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Van de redactie
 
Woorden van de voorzitter, bestuurszaken, en de evenementen-commissie. Verder aandacht voor de kerstworkshop, vraag &
aanbod, recepten, Facebook, patenten en de zaadlijst. Malou en Manda- Marieke interviewden Rasim en Nur Koc Sayan.
De inventarisatie van wat er op de tuin zoal leeft en groeit, waarmee we de vorige nieuwsbrief zijn gestart, heeft al een
aantal interessante meldingen gegeven. Heeft u nog niet gemeld wat er groeit en bloeit en leeft op uw akkertje, doe dat
alsnog; in de volgende nieuwsbrief geven we weer een opsomming.
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Leona van Duivenvoorde, Elzeba Kleiss, Hans Mobach, Malou Overmeer, Rasim Sayan en
Nur Koc Sayan, Manda-Marieke Schuurer-van Zelm en Go Wammes. Waarvoor dank.
Speciale dank aan Leona 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;  http://www.vtvnaarden.nl/test/index.
html
 
Goede wintermaanden,
Nico Bader
 
Op de voorzijde; foto�s Leona van Duivenvoorde, gemaakt eind oktober op het VTV complex en oogstfeest.
Deadline voor de volgende nieuwsbrief is 15 februari 2017.
 
 

VTV Naarden2



 
Beste tuinvrienden en vriendinnen,
 

Vanmorgen was het heerlijk weer om op de tuin te zijn.
 
Er moest nog van alles worden opgeruimd en gesnoeid,
dus ik dacht : geschikt weer en dan kan ik meteen even kijken
of er niks is stukgewaaid na de storm van zondag.
 
Voor mijn werkzaamheden had ik een kruiwagen nodig en tot
mijn verrassing zag ik dat er weer vier stonden. Dat is wel eens
anders. Soms zijn er maar twee, dan weer vijf, raadselachtig!
Leiden deze kruiwagens een heel eigen leven? Wat voeren zij
uit als er niemand op de tuin is? Gaan ze zelf blad en mest
halen en kiepen ze dat dan stiekum op iemands tuin?
 
Ik heb er nooit iets van gemerkt. Misschien hebben ze het op
bepaalde tuinen zo naar hun zin, dat ze niet meer tegen het
clubgebouw willen staan. Ik geloof dat niet want ze staan daar
heerlijk met hun ruggetje in de zon.
Weet iemand soms waar ze zijn en wat ze doen? Laat me dat
dan weten.
Alle leden willen graag gebruik van ze maken, dus: graag terug
brengen, als ze zich op jouw tuin hebben verstopt!
 
 
Verder wens ik allen veel plezier met tuin winterklaar maken,
blad en mest rijden, Sinterklaas vieren en alvast hele mooie
Kerstdagen en een gelukkig en vruchtbaar 2017 !
 

Elzeba Kleiss
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Opruimdagen zaterdag 18  en 25 maart 2017 op het complex
van de VTV
 
Als u wel eens een wandeling over ons complex maakt, zult u
zien dat niet alleen de gewassen er niet altijd optimaal bij-
staan. Ook de opstallen, zoals schuurtjes, hekjes, paadjes,
opslag van oude bloempotten, tuinameublementen, enz.
staan er vaak niet optimaal bij. Kortom: wat slaat een mens
niet allemaal op, ook wat ie al lang niet meer gebruikt! En,
het is net als thuis: op den duur zie je het niet meer!
Dus er moet het een en ander opgeruimd worden en wegge-
gooid.
 
Kijk eens kritisch naar uw eigen tuin en bekijk eens wat eraan
ongebruikte rommel  weg kan en hoe het er beter uit kan zien.
En dan bedoelen we alle niet - plantaardige materialen.
 
Nou begrijpen we dat het niet simpel is om� op de tuin� je
rotzooi af te voeren. Voor sommige mensen zal het lichamelijk
ook bezwaarlijk zijn. Daarom heeft het bestuur ( naar een idee
van Philip Barneveld)  het initiatief genomen om in maart twee
opruimdagen te organiseren. Met dit initiatief  worden alle
leden in staat gesteld om op twee zaterdagen hun rommel op
een gemakkelijke manier kwijt te raken en hun tuin er weer
spic en span uit te laten zien. De VTV zorgt voor containers,
waarin iedereen zijn af te voeren niet-plantaardig materiaal
kan storten.
 
Het zou mooi zijn als de leden elkaar daarbij behulpzaam
kunnen zijn. Wie zou op deze twee zaterdagen de mensen,
die lichamelijk daar niet toe in staat zijn, willen helpen? Laat
het aan het bestuur weten.
 
Uiteraard zullen deze dagen � opgeleukt� worden met een
lekkere kop soep en een broodje voor de harde werkers.

Mededelingen
 
Kandidaat-leden 
De afgelopen jaren is er veel veranderd in het ledenbestand
van de VTV en daarmee ook met de wijze waarop getuinierd
wordt.
 
Het ledenbestand verandert en verjongt. Er komt een nieuwe
generatie tuiniers aan, die op een andere wijze tuiniert dan
in het verleden gebruikelijk was. Bovendien verslikt menig
startende tuinier zich in de hoeveelheid werk, die een moes-
tuin met zich meebrengt. Dat heeft weer gevolgen voor de
staat van onderhoud van deze tuinen en de bijbehorende
ergernissen voor de ander tuiniers.
 
Daarbij komt dat er enerzijds een behoorlijke vraag naar
(kleine)  tuinen is en anderzijds een aantal leden , die hun
grote tuin nauwelijks aan kunnen. Al zullen zij dit laatste niet
toe willen geven.
Dit vraagt om aanpassingen binnen de organisatie van onze
vereniging.
 
Daarom heeft het bestuur en voorstel gemaakt voor nieuwe
onervaren tuiniers.
 
1) Iedereen is vrij om zijn/haar tuin in te richten zoals ie dat
wenst. Bloemen, groenten, fruit, kruiden: het mag allemaal,
zolang je je maar houdt aan de statuten van de vereniging.
Het bestuur gaat dus geen tuinplannen beoordelen.
2) Het bestuur zal samen met een aantal vrijwilligers een goede
voorlichting en begeleiding geven aan starters. Er zal een
speciale startersavond worden georganiseerd. Wie van onze
leden zou daar aan mee willen doen? Je kunt dat aan het
bestuur laten weten.
3) Er wordt voor nieuwe leden het eerste jaar een kandidaat-
lidmaatschap ingesteld. Het aspirant-lid betaald gewoon huur
voor de m2, die hij/zij huurt en natuurlijk de bijdrage voor het
lidmaatschap van de vereniging.
4) De bedoeling is om een kandidaat-lid te koppelen aan een
ervaren tuinder. Dit kan een ervaren tuinder zijn, of een
tuinder, die zijn tuin te groot vindt en een aantal vierkante
meters wil afstaan aan een starter. Als je dat zou willen, ook
graag aan het bestuur laten weten. We kunnen er dan mee
aan de slag.
5)  Kandidaat-leden krijgen een perceel tuin van minimaal 50
m2 en maximaal 100 m2.
6) Grote, vrijkomende tuinen worden gesplitst in kleinere
percelen. Echter, de leden hebben altijd voorrang op aspirant-
leden bij het verzoek om een nieuw, vrijgekomen perceel.
7) Nadat het kandidaat-lid na een jaar aangetoond heeft dat
hij zijn/haar tuin goed kan onderhouden, wordt het kandi-
daat-lidmaatschap omgezet in een volwaardig lidmaatschap.
 
We hopen hiermee een hoop ergernis weg te nemen bij de
leden, die kampen met verse buren, die hun tuin niet goed
bijhouden. Tegelijkertijd is het de bedoeling om de jonge
tuiniers te begeleiden, enthousiast te maken en meer bij de
vereniging te betrekken. Dat werkt beter dan alleen maar
mopperen!

Nieuwjaarsreceptie
 

Graag heffen wij met u het glas op het nieuwe

jaar! Daarom nodigen wij alle leden uit voor

een gezellige en informele nieuwjaarsborrel.

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari in

ons clubgebouw De Zaaier.

Vanaf 16.00 uur staan de hapjes en drankjes

klaar. Wij hopen u 7 januari te ontmoeten.

 

Het bestuur wenst iedereen alvast een

sfeervolle kerst en een goede jaarwisseling!

Laten we in januari proosten op een vrucht

baar tuinseizoen.
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Project Vestingmuseum Naarden zoekt vrijwilliger(s)!!!

De VTV is benaderd door het Vestingmuseum Naarden. Het
museum heeft plannen om een historische tuin aan te leggen
bij het museum met daarin een selectie van vergeten groenten
en kruiden.
 
Voor aanleg en onderhoud van de tuin hebben ze vrijwilligers
nodig, daarbij zal advies gevraagd worden aan de Hortus
Botanicus van de Universiteit. Een heel leuk idee natuurlijk,
maar onuitvoerbaar zonder vrijwilligers. Vandaar deze op-
roep.
Zijn er leden van onze vereniging , die hier belangstelling voor
zouden hebben? Dan kun je je aanmelden bij de contactper-
soon voor dit project van het Vestingmuseum:
Willem Ehlert, tel. 035-6945459

Lidmaatschapkaartjes 2016

Lidmaatschapkaartjes VTV
 
Dit jaar stond op alle lidmaatschapkaartje een mooie foto,
ingestuurd door Yanny Vriends. Voor de lidmaatschapkaartjes
voor 2017 zijn we zoek naar een nieuwe foto.
 
Op de achterkant zal plaats zijn voor een kleurenfoto. Dit kan
uw foto worden! Heeft u mooie foto�s van het complex, uw
tuin, uw gewassen, uw oogst, uw verwerkte groente� alle
soorten foto�s zijn welkom. We zullen één foto selecteren en
deze plaatsen op alle lidmaatschapskaartjes van 2017.
 
U mag de digitale foto�s mailen, voor 20 december, naar:
leonavanduivenvoorde@gmail.com. Voorkeur voor een lig-
gende foto.

Belangrijke data
 
Zaterdag 7 januari - Nieuwjaarsreceptie 16.00 uur
 
Zaterdag 21 januari - Gereedschap slijpen en lassen
 
Zaterdag 28 januari - Gereedschap slijpen en lassen
 
Zaterdag 4 feburari - Gereedschap slijpen en lassen
 
Zaterdag 11 februari - Gereedschap slijpen en lassen

 
 
Zaterdag 25 februari - Snoeicursus 10.00-12.00 uur
 
Zaterdag 4 maart - Snoeicursus 10.00-12.00 uur
 
Zaterdag 18 maart - Opruimdag VTV Complex
 
Maandag 20 maart - Algemene ledenvergadering
 
Zaterdag 25 maart - Opruimdag VTV Complex

Snoeicursus
 
Jan Roest gaat ook dit jaar weer op 2 zaterdagochtenden een
snoeicursus geven: Zaterdagochtend 25 februari en 4 maart
2017.
 
De cursusgroep vertrekt om 10.00 uur vanuit het clubhuis. Het
snoeien zal vooral gericht zijn op het zachte fruit: rode bessen,
zwarte bessen, kruisbessen.
Maar u kunt vragen stellen over het snoeien van appel-, peren-
en/of pruimenbomen.

Gereedschap laten slijpen of iets laten lassen
 
Zoals voorgaande jaren is er ook komend jaar weer de gele-
genheid om uw gereedschap te laten slijpen of te lassen. Dat
wordt gedaan door onze leden Ruud Beek en Chris Koopman
op de laatste twee zaterdagochtenden van januari (21 en 28
januari) en de eerste twee zaterdagochtenden van februari (4
en 11 februari). Deze werkzaamheden vinden plaats in de
werkplaats van de Zaaier.
 
U kunt uw gereedschap op die dagen vrijblijvend daar brengen
en later weer piekfijn op halen.
Een kleine, vrijblijvende vergoeding, wordt op prijs gesteld.

Mest en blad bij de hoofdingang

Deze periode wordt met regelmaat, bij de hoofdingang
van het complex, mest en blad gestort. De leden mogen dit
gebruiken voor hun tuin. Er is gebleken dat niet iedereen op
de hoogte is dat voor de mest betaald moet worden. De kos-
ten hiervoor bedragen 1 euro per kruiwagen mest.
Dit dient u af te rekenen bij Jan Landwaart of Bart van der
Kraats. Het blad is gratis voor de leden.
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EvCie
Helaas verlaat Michele Verberne de EvCie, dit omdat haar werk
niet te combineren valt met onze werkzaamheden.
Wij willen uiteraard Michele bedanken voor haar inzet en veel
goede ideeen voor de EvCie.
 
Inmiddels zijn wij in gesprek en op zoek naar nieuwe leden
voor de EvCie. Volgend jaar willen we een groepje vrijwilligers
om ons heen formeren, die ons kunnen helpen met taken
rondom te organiseren activiteiten.
 
Wilt u ons komen versterken als vrijwilliger of EvCie-lid, dan
horen wij dit graag!

Terugblik Villa Augustus

Eind augustus stond er een bezoek aan Vila Augustus in
Dordrecht gepland. Dit ging op het laatste moment niet door
bij gebrek aan voldoende aanmeldingen. We willen nog wel
volgend jaar een nieuwe kans wagen om het nog een keer te
doen, maar zullen er dan meer en eerder ruchtbaarheid aan
geven.
 
Terugblik Oogstfeest
 
Ruim 40 leden en familie, vrienden en kennissen schoven aan
en brachten zelfgemaakte gerechten mee. En omdat iedereen
z�n eigen specialiteit bereidt, groeide er een bijzonder geva-
rieerd en uitgebreid buffet.

Belangrijke data EvCie
 
Zaterdag 17 december - Kerstworkshop
 
Zaterdag 22 april - Lentefeest
 
Zondag 25 juni - 100 jarig jubileum
 
Zaterdag 16 september - Oogstfeest

Veel gerechten werden uiteraard bereid met groenten en fruit
uit eigen tuin: soepen, (hartige) taarten, salades, spreads,
wijnen, vruchtensappen, en wat dies meer zij. In een ontspan-
nen setting, rond het clubhuis, wisselden de tuinders recepten,
complimentjes en natuurlijk tuinideeën uit. Dit feest was een
mooie afsluiting van het tuinseizoen!
 
2017 Jubileumjaar
 
Komend jaar staat het 100-jarig bestaan op de agenda. Dit
zullen we gaan vieren op zondag 25 juni en zal samenvallen
met onze Open Dag. Over de invulling van deze dag denken
we nog druk na. Heeft u ideeen of wensen, laat ons dit weten.
 
In de volgende nieuwsbrief zullen we u informeren over de
activiteiten die we gepland hebben voor 2017. Een aantal data
hebben we alvast vastgelegd. Deze vindt u in het blokje 'be-
langrijke data EvCie' hieronder.

Oogstfeest 2016: Een selectie van de gerechten

VTV Naarden6



Kerstworkshop
december 2016
 
 
 
Op zaterdagmiddag 17 december wordt een workshop gege-
ven door Elzeba Kleiss in het clubgebouw van de VTV.
De workshop is voor leden en start om 13.00 en duurt tot 14.30.
 
Bij grote belangstelling is er nog een tweede sessie die start
om 15.00.
 
 
Zelf meenemen:
Platte schaal, 7 kerstballen ( van glas, deze gebruiken we als
vaasjes), dennenappeltjes, enz. , snoeischaar,  mesje.
 
Voor het groen wordt gezorgd.
Het materiaal van het kerststukje, wat je op de foto ziet, is
gekocht bij de Action.
 
Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden
 

Als je je aan wilt melden: elzeba@xs4all.nl
 
 
 

KIJK ONLINE: WWW.GARANTZADEN.NL
Hege Bouwen 2a 8566JC Nijemirdum Telefoon: 0514 - 57 15 15 info@garantzaden.nl
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Achter het hek van
tuin 622: Rasim
Sayan en Nur Koc
Sayan.
Onze nieuwsgierigheid was geprikkeld, nadat de organisato-
ren van de open dag dit jaar door Rasim en Nur zo gastvrij
uitgenodigd waren voor de aftrap op 10 juli, met  koffie en
thee met een broodje. Voor het tuinhuisje was een overdekt
terras gemaakt waar we lekker konden zitten.

Bloempeper

Opendag 2016: koffie op de tuin

 
In het tuinhuisje, waar we ons interview houden, is het be-
haaglijk warm en er staat op een gaskomfoortje een grote
Turkse theeketel te pruttelen. We krijgen een glas zwarte
Turkse thee. Deze thee groeit in de bergen in het gebied rond
de Zwarte Zee en speelt een belangrijke rol in het leven van
de Turken. Vergelijk het met onze koffiecultuur. We zitten op
een bank met kussens waar later, als de klep omhoog gaat,
een hele voorraad met prachtige uien tevoorschijn komt.
 

Rasim Sayan kwam in 1976 met zijn ouders en de andere zes
kinderen vanuit Turkije naar onze regio om hier te werken.
De familie woonde in een dorpje op 450 km ten zuiden van
Ankara, op het platteland. Het was er arm; er was daar
toentertijd geen elektra en gas, een ziekenhuis alleen op grote
afstand. Ze verbouwden zelf hun eten en hielden dieren. Daar
was het vanzelfsprekend dat men elkaar hielp als er iets nodig
was. Zo gaat het nu nog, alles wat ze verbouwen wordt ge-
deeld met anderen.
 
Door de jongste broer kwamen ze in contact met het volkstui-
nen complex. De tuin was nogal een rommeltje en het tuin-
huisje was nodig aan een opknapbeurt toe. Langzamerhand
wordt het steeds meer hun �buitenplaats�. Ze kunnen inmid-
dels ook droog zitten op het terrasje door een overkapping
van plastic doek, zie over de pergola met druiven kan worden
gehangen, zodat ze er het hele jaar door gebruik van kunnen
maken.
 
Op hun tuin verbouwen ze vooral de gewassen die ze veelvul-
dig in de de keuken nodig hebben: heel veel pepers (6 soorten
uit Turkije, die vele kilo�s oogst leveren, variërend van mild to
scherp. Een bijzondere soort die ze dit jaar kweekten was de
bloem peper), knoflook (3 soorten uit zuid Turkije) en veel
uien (120 kilo dit jaar!), 2 soorten munt (Marokkaanse en
Turkse, die heel verschillend ruiken en smaken) en 3 soorten
basilicum. Ook staan er om het terras verhoogde bakken met
aardbeien. Volgend jaar willen ze drie laagstam appelbomen
planten.

 
Rasim heeft geen glazen kas maar heeft van plastic via een
zeilmakerij een zelf soort kas gemaakt waarin hij ritssluitingen
heeft gezet. Rasim heeft verschillende beroepen uitgeoefend,
een ervan was op een confectieatelier. Deze kennis komt hem
nu goed van pas.
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Veel groente en kruiden worden in de zomer verbouwd voor
gebruik in de winter. Deze worden dan gedroogd of op an-
dere wijze verwerkt zodat ze bewaard kunnen worden.
Druivenbladeren worden in stroken geknipt en in lagen met
zout ertussen bewaard (een soort fermenteren). Ze worden
bijvoorbeeld in soepen verwerkt. Nur laat ons ondertussen een
bak met zelfgemaakte tomatenpuree zien. Zelf brood bakken
is ook een belangrijk onderdeel van de Turkse keuken. Op een
gascomfort wordt op een speciale plaat broodjes/brood ge-
bakken waar allerlei groenten op gelegd worden, een beetje
als pizza. Ook dit gebeurt op de tuin, want huis hebben ze
alleen een balkon.
 
Warm eten is een belangrijk aspect bij deze families. In de
ochtend bestaat het ontbijt (dat als een zeer belangrijke
maaltijd wordt gezien en nooit wordt overgeslagen) uit een
mix van groenten en kaas. Tussen de middag en in de avond
eet men ook warm. Nur, de echtgenoot van Rasim, kookt de
maaltijden. Het met elkaar eten is belangrijk. Aan de tafel in
de tuin onder de druivenranken wordt ook regelmatig met de
familie  een hapje gegeten. Ze hebben twee zonen, schoon-
dochters en kleinkinderen. Het echtpaar Sayan vindt het
heerlijk als de kleinkinderen op de tuin spelen en spelenderwijs
ook de leren waar hun eten vandaan komt en hoe het groeit.
 
In Naarden en Bussum bestaat de Turkse gemeenschap uit

ongeveer 60 families. Bij Turken is het meer een traditie om
zelf groente en fruit te verbouwen dan bij  Marokkanen, aldus
Rasim. Er tuinieren bij ons vijf Turkse families op het complex.
Ook een broer en neef van tuinieren vlakbij. De twee zonen
helpen indien nodig bij het zware werk zoals omspitten.
 
Thuis wordt er in het voorjaar veel voorgetrokken. Het hele
balkon is dan onbegaanbaar en alle hoekjes en vensterbanken
binnen staan vol plastic bekertjes met zaailingen. Rasim neemt
zaad en thee uit Turkije mee, als hij daar zo eens in de twee
jaar is. Het grootste deel van zijn familie woont ook in Bussum
en Hilversum, dus voor familiebezoek hoeft hij niet zozeer
naar Turkije. Na 40 jaar is Nederland echt zijn thuisland.
 
Als we aan Rasim en Nur vragen of ze nog tips of opmerkingen
hebben voor de vereniging hebben, dan geven ze beiden aan
dat de paadjes naar de tuinen aan de rechterzijde van het
complex wat beter onderhouden zouden moeten worden. Nu
moeten ze zich langs prikkende frambozenstruiken en over
ongelijke stoeptegelpaadjes wringen. Het valt ze op dat aan
de linkerzijde van het verenigingsgebouw de paden wat beter
bijgehouden lijken te worden. Niet veilig, ook niet voor de
kinderen. Verder zijn ze vooral blij met hun stekkie. Er zijn
plannen genoeg voor komend seizoen.
 
Malou Overmeer en Manda-Marieke Schuurer
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Vraag en aanbod
 
Tuinklusjes 
Wilt u uw tuin voor een vriendenprijsje professioneel laten
spitten? Bomen en/of struiken laten uitgraven en verwijderen?
Een bouwval laten afbreken of een pad laten aanleggen? Dat
kan in de maand februari. Weer en weder dienende natuurlijk.
Als u zich meldt bij ondergetekende wordt u op volgorde van
binnenkomst ingepland.
 
Informeer naar de mogelijkheden. Go Wammes, tel. 035
6953328 of Gowammes@hotmail.com
 
 
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.

Recepten voor de
koudere maanden
 
Spruitkoppenstamppot 
Bovenop de spruitkoolplant ontwikkelt zich ook een krop,
vaak begint de vorming van deze krop als de meeste spruitjes
zijn volgroeid. Gooi de top van de spruitkool niet weg, deze
kunt u namelijk ook eten. Snij de bladeren van de top fijn en
kook de laatste paar minuten mee met de aardappelen.

 
Zuurkool
Zelf zuurkool maken van witte kolen: eigenlijk is het een
eenvoudige klus, maar het wordt zelden nog zelf gemaakt.
Wat u nodig heeft is geraspte witte kool, zout, kruiden,
eventueel karnemelk en een Keulse/ zuurkoolpot. Na berei-
ding laat u dit minimaal 6 weken staan en u heeft zelfgemaak-
te zuurkool.
 
Benodigdheden voor kruidenzuurkool:
8 kg stevige witte kool
ca. 100 g zout (zonder jodium)
karnemelk
24 peperkorrels
16 jeneverbessen
1 tl karwijzaad en 1 tl dillezaad

Stap 1: de kool snijden
Snij de kolen in twee stukken en verwijder het hart uit beide
helften. Verwijder ook de buitenste bladeren. Snij of schaaf
de kool in kleine reepjes. 
 
Stap 2: de pot vullen
Verdeel twee kilo koolreepjes over de bodem van de pot.
Strooi over de koolreepjes een klein handje zout. Herhaal dit
strooien van koolreepjes en zout enkele keren en giet vervol-
gens een scheutje karnemelk over de ingestrooide kool. Druk
met de vuist of een houten stamper de kool goed aan. Strooi
nu zes peperkorrels en vier jeneverbessen en een vierde
theelepel van de kruiden, en eventueel de appels en krenten
uit over de kool. Herhaal de serie van het strooien van kool-
reepjes en zout, het opgieten van een scheutje karnemelk en
het toevoegen van de smaakmakers drie tot vier keer. De pot
moet voor viervijfde deel met zuurkool zijn gevuld.
 
Stap 3: de pot afsluiten
Werkt u met een zuurkoolpot? Leg dan de bijgeleverde steen
op de koolreepjes. Giet wat water in de rand van de pot, strooi
er een beetje zout in de rand en leg de deksel erop. De pot is
nu luchtdicht afgesloten. 
Werkt u met een Keulse pot? Leg dan een linnen doek op de
koolreepjes, leg het plankje en vervolgens de steen er boven-
op. De koolreepjes moeten allemaal in het vocht liggen. Dek
tot slot de pot af met een doek.
 
Stap 4: de opslag
Plaats de pot de eerste week in een ruimte met een tempera-
tuur van ongeveer twintig graden. Dat is de temperatuur
waarbij de aanwezige bacteriën het zetmeel en de melksuikers
in de pot omzetten in melkzuur. Verhuis de pot na een week
naar een ruimte waar het vijf tot acht graden is, de kelder
bijvoorbeeld. Bij gebruik van de Keulse pot zal bovenin de pot
steeds opnieuw een witte laag ontstaan. Verwijder deze on-
schadelijke laag de eerste maand wekelijks en daarna elke
twee weken. Verschoon dan ook telkens de linnen doek en
maak de steen en het plankje goed schoon. 
 
De zuurkool is na zes weken klaar. Eigengemaakte zuurkool
is zo'n half jaar houdbaar.
www.landleven.nl/Culinair/Algemeen/2015/2/Kruidenzuurkool-
maken-zo-doet-u-dat-1695579W
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Chips van uw herfstoogst
Het enige wat u nodig heeft is een beetje (olijf)olie en diverse
herfstgroenten. Deze chips zijn gemaakt van aardpeer, pasti-
naak, wortelpeterselie, la truffe aardappel, courgette en
bietjes. Snij of rasp ze in dunne plakjes en bedek met een
beetje olie. Leg de plakjes op een plaat bedekt met bakpapier
in de oven (160 graden, 20-25 minuten). Eventueel kunt u ze
bestrooien met kruiden en zout. Rode bietjes mag u iets langer
in de oven laten staan.

 
Ribollita - Toscaanse soep
Ribollita is een dikke Toscaanse soep, die vooral in de herfst
en de winter heerlijk is als lunch. De naam van de soep is af-
geleid van een oud Toscaans gebruik om de soep na het maken
af te laten koelen. Voordat de soep gegeten werd, werd alles
nogmaals opgewarmd: ribollita dus, twee maal gekookt...
 
 

Ingrediënten (voor 4 personen):
4 tenen knoflook | 2 rode uien | 4 wortels | 1 stengel bleeksel-
derij | 1 gedroogde peper | 1 blik borlottibonen (of witte bo-
nen) | extra vergine olijfolie | ½ theelepel venkelzaad | 200 gram
tomaten (uit blik) | ½ liter groentebouillon | 500 gram cavolo
nero (of boerenkool) | peper en zout | 4 dikke sneden Toscaans
brood (of zuurdesembrood)
Pel drie tenen knoflook en de uien en schrap de wortels. Snijd

ze in kleine stukjes, evenals het bleke hart van de selderij.
Verhit 3 eetlepels olijfolie in een pan met dikke bodem en
voeg de ui, de selderij en de wortel toe, en vervolgens de
knoflook, de venkelzaadjes en de aan stukken gehakte toma-
ten. Breng op smaak met een beetje zout en laat circa 15 mi-
nuten sudderen onder af en toe roeren. Voeg de bonen en de
bouillon toe, breng aan de kook en laat wederom 15 minuten
sudderen. Snijd de nerven uit de cavolo nero, snijd de bladeren
klein en kook ze 5 minuten in kokend water met een snufje
zout. Schep de cavolo nero uit het water en meng door de
soep. Voeg eventueel een beetje kookwater toe. Breng op
smaak met peper en zout.

Rooster de sneden brood aan beide kanten en wrijf ze in met
het laatste, doormidden gesneden, teentje knoflook. Breek
het brood en verdeel het over de soepborden. Giet wat olijfolie
over het brood. Schep de soep eroverheen, giet er nog een
scheutje olijfolie overheen en serveer direct.
 
http://www.florence-nu.nl/recepten/15606-ribollita-toscaanse--
soep.html
 
Rode bietjes met balsamicoazijn, marjolein en knofloof uit de
oven
Verwarm de oven voor op 200*C.
Scheur ongeveer anderhalve meter aluminiumfolie af en vouw
dat dubbel zodat het twee keer zo dik wordt.
 
Als u alleen grotere bieten heeft, moet u ze door de helft
snijden om de kooktijd te verkorten, anders kunt u ze gewoon
heel laten.
Leg ze samen met de marjolein en de knoflook in het midden
van de folie, strooi er ruim zout en peper op en vouw de zij-
kanten van de folie naar het midden. Giet er voordat u de folie
dichtvouwt de olijfolie en de azijn bij. Prop of vouw de randen
van de folie in elkaar zodat het pakket ook aan de bovenkant
dicht is. Zet het in de voorverwarmde oven en laat het onge-
veer een uur bakken, tot de bieten gaar zijn. Zet ze ingepakt
op tafel.
 
Jamie Oliver
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Ondertussen op
Facebook ...
Een kleine selectie van berichten in onze besloten VTV Fa-
cebookgroep. 
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Einde aan patenten op klassiek veredelde gewassen? 
 
04 Nov 2016;  Redactie Bionext 
	
Donderdag 2 november publiceerde de Europese Commissie  haar langverwachte 
‘verklarende notitie’ die meer duidelijkheid moet geven over de interpretatie van de 
Europese Biotechrichtlijn.   
De belangrijkste conclusie die de Commissie trekt is dat de opstellers van de 
Biotechrichtlijn de bedoeling hadden  om producten  van klassieke veredeling zoals 
planten, zaden en vruchten uit te zonderen van patentering. De Commissie neemt 
hiermee duidelijk afstand van het huidige beleid van het Europees Octrooi Bureau 
dat al meer dan honderd patenten heeft verleend op klassiek veredelde gewassen.  
 
Doorbraak 
 
Bionext voert al enkele jaren campagne tegen dit soort patenten en is heel blij met 
deze doorbraak. “Dit is echt een succes voor alle burgers, maatschappelijke 
organisaties en politici die zich gezamenlijk inzetten om een einde te maken aan 
patenten op onze voedselgewassen.” aldus Maaike Raaijmakers van Bionext.  
De notitie is niet juridisch bindend maar heeft wel een grote politieke waarde.  
Bionext verwacht dat de notitie  ook gevolgen  zal hebben voor lopende bezwaar-
procedures zoals dat tegen het patent van Syngenta op insectenresistentie in rode 
paprika. 
De volgende stap is dat  de conclusies uit de notitie worden  opgenomen in het 
beleid van het Europees octrooibureau. 
 
“We zijn er nog niet” 
 
Maaike Raaijmakers:  “Met deze notitie zijn we er nog  niet. We zullen flink moeten 
lobbyen om er voor te zorgen dat dit wordt omgezet in bindend beleid. Daarom gaan 
wij ook door met campagne voeren totdat natuurlijke eigenschappen van planten niet 
meer als een uitvinding geclaimd kunnen worden. Daarvoor moet ook de reikwijdte 
van de octrooibescherming worden ingeperkt.” 
 
Bionext voert campagne tegen patenten op zaden onder de noemer van De Grootste 
Zaadbank van Nederland. In december komt Bionext met een speciale kerstactie 
rond patenten 
Kijk voor meer informatie over de campagne op www.degrootstezaadbank.nl  
Voor inhoudelijke vragen: Maaike Raaijmakers, projectleider bij Bionext    
06-10016402 raaijmakers@bionext.nl 
 
Meer informatie over de campagne Ellen Oomen, coördinator pr 
06 47518430 oomen@bionext.nl  
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Text van document

ZAADBESTELLING 2017 

BIJ DE TUINCENTRA BETAALT U 25 TOT 30% MEER!! 
Heeft u ook al weer zin in het nieuwe seizoen? Toch nog een paar nachtjes slapen, maar u 
kunt wel alvast wat voorpret genieten met de zaadbestelling. Bij deze nieuwsbrief treft u, in 
tegenstelling tot voorheen, geen catalogus van Garant Zaden aan en evenmin die van De 
Bolster. Dit heeft te maken met de hoge portokosten die met het meesturen daarvan 
gemoeid zijn. U kunt de catalogus van Garant Zaden iedere zaterdag in het 
verenigingsgebouw ophalen en die van De Bolster vanaf 10 december (volgens hun 
toezegging), anders vanaf 17 december.    

Bij De Bolster kunt u uitsluitend biologisch zaad bestellen.   

Voor de duidelijkheid: u kunt bij  beide of bij één van beide firma’s  bestellen.  

Garant Zaden levert ook biologisch zaad, maar wel van een beperkt aantal soorten. 
Aardappels kunnen alleen bij Garant Zaden worden besteld. Wilt u perse biologische 
aardappels dan kunt u terecht bij Vreeken’s  Zaden die een enorm assortiment verkoopt, 
maar u zult dat dan geheel zelf moeten regelen (via www.vreeken.nl ).  

Zowel Garant Zaden als De Bolster geven korting, maar de hoogte daarvan is wel afhankelijk 
van de ordergrootte. Tot nu toe kreeg u bij Garant Zaden 25 % korting. Dat zou iets minder 
kunnen worden als er massaal bij De Bolster wordt besteld (die dan ook korting geeft), maar 
de verwachting is dat we die 25 % kunnen behouden. Bij De Bolster is de maximaal 
mogelijke korting  30 % (als het totaal van de bestellingen groter of gelijk is aan 250 €; dat 
was vorig jaar wel het geval). Let niet op de kortingen die op uw bestelformulier staan! 

De bestellijst(en) dient/dienen voorzien te zijn van uw NAAM, ADRES, TELEFOON-
NUMMER,  E-MAILADRES (let op : dit staat niet standaard op het Garant-
formulier dus toevoegen!!! indien u er een heeft, TUINNUMMER en uiteraard van 
de OPTELLING van de bedragen per pagina.  U moet deze vóór zondag 15 januari bij 
ons clubgebouw in de brievenbus doen of opsturen naar V.T.V. Naarden, t.a.v. H. Mobach,  
Zwarteweg 24, 1412 GD, Naarden.  Nog geen geld!  

De bestellijst van De Bolster Invullen en inleveren op overeenkomstige wijze als bij Garant 
Zaden; het klantnummer is niet nodig.  

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

ZORGT U DUS A.U.B. VOOR EEN CORRECT  EN DUIDELIJK LEESBAAR 

E-MAILADRES /TEL.NUMMER  OP UW BESTELFORMULIER 

Hans Mobach  

hansmobach@ziggo.nl 
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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

Peter Prinssen 035-7724503 pw58prinssen@xs4all.nl

Mado Waller 035-6951871 madowaller@gmail.com

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

Leona van Duivenvoorde 06-14193334 leonavanduivenvoorde@gmail.com
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