijn opgeleverd. 
Opzeggingen moeten altijd plaats vinden voor 1 december. 
 
Enkele bestuursleden hebben deelgenomen aan een workshop van de AVVN:  
‘Hoe om te gaan met beëindiging van het lidmaatschap c.q. royement i.v.m. 
verwaarlozing van tuinen’. Dit blijkt voor bijna iedere vereniging een jaarlijks 
terugkerend probleem. Gelukkig beseffen slechte tuinders meestal zelf dat het 
verstandiger is om er mee te stoppen. Maar in een enkel geval moet de vereniging er 
voor zorgen juridisch beslagen ten ijs te komen. Een goed opgebouwd dossier is dan 
noodzakelijk. Helaas heeft ook ons bestuur dit jaar een lidmaatschap moeten 
beëindigen, zij het na diverse schriftelijke waarschuwingen. 
 
Ook hebben we deelgenomen aan de AVVN Themabijeenkomst  ‘Maak een mooi 
clubblad’. Het resultaat daarvan zult u volgend jaar merken als wij gaan meeliften 
met een gespecialiseerd bedrijf dat voor een aantal AVVN-verenigingen  
nieuwsbrieven in kleurendruk vervaardigt. Het bleek dat wij de kwaliteit van de 
nieuwsbrief, binnen het bestaande budget, flink kunnen opvoeren. 
 
Het is de meesten van u al bekend dat er volgende jaar enkele veranderingen in  
het bestuur zullen worden voorgesteld. Zo zal Ron Dekker tot het bestuur toetreden. 
Theo Röell zal terugtreden. Hij zal het secretariaat overdragen aan Leona van 
Duivenvoorde, die al een jaar in het bestuur heeft meegedraaid. Ook de voorzitter is 
aftredend. Daarvoor is een uitstekende kandidaat-opvolger gevonden in de persoon 
van Elzeba Kleiss. Elzeba, die al enkele  keren bij onze bestuursvergaderingen 
aanwezig is geweest,  kan worden benoemd in algemene ledenvergadering van 
maart 2016. Het feit dat ik me terugtrek uit het bestuur betekent niet dat ik niet meer 
beschikbaar ben voor de vereniging. Desgewenst zal ik altijd een ‘vliegende  
keep-rol’ vervullen, zoals Henk Mei dat ook nog steeds doet. 
Ik wens u fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling. 
 
Go Wammes 
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NAAM GEVRAAGD  
VOOR DE NIEUWSBRIEF NIEUWE STIJL 

 
Het gezicht van onze zwart-wit nieuwsbrief met groene omslag gaat veranderen.  
De reden is dat wij kunnen meeliften met een samenwerking tussen de AVVN en de 
bladenuitgeverij EDITOO in Arnhem. Meer dan 20 andere volkstuinverenigingen  
maken al gebruik van deze service.  
Het betekent dat vanaf volgend jaar onze nieuwsbrief gaat verschijnen in 
professionele kleurendruk. Onze redacteur Nico Bader is er erg enthousiast over.  
Hij is degene  die zich gaat zich verdiepen in het EDITOO-format en bijbehorende 
software. Het aardige is dat de kleurendruk van vier nieuwsbrieven per jaar  lager zijn 
dan de copyprijs van nu.  Ook leuk is dat u voortaan uw eigen mooie kleurenfoto’s 
naar Nico kunt mailen. U heeft dan een gerede kans op plaatsing. 
Deze verandering biedt een goede gelegenheid om onze nieuwsbrief een naam te 
geven. Het moet natuurlijk een leuke naam worden. Daarom roepen we jullie, onze 
creatieve leden, op om onder de kerstboom een goede naam te bedenken. 
Mail uw idee naar Gowammes@hotmail.com 
De termijn sluit op 1 januari 2016 
U kunt zelf kiezen voor de mooiste naam. Tijdens de nieuwjaars-receptie wordt 
een stemformulier uitgereikt. De bekendmaking is tijdens de receptie. 
De beloning voor de winnaar: Eeuwige roem en een fles Gozewijn. 
De nieuwsbrief nieuwe stijl valt voortaan per post, via Sandt bij u in de bus.  
De eerste editie is gepland op 1 maart. 
 
 
NIEUWE WEBSITE 
 
Theo van Gog heeft jaren de huidige website, die gebouwd is door zijn zoon,  
onderhouden. Edoch de site begon, volgens kenners, slijtageverschijnselen te 
vertonen. Ons lid Jaap Kolk heeft aangeboden een nieuwe eigentijdse website te 
bouwen en is daar nu druk mee bezig. Zijn partner Leona heeft ons in de 
bestuursvergadering een eerste presentatie laten zien. Het ziet er veelbelovend uit. 
De site van Theo blijft nog even in de lucht. 
 
 
CLUBHUIS VERFRAAIEN 
 
Het is de intentie van het bestuur om volgend jaar budget uit te trekken voor de 
verfraaiing van het clubhuis. Daarbij valt onder meer te denken aan een mooie 
functionele vloer. In de loop van het jaar krijgen we, dankzij een initiatief van Elzeba 
Kleiss, de beschikking over leuke kantinestoeltjes, barmeubels, bestek en andere 
kantinebenodigdheden. We hopen daarmee de kantine wat aantrekkelijker te maken 
voor een gezellig kopje en tuinpraat op de zaterdagochtenden.  
De nieuwjaarsreceptie lijkt ons een aardige gelegenheid om informeel te bespreken 
hoe we dit varkentje gaan wassen. Uiteraard zal de kantine/bar-commissie een 
belangrijke stem in het kapittel hebben. 
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   NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
 De nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op  

 
Zaterdag 9 januari 2016  vanaf 17.00 uur 

 
Het barteam staat weer garant voor lekkere hapjes en                   
drankjes.  De uitnodiging geldt voor alle leden.  
 
   
 
  ALGEMENE LEDENVERGADERING   
 
   wordt gehouden op  
  maandagavond 21 maart 2016 
 
 in De Witte Kerk, Wilhelminalaan 1 Naarden  
 
 
 
OPEN DAG  wordt gehouden op zondag 10 juli 2016 
 
                       Noteert u de data ? 
 
 
 
TUIN SPITTEN? 
In de laatste 3 weken van februari hebben we weer een tweetal ervaren 
tuinlieden/stratenmakers/bouwvakkers aan het werk. U kunt dan uw tuin weer 
deskundig laten spitten, uw tuinpad laten renoveren, bomen laten verwijderen en 
ander tuinonderhoud laten uitvoeren.  
Informatie bij Go Wammes tel. 035-6953328. Gowammes@hotmail.com 
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FOTOWEBSTRIJD LIDMAATSCHAPKAARTJES 2016 

Komend jaar gaan we de huidige lidmaatschapskaartjes in een nieuw jasje steken: 
een nieuwe stijl, dikker papier en op creditcardformaat. Op de achterkant zal plaats 
zijn voor een kleurenfoto. Dit kan jouw foto worden! 

Heb je mooie foto’s van het complex, je tuin, je gewassen, je oogst, je verwerkte 
groente… alle soorten foto’s zijn welkom. We zullen één foto selecteren en deze 
plaatsen op de lidmaatschapskaartjes van 2016. Zo kunnen we elk jaar een andere 
foto plaatsen. 

Je mag de digitale foto’s mailen naar: leonavanduivenvoorde@gmail.com. Voorkeur 
voor een liggende foto. 

 

FOTO’S VOOR DE VERNIEUWDE WEBSITE 

Ook de website www.vtvnaarden.nl wordt op dit moment in een nieuw jasje gestoken. 
Ook hiervoor kunnen we veel foto’s gebruiken. Heb je mooie foto’s en mogen we 
deze plaatsen op de website, dan ontvangen we die graag! 

Je mag de digitale foto’s mailen naar: website@vtvnaarden.nl.  

Het liefst in het originele formaat foto’s. 

Alvast bedankt voor jullie foto’s. 

Met vriendelijke groet, 

Leona van Duivenvoorde 

 

 

Van Facebook; Leona van Duivenvoorde 

https://www.facebook.com/groups/316361705142065/permalink/753832331394998/ 

Iemand interesse om aardpeer te kweken voor komend seizoen? 1 knolletje nu in de 
grond zetten, is volgend jaar ongeveer 100 knolletjes om te eten. Om die rede wordt 
dan ook aangeraden om ze in te graven in een speciekuip, anders staat werkelijk je 
hele tuin vol aardpeer. Je kunt aardpeer de hele winter door oogsten. We hebben 
een witte en een rode soort voor de liefhebber om te poten. Ons favoriete recept met 
aardpeer: 
http://www.smulweb.nl/recepten/1426021/Gebakken-aardperen-van-jamie-oliver 
 
 



Kerst workshop 

Op zaterdagmiddag  19 december om 14.00 uur en op dinsdagavond 22 

december om 19.30 is er gelegenheid voor de leden van de VTV om een 

kerstworkshop te volgen in het verenigingsgebouw van de VTV aan de 

Keverdijk.   

We gaan een guirlande maken, die je als tafelversiering kan gebruiken, 

maar ook op de schoorsteen kunt hangen of buiten ergens neerleggen.  

Het is een versiering, die lang houdbaar is en je leert een bindtechniek, 

die je ook toe kunt passen voor bv kransen. 

Het groenmateriaal wordt verzorgd door Jan (gemeente Naarden). Het 

basismateriaal verzorg ik, de kosten daarvoor bedragen 5 euro pp. 

Je  kunt zelf  kleine versieringen meenemen om de guirlande af te stylen 

naar je eigen smaak. 

Je kunt je opgeven voor deze workshop bij elzeba@xs4all.nl. 

Voor gluhwein en iets lekker wordt gezorgd door de evenementen 

commissie. 

Vriendelijke groeten, 

Elzeba Kleiss ( tuin 619) 

mailto:elzeba@xs4all.nl
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																																								----------------------------------------------	

	
                              --------------------------------------------- 
 

  
U zaait het beste, U oogst het beste 
    
 Voor al uw groenten-, kruiden-, bloemzaden, pootaardappelen en andere  
  tuinartikelen.                                                       
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Achter het hek van tuin 619: Elzeba Kleiss  

Op een grijze, maar warme novemberdag treffen we elkaar op het complex.  

Elzeba’s bijzondere voornaam (met de klemtoon op ‘El’) komt van Elizabeth. Het is een 
Zwitserse naam die meer in de familie voorkomt.  

Ze komt rechtstreeks van haar werk in Almere Stad. Daar is ze chef de 
clinique/locatiemanager van een grote tandartsenpraktijk, gerund door een team van 24 
docenten en medewerkers, die de  laatstejaars studenten van de ACTA (Academisch 
Centrum Tandheelkunde Amsterdam) opleiden tot tandarts.  Almere biedt een mooie 
dwarsdoorsnee van de bevolking, dus zo leren de studenten ook qua sociale vaardigheden 
met allerlei mensen om te gaan. De praktijk telt 7000 cliënten, dus het is een drukke baan. 
Zelf is Elzeba ook tandarts geweest. Het zijn haar laatste loodjes bij ACTA, want volgend 
jaar gaat ze met pensioen.  

Enerzijds hoopt ze eens een tijdje niets in de agenda te hebben om even op adem te 
komen, maar helemaal zal dat niet lukken, want zo als het er nu uitziet, zal ze Go Wammes 
volgend jaar opvolgen als voorzitter van de VTVN. Tijd dus om eens nader kennis te maken.  

Haar tuin, die ze samen doet met haar zus Rosina,  is ‘winterklaar’. Lachend vertelt ze, dat 
je soms ook aan haar tuin kan zien dat ze er niet genoeg tijd aan kan besteden. Drie jaar 
zitten Elzeba en haar zus nu op het complex. Een leuk detail is het gedicht ‘Jonge sla’ van 
Rutger Kopland, dat op de deur van de kas is geplakt: 

	

		

	

	

	

	
Alles kan ik verdragen 
het verdorren van  bonen, 
stervende bloemen, het hoekje 
aardappelen kan ik met droge ogen 
zien rooien, daar ben ik 
werkelijk hard in. 
Maar jonge sla in september 
net geplant, slap nog 
In vochtige bedjes, nee. 
 
	

Het werken in de tuin, thuis of op de volkstuin, is voor Elzeba altijd een vorm van 
ontspanning. Het voelt nooit als ‘werk’ of ‘moeten’. De tuin thuis in Bussum voelde vanaf het 
begin al als te klein. Ervoor woonde Elzeba in Amstelveen en had daar om haar huis een 
tuin van 1000 m2. Dat was een heemtuin en daarmee ben je nooit klaar. Wel ontstond bij die 
tuin de liefde voor tuinieren. Hij werd aangelegd door haar toenmalige buurman, 
landschapsarchitect  Christiaan P. Broerse. Broerse heeft als hoofd van de 
plantsoenendienst onder andere de heemparken in Amstelveen aangelegd, zoals o.a. het 
Jac P. Thijssepark. Maar als landschapsarchitect ontwierp hij ook het landschappelijk plan 
voor Zeeland na de oorlog en nogmaals na de waternoodramp.  
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Elzeba worstelde destijds met de grote tuin op veengrond.  Ze wist niet wat ze er mee aan 
moest. Achterin stonden twee grote rode beuken die niet gekapt mochten worden, omdat ze 
op de monumentale bomenlijst stonden. Buurman Broerse wilde haar wel helpen.    

Een heemtuin is een tuin die beplant is met soorten die thuishoren op het betreffende type 
grond, in Elzeba’s geval dus veengrond. Hun beider tuinen grensden aan de door Broerse 
ontworpen heemparken en die lagen weer aan de rand van het Amsterdamse Bos. Hij 
ontwierp haar tuin in dezelfde stijl als de parken, zodat tuin en park in elkaar overliepen met 
planten die daar thuishoren. Denk in het geval van veengrond aan water minnende planten 
die van zure grond houden zoals varens, moerasspirea, watermunt, grassen, 
sleutelbloemen, bosanemonen, salomonszegel, bepaalde soorten geraniums, rode 
bosbessen. Van hem leerde Elzeba ook snoeien en het gegeven dat planten altijd de baas 
zijn in je tuin. 

Elzeba komt oorspronkelijk uit Wageningen en wilde altijd graag op zandgrond wonen. Nu 
tuiniert ze dan eindelijk op klapzand. Dat is toch ook niet alles blijkt nu, want dat moet altijd 
bemest worden. Van huis uit kreeg ze wel liefde voor de natuur bijgebracht. Haar vader 
werkte op de universiteit  en was ook imker. Als kind verhuisde ze voor het werk van haar 
vader van Wageningen naar Rockanje, waar ze ook altijd een volk  bijen in de tuin hadden 
staan.  

De familie ging er wonen op een groot landgoed waar een trainingscentrum op gevestigd 
was. Daar was een hele grote moestuin. Cursisten logeerden daar een paar dagen en alle 
groente en fruit voor de maaltijden kwam uit de grote moestuin van het landgoed. Tuinman 
Barend zwaaide daar de scepter. Elzeba en haar zus waren daar vaak te vinden en ‘jatten’ 
dan van alles uit de tuin. Toen ze een jaar of twaalf waren bakten en kookten ze er al van 
alles mee. Verder was er ook niets te doen voor kinderen, want het centrum lag nogal 
afgelegen. De dichtstbijzijnde buren zaten kilometers verderop, dus veel kinderen om in de 
buurt mee te spelen waren er niet. 

Toen Elzeba en haar zus een paar jaar geleden goeie herinneringen ophaalden aan de 
moestuin in Rockanje en tuinman Barend, bleek dat ze allebei toch de stille wens 
koesterden om zelf een moestuin te hebben. Zo zijn ze op het complex terecht gekomen. 
Het heeft de band tussen de zussen vergroot. Elzeba maakt het plan, maar houdt wel 
rekening met beider voorkeuren. Wat ze gemeenschappelijk hebben, is een enorme liefde 
voor bietjes, je kunt ze gerust ‘bietjesfanaten’ noemen. De hele familie is er dol op. Ze 
kunnen er eigenlijk geen dag zonder. Van alles maken ze ervan.  

Bij de bietjes kunnen ze binnenkort mierikswortel serveren. Laatst kwamen de zussen bij 
een kweker op de Veluwe dit penwortelgewas tegen. De kweker vertelde dat het oogsten 
van mierikswortel als volgt gaat: je haalt de plant/wortel uit de grond, haalt het onderste deel 
eraf om te gebruiken en dan zet je de wortel weer terug. Zo heb je in feite aan één plant 
genoeg. Voor een joodse vriendin, heeft ze de proef op de som genomen. Ze maakte voor 
haar een schotel met mierikswortel. Joden eten aan de vooravond van de Pesach (ook wel 
seideravond genoemd) een zogenaamde ‘seiderschotel’ met daarop verschillende soorten 
voedsel die een symbolische betekenis hebben. Zo herinnert mierikswortel (bitterkruid) aan 
de slavernij, peterselie aan de lente en zout water aan tranen van verdriet. De plant op de 
tuin ziet er nu heel zielig uit. Elzeba is dan ook heel benieuwd of het verhaal van de kweker 
klopt en de plant zich weer hersteld en verder groeit. 
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Hoewel Elzeba en haar zus Rosina nog niet zo lang aan de Keverdijk tuinieren, zien ze wel 
dat de samenstelling van het ledenbestand verandert. Meer jonge gezinnen, dus ook 
kinderen en meer vrouwen. Het lijkt Elzeba goed om daar in de toekomst nog meer op in te 
spelen. 

Aan bestuurservaring ligt het niet, ze is behoorlijk ervaren op dat vlak en kan daardoor 
makkelijk met allerlei soorten mensen overweg. Verder denkt ze graag mee over het 
updaten van de traditionele communicatiekanalen (logo, nieuwsbrief, website). Daar wordt 
inmiddels aan gewerkt.  

Op de valreep krijgen we het over bloemschikken, een andere passie van Elzeba. Toen ze 
nog als tandarts werkte, is ze eens een kerstworkshop bloemschikken gaan volgen, omdat 
ze na 20 jaar in haar beroep haar creativiteit niet altijd meer kwijt kon. Die hobby is helemaal 
uit de hand gelopen. Met een vriendin besloot ze het echt goed te willen leren en dus 
hebben ze in Aalsmeer de officiële opleiding bloemsierkunst in de avonduren gedaan, aan 
de Middelbare Tuinbouwschool. Ze hebben zelfs in 1993 het staatsexamen afgelegd.  

In datzelfde jaar zijn ze terechtgekomen in een club van toen 12 bloemschiksters die 
allemaal het examen hadden gedaan, maar geen bloemist zijn geworden. Inmiddels zijn ze 
nog met ze zevenen. Een aantal leden is onderweg door omstandigheden of leeftijd 
afgehaakt. Onlangs overleed haar vriendin waarmee dit avontuur begon. Dit heeft de 
bijeenkomsten van De bloemenmeisjes een tijdje stil gelegd. Maar vanaf volgend jaar maken 
ze een doorstart in het verenigingsgebouw van de VTVN.  

Elzeba geeft nu op twee data in december een kerstworkshop voor de leden van het 
complex. Eens kijken hoe het De bloemenmeisjes hier vergaat en of er onder de leden ook 
interesse bestaat voor workshops op het gebied van creatief bloem- en groengebruik. 

Manda-Marieke Schuurer   &  Malou Overmeer 
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ZAADBESTELLING 2016 
Bij deze nieuwsbrief treft u weer als vanouds de nieuwe catalogus van Garant Zaden aan en 
– als het meezit – nu ook de catalogus van De Bolster (op dit moment is nog niet zeker of 
die catalogus al beschikbaar is, dus houd ik even een slag om de arm). Bij De Bolster kun je 
uitsluitend biologisch zaad bestellen.  Voor de duidelijkheid: u kunt bij één van beide of 
bij beide firma’s  bestellen.  

Garant Zaden levert ook biologisch zaad, maar wel van een beperkt aantal soorten. 
Aardappels kunnen alleen bij Garant Zaden worden besteld. Wilt u perse biologische 
aardappels dan kunt u terecht bij Vreeken’s  Zaden die een enorm assortiment verkoopt, 
maar u zult dat dan geheel zelf moeten regelen (via www.vreeken.nl ). Zowel Garant Zaden 
als De Bolster geven korting, maar de hoogte daarvan is wel afhankelijk van de ordergrootte. 
Tot nu toe kreeg u bij Garant Zaden 25 % korting. Dat zou iets minder kunnen worden als er 
massaal bij De Bolster wordt besteld (die dan ook korting geeft), maar de verwachting is dat 
we die 25 % kunnen behouden.                                                  
Bij De Bolster is de maximaal mogelijke korting  20 % (als het totaal van de bestellingen 
groter of gelijk is aan 500 €). Let niet op de kortingen die op uw bestelformulier staan! 

De bestellijst(en) dient/dienen voorzien te zijn van uw NAAM, ADRES, 
TELEFOONNUMMER,  E-MAILADRES (indien beschikbaar), TUINNUMMER en 
uiteraard van de OPTELLING van de bedragen per pagina.  U moet deze vóór zondag 
17 januari bij ons clubgebouw in de brievenbus doen of opsturen naar V.T.V. Naarden, 
t.a.v. H. Mobach,  Zwarteweg 24, 1412 GD, Naarden.  Nog geen geld!  

Als de catalogus van De Bolster nog niet bij deze nieuwsbrief zit dan kunt u deze vanaf de, 
naar verwachting, tweede week van december zaterdags in het clubgebouw vinden en 
meenemen (gratis). Invullen en inleveren op overeenkomstige wijze als bij Garant Zaden; 
klantnummer niet nodig.  

Leden die de nieuwsbrief per post ontvangen hebben, kunnen de zaadgidsen daarna op 
zaterdag in het clubhuis ophalen. 

De bestellingen worden in februari bij het clubgebouw afgeleverd. De pootaardappels enkele 
weken later. U ontvangt een mail als het zover is, of een telefoontje, om uw bestelling op te 
halen, dit alleen tegen contante betaling. 

ZORGT U DUS A.U.B. VOOR EEN CORRECT  E-MAILADRES /TEL.NUMMER  OP UW 
BESTELFORMULIER 

Hans Mobach  
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Beste tuinders,    

Het was net als in voorgaande jaren een gezellig en overheerlijk smulfestijn. Circa 50 
tuinders hadden van hun eigen opbrengst uit de tuinen allerlei lekkernijen gemaakt 
zoals salades, hartige en zoete taarten, tomaten-courgette brood, diverse soepen en 
zelfs likeuren. Dit jaar werd er in een ouderwetse hooikist de soep warm gehouden. 
Het goede tuinjaar werd op deze manier feestelijk afgesloten. 

Met vriendelijke groet, 
 
Evenementencommissie VTV Naarden 
 

	
    Oogstfeest 2015 
	
	
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.          
	
	
TUINTEGELS TE KOOP 
Bij het clubhuis ligt een stapel grindtegels afmeting 40 x 60 cm. De prijs is € 0,50 per 
stuk, op zaterdagochtend af te rekenen in de winkel.		
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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 06-‐14193334	   leonavanduivenvoorde@gmail.com 

 

 

Commissies 

 

Info en verhuur tuinen: Ron Dekker  06-‐42112870	   rondekker16@gmail.com	  

	  
Beheer	  kantine:	  	   Krista	  Landwaart	   06-‐41249767	   j.landwaart@hotmail.com	  
	   	   	   Vera	  Hazelaar-‐Ruisendaal	  	  06-‐48942467	  	  hazelaar@gmail.com	  
 

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

 
 
Activiteitencommissie:  Go Wammes  035 6953328    Gowammes@hotmail.com 
   Cor Eijpe  035-‐6947027	   eijpe02@xs4all.nl 
   Michele Verberne 035-6940097 familieverberne@gmail.com 
   Malou Overmeer 035-‐6945403	   m.l.overmeer@hetnet.nl 
   Jaap Kolk  06-‐22907379	   jghkolk@gmail.com   
 
 
Winkel en inkoop  -  distributie zaden 
   Hans	  Mobach	   	   035-‐6946320	   hansmobach@online.nl	  
	   	   	   Chris	  Koopman	  	   035-‐6947737	  
	   	   	   Ruud	  Beek	   	   035-‐6944573	   rrbeek@ziggo.nl	  
	   	   	   Henk	  Mei	   	   06-‐22518100	   h.m.mei@casema.nl	  
   Paul	  Schilder	   	   035-‐6946963	   schilder140@zonnet.nl	  
 
 
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’. 
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