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Van de Redactie
 
Woorden van de voorzitter, bestuurszaken en de gedane en komende activiteiten van de evenementen-commissie. Verder
aandacht voor onder meer lavameel, vakantiestekjes, inmaken en bewaren.
Het lijkt ons interessant te inventariseren wat er op de tuin zoal leeft en groeit.
Via Facebook zijn er al een aantal meldingen; zie hiervoor pagina 12 + 13. Meld wat leeft en groeit in uw tuin aan de redactie.
Malou interviewde Manda- Marieke, de Gooi en Eembode Leona en Jaap.
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Chris Breeuwer, Elle Burghgraaff, Leona van Duivenvoorde, Elzeba Kleiss, Adri van Kooten,
Malou Overmeer en  Manda-Marieke Schuurer-van Zelm. Waarvoor dank.
Speciale dank aan Leona en Manda-Marieke voor het mee-denken en mee- samenstellen van deze nieuwsbrief.
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! Veel bytes, geen probleem; stuur via wetransfer.com.
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 website van de vereniging; hier veel informatie ook over actuele
zaken.
De Facebook pagina van de vereniging telt reeds 62 leden; nog 100 leden te gaan.
Een mooie nazomer,
Nico Bader
 
Op de voorzijde; paarse Kardoen (foto Leona van Duivenvoorde) en de Open dag (foto�s Michele Verbene en Eduard Van de
Kraats); Foto hieronder; paardebloempluis van Elzeba Kleiss
 
Deadline voor de volgende nieuwsbrief is 15 november 2016.
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Beste medetuiniers,

" in iedere verandering verbergen zich duizend
mogelijkheden"
 
Ik wist natuurlijk dat de paddenpoel en het landje erom heen
zouden worden opgeknapt.
Maar ik schrok toch toen ik enkele weken geleden op zater-
dagochtend op de tuin kwam!
Alles rond de paddenpoel plat gemaakt met de bosmaaier en
de bomen , die er stonden, omgezaagd. Wat een treurige
aanblik! Nu is dat altijd schrikken als je rigoureus moet ingrij-
pen in de natuurlijke processen. Kijk maar eens hoe verschrik-
kelijk het eruit ziet als je een Taxushaag flink terugsnoeit. Toch
is dat soms nodig om weer een mooie dichte haag te krijgen.
En datzelfde geldt voor ons stukje "natuur". Ook de VTV
ontkomt niet aan een stuk natuurbeheer. De paddenpoel was
helemaal dicht geslibd en er was geen kikker meer in  te be-
kennen, de notenboom was behoorlijk scheefgezakt en zou
bij een flinke storm het loodje leggen en daarbij de hele
paddenpoel beschadigen. Ook was er een enorme monocul-
tuur aan �t ontstaan van springbalsemien en moerasspirea.
Omdat de VTV de drie lieveheersbeestjes van natuurlijk  tui-
nieren graag willen behouden, is besloten om het stukje in en
om de paddenpoel te renoveren. Het plan is om er een
zaadmengsel van wilde planten, die insecten aantrekken, te
zaaien, de poel uit te baggeren, zodat er weer padden, kikkers
en salamanders in kunnen leven en een vlinderstruik te
planten, zodat onze entree en tevens visitekaartje van de tuin
weer een mooie,natuurlijke uitstraling krijgt.
Het project is veel werk, maar met een flink aantal vrijwilligers
onder de bezielende leiding van Jan Landwaart gaat het alle-
maal voor elkaar komen!
Ik ga ervan uit dat alle leden hier begrip voor kunnen opbren-
gen en tevens het geduld om op het mooie resultaat te
wachten. En geduld hebben we, anders waren we geen tui-
niers geworden!
 
Tuingroet, 
Elzeba Kleiss
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Tips
Lavameel: 
Chris Breeuwer: De link hieronder heeft betrekking tot lavameel en vertelt waarom het eigenlijk onmisbaar is in de moestuin. -
Mocht je geïnteresseerd zijn, kijk dan op boerengoed.nu, dat is een meststoffen handelaar, zijn site werkt niet helemaal
correct eerst inloggen dan naar winkelwagen en dan verder winkelen dan komen alle producten die hij verkoopt tevoorschijn.
http://blog.natuurlijkemoestuin.be/lavameel-is-eigenlijk-onbetaalbaar-en-onmisbaar
(Red: zie ook de nieuwbrief van februari 2014 en februari 2013)
 
Bezoek aan het Smaakmuseum: 
Leona van Duivenvoorde: Eind augustus hebben wij een bezoek gebracht aan het Smaakmuseum in Odijk. Een grote moestuin
is het hart van het Smaakmuseum. Tuinder Henk van Berkel teelt daar oude groenterassen, fruit en kruiden. Proef groenten
zoals ze vroeger smaakte: zoals komkommers met een hardere schil en een iets wat bittere smaak, de scherpe smaak van le-
pelblad en de zoete smaak van aztekenkruid. Je kunt een rondleiding krijgen (+-30 minuten) of zelf rondlopen door de
moestuin en overige tuinen. Iedere vrijdag, zaterdag en zondag kun je aansluitend lunchen of dineren in de moestuin. Mooie
gerechten gemaakt door Creative chef Jasper Udink ten Cate. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen. Het
Smaakmuseum is open tot en met 2 oktober. Voor meer informatie zie: www.hetsmaakmuseum.nl

Aangeboden: lasklusjes
Ik, Chris Koopman, tuin 141, ben bereid kleine lasklusjes te
doen tegen vergoeding van de kosten. Heeft U interesse, bel
dan 0651486917. Alvast bedankt.

Vraag en aanbod
Op het mededelingenbord bij de ingang van het tuincomplex
is ruimte voor �Vraag en Aanbod�. Mail uw bericht naar ri-
a33333@gmail.com en ik zorg ervoor dat het op het medede-
lingenbord wordt geplaatst. Groet Ria
 
Gevraagd: tegels
Wie heeft er nog een paar stoep- of grindtegels over? Wij
kunnen ze goed gebruiken en halen ze graag bij u op.
Adri en Ria van Kooten, tuin-nummer 636
Telefoon 06-51109949 of e-mail ria33333@gmail.com

Mededelingen
Toegangelijkheid complex
Naar aanleiding van de diefstallen op het complex begin dit
jaar, hebben we tijdens de ALV gesproken over camerabevei-
liging op het complex. Samen met het AVVN zijn we nu aan
het bekijken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Op dit mo-
ment zijn we aan het bekijken of het mogelijk is om een ca-
mera op het dak van het clubgebouw te plaatsen. Zodra hier
meer over bekend is, zullen we jullie hierover informeren. 
Vanaf de Meerstraat is het complex nu makkelijk toegangelijk
bij de slootkant. Om het complex minder toegangelijk te
maken in die hoek willen we in het najaar daar meidoorns
plaatsen. Ook zal het hek op die plek gemaakt worden.
 
Tuindiensten 
Heeft u dit jaar nog geen twee tuindiensten meegedraaid?
Geef u dan snel op bij Jan Landwaart.
Tuindiensten zijn tijdens het hoofdseizoen elke zaterdagmor-
gen.
 
Advertentieborden
We hebben twee vrijwilligers gevonden voor de advertentie-
borden op het complex, namelijk: Adri en Ria van Kooten, zij
huren sinds dit jaar tuinnummer 636. Zoals jullie wellicht al is
opgevallen, zijn alle oude artikelen inmiddels verwijderd. Het
grote advertentiebord bij de hoofdingang voorzien van
krijtbordverf, waarop leuke tekeningen of mededelingen
geschreven kunnen worden. Advertentiebord weer opgeknapt
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Vakantiestekjes
 
 
Elle Burghgraaff attendeerde via onze Facebook pagina op
VAKANTIESTEKJES
Een verwijzing naar de website van de Nederlandse voedsel-
en warenautoriteit ;
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/planten-plantaardige-producten/
dossier/xylella-fastidiosa/houd-nederland-xylella-vrij
Xylella fastidiosa         Houd Nederland Xylella-vrij 
 
Via plantjes, stekjes en ander plantmateriaal kunt u ongemerkt
nieuwe ziekten en plagen introduceren in Nederland zoals
recent is gebleken met Xylella fastidiosa, een gevaarlijke
bacterieziekte die in Zuid-Italië verwoestend is voor olijfbo-
men en in Californië miljoenen schade in de druiventeelt
veroorzaakt. Er zijn op dit moment circa 400 plantensoorten
bekend die ook vatbaar zijn voor Xylella.

Verspreiding van plant naar plant is alleen mogelijk door 0,5
cm grote cicaden, met name schuimcicaden en felgekleurde
cicaden met de kleuren roodzwart, geelzwart of bruinzwart,
of via enten.
0,5 cm grote bruinzwarte cicade
 
Wat kunt u doen?
 
Reizigers binnen Europa
Binnen de EU is het verboden om planten in bezit te hebben
die besmet zijn met Xylella. Daarom het dringende advies:
neem geen planten mee zeker niet uit Mediterrane gebieden.
In de besmette gebieden in Zuid Italië (de �hak�) en Zuid
Frankrijk rond Nice/Marseille en Corsica is dit zelfs verboden.
 
Reizigers buiten Europa
Neem geen planten, snijbloemen, bloembollen, stekken,
groenten, fruit of zaden mee uit een land buiten de EU. Dit is
in veel gevallen zonder fytosanitair certificaat verboden en
hierop wordt aan de grenzen ook gecontroleerd.
Meer informatie over producten die niet ingevoerd mogen
worden, producten waarvoor een fytosanitair certificaat
nodig is en informatie over algemene uitzonderingen voor
reizigers vindt u op de pagina Certificaat- en inspectieplichti-
ge producten bij import.
 
Vernietiging verdacht materiaal
Heeft u verdacht plantmateriaal of twijfelt u of de planten
besmet zijn, stop de plant(en) in een plastic zak, bindt deze
dicht en stop hem in de afvalcontainer. Controleer daarna of
andere planten afwijkende verschijnselen gaan vertonen en
voer deze zo nodig ook zo af. Vermoedt u dat het om Xylella
gaat, neem dan contact op met info@nvwa.nl
 
Voor overige vragen kunt contact opnemen met het Klantcon-
tactcentrum via de website of 0900-03 88.

Uitbraak in Nederland
Als er in Nederland een uitbraak van Xylella plaats vindt, dan
loopt het gehele boomkwekerijassortiment, een aantal vaste
planten én veel potplanten gevaar. Uit besmette gebieden en
de omliggende 10 kilometer daar omheen mogen namelijk
minimaal 5 jaar geen planten worden vervoerd. Hierdoor
ontstaat grote exportschade en zullen er veel minder planten
voor consumenten beschikbaar zijn. Bestrijding van Xylella is
alleen mogelijk door aangetaste planten en bomen te vernie-
tigen. De bacterie levert geen gevaar voor mens of dier op.
 
Hoe ziet het ziektebeeld eruit?
Vaak blijven planten lang symptoomloos. De bacterie belem-
mert het watertransport in de plant. Bij gevoelige gewassen
als olijf, citrus, druif, oleander, prunus (onder andere kers en
pruim) en vleugeltjesbloem treden verschijnselen op zoals:
               achterblijven in groei;
               bruine afstervende bladranden;
               en tenslotte afstervende takken, planten en bomen.
Voor meer symptomen op verschillende gewassen raadpleeg
de website van EPPO (de Europese NVWA's).

 grote bruinzwarte cicade

aangetaste olijfbomen
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EvCie
Excursie Villa Augustus en Vreeken Zaden, te Dordrecht (gratis)
 
Zaterdag 10 september 2016 stond de excursie gepland naar
Villa Augustus en Vreeken, wegens te weinig aanmeldingen
zal deze verplaatst worden naar een later tijdstip.

Evenementenkalender
herfst
10 september � excursie Vreeken/Villa Augustus
24 september � Oogstfeest VTV Naarden
Oktober/november � Filmavond: Documentaire Por-
tret van een Tuin 

Oogstfeest VTV Naarden (gratis)
 
Zaterdag 24 september, 16u00 � 22u00, clubgebouw VTV
Naarden
We houden natuurlijk ook dit jaar weer een oergezellig
oogstfeest. Net als in de afgelopen jaren zal het buffet bestaan
uit door u zelf vervaardigde lekkernijen. Zo hebben we bij-
voorbeeld allerlei pompoentaarten of soepen, appel-, peren-,
pruimen- of andere vruchtentaarten, hartige taarten en soe-
pen van prei, ui, tomaat of andere groenten, aardappelsalade
of groentesalade, toast met zelf gerookte makreel of forel,
Naardense rivierkreeftjes, toast met pickels, jammetjes,
groentespread, eigen honing, gevulde eieren van eigen kip-
pen, zelfgemaakte wijnen van eigen fruit, vruchtensappen,
zelfgemaakt bier en alles wat uw creativiteit verder oplevert.
Bent u vegetariër? Geen enkel probleem. De ervaring leert dat
er ook veel vegetarische gerechten worden meegenomen.
Het systeem is een Amerikaanse fuif. Als u een bijdrage
meebrengt bestaande uit twaalf porties en u komt samen, dan
is er voor iedere feestganger zes porties om heerlijk van te
smullen. Omdat iedereen zijn specialiteit bereidt, groeit er een
bijzonder gevarieerd en uitgebreid buffet.
Laat deze culinaire buitenkans niet aan uw neus voorbij gaan!
Tuinliefhebbers zijn doorgaans ook voortreffelijke keuken-
prinsen en -prinsessen. 

Filmavond: Documentaire Portret van een Tuin (gratis)
 
Datum en tijd nader te bepalen
In het najaar gaan we de documentaire Portret van een tuin
te vertonen. Deze is gemaakt door Michael van Erp en is een
innemende en observerende documentairefilm over vier sei-
zoenen in de tuinen van Landgoed Dordwijk, verscholen te
midden van de Dordtse woonwijken.
We zien de pracht van die tuinen, in oude glorie hersteld door
tuinbaas Daan van der Have en zijn team. We zien de passie
voor en het vakmanschap in ouderwets tuinieren. De 85-jarige
snoeimeester Jan Freriks draag al doende zijn kennis over.
Twee mannen die kalm en ontspannen hun liefde voor tuinie-
ren met elkaar delen. Een veelheid van gewassen, fruitbomen
en kruiden wordt in het ritme van de natuur gezaaid, gepoot,

Evenementenkalender
winter
December � Lezing Composteren
Januari � Nieuwjaarsborrel
 
 

gesnoeid en uiteindelijk geoogst.
Daan van de Have is de eigenaar van Villa Augustus!
Nadere berichtgeving volgt. Maar heeft u interesse samen met
ons deze prachtige documentaire te kijken? Laat het ons
weten via evcie@vtvnaarden.nl of bel met Peter Prinssen (tuin
416) op 035 � 772 4503. Wij zullen u dan verder informeren.

Terugblik Lezing Biologische Plaagbestrijding
 
In de avond van donderdag 2 juni heeft een expert plaagbe-
strijding van het bedrijf Biocontrole een groepje geïnteres-
seerden verteld over de (on)mogelijkheden van het aanpak-
ken van beestjes in onze tuinen.
Een tiental aanwezigen heeft kunnen zien hoe op een biolo-
gische wijze (lees: met andere beestjes) onze grootste plaag-
beesten aangepakt kunnen worden [hadden we allemaal
massaal nematoden besteld bij Biocontrole dan hadden we nu
waarschijnlijk niet zo�n last gehad van naaktslakken, red.]
Ook heeft de expert verschillende �beestjes� meegenomen,
zodat we deze met eigen ogen (sommige onder de micro-
scoop) konden aanschouwen. Helemaal mooi was dat ze deze
�proefmonsters� voor ons heeft achtergelaten. De inzet van
roofmijt en roofwants vermindert de last van spint resp. trips
in de kas bijvoorbeeld drastisch.
Een geslaagde avond met een wat magere opkomst, maar daar
gaan we volgende keer harder aan trekken!

Terugblik Excursie Historische Tuin Aalsmeer
 
Op zaterdag 28 mei zijn we met een groepje van ongeveer 12
tuinders afgereisd naar Aalsmeer. Het weer was prachtig en
ook de locatie erg bijzonder: een stukje historie pal aan het
parkeerterrein van de lokale Albert Heijn.
De gids die ons rondleidde was een vrijwilliger die samen met
tientallen collega�s de gebouwen en de tuinen in goede staat
hield. Hij wist ons te vertellen over de ontwikkelingen in en
rond Aalsmeer op het gebied van glastuinbouw: van het ge-
bruik van keramieken aardbeienbakjes tot de teloorgang van
de Aalsmeerse seringenindustrie.
De oude gebouwen waren volgestopt met historische werk-
tuigen en oude bloemenrassen (voornamelijk rozen). Het was
prachtig te zien hoe hier de tijd stil leek te staan. En dat in
schril contrast tot hun nieuwe imker. Een jongeman van nog
geen twintig die vol passie over het vak wist te vertellen.
Op de velden rond de gebouwen worden verschillende plan-
ten, bloemen en struiken gekweekt: voornamelijk oude ras-
sen. Tot onze verbazing waren ze pas recent begonnen met het
Hoewel de �historische� veiling ons niets opleverde, hebben
we toch de dag mooi af kunnen sluiten met een gezellig hapje
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Terugblik Open Dag     
                                           
Het was anders dit jaar met de Open Dag: geen kraampjes,
maar een weloverwogen keuze om de aandacht te verleggen
naar onze eigen tuinen. Meer dan 25 tuinders hadden aange-
geven hun tuin open te willen stellen, sommigen zelfs nog op
de Open Dag zelf. Ook waren verschillende tuinders bereid
hun moestuingerelateerde hobby met te delen met medetuin-

en een drankje in de zon. En dat op een prachtige plek waar
de passie voor tuinieren al honderden jaren in de bodem
verankerd zit.

ders en bezoekers. Naast het  traditiegetrouwe makreel roken,
konden we genieten van beeldhouwkunst, raki stoken, kera-
mieken, bloemschikken, wecken en inmaken, Turkse tuin,
koken met de zon en een jaar rond oogsten.
De kramen van de kindertuinen waren zoals gewoonlijk druk
bezocht en goed ingevuld en ook bij het clubhuis was een
constante relaxt-drukke sfeer. Hier waren onder andere
stekjes en planten te verkrijgen die door onze eigen leden in
groten getale aangeleverd waren. De rondleidingen over het
complex liepen helaas niet zo erg goed. Maar met name het
middagprogramma met de theeschenkerij en de taartwed-
strijd werd door velen als zeer positief ervaren. Een jury be-
staande uit onze eigen voorzitster, wethouder Marleen San-
derse en GNR-voorzitter Karen Heerschop koos de mooiste
taart en het publiek de lekkerste. Wat ons betreft hebben alle
13 taarten een pluim verdiend!
Het was een hele klus alles goed af te stemmen met alle
tuinders, vrijwilligers, bestuur en leveranciers. De tijd en
moeite die erin gestoken is, heeft mede door het mooie weer
en de positieve reacties van bezoekers en tuinders tot een zeer
geslaagde dag geleid. Naar schatting hebben we tussen de
200 tot 250 bezoekers mogen ontvangen.
Heeft u opbouwende suggesties ter verbetering van de Open
Dag, bel of mail ons gerust!

Opendag
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Als je zo dichtbij het complex woont, is het bijna vanzelfspre-
kend dat je een tuin gaat huren. Toch was er nog enig aarze-
len, met name bij haar man, Dennis. De enthousiaste verhalen
van haar zus en zwager in Engeland, die net een volkstuin
hadden, deden hem uiteindelijk overstag gaan. Dennis stond
aanvankelijk niet echt te springen om een volkstuin. Maar de
roots verraden je niet, als zoon van een tuinder. Het virus was
latent aanwezig en het gevoel is er. Hij ziet het ook als gratis
workout. Teamwork is hier het sleutelwoord.

Achter het hek van
nr. 211: Manda-
Marieke Schuurer
Als je een vrouw met een rode kater achter haar aan, via het
hek van pad B ons complex ziet oplopen, dan is dat bijna zeker
Manda-Marieke. Zij woont bijna tegenover haar tuin. Dus zo
gek is het niet dat haar kat Cuzco haar graag volgt.

regent; het is veel overzichtelijker. Tomaten, paprika�s, kom-
kommers en kruiden, sla: alles doet het beter dan buiten. Het
is beheersbaarder en geeft opties voor mediterrane gewassen.
In de winter heeft de grond rust. En daarna begin je al vroeg
in het voorjaar.
Mizuna was dit jaar een verrassend bladgewas dat al vroeg in
februari gezaaid werd. Een Japanse groente die ze bij De
Bolster of Van de Wal heeft besteld. Het lijkt op een Rucola
maar is minder scherp van smaak en heeft gezaagd blad. Alles
staat in de kas in de volle grond. Het feit dat je zo dichtbij
woont is zeker een voordeel met een kas, het is makkelijk om
in de zomer elke dag even naar de kas te lopen opdat niet
alles uitdroogt.
Het biologisch tuinieren spreekt Manda-Marieke aan. Het is
een overtuiging die ze altijd al had. �Onze ouders en grootou-
ders aten allemaal biologisch. Dat was gangbaar totdat het
kunstmest werd uitgevonden en er steeds meer bestrijdings-
middelen door chemieconcerns op de markt kwamen. Toen
ging men dingen toevoegen om de gewassen sneller te laten
groeien en ongedierte te bestrijden�. Als ze dan zag hoe haar
beide opa�s, die beiden boer waren het deden, namelijk met
de natuur werken in plaats van er tegenin, dan is dat vanzelf-
sprekend.
Met die achtergrond en door haar ouders opgevoed met
liefde voor (bijna) alles wat leeft, kan ze het niet over haar
hart verkrijgen om te gaan spuiten met gif en te weten dat
het in de bodem en het grondwater komt en in en op de ge-
wassen die je later wilt eten. Alles heeft immers een functie
in de natuur. De kringloop moet je niet aantasten. Je kunt
natuurlijk wel proberen plagen te weren, maar dat is iets
anders dan bestrijden.
Haar vader had ook een moestuin op een stuk grond langs een
dijkje. Manda-Marieke ging dan graag mee en van jongs af
aan had ze een eigen stukje. De enige manier om kinderen te
enthousiasmeren is volgens haar dan ook om vroeg letterlijk
een zaadje te planten. Ze denkt zelfs, dat als je dit niet vroeg
doet, het ook minder waarschijnlijk is dat dit zich later nog
ontwikkelt. Na de leeftijd dat kinderen andere interesses
krijgen (in de pubertijd, de studietijd, 1e werkzame jaren),
komt er vervolgens vaak weer wat ruimte voor hobby�s. Dan
komt de kiem die in de kleutertijd of de jeugd gelegd is, vaak
weer naar boven. Je herkent dit bij de mensen die tuinieren
en die het volhouden, bij wie het niet een bevlieging is. Vaak
zijn ze er al jong mee in aanraking gekomen.
Manda-Marieke is vooral bekend als beheerder van de fa-
cebookgroep. En ze levert vaak leuke wetenswaardigheden
of grappige stukjes aan voor ons clubblad. Het heeft Manda--
Marieke een paar jaar terug verbaasd, dat de vereniging hier
nog niet mee bezig was. De social media zijn immers niet meer
weg te denken als communicatiekanaal om een groep mensen
te verbinden die met elkaar een interesse deelt, zoals onze
tuinen. De interactie en snelheid van het medium is het grote
voordeel. Als men bijvoorbeeld plantjes over heeft, kan dat
snel gemeld worden en vaak is er dan binnen een halve dag
al een liefhebber gevonden. Verder is het medium te gebrui-
ken bij waarschuwingen voor inbrekers, of vragen die een snel
antwoord nodig hebben. Een evenement aankondigen en alle
leden van de groep daar een berichtje over sturen is zo gedaan.
De website is heel belangrijk, maar dat is eenrichtingsverkeer.
Die bestaat uit informatie over de vereniging aan de buiten-

Hoe lang precies Manda-Marieke al een tuin op het complex
heeft, weet ze niet uit haar hoofd; een jaar of 7 of 8. Sinds 3
jaar zit ze op de huidige stek, met een grote kas en schuurtje.
De 1e tuin lag aan het Meerstraatje. Deze voorzieningen
voegen heel veel toe aan het plezier van tuinieren. Veel
praktischer is het opslaan van gereedschap in de schuur op je
tuin. De kas vindt ze veruit het leukste (6 m x3,5 m). Het is een
overzichtelijke biotoop, een afgebakend stukje. Het regent er
niet, alles doet het er, gewassen verrotten niet als het veel
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wereld, maar die is niet primair bedoeld om op te reageren.
Hetzelfde geldt voor de (vernieuwde, prachtige) nieuwsbrief,
die eens in de twee maanden uitkomt.
Gevraagd naar wat ze van een WhatsApp groep vindt, als extra
medium is het antwoord dubbel; het leest en kijkt op een klein
telefoonscherm minder makkelijk. Als je links wilt plaatsen
naar artikelen of foto�s wilt plaatsen is Facebook prettiger.
Voordeel van een berichtengroep zou kunnen zijn, dat je nog
sneller mensen kunt bereiken. Zoals bijvoorbeeld tijdens de
inbraakgolf van rond de jaarwisseling. Je zou zelfs in de app--
groep een wijkagent kunnen toevoegen. Je kunt nog sneller
iets melden, dus het zou als net als een buurtalarm kunnen
werken.
Op de facebook pagina tipt Manda-Marieke ook vaak over de
tuinprogramma�s van BBC2. Als je ook maar een beetje Engels
verstaat en groene vingers hebt, dan is dat aan te raden. De
programma�s hebben veel meer diepgang en liefde voor tui-
nieren dan de Nederlandse tuinprogramma�s, die vaak over
onderhoudsarme tuinen gaan (lees: bestrating). Op vrijdag-
avond zendt BBC2 om 21.30 uur Gardener�s World) uit en dat
wordt herhaald op de vroege zondagochtend, waarbij een
hele serie tuinprogramma�s achter elkaar uitgezonden wordt.

Naast haar webshop in vintage interieuraccessoires en beheer-
der van een grote Facebook groep over het bijzonder medicijn
Low Dose Naltrexone (LDN) is Manda-Marieke vrijwilliger bij
de egel- en eekhoorn bescherming in Huizen. Officieel �egel-
bescherming en eekhoornopvang Nederland�. Dit is zowel een
opvangcentrum (wildlife hospitaal) als adviescentrum. Haar
werk bestaat uit het draaien van telefoondiensten waarbij
men vanuit het hele land kan bellen met vragen of als een
particulier een �dier in nood� vindt. Ook komen er telefoontjes
binnen van dierenambulances uit Flevoland, Het Gooi en
Utrecht die de gewonde, zieke of moederloze egels en eek-
hoons naar deze opvang komen brengen. Door steeds verder-
gaande regelgeving hebben veel opvangpunten de deuren
moeten sluiten en is de regio voor deze opvang heel groot
geworden. Het is de grootste opvang voor egels en eekhoorns
in ons land. Hij zat in Naarden, maar is onlangs verhuisd naar
Huizen.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is ons complex
geen veilige plek voor egels, omdat er veel netten en fruit-
kooien zijn, waar ze in verstrikt kunnen raken. Dit zorgt
jaarlijks voor een aantal ernstig gewonde egels met diepe
vleeswonden. Ook vogels raken er in verstrikt. De vogelnetten
zijn heel dieronvriendelijk. Zelf gebruikt Manda-Marieke dus
insectengaas. Dit is zo dicht geweven, dat er geen dieren in
verstrikt kunnen raken. Wel laat het regen en zonlicht door.
Het is te gebruiken voor alle gewassen die beschermd moeten
worden tegen vlinders, vogels enz. Het is wel wat duurder in
aanschaf maar gaat daarentegen wel veel langer mee en raakt
niet in de knoop, je hebt geen last van gaten door losgeknip-
te merels�eigenlijk heeft het vooral voordelen.
Fotograferen is een andere grote hobby. Je ziet Manda-Ma-

rieke dan ook regelmatig op ons complex rondlopen met haar
camera. Een complex als het onze is fantastisch om op details
inzoomen. Iets wat ze iedereen kan aanraden te doen als je
op het complex rondloopt. Een workshop tuinfotografie zou
misschien wel iets voor de evenementencommissie zijn.
Manda-Marieke ziet dat er de laatste twee jaar veel nieuwe
zaken worden opgestart, er zijn nieuwe ideeën. Er zitten in-
middels twee vrouwen in het bestuur, wat voor een betere
afspiegeling van de verhoudingen op het complex zorgt, er is
een nieuwe evenementencommissie (dit jaar was de open dag
eens op een andere manier georganiseerd) en er is een nieuwe
website. Er ontstaan plannen voor een update van het club-
gebouw, de nieuwsbrief is in kleur�eigenlijk gebeurt er nu
heel veel.
Veel dames vinden in verenigingsverband andere dingen leuk
dan mannen, zoals workshops, uitstapjes, lezingen. zij leggen
andere accenten die nu langzaamaan ook bij ons handen en
voeten krijgen. Als het een goede mix wordt van het goede
behouden en toch vernieuwend blijven en met de tijd en je
ledenbestand meegaan, zal dat positief uitwerken.
Gevraagd naar tips of wat ze nog kwijt wil, blijft ze in de lijn
van de rest van het gesprek. 'Als een tuinencomplex, geba-
seerd op �natuurlijk tuinieren� nog meer stippen wil verwerven
en geloofwaardig wil zijn, mag dat nog wat actiever uitgedra-
gen worden. bijvoorbeeld door voorlichting daarover aan de
leden en door daar in de reglementen en in het aanbod van
de winkel duidelijk in te zijn. Er zijn nog tuinders die werken
met verroeste mollenklemmen, vogelnetten en die schieten
op duiven. Er zijn tegenwoordig betere oplossingen waarbij
je de dieren weghoudt maar ze niet doodt of beschadigt. De
winkel zou het aanbod nog kunnen verbeteren door meer
producten aan te bieden zoals ultrasone mollenverjagers,
blauwe netten of, nog beter, insectengaas. Positief vind ik, dat
er voor wie dat wil, nu ook gezamenlijk biologisch zaad inge-
kocht kan worden bij De Bolster�.
Dit najaar gaat Manda-Marieke ons echter verlaten; samen
met Dennis gaat ze verhuizen naar Soest. Aan de buitenrand
van de gemeente, met uitzicht op weiland, boerderijen en de
oude kerkebuurt en dichtbij de Eem. Een plek die haar een
beetje aan haar favoriete vakantieland Engeland doet denken.
Ze hebben in Soest voor de tuin veel plannen, maar eerst moet
het huis aangepakt worden. De tuin en de mensen op ons
complex zal ze zeker missen. Er zullen hopelijk nog wel lijntjes
met onze club blijven, hoopt Manda-Marieke. We zullen haar
inbreng en enthousiasme gaan missen.
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Volkstuin inventarisatie
 
 
Meer dan 160 volkstuinders, vrouw / man zijn op het volkstuincomplex intensief bezig met hun hobby / passie; het kweken en
telen van gewassen.
Op even zovele manieren. Dit resulteert in een grote variëteit aan gewassen.
Het is interessant een overzicht te hebben; de som van al wat er geteeld wordt.
Interessant voor onszelf, ook in de zin van kennis over, en uitwisseling van gewassen
Daarnaast ter promotie van de vereniging; dit is wat er geteeld wordt op ons complex.
Groente en fruit vormen het leeuwendeel van de teelten. Daarnaast is er de laatste jaren een toename in de teelt van kruiden
en bloemen.
Deze grote diversiteit en milieuvriendelijke werkwijzen hebben tot gevolg dat veel vogels het complex bezoeken of bewonen.
Ook komen verschillende dieren, al dan niet gewenst, op het complex voor.
 
Reden genoeg om aan u als tuinder de volgende vragen voor te leggen:
 
         Welke soorten fruit teelt op de volkstuin?
         Welke groenten?
         Welke kruiden?
         Welke vogels vliegen er rond?
         Welke dieren scharrelen er rond?
 
 
Ook ideeën hoe dit te archiveren zijn welkom.
 
Reacties graag naar de redactie of in de bus bij de Zaaier.

dagoogst van een tuinder; naam bekend bij de redactie :-)
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Inventaris

- Aardappel � zoete
- Aardpeer
- Andijvie
- Artisjok
- Asperge
- Aubergine
- Biet - rood
- Boon � bruin - kievit - snij -
spercie - tuin
- Courgette
- Erwt  - dop
- Kardoen
- Kapucijner
- Knoflook
- Komkommer
- Kool - boeren - eeuwige
moes � palm - rood � spits - wit 
- Kousenband
- Lof  - groen - wit
- Mais - suiker
- Meloen
- Paprika
- Pinda
- Pompoen
- Prei
- Rabarber
- Radicchio
- Radijs
- Schorseneren
- Selderij  - bleek  - knol
- Sjalotten
- Sla  - bind - blad - eikenblad -
ijsberg - veld
- Snijbiet
- Spinazie - Nieuw-Zeelandse

- Spruitjes
- Tomaat
- Ui  - Egyptisch - rood - Stengel
- wit
- Venkel
- Winterpostelein
- Winterammenas
- Wortel
- Yacon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Facebook hebben we al een aantal reacties binnengekre-
gen; onderstaand de eerste opsomming.
 
Welke soorten GROENTE worden geteeld op de volkstuin?

 
 

- aardbei
- appel,
- bes - bos - kruis - rood � wit -
wijn - zwart
- braam
- cranberry

- druif  - wit - rood,
- framboos
- kers
- peer
- pruim

FRUIT:

- Buizerd 
- Duif  - hout - tortel
- Eend  - wilde
- Ekster 
- Groenling
- Kouw
- Kraai
- Mees - kool - pimpel
- Merel 
 

- Mus  - hegge  
- Ooievaar
- Putter
- Roodborstje 
- Specht  - grote bonte  -
groene 
- Spreeuw 
- Vlaamse Gaai 
- Winterkoninkje 
- Zwartkop

Welke vogels vliegen er rond?

 

           Foto; Carolina Koopman-Feij

- bieslook
- koriander
- knoflook

- munt
- oregano
 

KRUIDEN:

13



          vijgen op port         boontjes in t zuur

Inmaken en
bewaren
 
Nu we in deze tijd volop aan �t oogsten zijn, alle buren ruim
voorzien van onze courgettes en ons fruit en we het zelf on-
mogelijk allemaal op kunnen eten, ga je nadenken over hoe
deze overdaad te bewaren voor de winter. Vandaar dat hier
twee recepten volgen om, ook als we nauwelijks nog iets van
de tuin halen, toch van de producten van onze noeste arbeid
te genieten.
We beginnen met een recept voor vijgen.
 
 
 
Vijgencompote
500 gram rijpe vijgen, gewassen en in 8 stukken gesneden
2,5 dl rode wijn
1 dl rode port
300 gram suiker
Doe de laatste 3 ingrediënten samen in een pannetje, breng
het roerend aan de kook en laat een kwartiertje inkoken.
Doe dan de in stukken gesneden vijgen erbij en laat nogmaals
een kwartier inkoken tot het geheel een beetje stroperig
wordt.
Doe de massa dan heet in een glazen pot, draai het deksel er
goed op.
Heerlijk bij een stukje pittige geitenkaas als dessert.
De mensen, die geen alcohol gebruiken kunnen dit recept ook
maken. Na een half uur is alle alcohol verdampt, alleen de
mooie smaak is gebleven!

 
Dan nog een recept voor boontjes:
 
Boontjes in �t zuur
Gave, schoongemaakte en gehalveerde boontjes
Azijnwater ( verhouding water-witte wijnazijn 1:1)
zout
dille
dungesneden ui
knoflookteentjes in kwarten
mosterd- en peperkorrels
De boontjes eerst even kort koken, want anders krijg je ze niet
goed in de potten.
Inmaakpotten laag voor laag vullen met boontjes, dille , ui en
knoflook.
Potten daarna vullen met het azijnwater tot boven de boon-
tjes, daarna potten goed afsluiten.
Steriliseren:
Potten in een pan met water zetten tot ongeveer een kwart
van de pothoogte. Als het water kookt, laag zetten zodat het
zachtjes blijft koken. Sterilisatietijd is 60 minuten.
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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

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 cbkoopman@casema.nl

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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