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Van de Redactie
 
De nieuwsbrief in kleur; het had wat voeten in de aarde. De teksten en plaatjes moeten nu aangepast worden aan het vaste
formaat. Dit heeft voordelen; een mooiere uitstraling, meer tekst en meer plaatjes/foto's. De indeling van de nieuwsbrief is
zoveel mogelijk gehandhaafd. De volgende nieuwsbrief zal kleurrijker zijn; de meeste actuele plaatjes zijn te klein.
 
Levert u foto's aan; graag in vol formaat. Een paginabrede foto lukt alleen bij 2000 pixels! Teveel bytes, geen probleem; stuur
via wetransfer.com.
Welkom aan de nieuwe redactieleden; Leona, Manda-Marieke en Go.
Woorden van de voorzitter, secretaris en terreinbeheerder. Aandacht voor de jaarvergadering, de opschoondag, het paasfeest
en de Paas bloemschik workshop, de nieuwe winkel prijslijst en meer.
Malou en Manda-Marieke interviewden Jaap Kolk.
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Leona van Duivenvoorde, Guus Ickelsheimer, Elzeba Kleiss, Jaap Kolk, Jan Landwaart, Hans
Mobach, Malou Overmeer, Theo Röell, Manda-Marieke Schuurer-van Zelm, Michèle Verberne, en Go Wammes. Waarvoor dank.
Deze nieuwsbrief staat 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. 56 leden gingen u voor. 

Een mooie en kleurrijke lente,

Nico Bader
 

Volg ons op Facebook
 
Ook lid worden van ons meest interactieve medium?
 
Zoek op Facebook naar �Volkstuindersvereniging
Naarden� en vraag toegang tot deze besloten groep
door op �lid worden van deze groep� te klikken. Uw
verzoek wordt dan door Manda-Marieke geaccep-
teerd. Daarna heeft u toegang tot de groep.

Op dit moment bestaat de groep uit 56 leden. Zij
horen alle nieuwtjes het snelst en kunnen makkelijk
met andere tuinders communiceren.
 
U kunt ook een mail sturen naar Manda-Marieke met
de vraag om toegang te krijgen tot de groep, email-
adres: mandamarieke@hetnet.nl. Vermeld daar dan e-
ven uw tuinnummer bij, omdat leden soms niet onder
hun eigen naam, maar onder die van hun partner op
de ledenlijst staan. U zult dan een uitnodiging krijgen
via Facebook om lid te worden van de groep.
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Van de voorzitter
 
Beste tuingenieters,
 
Dit is het laatste voorwoord van mijn hand. Na een bestuurs-
periode van zes jaar vond ik het tijd worden voor opvolging.
Ik ben erg blij dat een van onze bekwame vrouwelijke leden,
in dit geval Elzeba Kleis,  bereid is het voorzittersstokje over
te nemen. Tegelijkertijd  zal  secretaris Theo Röell zijn taak
overdragen aan Leona van Duivenvoorde. Daarmee heeft het
vrouwelijk deel van onze vereniging zich definitief een
rechtmatige kern veroverd in het bestuur. Een van mijn reeds
lang bestaande wensen gaat daarmee in vervulling.
Bij deze zeg ik mijn collega bestuurders hartelijk dank voor
hun inzet en de goede samenwerking. Ik denk dat we door al
het lief en  leed met elkaar te delen de vereniging weer een
beetje verder hebben gebracht. Ik heb er veel vertrouwen in
dat dit proces zich zal voortzetten.
Een speciaal woord van dank betreft Theo Röell die, als rots
in de branding, het secretariaat sinds 2006 heeft vervuld. Ik
hoop dat de jaarverslagen en de notulen die Leona nu gaat
verzorgen, iets van Theo´s charme zullen hebben.
Zo ontstaat er langzamerhand ook een klein legertje van oud
bestuurders. Daar is bij voorbeeld  Cor Eijpe, Henk Mei, Theo
Röell en ondergetekende. Het aardige is dat dit legertje niet
van het toneel verdwijnt, maar gewoon op de achtergrond
aanwezig blijft, altijd bereid om ter helpen.
Tot slot  bij deze een oproep om de Algemene Ledenvergade-
ring te bezoeken. Noteert u maandagavond 21 maart, 20.00
uur, Witte Kerk Naarden. En zorgt u vooral dat de tuinbonen
in de grond zitten en de selderij en peterselie zijn gezaaid
zodat de vruchtbare maartse buien daarop kunnen neerdalen.
Ik wens jullie ook dit jaar weer veel tuinplezier,
 
Go
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Nationale Opschoondag
 
Op zaterdag 19 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 als tuinvere-
niging hier natuurlijk weer bij aansluiten.
 
Hierbij roep ik iedereen op om zaterdag 19 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.
 
Jan Landwaart

 
Slootkanten langs fietspad rijksweg en dijk
 
Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief moet de slootkant langs
het fietspad een meter vrij zijn voor onderhoud. Dit is een
verplichting vanuit de gemeente.
 
Na veel zware arbeid is dit karwei bijna klaar, op een paar
stukjes na kunnen we de kant nu beheren met de bosmaaier,
zodat er een mooie groene grasstrook ontstaat.
 
Er zijn een aantal personen die denken dat de slootkant ge-
bruikt kan worden als stortplaats voor afval en onkruid uit de
tuin, ik wil diegene dringend verzoeken dit niet te doen. Het
is heel vervelend te maaien als er rommel ligt.
 
Verder zou het goed zijn als het aangezicht vanaf het fietspad
minder rommelig is. Ga eens bij uzelf kritisch kijken of er niet
wat opgeruimd kan worden. Bijvoorbeeld kunststof platen die
half kapot zijn en hekjes die in elkaar hangen wat eigenlijk
geen functie heeft.
 
Als u het moeilijk vindt om spullen af te breken of niet begrijpt
wat de bedoeling is, komt u dan gerust langs. We willen graag
helpen op te ruimen of samen te kijken wat de mogelijkheden
zijn.
 
Jan Landwaart

 
Lidmaatschapskaartje en korting bij Spilt
 
 
De meeste zullen inmiddels de lidmaatschapskaartjes voor
2016 hebben ontvangen. Zoals u ziet zijn de bekende groene
kaartjes vervangen. Leden konden hun foto's insturen voor
het lidmaatschapkaartje. Er zijn vele mooie foto's ontvangen,
iedereen bedankt daarvoor. Van alle inzendingen is de foto
van tuinder Yanny Vriends gekozen.
 
Op de kaartjes staat naast uw adres ook uw tuinnummer,
mocht u daar nog fouten in zien staan, dan horen we dat
graag! Het zullen de laatste puntjes op de i zijn van een vol-
ledig kloppende ledenadministratie.
 
Ieder lid ontvangt, als de nota voor de contributie en de huur
betaald is, twee lidmaatschapskaartjes. Wanneer u op de tuin
bent, willen wij u verzoeken om altijd een lidmaatschapskaart-
je bij u te hebben. Wat niet onbelangrijk is, is dat als u iemand
toestaat op uw tuin te komen, bijvoorbeeld tijdens uw vakan-
tie, hem of haar één van deze kaartjes mee te geven, als bewijs
dat hij of zij op uw tuin mag komen. Het tuincomplex is voor
iedereen toegankelijk, helaas lopen er ook mensen op het
complex met een kwade bedoeling.  Op die manier weten we
dat goed is dat er een onbekend gezicht op uw tuin is.
 
Een mooie bijkomstigheid is dat op vertoon van uw lidmaat-
schapskaartje u 10% korting krijgt bij Spilt op zaden en
planten, dus ook op de groentestekjes. 
 
Leona van Duivenvoorde

 
Oude narcisbollen
 
Als u thuis of op de tuin narcissen heeft voor buiten die u straks
weg gooit, wil ik u verzoeken deze in te leveren op de tuin.
Als we deze bollen langs de graspaden poten komen ze elk
jaar op.
Zo verkrijgen we een prachtig bollenlint langs de paden.
De bollen kunnen worden ingeleverd bij het clubgebouw op
zaterdag ochtend, ik hoop dat het er veel zullen zijn zodat we
in 2017 een bloemrijk voorjaar hebben.
 
Jan Landwaart

VTV Naarden4



Algemene ledenvergadering van de Volks
tuindersvereniging Naarden
 
Op maandagavond 21 maart 2016 in de Witte Kerk te Naarden.
 
Aanvang 20.00 uur.
 
Agenda 
 
1. Opening.
 
2. Mededelingen.
 
3. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering van 23 maart 2015 (opgenomen in de Nieuwsbrief van mei 2015).
 
4. Jaarverslag 2015, zie elders in deze Nieuwsbrief.
 
5. Financieel jaarverslag 2015, ligt ter inzage op 12 en 19 maart 2016 in het verenigingsgebouw alsmede vanaf een half uur
voor de aanvang van de vergadering.
 
6. Verslag van de kascontrolecommissie en voorstel tot decharge van de penningmeester.
 
7. Begroting 2016 en vaststelling contributie en huurprijs 2017. Voorgesteld wordt deze ongewijzigd te laten (contributie   15,
huurprijs   0,45 per m2).
 
8. Benoeming nieuwe leden van de kascontrolecommissie. Aftredend zijn de heren F. Wiljouw en N.Bader. De heer Wiljouw
stelt zich herkiesbaar. Het tweede lid zal tijdens de ALV worden gekozen.
 
9. Aftreden bestuursleden. De heer Go Wammes, voorzitter is aan de beurt van aftreden. Hij zegt van herbenoeming af te zien
nu zich een goede opvolger als voorzitter aangediend heeft (agendapunt 12). De heer Theo Röell treedt tussentijds af. Zijn
functie als secretaris zal worden overgenomen door het bestuurslid Leona van Duivenvoorde die in het afgelopen jaar reeds
veel van de secretariaatswerkzaamheden heeft vervuld.
 
10. Herbenoeming. Aan de beurt van aftreden is de heer Benno Ochse, die zich voor een nieuwe termijn beschikbaar stelt.
Voorgesteld wordt de heer Ochse te herbenoemen.
 
11. Benoeming bestuurslid. Voorgesteld wordt de heer Ron Dekker te benoemen als bestuurslid. De heer Dekker, die het af-
gelopen jaar de bestuursvergaderingen reeds als gast bijwoonde, zal zich in het bijzonder belasten met de verhuur van de
tuinen.
 
12. Benoeming voorzitter. Aan de vergadering wordt voorgesteld om mevrouw Elzeba Kleiss in functie als voorzitter van het
bestuur te benoemen. Evenals de heer Dekker, heeft mevrouw Kleiss om zich in te werken, het afgelopen jaar de meeste be-
stuursvergaderingen bijgewoond.
 
Pauze.
 
13. Onderhoud Complex
 
14. Rondvraag
 
15. Sluiting

5



Jaarverslag 2015
Het jaar begon alsof het nog herfst was. Grijs, wind en regen. De vaste kern was op 3 januari in de Zaaier aanwezig om elkaar
een goed tuinjaar te wensen. Getuind werd er die dag niet. Op 10 januari was de officiële Nieuwjaarsbijeenkomst. Buiten
storm en regen, binnen in de Zaaier warm en sfeervol. De opkomst was iets minder dan in voorgaande jaren, hetgeen jammer
was want de catering was als vanouds en niet te overtreffen. De voorzitter luidde in een korte toespraak het nieuwe tuinjaar
in en wenste de aanwezigen alsmede de niet-aanwezigen een vruchtbaar oogstseizoen toe.
 
Het jaar 2015 kenmerkte zich door sterk wisselende weersomstandigheden. Na een aanvankelijk zonnige morgen werd Ne-
derland op 25 juli getroffen door de ergste zomerstorm sinds 1901. De schade op de tuin viel gelukkig mee. Vervolgens was
17 augustus de koudste augustusdag ooit gemeten waarna ter compensatie 7 november de warmste novemberdag werd. En
de hele december maand deed meer denken aan het voorjaar dan aan de winter. De meeste tuinders wisten hier echter goed
mee om te gaan. In het algemeen was men tevreden over de opbrengst van de tuin.
 
Er was een grote opkomst bij thema-avond op 26 januari, zowel van leden als niet-leden. En terecht. Janneke Tops hield een
inspirerende voordracht over ecologisch tuinieren. Een documentaire �Life according to Monsanto� was voor haar de aanzet
om met gedrevenheid haar boodschap uit te dragen. Bij de land- en tuinbouw gaat het allang niet meer om de kwaliteit van
het voedsel, maar uitsluitend om de kwantiteit. Zelfs de FAO geeft toe dat de kwaliteit in de afgelopen decennia hard achter-
uit is gelopen. In het klein wil Janneke Tops daar iets aan doen met haar voordrachten en cursussen over een gezonde, ecolo-
gische moestuin. Zij ging in haar lezing uitgebreid in op thema�s als �Bodem en Compost�, Combinatieteelten etc. Zij belichtte
daarbij niet alleen hoe men ecologische teelt kan toepassen, maar ook de achtergrond daarvan; wat bv. de invloed van eco-
logische teelt is op de bodemstructuur. De echt geïnteresseerden raadde zij aan om het Handboek Ecologisch Tuinieren aan
te schaffen. Dit is de moestuinbijbel voor belangstellende tuinders. Daarnaast zou men kunnen overwegen lid te worden van
Velt, Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren.
 
Traditie getrouw boden Chris Koopman en Ruud Beek weer hun diensten aan om voor leden die dat op prijs stelden, het
tuingereedschap weer in topconditie te brengen. Jan Roest gaf weer zijn gebruikelijke, zeer gewaardeerde, snoei instructies.
 
De Algemene Leden Vergadering vond plaats op 23 maart, wederom in de Witte Kerk. Voor geïnteresseerden wordt verwezen
naar de notulen van de vergadering die opgenomen zijn in het mei nummer van de Nieuwsbrief. Wel moet in dit verslag kort
stil gestaan worden bij het afscheid van Henk Mei. Henk maakte vanaf het begin deel uit van het bestuur en de vereniging
zonder Henk, als bestuurslid. is haast ondenkbaar. Henk was in feite betrokken bij alle activiteiten van de vereniging. Gezien
zijn lange staat van dienst, was hij ook de vraagbaak voor vele leden. Onder groot applaus benoemde de voorzitter Henk tot
erelid van de vereniging onder dankzegging voor alles wat hij voor de leden betekend heeft.
 
Jan Landwaart heeft weer het initiatief genomen om op 28 maart tijdens de Landelijke Schoonmaakdag met tuinders en Ke-
verdijkers te helpen om zwerfvuil in de wijk op te ruimen. Onder zijn leiding zijn de bermen rondom het tuinencomplex
schoongemaakt.
 
De charmante Paashaas bezocht ons complex op 4 april. Er waren circa 25 paaskinderen, een groot aantal paasmoeders en ook
een enkele paasvader. Er werd weer enthousiast getekend, gekleurd en op moeders schoot gezeten. De Paashaas keek toe en
zag dat het goed was. Zoals altijd was het eieren zoeken weer het hoogtepunt. Het meer dan geslaagde evenement werd
beschenen door een bescheiden lentezonnetje.
 
Op 28 juni organiseerde de Ondernemers Vereniging Naarden Vesting samen met de Vereniging Vestingstad Naarden �Naarden
Presenteert�, een evenement dat eens in de paar jaar plaatsvindt. Er waren ruim 50 deelnemers die verschillende activiteiten
presenteerden. Onze vereniging en andere actieve natuurverenigingen presenteerden zich samen als �De groene groep�. Wij
hadden een mooie stand die veel belangstelling trok. Jammer genoeg werkte het weer niet erg mee. Onze Open Dag die
meestal rond dezelfde datum plaatsvindt, kwam hiermede min of meer te vervallen. Wij hadden het complex wel opengesteld
voor belangstellenden maar de opkomst was gering. Ook dit was waarschijnlijk ook terug te voeren tot het regenachtige weer.
 
Het traditionele oogstfeest eind september was evenals in voorgaande jaren een gezellig smulfestijn. Circa 50 tuinders hadden
van de opbrengst van hun eigen tuin allerlei lekkernijen gemaakt zoals salades, hartige en zoete taarten, diverse soepen en
zelfs likeuren. Dit jaar werd in een ouderwetse hooikist de soep warm gehouden. Het was een mooie culinaire afsluiting van
het oogstseizoen.
 
De vereniging is dank verschuldigd aan de complexbeheerder Jan Landwaart en zijn team van enthousiaste medewerkers voor
de wijze waarop zij wederom het onderhoud aan het complex hebben uitgevoerd. Er zijn weer verschillende verbeteringen
aangebracht. Zo is het aantal nieuwe paden uitgebreid en is de slootkant voor het grootste gedeelte gefatsoeneerd, een lang
gekoesterde wens. Het noodzakelijke onderhoud van de vijver staat voor 2016 op de agenda.
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Een groep van toegewijde leden zorgde er weer voor dat de kruidentuin een belangrijk onderdeel van het tuinencomplex
bleef. In het algemeen hebben de leden hun eigen percelen naar behoren onderhouden. Het is alleen jammer dat voor de
eerste maal sinds de oprichting van de vereniging het bestuur zich genoodzaakt zag om de huurovereenkomst met een lid
niet te verlengen omdat deze ondanks verschillende aanmaningen het onderhoud van zijn tuin sterk verwaarloosde.
 
Ook in het afgelopen jaar werden leerlingen van de Tweemaster door Ton Kloosterman en medewerkers ingewijd in de be-
ginselen van Groei en Bloei. Het is altijd een dankbaar gezicht om te zien hoe de kinderen onder leiding van leden van onze
vereniging zo ijverig aan het tuinieren zijn. Het zijn de tuinders van de toekomst dankzij het zaadje dat nu geplant wordt.
 
Vanwege het terugtreden van Henk Mei moest er een oplossing voor de winkel gevonden worden. Hans Mobach heeft zich
bereid verklaard om de inkoop, administratie en eindverantwoordelijkheid op zich te nemen. De verkoop is vooralsnog in
handen van Ruud Beek, Paul Schilder, Chris Koopman en Hans zelf. De laatste verzorgt ook de coördinatie.
 
De bestelling van de Garant Zaden werd reeds door Hans verzorgd, dit blijft zo. Met ingang van het tuinseizoen 2016 is het
ook mogelijk biologische zaden via Hans te bestellen bij de Bolster. Ook in 2015 was het verenigingsgebouw de Zaaier het
warme hart van de vereniging. De barcommissie onder leiding van Christa Landwaart en Vera Hazelaar zorgde ervoor dat het
een ontmoetingsplek bij uitstek was waar het voor de leden al dan niet na gedane arbeid, goed toeven was.
 
Ondanks moeilijke omstandigheden heeft Theo van Gog ervoor gezorgd dat de website een nuttige en plezierige informatie-
bron bleef voor leden en niet-leden. Ons lid Jaap Kolk heeft inmiddels aangeboden om samen met Theo de website opnieuw
vorm te geven.
 
Het verslagjaar is met een klein tekort geëindigd. Dit is toe te schrijven aan een grote investering in nieuwe paden. Het bleek
aanmerkelijk voordeliger om een aantal paden in een keer te (laten) vernieuwen dan telkens maar een paar. Voor komend
en/of het daarop volgend jaar staat een grondige aanpak van het verenigingsgebouw op het programma. Daar is voor het
jaar 2016 een voorziening voor opgenomen. Op dit moment is nog niet duidelijk wat het uiteindelijke kostenplaatje zal zijn,
maar wij gaan ervan uit dat de uitgaven binnen de totale begroting van 2016 en 2017 zullen blijven.
 
Er is nog geen duidelijkheid op welke datum het GNR de verantwoordelijkheid over het volkstuinencomplex overneemt. Op
dit moment gaat de aandacht van het GNR voornamelijk uit naar haar eigen plaats in het Goois Natuurbeheer. Begin oktober
is het GNR naar buiten gekomen met een Transitieplan voor het Goois Natuurreservaat. Het PWN blijft daarbij buiten beeld
omdat die organisatie niet Goois is. De bedoeling is dat de Gooise gemeenten zich eigenaar gaan voelen van het GNR, omdat
het doel van het GNR immers het behoud van de natuurgebieden in het Gooi is. Dit houdt in dat de Gooise gemeenten zich
garant moeten stellen voor de structurele financiering van het GNR. Daar wordt momenteel over onderhandeld. Onze volks-
tuinvereniging vormt in het geheel een hele kleine schakel. Wij zien de toekomst echter met vertrouwen tegemoet omdat
onze vereniging naadloos aansluit bij de doelstelling van het GNR.
 
In het verslagjaar hebben 14 leden het lidmaatschap beëindigd en hebben zich 13 nieuwe leden aangemeld. Per 1 januari 2016
bedroeg het aantal leden 164. Verder blijft de wachtlijst met nog 23 wachtenden vooralsnog lang en is deze vele malen groter
dan het aantal tuinen dat jaarlijks beschikbaar komt.
 
Traditiegetrouw eindigt dit jaarverslag ook weer met een woord van dank aan al degenen die zich op de voorgrond of op de
achtergrond ingezet hebben om 2015 tot een groeiend en bloeiend tuinjaar voor de vereniging te maken. 
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Achter het hek van
tuin 436-437; Jaap
Kolk 
Dit keer maken we nader kennis met Jaap Kolk. Dat doen we
nu, omdat hij op het punt staat een gloednieuwe VTVN
website te lanceren en vanwege zijn lidmaatschap van de
nieuwe evenementencommissie.
Twee jaar geleden hebben we zijn partner Leona van Duiven-
voorde al eens geinterviewd over de tuin. Ten tijde van dat
interview met Leona was Olivia, hun dochter, een half jaar
oud. Ondertussen is ze tweeënhalf en neemt geheel deel aan
het leven op de tuin. Als haar ouders vertellen dat ze naar de
tuin gaan wordt ze helemaal  blij. Jaap en Leona leggen haar
altijd uit wat ze gaan doen op de volkstuin en Olivia lijkt het
allemaal te begrijpen. Ze kent alle groentes en fruit bij naam
en begint groentes ook te herkennen, als ze ze proeft. Op de
tuin werkt ze op haar manier mee, plukt, proeft en bewatert.
Jaap is opgeleid tot civiel ingenieur in Twente. Vervolgens
heeft hij een tijd in de bouwsector gewerkt op het gebied van
innovatie (wat hij nu feitelijk ook voor de vereniging doet, of
laten we het �meegaan in de vooruitgang� noemen). Jaap wil
nu zelfstandig ondernemer/adviseur voor de bouwsector

worden, met innovatie en ondersteuning op het digitale vlak
als focus.

Doordacht te werk gaan, met een goed plan.

Dus niet als een dolle stier.

Even terug naar de tuin. Een aantal zaken zijn typerend voor
Jaap�s tuinstrategie: doordacht te werk gaan, met een goed
plan (dus niet als een dolle stier, in Jaap�s eigen woorden),
nieuwe dingen uitproberen en een opbrengst die in relatie
staat tot de tijd die erin gestopt is. Een paar voorbeelden om
de strategie te illustreren:
Jaap en Leona hebben een van de grootste tuinen op het
complex, zo�n 326 vierkante meter. Dat is heel wat voor rela-
tieve beginners. Er staat wel een kas en een schuurtje op, die
wat vierkante meters in beslag nemen en veel fruit (10 fruit-
bomen waaronder pruim, appels, peren en daarnaast rode en
zwarte bessen en wijnbessen). Ze zijn in het begin goed gaan
nadenken hoe ze het wilden aanpakken in plaats van steeds
maar ad hoc dingen te gaan doen.  De paden werden meteen
aangepakt met een dikke laag houtsnippers met doek eron-
der. Onder de kolen ligt ook doek, omdat je zo minder last
van onkruid hebt. Kolen zijn groenten die, eenmaal geplant,
weinig onderhoud nodig hebben dus die lenen zich uitstekend
voor anti-onkruiddoek, net als pompoenen en courgettes.
Verder wordt combinatieteelt toegepast om plagen te voor-
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komen. Onder andere met Afrikaantjes.
Elk jaar proberen ze allerlei nieuwe groenten of processen uit
zoals dit jaar kousenband en kardoen. Volgend jaar willen ze
Yacon proberen, ook wel Appelwortel genaamd. Deze
groente komt oorspronkelijk uit de Andes. Elk jaar iets nieuws
doen is een uitdaging en prikkelt de nieuwsgierigheid. Vorig
winter hebben Leona en Jaap voor het eerst zuurkool gemaakt
en dat vonden ze makkelijker en lekkerder dan ze vooraf
gedacht hadden.  De opbrengst was enorm; van viereneenhal-
ve witte kool maakten ze wel 10 liter (kilo?) zuurkool. Dit jaar
hebben ze ook wijn gemaakt van de witte druiven die buiten
hangen. Ze hadden van vrienden een wijnmaakset gekregen.
Er moest wel veel suiker bij omdat de druiven te zuur waren
om genoeg alcohol te krijgen. Daarom wil jaap de volgende
keer wat gaan bijmengen met een zoetere druif.
Thuis hebben ze een niet al te grote tuin. Wel staan hier veel
bramen en frambozenstruiken om er productie uit te halen.
Dit vindt Jaap wel belangrijk. Hij vindt het vervelend als hij
ergens veel tijd instopt en de oogst tegenvalt. Het hoeft niet
per sé een grote opbrengst te zijn maar wel een van goede
kwaliteit.

Het bewust omgaan met je omgeving, voedsel,

milieu is iets wat bij steeds meer leden van de

vereniging een rol speelt.

Jaap vindt dat de vereniging ook met de tijd mee moet gaan
en met de veranderde samenstelling van het ledenbestand.
Digitale ontwikkelingen horen daarbij. De vereniging  was
hier tot voorkort niet zo mee bezig, er was een achterstand.
Denk daarbij aan de website, communicatie per email, social
media et cetera. Hij, maar ook Leona als bestuurslid, is bezig
daar werk van te maken. ook de toegenomen interesse voor
duurzaamheid vraagt naar zijn idee om aandacht; respect voor
elkaar en de wereld waarop je leeft. Dat is een van de redenen
waarom hij zelf een tuin heeft. Het bewust omgaan met je
omgeving, voedsel, milieu is iets wat bij steeds meer leden van
de vereniging een rol speelt. Ook naar buiten toe kunnen we
daar gebruik van maken. Een tuinvereniging heeft de volks-
tuin als bindend element, maar de denkbeelden over het
tuinieren veranderen langzamerhand. Het gaat niet meer om
de broodnodige voedselvoorziening maar het is nu veel meer
gericht op duurzaamheid/lokale teelt, voedselkwaliteit- en
veiligheid, ontspanning, dichter bij de natuur willen leven.
Jaap zijn bron van informatie is niet zoals verwacht hoofdza-
kelijk internet  Dat heeft voor hem met betrekking tot de
moestuin niet veel toegevoegde waarde. Thuis ligt �hun
tuinbijbel� van Guy de Kinder (ook bekend van zijn website
www.houtwal.be). Het is een boek waarin je per groente- of
fruitsoort kan vinden wat je op dat moment voor informatie
nodig hebt. Jaap mist een �intelligente� website waar je
stapsgewijs informatie vindt over bijvoorbeeld een bepaalde
groente. Een site die je per moment in het zaai- en groeiproces
vertelt wat je moet doen. Hij denkt aan een site die je eerst
vertelt op welk moment je moet zaaien, poten of planten (en
hoe), die dan weet dat je die stap hebt gezet (afvinken) en die
je dan vertelt wat het volgende punt van aandacht is. Dit zou
een site moeten zijn met een database erachter die tips en

trucs van alle gebruikers bijhoudt en gebruikt.
Zo komen we vanzelf op de website van de vereniging. Tijdens
de algemene ledenvergadering twee jaar geleden vroeg Jaap
iets over ontwikkeling van de verenigingswebsite. Het jaar
daarna vroeg hij weer hoe het met de plannen stond, om de
website te updaten. Toen werd Jaap gevraagd of hij er zijn
professionele blik over wilde laten gaan. Het gaat voor hem
in de eerste plaats om toegankelijke  informatie en communi-
catie met de leden en de buitenwereld (nieuwe leden, bijvoor-
beeld). Ook de look & feel is straks weer helemaal van deze
tijd. Samen met Theo van Gog, die de eerste versie maakte,
hoopt Jaap dat hij voor de komende Algemene Leden Verga-
dering in maart de vernieuwde site kan presenteren.
Op dit moment is een derde van de leden lid van de VTVN
facebookgroep, die vooral handig is voor actuele zaken, tips
van andere leden, links naar interessante info en het aanbie-
den en ruilen van spullen en zaden (zoek op Facebook naar
�Volkstuindersvereniging Naarden� en doe een lidmaatschaps-
verzoek) en gebruikt ongeveer twee derde van de leden in-
ternet en email. Hopelijk wordt die laatste groep nog wat
groter. Deze vernieuwde nieuwsbrief in kleur is bovendien
nog een voorbeeld van de vooruitgang, evenals de door Leona
gemaakte nieuwe, stevige lidmaatschapskaartjes. Iets waar
velen blij mee zullen zijn.
Ter afsluiting geeft Jaap mee,  dat er op de nieuwe website
een agenda komt en actuele informatie van de evenementen-
commissie waarin hij sinds kort zit, samen met Malou Over-
meer en Michele Verberne. Daarover horen we binnenkort
meer. Er worden momenteel druk plannen gemaakt.
Malou Overmeer en Manda-Marieke Schuurer
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INBRAKEN 2
Ook bij mij en mijn buren is begin januari ingebroken,
 
De deur van het tuinhuisje vernield en duurzame apparatuur
verdwenen.
Het is goed dat iedere tuinder die dit overkomt aangifte bij
de Politie doet van inbraak/diefstal. Aangifte via internet is
geen optie, omdat dan onvolledige aangifte plaatsvindt.
Omdat je nooit direct op het politiebureau voor aangifte te-
recht kunt, moet er een afspraak worden gemaakt. Het
duurde voor mij 1 week voordat dit kon gebeuren.
De agent die het procesverbaal heeft opgemaakt heeft dit
zeer nauwgezet gedaan en een aparte bijlage gemaakt van
alle gestolen goederen met vermelding van merk, aanschaf-
bedrag, serienummers etc. Totale schade    650,00
Ik was in de veronderstelling dat mijn woonverzekering
diefstal van het tuinhuisje ook vergoedde. Maar sinds 2013
wordt door geen enkele reguliere verzekerings-maatschap-
pij nog een tuinhuisje verzekerd.
Daarom heb ik nu gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
via de AVVN een verzekering aan te melden bij de Europee-
sche.
Ik heb alles opgegeven maar nog geen bevestiging dat de
verzekering ook is aanvaard.
Die verzekering dekt dan ook stormschade aan een tuinhuisje.
 
Het is van het grootste belang dat tuinders hun duurzame
gereedschappen goed noteren voor wat betreft merknaam,
aanschafbedrag, serienummers etc. en voor zichzelf een afwe-
ging maken om het tuinhuisje al dan niet te verzekeren. Wat
iedereen niet moet vergeten is om foto's te maken van de
inbraak. In mijn geval heeft de politie 5 foto's aan het proces-
verbaal gehecht, wat voor hen van belang is bij verder onder-
zoek.
Omdat wij een open tuincomplex hebben is het voor iedereen
mogelijk zich op het complex te begeven. Soms zie ik wel
duistere figuren rondlopen maar kan daar niets tegen inbren-
gen.
Gegeven de massale inbraak op het tuincomplex lijkt het mij
verstandig nog eens te discussieren over het open toeganke-
lijke vollkstuincomplex.
Misschien is het nuttig om hieraan in het volgende blad aan-
dacht te schenken en op de eerstkomende algemene leden-
vergadering.
Met vriendelijke tuingroet,
 
Guus Ickelsheimer

INBRAKEN
Golf van inbraken.
U hebt het kunnen volgen via de email en de facebook-
community.
Ons tuinenpark werd geteisterd door een golf van inbraken.
Tientallen schuurtjes en kassen werden opengebroken. De
inbraken op zich brachten bijna steeds schade met zich mee
vanwege vernieling van sloten en glas. Uit diverse schuren
werden kostbare gereedschappen gestolen. In de maand ja-
nuari was het iedere week raak. Begin februari gebeurde het
zelfs op een klaarlichte zondagmiddag.
Uit informatie van de politie blijkt dat het gaat om een regi-
onaal, mogelijk om een landelijk probleem. Het is duidelijk
dat er een georganiseerde bende aan het roven is. Het dieven-
leger heeft niet alleen de aanval op ons complex, maar ook
op de boten in de jachthaven, de camping in Oud Valkeveen
en diverse bedrijven.
Aangifte?
Wij hebben de politie uiteraard diverse keren op de hoogte
gebracht. De politie heeft ons verzekerd dat ze met verhoog-
de controles en andere opsporingsmethoden probeert om aan
de plaag een halt toe te roepen. Men hoopt vooral op tips en
meldingen van gedupeerden en omwonenden.  Gedupeerden
wordt aangeraden aangifte te doen. In dit verband verwijs ik
ook naar de melding van ons lid Guus Ickelsheimer elders in
dit blad.
De vraag wie aangifte moet doen lijdt geen twijfel.  De vere-
niging verhuurt tuinen aan 162 leden. Het zijn de gedupeerde
huurders die aangifte moeten doen. De vereniging zorgt voor
de melding van het probleem bij de bevoegde instanties.
Kunnen we er iets aan doen?
Aan het bestuur wordt vaak gevraagd iets aan deze plaag te
doen. Helaas zien wij op dit moment nog geen duidelijke
oplossing. Het beëindigen van de openbare toegankelijkheid 
zal dieven zeker niet weerhouden. Het organiseren van pa-
trouilles is te risicovol. Het zou misschien een mogelijkheid zijn
om dieven af te schrikken door middel van licht en daarop
aangesloten telefonische melding. Maar daarvoor moet er
eerst een kostbaar elektrisch leidingensysteem worden aan-
gelegd. Helaas is ook zo�n beveiligingsysteem vernielbaar en
zelfs vatbaar voor diefstal.
Laten wij alsjeblieft ons gezamenlijk probleem loyaal benade-
ren door onze ogen zo goed mogelijk de kost te geven. Mis-
schien kunnen we dan binnenkort de gouden tip doorgeven
aan het bevoegd gezag.
Lege handen
Op dit moment staan we dus nog met lege handen. Het enige
advies wat we kunnen geven: bewaar geen spullen van
waarde in de schuurtjes. Bij ondergetekende is ook ingebro-
ken. Omdat er geen waardevolle spullen waren is er niets
meegenomen. Ik volg nu het advies op van mijn vrouw Trudi:
�Het schuurtje gaat niet meer op slot�.
Verzekering?
Voor wat betreft een mogelijke verzekering: Zie het artikel
van Guus Ickelsheimer. Aan zo�n verzekering hangt een be-
hoorlijk prijskaartje. Dat is voor  iedereen een persoonlijke
afweging.
Go
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EvCie
De evenementencommissie van VTV Naarden
Al sinds de oprichting van VTV Naarden, 25 jaar geleden, staat
de evenementencommissie in dienst van de vereniging en haar
leden. Wij willen graag met dit stukje tekst laten zien wat de
evenementencommissie precies doet en wat u van ons kunt
verwachten. En om het lezen te vergemakkelijken, heten we
voortaan EvCie.
 
De EvCie heeft als doel evenementen en activiteiten te orga-
niseren en faciliteren. Deze dienen ter ontspanning en ont-
wikkeling van de VTV-leden en dragen bij aan een positief
beeld van de vereniging, zowel erbinnen als erbuiten.
 
U kunt hierbij van ons verwachten dat wij ons in zullen
spannen het iedereen naar de zin te maken. Dat betekent ook
dat we open staan voor tips, suggesties, voorstellen, bijdragen
en initiatieven van onze leden.
Naast de grotere evenementen, zoals het Paasfeest, de Open
Dag en het Oogstfeest, zullen we ook kleinere activiteiten
faciliteren. U kunt hierbij denken aan workshops en lezingen,
maar ook excursies en rondleidingen. Heeft u een idee of
wens? Stuur ons dan een mail: evcie@vtvnaarden.nl
 
Tevens willen wij onze eigen zichtbaarheid gaan vergroten en
zullen daarom vaker en nadrukkelijker gaan communiceren.
Op de aankomende, nieuwe website en op de Facebookpagi-
na van de vereniging kunt u alle aankomende evenementen
en activiteiten terug gaan vinden. Ook zullen we in de
nieuwsbrieven telkens één á twee pagina�s gaan vullen met
de evenementenagenda en artikelen over wat er de afgelopen
periode georganiseerd is.
 
Ook willen we nu nog even stilstaan bij onze voorman Cor
Eijpe. Begin dit jaar heeft Cor afscheid genomen van de EvCie.
Met tomeloze inzet en jeugdige charme heeft hij onze com-
missie vele jaren aangevoerd en mooie evenementen georga-
niseerd. Cor, bedankt!
 
Wij nemen nu het stokje van Cor over en hopen u snel te zien!
Groetjes,
Malou Overmeer, Michèle Verberne en Jaap Kolk
 

Nieuwjaarsborrel
Op 8 januari werd traditiegetrouw het nieuwe moestuinjaar
ingeluid in het clubhuis, alwaar onze voorzitter Go kort en
krachtig ons een goed en vruchtbaar jaar toewenste. Ook
hebben we met de vijftig aanwezige leden gestemd voor een
nieuwe naam van het clubblad. Helaas waren de nacht ervoor
23 huisjes opengebroken en waren velen � begrijpelijkerwijs �
nog in mineur. Maar mede door de uitstekende catering van
Krista en Vera werd het alsnog een gezellig samenzijn.

Paasfeest
Zaterdag 26 maart 2016 van 10:00 - 12:00 uur
Voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Als het goed is heeft de paashaas weer eieren verstopt dus
kom zaterdag 26 maart zoeken.
Groetjes de paashaas

Kerstworkshop
Op zaterdagmiddag 19 december en dinsdagavond 22 decem-
ber konden onze leden twee Kerstworkshops volgen. Onder
de deskundige begeleiding van Elzeba Kleiss hebben ongeveer
20 dames mooie kerststukken gemaakt. De basis bestond heel
vernuftig uit een stuk isolatieschuim (sterk en flexibel) waar
verschillende soorten wintergroen en accessoires aan vastge-
bonden werden. Het resultaat, een zogenoemde guirlande,
kon dan thuis neergelegd of opgehangen worden. Michèle en
Malou hebben een stuk extra kerstsfeer gecreëerd met huis-
gemaakte glühwein en een sfeervolle vuurkorf .

vlnr: Malou, Jaap en Michèle

Kerstworkshop onder begeleiding van Elzeba

Paasfeest 2015
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PRIJSLIJST				V.T.V.	WINKEL			2016	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

MESTSTOFFEN	 	 	 	 	 	
Gekeurde	Potgrond	 	 	 grote	zak	70	L	 	 €	6,50	
Gekeurde	Compost	 	 	 grote	zak	40	L	 	 €	5,00	
Koemest	korrels	 	 	 25	kg	 	 	 €	16,00	
Culterra	mengmest	korrel	 	 25	kg	 	 	 €	19,90	
Kalk	korrels	 	 	 20	kg	 	 	 €	9,80	
Patent	kali	 	 	 	 25	kg	 	 per	kg:	 €	1,00	
Bloedmeel	 	 	 	 1,6	kg	 	 	 €	10,60	
Beendermeel	 	 	 1,6	kg	 	 	 €	8,10	
Compostmaker	 	 	 1	kg	 	 	 €	6,75	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

ECOstyle	Milieuvriendelijke	Producten	 	 	
Escar	Go	Slakkenkorrels	 	 1000	g	 	 	 €	11,00	
Spruzit	 	 	 	 100	mL	 	 	 €	11,30	
Spruzit	 	 	 	 250	mL*	 	 	 €	19,50	
Plantschoon	 	 	 510	mL	 	 	 €	12,30	
Knolvoetvrij	 	 	 200	g	 	 	 €	7,20	
Wortelvliegvrij	 	 	 200	g	 	 	 €	7,20	
pH	Bodemtest	 	 	 setje	 	 	 €	7,60	
Ultima	(tegen	onkruid)	 	 500	mL*	 	 	 €	13,20	
Boomwond	afdek	middel	 	 300	g	 	 	 €	8,45	
Duoflor	spray	 	 	 1000	mL	in	spuit	 	 €	8,50	
	 	 	 	 	 	 	 	

KLIM-OF	GELEIDENET	 10	x	2	m	 	 	 €	7,35	
	 	 	 	 	 	 	 	

TUINNETTEN	 	 	 5	x	3	m	 	 	 €	5,05	
	 	 	 	 5	x	4	m	 	 	 €	6,75	
	 	 	 	 5	x	5	m	 	 	 €	8,30	
	 	 	 	 10	x	3	m	 	 	 €	10,00	
	 	 	 	 10	x	4	m	 	 	 €	12,70	
	 	 	 	 10	x	5	m	 	 	 €	15,50	
	 	 	 	 10x	10	m	 	 	 €	29,95	
	 	 	 	 10	x	15	m	 	 	 €	38,90	
Tuinnethouders	 	 	 set	10	stuks	 	 €	5,90	
	 	 	 	 	 	 	 	

DIVERSEN	 	 	 	 	 	 	
Bonenstokken	2,7	m	 	 	 per	stuk	 	 	 €	1,00	
Tomatenstokken	1,8	m	 	 per	stuk	 	 	 €	0,60	
Lijmband	voor	fruitbomen	 	 2,5	m	 	 	 €	7,95	
Temperzon	(witverf	voor	kas	en	platte	
bak)	 750	mL	 	 	 €	10,60	
Tuintunnels	 	 	 per	stuk	compleet	3x1	m	 €	11,85	
Kweek/tuintunnelfolie	 	 10	x	1,5	m	 	 	 €	7,60	
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Hoe mijn snoeischa
ren een gang naar
de afvalbak over
leefden...
Op drie zaterdagen in februari hadden de leden weer de
mogelijkheid om hun tuingereedschap te laten slijpen door
Ruud Beek en Chris Koopman.
 
Thuis had ik al wat voorwerk gedaan door mijn drie snoeischa-
ren  in de cola grotendeels te ontdoen van wat roest. Een mens
kan niet genoeg snoeischaren hebben, in mijn beleving. Als er
op elk stuk tuin één ligt, thuis en op de volkstuin, doe je
sneller een snoeiklusje tussendoor. En dan nog een extra voor
het geval je er één niet kunt vinden ;-). Over mijn twee Gar-
dena-snoeischaren was ik niet erg tevreden: binnen het jaar
weigerden de veren al automatisch terug te veren als ik een
knipbeweging had gemaakt. Daar heb je dus niets aan. Wat
dat betreft komt mijn schaar van Wolf beter uit de bus.
 
Maar dan ken je ons slijpteam nog niet. Ik had Chris en Ruud
drie snoeischaren gebracht en toen ik ze de volgende week
weer ophaalde, waren ze niet alleen vakkundig geslepen,
maar werkten ook de beide veren van de Gardena-scha-
ren weer prima! De mannen hebben de snoeischaren uit elkaar
gehaald, de veren schoongemaakt en voorzien van wat gra-
fietolie. Ze doen het nu weer als een zonnetje! Het advies
luidde dan ook om regelmatig een drupje olie op de veer te

doen. Ik had thuis de veren wel eens ingespoten met vaseli-
nespray, maar dat lostte het probleem niet op en je scharen
worden er vet van. Het uit elkaar halen en schoonmaken hielp
daarentegen wel!
 
Met mijn vader had ik toevallig hetzelfde weekend een ge-
sprek over zijn snoeischaar. Hij gebruikt deze intensief en had
15 jaar geleden al eens aan een hovenier in de familie gevraagd
welk merk hij gebruikt. 'Felco' luidde het antwoord, 'de aller-
beste'. Dus mijn vader had een Felco (uit Zwiterland ) aan
geschaft en 15 jaar naar tevredenheid gebruikt, zonder hem
tussentijds te hoeven slijpen. Ik herinnerde me nu ook weer,
dat Jan Roest vorig een jaar een hele oude Felco van mijn opa
weer prachtig heeft geslepen. Die veren werkten nog steeds
prima..
 
Maar nu had mijn vader hetzelfde probleem met de veer. Nou
ja, na 15 jaar trouwe dienst is dat niet zo vreemd, vond hij. Dus
had hij op internet een nieuwe Felco schaar bij een webwinkel
aangeschaft (denk aan een bedrag tussen de  30,00 en  40,00).
Toen de schaar al bezorgd was, kwam hij op de website van
Felco Nederland zelf terecht. Dezelfde snoeischaar was daar
iets duurder, maar tot zijn verbazing las mijn vader daar, dat
de scharen helemaal uit elkaar gehaald kunnen worden en
dat je voor het luttele bedrag van  4,50 een set nieuwe veren
kunt bestellen. En behalve dat, is elk ander onderdeel ook  los
is te bestellen. Dat is nog eens duurzaam. En service. Overigens
verkopen ze ook snoeischaren voor linkshandigen. Ik heb geen
belang in Felco overigens, mocht u dat denken ;-).
 
Nog beter is het natuurlijk, als je oude veren het gewoon weer
doen, dankzij de goede zorgen van ons 'slijpteam'. Dat dus
meer doet dan slijpen alleen. Hulde!
 
Manda-Marieke Schuurer
 

Moestuinfolie	geel	 	 	 5	x	2,5	m	 	 	 €	10,15	
Tomatenfolie	 	 	 buis	10	m	 	 	 €	5,90	
Nigra	gronddoek	 	 	 5	x	2	m	 	 	 €	10,15	
Gronddoekfoliepennen	 	 set	10	stuks	 	 €	5,05	
Vogel	afschrikband	 	 	 spoel	33	m	 	 €	5,05	
Vogel	afschrikstrips	alu	 	 15	stuks	 	 	 €	7,20	
Plantenclipmix	 	 	 per	set	 	 	 €	4,80	
Plantenringen	 	 	 per	set	 	 	 €	2,50	
Bindtouw	 	 	 	 kluwen	60	m	 	 €	4,20	
Tuintouw	 	 	 	 rol	75	m	 	 	 €	2,35	
Tomatentouw	 	 	 kluwen	250	m	 	 €	4,70	
Jiffy	potjes	6	cm	 	 	 40	stuks	 	 	 €	3,40	
Turftabletten	 	 	 48	stuks	 	 	 €	5,35	
Mollenklemmen*	 	 	 per	stuk	 	 	 €	8,50	
Snoeischaar	 	 	 per	stuk	 	 	 €	8,95	
Plantenspuit	 	 	 per	stuk	 	 	 €	3,95	
Gieter	 	 	 	 5	L*	 	 	 €	4,20	
Gieter	 	 	 	 10	L	 	 	 €	5,90	
vogelhuisje*	 	 	 	 	 	 €	5,00	
	 	 	 	 	 	 	 	
*	=		zolang	de	voorraad	strekt;	deze	artikelen	worden	niet	meer	geleverd	door	Garant.	
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Paas bloemschik workshop
Beste VTV dames en heren,
 
Op zaterdag 19 maart ga ik weer een bloemschik workshop geven. Op de foto kun je een indruk krijgen van wat we gaan
maken. Het eindresultaat is afhankelijk van de bloemetjes die je erin gaat zetten.
 
Plaats:      in het VTV verenigingsgebouw
Tijd:          van 13.00 � 14.30 en ( bij voldoende belangstelling) ook van 15.00 � 16.30.
Kosten:    10 euro voor ondergrond en bijmaterialen.

Zelf meenemen:    Kleine voorjaarsbloemen, klimop, buxusgroen, scherp mesje, als je hebt een lijmpistool.
 
Als je wilt deelnemen, wil je je dan zo snel mogelijk opgeven bij mij? Dit ivm het inkopen van de materialen. elzeba@xs4all.nl.
 
Elzeba Kleiss
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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. NL08 RABO 0383 7310 38   

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 

 

Info en verhuur tuinen: Ron Dekker   06-42112870 
 

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  
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