
De zaaier
VTV Naarden Jaargang (15), Editie (mei 2016)



U zaait het beste, U oogst het beste
Voor al uw groenten-, kruiden-, bloemzaden, pootaardappe-
len en andere tuinartikelen.

Van de redactie
 
Veel positieve reacties op de nieuwsbrief in kleur. Werd zelfs glossy genoemd.
We zijn blij met de uitgever. Het papier is duurzaam geproduceerd en er is maatschappelijke betrokkenheid in de zin van
ondersteuning van lokale projecten.
Levert u tekst aan; graag als platte tekst. Levert u foto's aan; graag in vol formaat. Een pagina-brede foto lukt alleen bij 2000
pixels! Teveel bytes, geen probleem; stuur via wetransfer.com.
Woorden van de voorzitter, de notulen van de jaarvergadering van de secretaris, en
activiteiten van de evenementencommissie. Verder aandacht voor onder meer de open dag, tuinhuisverzekering, vogelnetten,
infobord, bijen, honing, vergeten groente en risicoplanten.
Malou en Manda-Marieke interviewden Coen Beeker.
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Coen Beeker, Leona van Duivenvoorde, Elzeba Kleiss, Hans Mobach, Malou Overmeer,
Manda-Marieke Schuurer-van Zelm, en Jan Verrier. Waarvoor dank.
Speciale dank aan Leona en Manda-Marieke voor het mee-denken en mee- samenstellen en vormgeven van deze nieuwsbrief.
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/test/nieuws/nieuwsbrieven.html
Voor tuinactualiteiten en andere interessante zaken; zie de Facebook blog van de vereniging. 58 leden gingen u voor.
 
Een mooie zomer,

Nico Bader
 
Op de voorzijde de drie scheidende bestuurders; Theo Röell, Go Wammes en Cor Eijpe
 
Deadline voor de volgende nieuwsbrief is 15 augustus 2016.
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Beste tuinvrienden en vriendinnen,
 
Op bijgaande foto kunt u zien hoe ik, uw nieuwe voorzitter,
in  het clubgebouw op een wiebelig trapje sta om de groenten,
gemaakt van vilt, in de tak te hangen. De nepgroenten zien
er patent uit, zijn niet eetbaar, maar dienen slechts om het
clubgebouw op te fleuren. Het is nog afwachten wat er van
al onze pogingen van zaaien, verspenen, planten en verzorgen
dit seizoen terecht zal komen.
Natuurlijk hopen we allen op een mooie opbrengst. Jammer
dat het weer tot nu toe niet erg meewerkt. Ik vond het ten-
minste steeds heel koud op de tuin, zodat ik steeds even in
onze kas moest gaan zitten om weer een beetje op te warmen.
Onze kas (ik tuin samen met mijn zus) staat op tuin no. 619.
Daar kunt u mij ook vaak vinden, meestal op zaterdag, maar
 ook op dinsdag.
Ik was aangenaam verrast dat er zoveel medetuiniers op de
jaarvergadering aanwezig waren. Wat een enthousiasme!
Leuk ook, zo�n grote opkomst voor de vertrekkend voorzitter
Go, die zich zoveel jaren heeft ingespannen voor de vereni-
ging. Een jaarvergadering is altijd een mooi moment om elkaar
te spreken en ook om je stem te laten horen als je het ergens
mee eens of oneens bent. De feedback , die het bestuur van
haar leden heeft gekregen is meteen al in de eerstvolgende
bestuursvergadering besproken en we hebben een actielijst
gemaakt met punten, die we de komende tijd zullen realise-
ren. We houden jullie hiervan natuurlijk op de hoogte in de
nieuwsbrief.
Ik wens jullie allemaal veel plezier met de tuin en natuurlijk
een rijke oogst: Of je nu aardbeien kweekt of artisjokken,
mierikswortel of meiraapjes, papavers of peren, bloemen of
boerenkool: we doen het allemaal voor ons plezier (en dat van
de vogels).
Hartelijke tuingroet van uw voorzitter, die de komende tijd
de strijd aanbindt tegen heermoes,
Elzeba Kleiss
 
                  

De zaaier
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Notulen Algemene
ledenvergadering
Naarden 31 maart 2016 
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terhuishouding op het complex (greppeltjes openmaken). Jan
Landwaart deelt mede dat dit plan er nog steeds is, maar dat
daar nu geen tijd voor is.

15. Afsluiting
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dank-
zegging van ieders aanwezigheid en inbreng.

Gebruik van mest,
houtsnippers en
blad
Met regelmaat worden er op het complex bij de hoofdingang
mest, houtsnippers en blad gestort. De leden mogen dit ge-
bruiken voor hun tuin. Er is gebleken dat niet iedereen op de
hoogte is dat hiervoor betaald moet worden. De kosten
hiervoor bedragen 1 euro per kruiwagen.
Dit dient u af te rekenen bij één van de leden van de winkel-
commissie.

De bergen met mest, houtsnippers en blad geven niet altijd
een verzorgde uitstraling op het complex. Om die reden wordt
er nu gekeken of het mogelijk is om hiervoor vaste bakken te
maken.

Bijenhotels
Het plaatsen van een bijenhotel is een leuke manier om het
leven van wilde bijen van dichtbij te kunnen volgen. Door
gaten te boren in stukken hout en door holle stengels te
bundelen en deze op een zonnige plek te hangen, kunnen
verschillende bijensoorten getrokken worden. Al snel zullen
metselbijen, behangersbijen en maskerbijen het hotel weten
te vinden.

Om echt succes te hebben, is het belangrijk om met onder-
staande zaken rekening te houden. Voor uitgebreide insctruc-
ties en veel foto's van voorbeelden zie
http://www.bestuivers.nl/bijenhotels
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EvCie
Nieuw lid EvCie 

Per april is Peter Prinssen toegetreden tot de EvCie. Peter tuint
al vele jaren op tuin 416 en heeft creatieve en open instelling.
Omdat Peter een kei is in het organiseren van excursies, zal hij
dit binnen de EvCie ook onder meer gaan doen. Heeft u ideeën
of wensen voor een excursie, lezing of een andere activiteit?
Laat het ons weten via evcie@vtvnaarden.nl.

Peter Prinssen

Excursie Historische Tuin Aalsmeer ( 6,- p.p.)

Zaterdag 28 mei 2016, 12u00 � 16u00, vertrek vanaf parkeer-
plaats VTV

Op onze eerste excursie als EvCie willen we jullie meenemen
naar de historische tuin in Aalsmeer. Dit complex beslaat
13.000 m2 en geeft een fantastisch beeld van de ontwikkeling
van kwekerijen van circa 1700 tot 1940. Op het complex staan
verschillende soorten planten, bloemen, fruitbomen en
groenten, waarvan sommige ook te koop zijn in de bijbeho-
rende tuinwinkel.

Ook zijn er een permanente tentoonstelling en verschillende
opstallen waar we goed kunnen zien hoe de kwekers door de
tijd heen hun werk deden. Daarnaast is er op 28 mei ook een
heuse, ouderwetse veiling waar we ook zelf aan mee mogen
doen!

Heeft u interesse ons te vergezellen naar deze mooie, histori-
sche plek? En lijkt het u leuk samen met medetuinders en
verenigingsgenoten een middag door te brengen? Laat het
ons weten via evcie@vtvnaarden.nl of bel met Peter Prinssen
(tuin 416) op 035 � 772 4503. Wij zullen u dan verder informe-
ren.

Lezing biologische plaagbestrijding (gratis)

Donderdag 2 juni 2016, 20u00 � 21u00, clubhuis VTV

Het groeiseizoen is begonnen en dat betekent vaak dat we te
maken krijgen met plagen. Spint, kevers, aaltjes, noem maar
op. Ze zijn in staat de groei van de plant te remmen, de vat-
baarheid voor ziektes en schimmels te verhogen en zelfs de
oogst te vernietigen. Dus zijn we ze liever kwijt dan rijk. Maar
chemische middelen willen (en mogen) we niet gebruiken en
de producten van Ecostyle zijn ook niet altijd de oplossing.

Een expert van het bedrijf Biocontrole geeft ons donderdag-
avond 2 juni een kijkje in de wereld van biologische plaagbe-
strijding. Welke plagen zijn er zoal? Hoe kun je die biologische
bestrijden? Zijn kennis en expertise kan ons wellicht een
handje helpen in het voorkomen, herkennen én bestrijden van
onze plagen.

Heeft u interesse deze lezing bij te wonen? Stuur ons een mail
naar evcie@vtvnaarden.nl of bel met Jaap Kolk (tuin 436/437)
op 06 � 2290 7379. Wij zullen u dan verder informeren.

Paasfeest

Terugblik Paasfeest

Op 26 april hebben we met onze allerkleinsten het traditio-
nele paasfeest gevierd. Ongeveer 25 kinderen in de leeftijd
van 2 tot 12 jaar hebben op deze ochtend genoten van een
keur aan activiteiten. Ze konden onder meer eieren schilderen,
paasmandjes maken en naar hartenlust kleuren en tekenen.
De kers op de taart was natuurlijk het zoeken van de choco-
lade-eitjes die de paashaas verstopt had. We vrezen alleen dat
niet alle eitjes gevonden zijn, dus zou kunnen dat u ergens dit
jaar nog een eitje vindt in de buurt van het clubhuis.
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Taartenwedstrijd op de opendag:

Voor de jaarlijkse wedstrijd willen we u oproe

pen uw mooiste of lekkerste taart te maken.

Het enige wat we daarbij vragen, is dat de

taart een relatie heeft met de moestuin. Of het

groente of fruit is, maakt niet uit.

De bezoekers laten we de taarten beoordelen,

waarbij de winnaar(s) een mooie prijs tegemoet

kan/kunnen zien.

Evenementen - zomer
 
28 mei � Excursie Historische Tuin Aalsmeer
 
02 juni � Lezing biologische plaagbestrijding
 
10 juli � Open dag VTV Naarden
 
 
 

Evenementen - najaar
 
24 sept � Oogstfeest
 
Aug/sept � Lezing (onderwerp volgt nog)
 
Sept/okt � Excursie zaadhandel Vreeken en Villa Au-
gustus Dordrecht
 
 

Plantjesruildag

Terugblik Plantjesruildag
 
De jaarlijkse plantjesruildag vond dit jaar plaats op 7 mei.
Verschillende tuinders hebben hun teveel gezaaide en opge-
kweekte plantjes op de tafel voor het clubgebouw te ruil
aangeboden. Naast de gebruikelijke tomaten en courgettes
waren er ook vlinderbloemen en een heuse waterton te be-
wonderen. Onder een stralend blauwe hemel hebben rond de
100 plantjes een nieuwe eigenaar gevonden.
 
Een mooi resultaat, maar wel met de boodschap dat we als
EvCie volgend jaar eerder de datum en het 'evenement' zullen
communiceren. Zo kunnen nog meer (verschillende) plantjes
een nieuw huis, of liever tuin, vinden.

Open Dag VTV
 
10 juli 2016, 11u00 � 16u00, VTV-complex
 
Op 10 juli aanstaande staat onze Open Dag op de agenda. Ook
dit jaar maken we er een mooie dag van, alleen op een iets
andere wijze dan we altijd gedaan hebben. We willen dit jaar
de focus leggen op onze eigen tuinen op het complex. We
kunnen de bezoekers van de Open Dag laten zien en ervaren
hoe het is een moestuin te hebben en wat daar omheen alle-
maal mogelijk is.
 
De opzet is dat we tussen de 10 en 20 tuinen willen openstel-
len. De betreffende tuinders zijn op hun tuin om de bezoekers
eventueel rond te leiden. Ook willen we de bezoekers laten
zien welke hobby�s we zo allemaal uitvoeren in relatie tot onze
moestuinen. We kunnen laten zien dat we wecken, jam
maken, schilderen, bloemschikken, enzovoort.

Naast het openstellen van tuinen zullen we ook andere acti-
viteiten faciliteren. Bij het clubhuis kunnen de normale ver-
snaperingen verkregen worden, maar ook zullen we een
theeschenkerij aanbieden: met (on)kruiden uit de eigen tui-
nen, zoals munt, lavendel, kamille, citroenverbena, etc. Na-
tuurlijk zal Ton Kloosterman met hulp van De Tweemaster
wederom de schooltuinen presenteren en verschillende kin-
deractiviteiten opzetten. En tot slot, zal het IVN bij monde van
� natuurrondleidingen over het complex verzorgen.
 

Lijkt het u leuk om tijdens de Open Dag uw tuin (eventueel
een deel van de tijd) open te stellen voor bezoekers, geef dat
dan alstublieft door aan ons via evcie@vtvnaarden.nl of bel
met Malou Overmeer op 035 � 694 5403. Ook horen wij dan
graag van u of u een hobby heeft die u ook wilt laten zien
(maar dat hoeft natuurlijk niet persé).
 
Wij zullen natuurlijk de media (internet, kranten, etc) gebrui-
ken om de Open Dag onder de aandacht van het grote publiek
te brengen. Maar eigenlijk willen we veel liever dat u zelf komt
en uw vrienden, buren, kennissen en familie meeneemt. Zodat
we met z�n allen kunnen laten zien hoe mooi ons complex en
hoe gezellig, divers en interessant onze vereniging is. Tot 10
juli!
 
Met vriendelijke groet,
Jaap Kolk
Malou Overmeer 
Peter Prinssen
Michele Verberne
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Achter het tuinhek
nr. 147, Coen Beeker
Als je langs de tuin van Coen loopt, zie je op een rek tegels
met primitieve tekeningen staan. Als je dichterbij komt, blijken
het rotstekeningen uit de Sahara te zijn, geschilderd op een
soort keukentegels. Menigeen zal er wel eens langs gelopen
zijn. Het triggerde ons eens met deze tuinder te gaan praten.
 
Het valt direct op, op dat dit niet een �gemiddelde tuin� is. Er
staan veel bessenstruiken op het perceel, takkenrillen, een
groot insectenhotel en een vijver, maar geen groente.

Coen Beeker

Coen Beeker vertelt ons dat dit een tuin voor vogels en ande-
re dieren is. Ze vinden hier kruisbessen, druiven, rode en witte
bessen, frambozen, appels en pruimen. Hij hoopt nog op een
egel (die hier een zeer beschutte, ideale plek zou aantreffen).
Er volgt een krachtig pleidooi voor het helpen van bijen. De
bijensterfte beschouwt hij als een groot probleem. Een groot
insectenhotel maakt dan ook deel uit van de tuin, evenals een
poeltje voor kikkers en salamanders. De tuin is op deze manier
ingericht, omdat Coen weinig tijd voor de tuin heeft. Een deel
van het jaar is hij in Frankrijk(Haute-Saône), waar hij in 1997 
een boerderij met atelier kocht, een vaste stek niet al te ver
weg en niet zo heet als de Sahara. Ook in Frankrijk heeft het
�wild life� een voorliefde. Een moestuin met veel vruchtenstrui-
ken en een oude droom in de vorm van een acacia- en beu-
kenbos met veel vogels verwezenlijkte hij daar.
 
Rond 1990 streek Coen op ons complex neer via een vriend.
Die adviseerde hem een tuin als ideale manier om je gedachten
te verzetten en voor de noodzakelijke beweging. Coen had
toen een hartoperatie achter de rug en had van de arts het
advies gekregen meer te gaan bewegen. Het fietsen naar de
volkstuin leek hem de ideale manier. Het gaat hem dus meer
om de fietstochtjes dan om de tuin zelf.
 
Coen is de zoon van een boer in Limburg. Hij ging graag mee
op pad met de boswachter van kasteel Arcen. Dat sprak hem
zo aan, dat hij boswachter wilde worden. De boswachtersop-
leiding in Velp was echter te duur om te volgen, als zoon van

een boerengezin. Na de mulo en de HBS, ging hij uiteindelijk
urbane (stedelijke) planologie en culturele planologie stude-
ren in Nijmegen. Die combinatie leek hem heel interessant. In
de culturele planologie wordt bij het ordenen en inrichten van
de openbare ruimte bijzondere betekenis toegekend aan de
cultuur en cultuurhistorie van het gebied. Hierbij heeft hij zich
verder toegespitst op Afrika.
 
Van 1968 tot 1977 woonde hij met zijn gezin in Tunesië en
was betrokken bij diverse planologische projecten. Hij werkte
er onder aan een project voor de Tunesische equivalent van
Staatsbosbeheer. Voor zijn werk vloog Coen vele malen over
de Sahara. Wij kennen de Sahara nu als een woestijn, een erg
droog gebied. Maar 10.000 jaar geleden brak daar een natte
periode aan, die 6000 jaar duurde. Het grote gebied (8 x
Frankrijk) was toen deels vruchtbaar. Het water stroomde naar
zeven grote meren. Over de bewoners van destijds is weinig
bekend, in elk geval woonden er grote dieren. Dat is te zien
op de in rotsen en grotten gegraveerde en geschilderde teke-
ningen. Ze werden met oker in diverse tinten ingekleurd. Hoe
men die verf bereide en hanteerde is onbekend. Coen raakte
gefascineerd door deze vroege kunstvorm.
 
Vier jaar werkte Coen vanuit de  Verenigde Naties(FAO) om
de Tunesische Staatsbosbeheer te ondersteunen om mensen
zoveel mogelijk op het platteland te laten blijven wonen in
plaats van in de spontane nederzettingen die zich rondom de 
grote steden vormde en waar weinig mogelijkheden waren.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld watervoorziening enz. Hier in
de uithoeken van Tunesië werd zijn voorliefde voor bosbouw
weer aangewakkerd. Ruim 8 jaar woonde Coen met zijn gezin
in Tunesië.
 
Na terugkeer in Nederland werd hij benoemd tot docent aan
de Vrije Universiteit van Amsterdam en later de UVA. De op-
dracht was zich te gaan richten op de urbane (stedelijke)
planning van Afrika of te wel praktische planologie toegespitst
op ontwikkelingslanden. Concrete oplossingen als bijdrage.
Hij nam in die hoedanigheid gedurende 7 jaren vaak groepen
studenten voor een maand of drie mee naar zijn geliefde
Afrika, zoals naar Ouagadougou, Port Sudan en Addis Ababa.
Ook keerde hij regelmatig terug naar Tunis. Daar had hij ook
al eerder een stuk van de Sahara verkend in het zuiden van
het land.
 
Tot 2003 bleef hij bij de universiteit van Amsterdam en ging
toen met pensioen. De liefde voor rotstekeningen kwam na
dit pensioen.
 
De betekenis van de rotstekeningen intrigeert Coen in hoge
mate. Een deel kan liggen in bescherming tegen het boze oog,
bijvoorbeeld. De rots kunstenaars (zoals de Toeareg, de Peul,
krijgers, veehoeders en jagers), lieten met de tafrelen zien dat
er toen al een cultuur van hoogstaand niveau was. De oudste
rotstekeningen van deze soort zijn die in de grotten van Las-
caux in Frankrijk, van ruim 30.000 jaar oud. In Frankrijk waren
het grottekeningen; de eerste schilderkunstuiting(30.000 jaar
geleden).Ze werden dus ook in Europa gevonden. Kunstenaars
als Miro, Klee en Picasso raakten geïnspireerd door deze
kunstvorm.
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Na zijn pensionering volgde Coen onder andere een cursus
Buiten Schilderen bij Natuurmonumenten in �s Graveland. Zo
werd hij aangezet zijn creatieve kant verder te ontwikkelen.
In Frankrijk maakt hij nu �Sahara tegels� in zijn atelier, als
eerbetoon aan de vroege kunstenaars. Hij trekt met een
ballpoint eerst afbeeldingen van rotstekeningen over uit het
boek  �Art Rupestre du Sahara� (van Henri j. Hugot). Dat doet
hij met carbonpapier op tegels, en kleurt ze daarna in op eigen
wijze en met kleuren die hij zelf mengt met olieverf. Tot slot
gaat er een matte laklaag overheen. Het grote voordeel van
tegels is, is dat je ze buiten kan laten staan.
 
Je kunt eens gaan kijken naar de kleine expositie op zijn tuin,
om te zien hoe dat eruit ziet.

Door de techniek van nu is er in de droge Sahara hier en daar
weer leven mogelijk en zie je dat de vegetatie weer toeneemt,
mits je de toename van dieren (die eten de vegetatie) en de
mensen (die kappen bos voor vuur en inkomsten) in toom
houdt.
 
Een ander project waar Coen mee bezig is, betreft de goed-
kope en eenvoudige toepassing van zonne-energie om te
koken. Hij liet studenten van een technische universiteit een
lichte en goedkope kartonnen �doos� bekleed met zilver folie
ontwikkelen, dat door de een uitgekiend gebruik van het
brandpunt een (zwarte) pan een maaltijd in een plastic zak
gaart: de CooKit solar cooker. Na een paar uur sudderen heb
je een eenpansmaaltijd klaar. Het kost bijna niks en je kunt er
vele arme gezinnen mee voorzien van een kookbron. Coen
heeft de CooKit voor ons op zijn tuin gedemonstreerd. Het

resultaat na een paar uur wachten op een zonnige dag was
een heerlijke pan soep. Maar ook coq au vin kun je er op een
zonnige dag in bereiden. http://shop.solarcookers.org/.
 

CooKit

In Frankrijk konden Coen en zijn vrouw onlangs een stuk
bosperceel kopen, op fietsafstand van zijn huis daar. Dan kan
hij toch zijn jeugddroom om boswachter te worden een
beetje verwezenlijken. En het vereist weer wat beweging om
er te komen. Hij kocht bij kringloopwinkels diverse tentjes, om
die op verschillende punten op zijn perceel op te zetten. 
 
Voordat Coen voor een tijd weer vertrekt naar zijn boerderij
met bos perceel(op fietsafstand van de boerderij)in Frankrijk,
 wil hij ons ten slotte desgevraagd nog wel een paar tips geven:
 
Als hobbytuinders zouden we nog meer bloemen(zoals stok-
rozen enz.) moeten planten ten gunste van de bijenstand, die
uitgeroeid raakt als de mens er niet snel meer aan doet. Al zou
iedereen maar 10% van z�n  tuinoppervlak met bloemen be-
planten,  dan help je al mee aan het stoppen van de bijenaf-
name. Ook het maken van insectenhotels is echt de moeite
waard.
 
Net zo�n goed idee zou het zijn om een poeltjesroute op het
complex aan te leggen voor waterdieren. Groot en diep
hoeven de vijvertjes niet te zijn. Met een schop, wat vijverfolie
en waterplantjes kom je een heel eind. Dit komt de biodiver-
siteiten enorm ten goede. Zo kunnen kikkers en salamanders
van de ene naar de andere tuin hoppen. Wel zorgen dat deze
diertjes een mogelijkheid(bijv. een stok) hebben om eruit te
komen. Denk aan natuurbruggen en het laten aansluiten van
natuurgebieden op elkaar, maar dan in het klein. Het brengt
daarnaast veel leven in een tuin.
 
Gelijk aan de slag dus!
 
Malou Overmeer en Manda-Marieke Schuurer
 
NB: Tot 28 juni is de expositie �Rotstekeningen in de Sahara�
van Coen Beeker in de bibliotheek in Muiden te zien. Wil je
meer weten over de rotstekeningen? Je kunt contact opnemen
via coenbeeker@gmail.com
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Vogelnetten
 
Manda-Marieke Schuurer
FACEBOOK; 2 MEI
 
Er zat gisteren weer een vogel gevangen in een fruitkooi. Her
en der zijn alweer vroege gewassen onder netten gezet, met
als hoogtepunt straks de aardbeientijd. Het scheelt zoveel
vogelleed als we blauwe netten gaan gebruiken, een kleur die
vogels lijkt af te schrikken of die ze beter waarnemen dan
zwart of groen. Op internet zijn ze makkelijk te vinden
(Zaadhandel van Der Wal, De Wiltfang) en ook tuinadviescen-
trum Vaarderhoogt in Soest heeft ze. Het wordt tijd dat de
verenigingswinkel ze gaat verkopen! Dichtgeweven gaas of
vitrage werkt ook.
 
http://www.dewiltfang.nl/producten/details/?artdetail=43891-
&webgroupfilter=55088
 
Vogelnet 4x5m, blauw
Netten voor zaaibedden, moestuin, bessen en bijvoorbeeld de
aardbeien. Ook voor kleinfruit, kersenbomen en grote
fruitbomen
 
U beschermt uw begroeiing tegen ongenode gasten.
 
Blauw weert vogels, in tegenstelling tot zwarte of groene
netten. Bij ons alleen verkrijgbaar in blauw, omdat alleen díe
kleur vogels afschrikt en daardoor vogelsterfte door verstrik-
king kan worden voorkomen. (Men denkt dat vogels de
blauwe netten zien als water, waardoor ze er niet in de buurt
komen.)
 
Het net is waterafstotend en UV bestendig.
 
Productinformatie:
Materiaal Polyethyleen
Maten 5 x 4 meter
Maaswijdte 25 x 25 mm
Kleur blauw

 

Informatiebord
 
 
Informatiebord zoekt aandacht;-).
 
Waarschijnlijk is het jullie wel opgevallen dat de informatie-
borden op het complex niet up-to-date zijn. Info blijft te lang
hangen, nieuwe info en/of leuke (kranten)berichten worden
niet altijd opgehangen.
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die hierover de verant-
woording wil nemen. Lijkt het je leuk om dit te willen doen,
dan horen we dat graag! Voor degene die dit wil doen, vervalt
de jaarlijkse tuindienst.
 
Reageren (of voor meer info) mag via Facebook, mail of tele-
foon leonavanduivenvoorde@gmail.com, 0614193334).

 

Vraag en 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.
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Tuinhuisverzekering
Voor onze leden is het mogelijk om uw tuinhuis te verzekeren.
U wilt er liever niet aan denken, maar er bestaat altijd de kans
dat er iets met uw tuinhuis gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan
stormschade, een brand die uw tuinhuis verwoest of aan een
brutale inbraak waarbij veel schade is ontstaan.

Unieke samenwerking AVVN en Europeesche Verzekeringen
Het AVVN is een samenwerkingsverband aangegaan met de
Europeesche. Zij hebben een speciale tuinverzekering samen-
gesteld voor bij het AVVN aangesloten hobbytuinders en
abonnees op De Tuinliefhebber.
 
Wat krijgt u met de Tuinhuisverzekering vergoed?
De Tuinhuisverzekering van de Europeesche verzekert uw
tuinhuis en uw eventuele meeverzekerde inboedel voor
schade als gevolg van:
- Brand en ontploffing
- Blikseminslag en inductie
- Inbraak
- Storm
- en Luchtverkeer.
 
Daarnaast heeft u ook recht op vergoeding van:
 
- Bereddingskosten: Hiermee bedoelen we de kosten die
worden gemaakt om een uitbreiding van de schade te voor-
komen. 
- Expertisekosten: Na een schade stelt een expert doorgaans
de precieze schade vast. De kosten die hieruit voortkomen,
noemen we expertisekosten. 
- Salvagekosten: Dit zijn kosten die direct na een schade
moeten worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de kosten
van de hulpverlening. 
 
Een beperkte dekking (10% van het verzekerde bedrag) geldt
tot slot voor:
 
- Opruimingskosten (bijvoorbeeld na brand of explosie).
- Noodzakelijke kosten vervoer en opslag van verzekerde
objecten. 
- Extra kosten voor maatregelen die u in verband met een
verzekerde gebeurtenis verplicht door de overheid heeft

Inbraak januari 2016

moeten nemen. 
 
Wat kost de Tuinhuisverzekering?
De hoogte van de premie hangt af van de grootte van uw
tuinhuis en de waarde van uw eventueel meeverzekerde in-
boedel. Een voorbeeld:
 
Tuinhuis (bouwmateriaal: hout* ):   10.000,- 
Inboedel / inventaris in tuinhuis:   5.000,- 
Jaarpremie:   54,- * 
 
Is uw tuinhuis van steen gebouwd? Dan gelden er andere,
goedkopere tarieven.
* = Premiebedrag excl. eenmalige poliskosten en 21% assu-
rantiebelasting.
 
Wilt u een offerte aanvragen?
Wilt u graag weten wat de mogelijkheden van de Tuinhuis-
verzekering voor u zijn? U kunt heel eenvoudig een offerte
aanvragen via de onlinemodule op de website van de AVVN.
Klik op �Login voor abonnees� om naar de module te gaan.
Het wachtwoord staat in de laatstverschenen De Tuinliefheb-
ber (TUINAARDE). Na ontvangst van uw aanvraag stuurt de
Europeesche u een polis op maat.  
 
Vragen en meer informatie?
Voor vragen of voor meer informatie over de Tuinhuisverze-
kering van de Europeesche kunt u contact opnemen met het
AVVN:
telefonisch 030 670 1331 of per e-mail info@avvn.nl.

Velt Ecotuindagen
Op 4 en 5 juni  zijn er de Velt Ecotuindagen. In onze omgeving
neemt het aanbod toe, dus neem je kans waar en bezoek zo�n
open tuin ter inspiratie.
 
Tijdens de Ecotuindagen ontdek je de geheimen van ruim 190
fantastische sier- en moestuinen, boomgaarden, gezins- en
stadstuinen. En allemaal onbespoten. De Velt-ecotuindagen
zijn dan ook het moment om te genieten én inspiratie op te
doen.
 
Tuinen in onze omgeving die zijn open gesteld:
-        In Huizen de bloemrijke moestuin van Jeltje Lijnberg, 
op het complex van de Volkstuinvereniging aan de Friesewal
42. De tuin ligt in een voormalige boomgaard, er is op het
complex een bijenstal en er zijn nog meer tuinen van Velt-ers
op het complex (za en zo)
 
-        In Soest de landelijke sier- en bostuin van de familie Luth
rond hun zeer oude (gerestaureerde) woonboerderij Eycken-
dal, aan de Jachtlustlaan 68. Er is een kleine moestuin met
kruidengedeelte, een siertuin met een boomgaardweide met
schapen, en aansluitend een natuurlijk gebied met twee grote
poelen.(za en zo)
 
Op http://www.velt.nu/ecotuindagen vindt u nog meer tuinen
in onze omgeving die zijn opengesteld.
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Vergeten groenten
FACEBOOK VTV NAARDEN
 
Vergeten groenten
 
Elle Burghgraaff heeft het bericht van Paul Hoftijzer gedeeld.
2 mei 2016
 
Hebben jullie ook zo veel paardenbloemen op of rond jullie
tuin? Paul Hoftijzer heeft lekkere recepten verzameld. Ik ga
ze proberen. Een pot thee getrokken van 5 bloemetjes (zonder
bodem, die is bitter) vind ik lekker!
 
Paul Hoftijzer              Eetbare wilde planten
30 april 2016
 
PAARDENBLOEM: een wild en vroeger veel vaker dan nu ge-
teeld gewas, dat men bijna het hele jaar kan eten. Maar nu in
het voorjaar of als ze in het jaar na een periode van regen
weer opnieuw uitlopen het lekkerste, maar eigenlijk bijna het
hele jaar oogstbaar. En paardenbloem geeft eindeloze variatie
in de keuken. En daarvan maakten onze voorouders veel meer
gebruik dan wij nu. Te gebruiken rauw en gekookt, in salades,
soepen, sauzen, groenteschotels, pannenkoeken en gebak.
Voor wijn, bier en gewone drankjes.... kortom een plant om
van te houden.
(en zelfs ons konijn is er dol op!)
http://www.nederlands-dis.nl/basis/eten-uit-de-natuur/uit-de-
natuur-of-je-tuin-paardenbloem/
 
Elle Burghgraaff heeft een foto van Dora-besparen gedeeld.
20 april 2016 
Is echt waar! Ooit wortelloof gegeten? Ik wel, zo uit de tuin,
als ze gedund moesten worden direct in de mond! Lekker!
De Geleende Wijsheid Van Tante Dora
Als de mens het �onkruid� niet slechts zo uit de grond zou
rukken, maar eenvoudig zou opeten, is deze mens niet alleen
van het onkruid verlost, maar zou dan ook nog gezond wor-
den.
JOHANN KUNZLE
Zwitserse �kruidenpastoor�, leefde en werkte van 1857 tot
1945. Behoort met Sebastiaan Kneipp tot de beroemdste ka-
tholieke geestelijken die zich met alternatieve geneeskunde
onder andere met planten bezig hield.
 
Elle Burghgraaff heeft het bericht van Nederlands Dis gedeeld.
8 april 2016
Voor de liefhebbers van vergeten groenten.
Nederlands Dis
IEDEREEN HEEFT HET WELEENS OVER EEN BRAVE HENDRIK -
maar denkt er niet bij na dat BRAVE HENDRIK een oude
groente is, die men juist nu zou moeten oogsten. Brave hendrik
groeit hier zelfs in het wild... maar wil men een echte voor-
jaarsgroente in de moestuin, dan zou men Brave Hendrik eens
moeten aanplanten of zaaien. Dit is nu echt een oud gewas
dat vergeten groente genoemd mag worden.
 
http://www.nederlands-dis.nl/�/h�/brave-hendrik-in-roomsaus/
NEDERLANDS-DIS.NL

 
Elle Burghgraaff             2 april
 
Nog iemand last van zevenblad? Aan het eind van het artikel
staan de recepten om ze op te eten.
Zevenblad (Aegopodium podagraria L.), de plant die menige
tuinierder al een hartverzakking heeft bezorgd, vanwege het
onuitroeibare wortelstelsel, is een in Nederland zeer algemeen
voorkomende wilde eetbare plant.
Zie:  HERBASANITAS.NL
Reacties:
Peter Prinssen;   Vroeger hielp alleen nog round up tegen die
tuinmansverdriet. Oei dit is vloeken in de kerk. 
A.j. Fine; veel kalk schoffelen doen het goed op zure grond gr
Ton 
 
 Leona van Duivenvoorde            1 mei
Ecotuinweetjes. Zevenblad onderdrukken met Geranium
macrorrhizum
Het woekeronkruid Zevenblad kan succesvol onderdrukt
worden door op dezelfde plaats Geranium macrorrhizum
( rotsooievaarsbek) te planten. De Geranium macrorrhizum is
een tuingeranium of Ooievaarsbek die niets te maken heeft
met de Pelargonium die in de volksmond verkeerdelijk gera-
nium genoemd wordt.
Geranium macrorrhizum is een snelle groeier die ook snel de
bodem bedekt met zijn uitbundige bladeren. Hij gedijt op veel
grondsoorten, zowel met veel als met weinig zon. Bovendien
heeft hij mooie bloemen en de gekneusde bladeren ruiken
lekker naar citroen. De hommels en de bijen zijn zelfs dol op
de rotsooievaarsbek.
Om het Zevenblad sneller te onderdrukken of bestrijden is het
handig om eerst zoveel mogelijk Zevenblad te verwijderen
vóór je de Geranium aanplant. Wie de witroze bloemetjes van
de Geranium macrorrhizum te kleurloos vindt, kan ook de
paarse versie aanplanten.
http://ecotuinweetjes.blogspot.nl/2013/05/zevenblad-onderdruk-
ken-met-geranium.html
Reacties:
Peter Prinssen; Lijkt op geranium Round Up! 
A.j. Fine;   zevenblad groet op verzuurd grond strooi veel kalk
en veel schoffelen
 Elle Burghgraaff ; Ik ben benieuwd hoelang de geraniums
erop moeten groeien voordat het zevenblad het opgeeft. Ik
ben niet optimistisch. Als je je tuin vol met geraniums of gele
dovenetel zet kun je geen groenten telen! Wel leuk bedacht! 
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Aardbeienplantjes
bestellen:nergens zo
goedkoop!!!
 
U kunt weer aardbeiplantjes bestellen bij onze vaste �huiskwe-
kerij� Erwin Duivenvoorden.
De keus is enorm: maar liefst 31 rassen, verdeeld in vroege,
middelvroege en late rassen en daarnaast nog de doordragen-
de rassen. De prijs varieert van 0,40 tot 0,50   per plant. Bij de
tuincentra in de buurt ben je al gauw het dubbele kwijt. Be-
halve aardbeien levert kwekerij Duivenvoorden ook Pioenro-
zen in 5 variëteiten á 5  /stuk.
De bestellijst krijgt u online toegestuurd. Ook liggen ze in het
verenigingsgebouw in het literatuurrek voor wie niet beschikt
over e-mail.  Ze dienen uiterlijk 29 juli ingeleverd te worden
in onze brievenbus of bij Hans Mobach. Vanaf 6 augustus
worden ze dan geleverd, alleen tegen contante betaling. In-
dien u beschikt over een e-mailadres, zet dat er dan a.u.b. bij,
zo niet dan uw telefoonnummer.

 
Het is verstandig de plantjes in ieder geval voor half september
in de grond te zetten en te voorzien van een kleine gift pa-
tentkali (ca. 10 gram/plant) voor een betere beworteling en
om beter de winter door te komen, dit alles volgens de kwe-
ker. 
Geef niet zo veel stikstof (N). Heel veel informatie over de
aardbeienteelt vindt u op de website van de kweker http://k-
weduivenvoorden.nl/index.php of die van de VTV Oud-Beijer-
land http://www.vtv-obl.nl/aardbeien.htm
Hans Mobach

Biologische honing?
Tegenwoordig is �biologisch� in; ik en velen met mij weten dat
het in veel gevallen alleen maar een naamgeving is om de prijs
per product te kunnen verhogen.
Nu is er in Nederland ook hier en daar �BIOLOGISCHE HONING�
te koop tegen flinke prijzen.
Wij imkers weten niet beter dan dat we al jaren �BIOLOGISCHE
HONING� winnen, maar wij mogen geen reclame maken voor
biologische honing of op het etiket �BIOLOGISCHE HONING�
zetten; dat mag alleen als je gecertificeerd bent als �BIOLOGI-
SCHE IMKER�.
Deze imkers worden gecertificeerd door het orgaan de SKAL
(vraag me niet wat  het betekent) die volgens de EUROPESE
regels beoordeelt of de imker zijn product biologisch verklaard
mag worden.
Voordat je zo een certificaat krijgt, ben je een tijdje verder en
een flinke hoeveelheid euro�s kwijt en die moeten uit de ho-
ning verkoop gehaald worden; dus prijzen omhoog!!!!
Dit jaar zullen er naar alle waarschijnlijkheid 2 NEDERLANDSE
IMKERS gecertificeerd worden als BIOLOGISCHE IMKER!!
Nu blijkt dat de EUROPESE regeltjes hier en daar wat anders
worden toegepast zoals bijvoorbeeld voor koolzaad; voor de
Nederlandse BIO imker is het verboden om bij koolzaadvelden
te staan, in Duitsland mag dit wel???
Volgens  de simpele Imker en het TV programma KEURINGS-
DIENST van WAARDE is het ��ONMOGELIJK BIOLOGISCHE
HONING� gecertificeerd te produceren, omdat er binnen het
drachtgebied (gebied waar binnen de bij foerageert) altijd wel
een bron van verontreiniging aanwezig is.
Denk maar aan het oppervlakte water waar de bijen van
drinken!
Dus er is geen verschil volgens de gewone imker tussen de
honing van de gewone imker en biologische honing van de

Red de bij
http://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Red-de-bij-plant-een-
aardbei/8160
maandag 9 mei 2016             Michel Franken
 
Red de bij, plant een aardbei!
Met behulp van aardbeienplanten kan je meten hoe hard de
insecten bij jou in de buurt hun best doen om plantjes te be-
stuiven. Want, veel insecten betekent mooie aardbeien en
weinig insecten betekent misvormde aardbeien.
Naturalis Leiden is een onderzoek gestart naar de hoeveelheid
bestuivers in jouw achtertuin en/of balkon.
Naturalis roept op om zelf de bestuivers in de gaten te houden
en vervolgens naar het resultaat van de bestuiving te kijken.
Mooie, ronde aardbeien geven immers aan dat er voldoende
bestuivers in de buurt zitten. Als er een tekort aan bestuivers
is, worden de aardbeien niet mooi rond, maar krijgen ze gekke
vormen en zitten de pitjes vaak heel dicht bij elkaar.
Dit is wat je te doen staat:
1. Koop een aardbeienplant.
2. Meld je aan op Bijenradar.nl
3. Fotografeer de bijen en insecten op je aardbeibloem, en
vervolgens de aardbeien die je plant geeft.
En stuur deze foto's op naar Naturalis!

gecertificeerde Nederlandse imker (behalve de prijs dan!).
Honing die in Nederland als �BIOLOGISCHE HONING� (op etiket
vermeld) verkocht wordt, komt tot nu toe niet uit Nederland.
Op dit moment is er bij AH honing te koop met speciale ver-
meldingen op het etiket zoals �MONOFLORARE HONING�
hetgeen betekent: honing van een bloemsoort kan bijna niet
zeker niet als het Nederlandse honing is.
Daarom zijn er in het verleden regeltjes gemaakt waarin staat
hoeveel procent stuifmeel korrels van een bepaalde soort
minimaal in de honing moeten zitten. De conclusie is dus dat
honing gehaald bij de imker goede (ecologische biologische)
honing is. Wat er in de winkel te koop is, zijn vaak mengsels
van honing uit de hele wereld vaak met uitbuiting van de
honing winners.
Uitzonderingen hierop is de acacia honing; die meestal uit oost
europa komt.
Gr. Jan Verrier
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Tuinieren brengt
niet altijd geluk, je
kunt er ook dood
ziek van worden
Brian Kabbes is noordelijk kweker van botanische rariteiten
en tuinpublicist
4 april 2016
 
Tuinieren brengt niet altijd louter vreugde, je kunt er ook
doodziek van worden. Letterlijk. Een aantal tuinplanten heeft
de naam levensgevaarlijk giftig te zijn, maar is die slechte naam
wel altijd terecht?
De definitie van een giftige plant is niet eenvoudig te geven.
Veel hangt af van de hoeveelheid plantendelen die je binnen-
krijgt. Niet voor niets schreef de Zwitserse geneesheer The-
ophrastus Bombastus von Hohenheim, beter bekend als Para-
celsus: ,,Alle dingen zijn gif, en niets is zonder gif, alleen de
dosis maakt uit of iets een gif is.��
Een hele mond vol, maar je zou niets anders verwachten van
iemand die Theophrastus Bombastus heet (je moet als ouders
wel erg van het padje zijn om je kleine spruit een dergelijke
naam te geven). Wat hij bedoelde is dat in de farmacie plan-
tengiffen in kleine doses worden ingezet als geneesmiddel,
terwijl hogere doses beslist schadelijk zouden zijn voor de
gezondheid.
 
Geruchten
Er doen over giftige planten de wildste geruchten de ronde.
Val nooit in slaap onder een bloeiende slaapbol (of klaproos),
want dan wordt je nooit meer wakker, is een goed voorbeeld
van dergelijke nonsens. De naam slaapbol slaat op het vroe-
gere gebruik van de plant. Uit het opiumhoudende melksap
werd vroeger een probaat, maar ook erg gevaarlijk slaapmid-
del gemaakt.
 
Gevaarlijke bessen
Een ander voorbeeld van volksgeloof is dat je blauwe en
zwarte bessen rustig kunt eten, maar roodgekleurde bessen
moet laten hangen. Dit fabeltje is volstrekt onwaar en nog
gevaarlijk ook. Er zijn eetbare rode bessen (aalbessen, fram-
bozen, cranberry�s etc.) maar ook zeer giftige (lelietje-van-da-
len, kamperfoelie), zoals er ook eetbare zwarte/blauwe bessen
zijn (bosbessen, bramen) en dodelijk giftige (salomonszegel,
klimop, wolfskers).
 
Vingerhoedskruid
Vraag aan een willekeurige tuinier de meest giftige plant te
noemen die er in tuinen voorkomt en grote kans dat het
vingerhoedskruid genoemd wordt. Dat is deels terecht, Digi-
talis is een giftige plant die stoffen bevat die de hartslag
kunnen reguleren. Deze stoffen mogen alleen onder dokters-
toezicht gebruikt worden, omdat er anders kans is dat de
hartslag wel erg drastisch gereguleerd wordt. Anders gezegd:

gevaar ondervinden, aangezien Digitalis afstotend bitter
smaakt en braakopwekkend werkt. De kans dat je een dode-
lijke dosis binnenkrijgt is daardoor gelukkig klein.

 

 
Taxus
Veel gevaarlijker, zeker voor kinderen, is de venijnboom of
Taxus. De bomen dragen aantrekkelijke vruchtjes, waarvan de
rode (zelden gele) zaadrok � het omhulsel � weliswaar niet
giftig is, maar het zaad binnenin het levensgevaarlijke taxine
bevat. Denk daar niet te lichtvaardig over, enkele bessen zijn
voor kinderen al levensbedreigend. Behalve de zaden, zijn ook
de naalden dodelijk giftig.

 
 

Hoewel verschillende tuinplanten in meer of mindere mate
giftig zijn, is er weinig reden paniekerig te worden, al blijft
het verstandig op te letten met kinderen en (huis)dieren.
Normaal gesproken kun je alle gangbare tuinplanten met
blote handen aanpakken, maar moet je honderden vinger-
hoedskruidplantjes wieden of in het voorjaar de monnikskap
willen delen, trek dan even handschoenen aan.
En tot slot, bedenk dat de kans dat de tuin je levensvreugde
schenkt véél groter is dan de kans dat je er doodziek van wordt.
 
Deel dit artikel met jouw vrienden...
   Google   Facebook21LinkedIn   Pinterest  E-mail      Print
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Contactgegevens

Elke zaterdagochtend kunt u in de kantine gratis koffie drinken. Kom ook eens gezellig langs.

Bestuur

Voorzitter: Elzeba Kleiss 06-53727163 elzeba@xs4all.nl

Secretaris en

Ledenadminstratie: Leona van Duivenvoorde 06-14193334 leonavanduivenvoorde@gmail.com

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

Beheer complex: Jan Landwaart 06-52580944 j.landwaart@hotmail.com

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

Technische zaken: Vacant

Commissies

Beheer website: Theo van Gog 035-6948351 dezaaier@vtvnaarden.nl

Jaap Kolk 06-22907379 dezaaier@vtvnaarden.nl

Beheer kantine: Krista Landwaart 06-41249767 j.landwaart@hotmail.com

Vera Hazelaar-Ruisendaal 06-48942467 hazelaarj@gmail.com

Activiteiten commissie: Elzeba Kleiss 035-6953328 elzeba@xs4all.nl

Jaap Kolk 06-22907379 jghkolk@gmail.com

Malou Overmeer 035-6945403 m.l.overmeer@hetnet.nl

Michèle Verberne 035-6940097 familieverberne@gmail.com

Peter Prinssen 035-7724503 pw58prinssen@xs4all.nl

Winkel en  inkoop- Hans Mobach 035-6946320 hansmobach@ziggo.nl

distributie zaden Chris Koopman 035-6947737

Ruud Beek 035-6944573 rrbeek@ziggo.nl

Paul Schilder 035-6946963 schilder140@zonnet.nl

Henk Mei 06-22518100 h.m.mei@casema.nl

Redactie nieuwsbrief: Nico Bader 035-6946222 nico.bader@stichting-pythagoras.nl

Manda-Marieke Schuurer 035-6953553 mandamarieke@hetnet.nl

Leona van Duivenvoorde 06-14193334 leonavanduivenvoorde@gmail.com
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