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Van de redactie
 
 
Woorden van de voorzitter, bestuurszaken, het jaarverslag 2016 (mooi verwoord/verbeeld door Leona), en de verenigings-
winkel. De evenementen commissie bruist van de energie en komt met nieuwe activiteiten.
Malou en Manda- Marieke interviewden Jan Kortbeek.
De inventarisatie van wat er op de tuin zoal leeft en groeit, waarmee we de vorige jaar mee zijn gestart, wordt een jaarlijks
item in de augustus nieuwsbrief. Dus blijf ons melden wat er zoal groeit en bloeit en leeft op uw akkertje.
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Leona van Duivenvoorde, Joepe Geurts. Elzeba Kleiss, Jaap Kolk, Adri en Ria van Kooten,
Jan Kortbeek, Jan Landwaart, Hans Mobach, Malou Overmeer, Manda-Marieke Schuurer-van Zelm en Yanny Vriends. 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: 300 dpi of meer! 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
 
Op naar een mooie lente,

Nico Bader
 
Deadline voor de volgende nieuwsbrief is 15 mei 2017.
 
 
Op de voorzijde;   bloeiende palmkool (cavolo nero) in februari op ons complex.    foto�s Leona van Duivenvoorde, Joepe Geurts
en .Malou Overmeer
 
 

        Zou zij / hij weer komen?

         foto Yanny Vriends

Foto; Jan Kortbeek
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Bericht van de voorzitter.
 
 
Deze foto is gemaakt tijdens de Kerst workshop in het clubhuis
van de VTV.
 
De deelnemende dames staan trots bij het resultaat van hun
inspanningen.
 
Inmiddels zijn we al weer in februari en starten we met de
eerste voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
 
Dat geldt voor de tuinders, die mest op hun landje rijden, de
eerste zaaisels alweer op de vensterbank hebben staan of al
in kas of platte bak gezaaid hebben.
 
Het geldt zeker ook voor het bestuur en de evenementen
commissie, die al druk in de weer zijn met de voorbereidingen
voor het eeuwfeest van ons volkstuincomplex.
Ja,ja, 100 jaar en dat zullen we niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Het feest gaat plaatsvinden op onze open dag op zondag
18 juni. Noteer dus maar alvast in uw agenda!
 
Maar voor die tijd spreken we elkaar vast en zeker " op de
tuin", want zo in maart hebben we allemaal de kriebels om
weer te beginnen in onze tuin!
 
Tuingroet,
 
 
Elzeba Kleiss
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Mededelingen
 
Schouwcommissie 
Op ons complex wordt over het algemeen met veel plezier
getuinierd en staan de tuinen er netjes en verzorgd bij. Helaas
komt het desondanks voor dat niet alle tuinen goed onder-
houden zijn. En dat geeft veel ergernis bij de tuiniers, die het
wel op orde hebben en ronduit last hebben van andermans
overvloedige groei van onkruid en overhangende gewassen.
Om nu een beter en objectiever beeld te krijgen om welke
tuinen dit gaat heeft het bestuur besloten om een Schouw-
commissie in te stellen. Het is niet de bedoeling om mensen
te straffen, maar veeleer om er achter te komen wat de oor-
zaak is van het slechte onderhoud. Samen met de huurder
kunnen we dan bespreken op welke wijze we zijn probleem
het beste kunnen oplossen. Daarom een korte uitleg van wat
het bestuur, na zorgvuldig overleg, heeft bedacht.
 
Hoe deze commissie te werk zal gaan en wat de consequenties
hiervan voor de huurders zijn. De schouwcommissie bestaat
uit drie leden en heeft een adviserende taak naar het bestuur.
De commissie bestaat uit Chris Breeuwer, Ron Dekker en Philip
van Barneveld.
 
Het bestuur neemt advies van de commissie over en neemt
actie naar de huurders, die onvoldoende hebben gepresteerd.
De leden van de schouwcommissie beoordelen alle tuinen
altijd met minimaal twee, liefst 3 personen. Dit, om de objec-
tiviteit te garanderen. Bij sterk uiteenlopend oordeel, wordt
een derde persoon om een oordeel gevraagd.
 
Er wordt beoordeeld volgens vaste criteria, eventueel met
toelichting en foto's.
 
Criteria waarop de schouwcommissie zal beoordelen:
- hoeveelheid onkruid
- opslag niet organisch afval/toestand van de erfafscheiding
- Overhangend groen/ toegankelijkheid paden
- staat van onderhoud opstallen
- tuin 1 meter vrij van slootkant
- bomen niet hoger dan 5 meter, als deze overlast voor de
buren veroorzaken.
- gras gemaaid
- aanvullende opmerkingen
- foto's
 
Er wordt 3 maal per jaar een schouw gehouden. In april, eind
juli en de laatste keer in oktober. Alle onvoldoende beoor-
deelde huurders krijgen een begeleidende brief van het be-
stuur. In deze brieven wordt de huurder uitgenodigd voor een
gesprek met het bestuur. In dit gesprek wordt de huurder een
verbetertraject of een andere, passende oplossing aangebo-
den.
 
Bij drie onvoldoende beoordelingen achtereen per jaar wordt
de huur van de tuin opgezegd. Natuurlijk past het in de visie
van onze vereniging om tuinders te belonen voor hun inspan-
ningen om hun tuin goed te onderhouden. Daarom gaan we
de drie best onderhouden tuinen ook een prijs geven.

De best onderhouden tuin per jaar krijgt een wisselbeker: een
'gouden schoffel'. Deze zal jaarlijks worden uitgereikt tijdens
de nieuwjaarsborrel.
 
We hopen natuurlijk dat iedereen nu verschrikkelijk zijn best
gaat doen om zijn tuin picobello te onderhouden en dat we
de schouwcommissie na een jaar op kunnen heffen��..
Ik ben benieuwd!
 
Namens het bestuur,
Elzeba Kleiss

Opruimdagen zaterdag 18 en 25 maart 2017 op het complex
van de VTV
 
Tijd: 9.00-13.00 uur
 
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.

Lidmaatschapskaartje en korting bij Spilt
 
De meeste zullen inmiddels de lidmaatschapskaartjes voor
2017 hebben ontvangen. Leden konden hun foto's insturen
voor het lidmaatschapkaartje. Er zijn vele mooie foto's ont-
vangen, iedereen bedankt daarvoor. Van alle inzendingen is
de foto van tuinder Ria van Kooten gekozen.
 
Ieder lid ontvangt, als de nota voor de contributie en de huur
betaald is, twee lidmaatschapskaartjes. Wanneer u op de tuin
bent, willen wij u verzoeken om altijd een lidmaatschapskaart-
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je bij u te hebben. Wat niet onbelangrijk is, is dat als u iemand
toestaat op uw tuin te komen, bijvoorbeeld tijdens uw vakan-
tie, hem of haar één van deze kaartjes mee te geven, als bewijs
dat hij of zij op uw tuin mag komen. Het tuincomplex is voor
iedereen toegankelijk, helaas lopen er ook mensen op het
complex met een kwade bedoeling. Op die manier weten we
dat goed is dat er een onbekend gezicht op uw tuin is.
 
Een mooie bijkomstigheid is dat op vertoon van uw lidmaat-
schapskaartje u 10% korting krijgt bij Spilt op zaden en
planten, dus ook op de groentestekjes. 

Uitgebloeide narcisbollen
 
Als u thuis of op de tuin narcissen heeft staan, die u straks na
het bloeien weggooit, zouden wij ze goed kunnen gebruiken.
We willen deze bollen poten langs de graspaden. Vorig jaar
hebben we daar al een start meegemaakt. Zo krijgen we een
prachtig bollenlint langs de paden. De bollen kunnen worden
ingeleverd bij het clubgebouw op zaterdag ochtend, ik hoop
dat het er veel zullen zijn zodat we in 2018 een bloemrijk
voorjaar hebben. Jan Landwaart

 Belangrijke data
 
Zaterdag 25 februari -
Snoeicursus 10.00-12.00 uur
 
Zaterdag 4 maart -
Snoeicursus 10.00-12.00 uur
 
Zaterdag 11 maart -
10 minutenpraatjes 11.00-12.00 uur
 
Zaterdag 18 maart -
Opruimdag VTV Complex 9.00-13.00 uur
 
Maandag 20 maart -
Algemene ledenvergadering 20.00 uur
 
Zaterdag 25 maart -
Opruimdag VTV Complex 9.00-13.00 uur
 
Zaterdag 22 april -
Voorjaar op de volkstuin 11.00-13.00 uur
 
Donderdag 18 mei -
Voorlichtingsavond nieuwe tuinders 19.00-20.30 uur
 
Zaterdag 20 mei -
Tuinenfietstocht door �t Gooi 11.00-16.00 uur
 
Zondag 18 juni  -
Open dag/jubileumfeest  
 
Zaterdag 26 augustus - Excursie n.t.b.
 
Zaterdag 16 september - Oogstfeest
 
Dinsdag 17 oktober - Lezing (bloem)bolgewassen
 
Dinsdag 21 november - Filmavond

Gereedschap slijpen of lassen
 
In januari en februari konden leden hun gereedschap weer
laten slijpen of lassen. Dat werd gedaan dankzij de goede
zorgen van ons 'slijpteam': Ruud Beek en Chris Koopman. Vele
leden brachten hun gereedschap om te laten slijpen, welke zij
dezelfde dag of de zaterdag erop weer konden ophalen. Be-
dankt heren!

Beplanting schalen vernieuwen
 
Op ons complex staan 5 schalen, die elk jaar beplant worden
met eenjarigen. In het kader van insect- en vogelvriendelijk
tuinieren, willen we deze schalen beplanten met vaste plan-
ten, die insecten, bijen en vlinders aantrekken. Dan zullen de
schalen er ook wat natuurlijker uit gaan zien.
Welke tuinders kunnen afstekers missen van b.v vrouwenman-
tel, salvia�s, verbena�s,heuchera�s, venkel, lychnis, astrantia�s,
roomse kamille.
 
Graag een mail sturen aan elzeba@xs4all.nl
Hartelijk bedankt! Met elkaar gaan we het steeds groener en
mooier maken op de tuin!

Hulp gevraagd: bosmaaien
 
Om de 2 weken in het maaiseizoen worden op het complex
de graskanten en de slootkanten gemaaid met de bosmaaier.
Hier ben ik per keer zo�n 4 uur mee bezig. Het zou heel fijn
als er iemand is die zeer goed met een bosmaaier overweg kan
(liefst gecertificeerd) en deze taak samen met zou willen uit-
voeren. Het gaat dan om 1 keer in de maand een rondje doen.
Als je dit wilt graag contact opnemen met Jan Landwaart.

Slootkant
 
Afgelopen jaar zijn we bezig geweest met de tuinen die aan
een sloot grenzen. Het is een verplichting om vanuit de sloot
een meter vrije ruimte te houden. Dit is een eis vanuit de ge-
meente. We zijn al een eind op weg, maar er zijn toch nog een
aantal tuinen waar dit nog niet is gerealiseerd. In de loop van
het jaar zullen door de vereniging deze tuinen een meter uit
de sloot worden vrij gemaakt met alle gevolgen van dien.
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EvCie
Jubileumjaar
 
In 2017 zullen we als EvCie weer onze uiterste best doen om
mooie, inspirerende activiteiten te organiseren en faciliteren.
En omdat we dit jaar het 100 jaar moestuinieren op ons
complex vieren, willen we daar ook speciale ruimte voor in-
plannen op onze Open Dag op 18 juni (let op: dit is eerder in
het jaar dan voorgaande jaren!). Het precieze programma zijn
we nog aan het bedenken en invullen, maar we laten ons graag
door u informeren en inspireren. Eén element dat we sowieso
terug willen laten komen, is het openstellen van tuinen. Denkt
u alstublieft alvast na of uw tuin op 18 juni open wilt stellen
voor bezoekers?! Voor meer informatie kunt u mailen met
evcie@vtvnaarden.nl of bellen met Jaap Kolk (06 � 2290 7379,
tuin 436).

Mado Waller                                  Ria van Kooten

 
Vrijwilligers
 
Een geleerde les van onze inzet het afgelopen jaar is dat we
niet alles zelf kunnen doen. Met name tijdens de Open Dag
(maar waarschijnlijk bij elke activiteit die we organiseren)
hebben we extra handjes nodig: om mee te helpen opbouwen,
om kraampjes te bemannen, om bezoekers te woord te staan,
etc. Mocht u ons bij willen staan tijdens onze evenementen,
dan zouden we dat zeer op prijs stellen! Voor aanmelden of
meer informatie kunt u mailen met evcie@vtvnaarden.nl of
bellen met Jaap Kolk (06 � 2290 7379, tuin 436).

 
Organisatie EvCie iets gewijzigd
 
In 2017 zal de EvCie in een ietwat veranderde samenstelling
opereren. We hebben in de commissie helaas afscheid moeten
nemen van Michele Verberne, waar we een inspirerende tijd
mee hebben mogen beleven. Gelukkig zal zij wel beschikbaar
blijven voor ondersteuning tijdens onze evenementen.
Daarnaast hebben we twee nieuwe enthousiaste EvCie-leden
mogen verwelkomen, die ons komen versterken in dit bijzon-
dere jaar. Laten we ze even voorstellen:
 
Eind vorig jaar is Mado Waller toegetreden tot de EvCie. Na
jaren werkzaam te zijn geweest in de pr sector, heeft zij zich
het bloembindersvak �eigen� gemaakt, waarna zij ruim 7 jaar
geleden perceel 424 als pluktuin ingericht heeft. Haar motto:
niets mooier dan bloemen uit mijn eigen tuintje!!(daar kan

geen bloemist tegenop!) Met haar creativiteit hoopt ze de
commissie te versterken.
 
Ria van Kooten is 61 jaar en woont in Bussum. Ze heeft sinds
2016 een gedeelde tuin op het complex met haar zus. Haar
�kennis� over tuinieren heeft ze opgedaan in de siertuin(tjes)
rondom haar huis. En tuinieren is voor haar een fijne vorm van
inspanning én ontspanning, met als bonus gezond en lekker
eten op haar bord. Zij heeft zich aangemeld voor de EvCie,
omdat 2017 een jubileumjaar is waarin veel georganiseerd
wordt en omdat ze graag iets terug wil doen voor de vereni-
ging.

Activiteiten
10 minutenpraatje (gratis) 
Zaterdag 11 maart 2017 11u00 -12u00 clubhuis VTV De Zaaier
 
Het groeiseizoen is begonnen. Ook de vernieuwde evenemen-
tencommissie groeit in zijn rol. Dit keer proberen we wat
nieuws uit. Tien-minuten-praatjes door leden van de vereni-
ging op zaterdagochtend. Zes keer 10 minuten een praatje
over allerlei tuingerelateerde onderwerpen. Iedereen heeft
wel een stokpaardje, wil zijn kennis of ervaring delen. Mooie
gelegenheid om je tuinkennis te verbeteren. Het programma
maken we niet bekend, laat je verrassen. De koffie is overigens
op zaterdagochtend gratis dus�!
 
Voorjaar op de volkstuin (gratis)
Zaterdag 22 april 2017 11u00 -13u00 clubhuis VTV De Zaaier
 
De vernieuwde EvCie wil graag iets nieuws organiseren voor
jong en oud. De winter is voorbij, de lente is al een maandje
oud. Het tuinleven komt op gang. U bent welkom met uw
familie om het voorjaar op de tuin te vieren met o.a. zaaiwork-
shop, stekken en planten ruilbeurs, dingen te verkopen, hulp
aan te bieden of te vragen, adressen uit te wisselen voor leuke
koopjes, smaak en proeven voor kinderen, kinderactiviteiten,
wat lekkers bij de koffie of thee. Kortom allemaal dingen die
met tuinieren te maken hebben.
 
Voorlichtingsavond nieuwe tuinders (gratis)
Donderdag 18 mei 2017 19u00 -20u30 clubhuis VTV De Zaaier
 
Eindelijk heb je dan een tuin gekregen en na een jaar of wat
zakt de moed je in de schoenen, lukt het allemaal niet en
kweek je meer onkruid dan groente en fruit. Het bestuur en
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Agenda Algemene
Ledenvergadering 
 
Het bestuur nodigt haar leden uit voor de:
Algemene ledenvergadering van de VTV Naarden
 
Deze zal gehouden worden op maandagavond 20
maart 2017 in de Witte Kerk te Naarden.  
Aanvang 20.00 uur.
 
Agenda
1.   Opening.
2.   Uitreiking GroenLintje door Groenlinks Gooiseme-
ren.
3.   Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering
van 21 maart 2016 (opgenomen in de    Nieuwsbrief van
mei 2016).
4.   Jaarverslag 2016, zie nieuwsbrief februari 2017
(pagina 8 en 9).
5.   Financieel jaarverslag 2016, ligt ter inzage op 11 en
18 maart 2017 in het verenigingsgebouw alsmede vanaf
een half uur voor de aanvang van de vergadering.
6.   Verslag van de kascontrolecommissie en voorstel tot
decharge van de penningmeester.
7.   Begroting 2017 en vaststelling contributie en
huurprijs 2018. Voorgesteld wordt deze ongewijzigd te
laten (contributie   15, huurprijs   0,45 per m2).
8.   Benoeming nieuwe leden van de kascontrolecom-
missie. Aftredend zijn de heer F.Wiljouw en mevrouw
J. van Rossum. Mevrouw van Rossum stelt zich herkies-
baar. Het tweede lid zal tijdens de ALV worden  geko-
zen.
9.   Herbenoeming bestuurslid. Aan de beurt van aftre-
den is de heer A.J.M. Driest, penningmeester, die zich
herkiesbaar stelt. Voorgesteld wordt de heer Driest te
herbenoemen, wederom voor een termijn van drie jaar.
10.   Herbenoeming bestuurslid. Aan de beurt van af-
treden is de heer J. Landwaart, beheerder complex, die
zich herkiesbaar stelt. Voorgesteld wordt de heer
Landwaart te herbenoemen, wederom voor een ter-
mijn van drie jaar. 
 
Pauze.
 
11.   Onderhoud complex
12.   Beveiliging complex
13.   Professionalisering VTV Naarden:
  a.   Begeleiding nieuwe tuinders. Voorstel begeleiding
door ervaren tuinders.
  b.   Nieuwe commissie, de Schouwcommissie. Plannen
en implementatie voor het schouwen van de tuinen,
drie keer per jaar.
14.   Herkeuring AVVN Nationaal keurmerk
15.   Viering 100 jarig bestaan VTV Naarden
16.   Rondvraag
17.   Sluiting

de EvCie organiseren speciaal voor alle nieuwe leden of zij die
de afgelopen jaren lid zijn geworden, een speciale informa-
tiebijeenkomst. De avond moet nog verder geconcretiseerd
worden, maar op het programma staat een lezing met als
thema �Help, ik heb een moestuin�, hulp en ondersteuning
etc. om de nieuwe tuinder op weg te helpen. Wie weet gaat
het toch lukken met je tuin en voorkomen we een groene
burn-out! Voor aanmelden of meer informatie kunt u mailen
met evcie@vtvnaarden.nl of bellen met Elzeba Kleiss (06 � 5372
7163, tuin 619).
 
Tuinenfietstocht door �t Gooi
Zaterdag 20 mei 2017 11u00 -16.00 clubhuis VTV De Zaaier
 
In onze directe omgeving bevinden zich heel wat mooie
volkstuinencomplexen en ook andere tuinen die een bezoek
meer dan waard zijn. En om het �natuurlijke� karakter van onze
vereniging te onderschrijven, willen we u per fiets langs een
aantal van deze tuinen meenemen. We willen in ieder geval
een bezoek brengen aan onze zustervereniging VTV Huizen,
waar we een rondleiding kunnen krijgen en langs nog twee
andere nader te bepalen locaties. Neemt u uw fiets en een
lunchpakketje mee, dan nemen we u graag mee op een mooie
tocht! Voor aanmelden of meer informatie kunt u mailen met
evcie@vtvnaarden.nl of bellen met Mado Waller (06 � 2002
6972, tuin 424).
 
Terugblik nieuwjaarsbijeenkomst
Het clubhuis puilde uit tijdens de nieuwjaarsreceptie en van
de kou hebben we niets gemerkt. Er waren lekkere hapjes en
een drankje en het was goed om elkaar tijdens deze stille
winterperiode weer te zien en spreken. Onze voorzitter Elze-
ba Kleiss klom op de stoel en vertelde dat de vereniging bezig
is meer te gaan professionaliseren, wat er afgelopen jaar ge-
beurd is en ook over de plannen voor komend jaar. Bovenal
benadrukte onze voorzitter het feit dat er zo veel saamhorig-
heid heerst en dat zonder de grote inzet van de zovele vrijwil-
ligers we niet tot zo een mooie vereniging geworden zijn.
 
 
Datum Open Dag/ viering 100 jarig bestaan
Datum Open Dag/ 100 jarig bestaan is verplaatst naar zondag
18 juni.

Nieuwjaarsborrel - toespraak Elzeba
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Zinnia�s, Correopsis, Lavatera, Leeuwebekken, Heliantus,
Dahlia�s, Gladiolen, Monbretia (ook wel Crocosmia genoemd)
en ga zo maar door. Daar maakt hij prachtige boeketten en
bloemstukken van. Het volkstuincomplex heeft ook vaak van
zijn boeketten mogen genieten tijdens open dagen en
oogstfeesten. Daar staat Jan om bekend bij velen. Maar hij
kweekt toch ook nog wat groente zoals sla en bietjes.
 
Deze liefde voor boeketten maken kwam niet zomaar uit de
lucht vallen. De vader van Jan had een luxe bloemenzaak in
de Kerkstraat in Bussum, �Bloemsierkunst Kortbeek� en Jan was
de derde generatie sinds de oprichting begin 1900 die in de
zaak ging werken. Dit was vlakbij het (inmiddels verdwenen)
Witte Kerkje, later de eerste opname studio van de televisie
midden in het centrum: studio Irene. Op 2 oktober 1951 kwam
hier de eerste landelijke tv-uitzending vandaan. De komst van
de televisiestudio maakte de bloemenzaak groot. Elke dag
leverden ze in de opname studio een vers boeket bloemen af
voor op de tafel van de televisieomroepster. Studio Irene en
later ook Studio Vitus, Studio B en Concordia werden door
Bloemsierkunst Kortbeek allemaal van bloemen voorzien.

 
Jan heeft al meer dan 40 jaar een tuin. Aanvankelijk mocht
men niet als Bussumer op het complex tuinieren. Omdat er op
dat moment tuinen vrij waren en er al iemand uit Bussum was
toegelaten kon Jan toch een tuin huren. Er volgde nog wel
een intakegesprek.
Binnen een kleine straal is hij al heel wat keren verkast op het
complex. Steeds meer stukjes annexeerde hij, tot wel driehon-
derd vierkante meter. Nu zit hij weer op zijn oude stek van

350m², vlakbij de pomp en de picknicktafels tussen pad A en
B. De sfeer en de mensen vindt hij nog steeds goed. Er is wel
veel veranderd in de uitstraling van het complex. Eerst stonden
er veel rommelige �opstallen� van sloophout, puin en afge-
dankte ramen voor de koude bakken. Nu ziet alles er veel
verzorgder uit en heb je mooie kassen, paden en materialen.
Een grote verbetering, vindt Jan.
 
Behalve gek op zijn appelboom, die afgelopen jaar een re-
cordoogst leverde, is Jan�s passie dus bloemen. Hij kweekt er

Achter het hek van
tuin 218-219:    
Jan Kortbeek
De laatste tijd zag je Jan alleen vroeg in de ochtend op zijn
tuin, soms al om 6.30 uur, om dan rond 8.00 uur weer snel naar
huis te gaan Zijn vrouw was de laatste jaren ernstig ziek en
werd door hem verzorgd. Zij is in het najaar van 2016 helaas
overleden.
 
In de periode daarna moest Jan zelf fysiek en geestelijk her-
stellen. Langzaam komt hij nu weer tevoorschijn en hoeft hij
zich niet meer achter zijn bessen- en  bramen heg te verstop-
pen omdat hij weinig tijd heeft voor een praatje. Dat sociale
contact vindt hij wel heel leuk en ook vanuit zijn werk als
bloemist was hij dat gewend. Dat kan nu weer. Hij hoeft niet
meer voor dag en dauw op zijn tuin te beginnen, maar kan
rustig opstarten en gaan als het warmer wordt. Zijn energie
komt weer terug en hij hoopt die weer ongebreideld te kun-
nen gaan inzetten voor zijn grote passie: bloemen en planten.
De tuin is alles voor Jan Kortbeek en is ook zijn redding ge-
weest; even de zorgen vergeten en zijn hoofd leegmaken.
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Van jongs af aan ging Jan met zijn vader mee naar de tuinde-
rij in de diepte, midden in Bussum (nu het plein voor de Hema).
Zo kwam hij al vanaf zijn tiende jaar in aanraking met planten
en groenten. De gemeentekwekerij in Bussum aan de Huizer-
weg werd daarna het terrein waar ze groenten en bloemen
kweekten voor eigen gebruik en voor de winkel. Er stonden
mooie rododendrons (Pink Pearl) die in tafelversiering werden
verwerkt voor hotel Jan Tabak. De laatste 20 jaar werkte Jan
nog als ZZP-er voor uitvaartorganisatie Monuta om bloemwer-
ken te maken. Drie jaar geleden is hij daar pas mee gestopt.
 
 
Zijn advies aan beginnende tuinders is: weet van tevoren wat
je wilt gaat doen (maak een plan) en zorg dat je er tijd voor
hebt. Anders krijg je geen controle over je tuin en is je op-
brengst minder. Jan hoopt dat het complex zal blijven bestaan,
al verdwijnt de oude garde tuinders langzaam van het com-
plex.
 
Zodra het mooi weer is zul je Jan zeker op zijn tuin zien en wil
hij weer graag een praatje maken.
 
Tot slot nog een mooie spreuk van Jan:
�Als je groene hart de toppen van je vingers bereikt, dan heb
je de hemel op aarde�.
 
 
Malou Overmeer en Manda-Marieke Schuurer
 
Noot: Op de plaats waar het Witte Kerkje heeft gestaan (eerste

tv studio) op de hoek Kapelstraat, Kerkstraat en Schoolstraat
in Bussum, is een plaquette te vinden die daaraan herinnert.
Wie meer wil weten van de tv geschiedenis van Bussum kan
kijken op http://onh.nl/nl-NL/verhaal/1267/studio-irene-in-
bussum

Jan Kortbeek

KIJK ONLINE: WWW.GARANTZADEN.NL
Hege Bouwen 2a 8566JC Nijemirdum Telefoon: 0514 - 57 15 15 info@garantzaden.nl
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NIEUWS	UIT	DE	WINKEL	
	
In  deze Zaaier vindt u de prijslijst van de artikelen die we in de winkel verkopen.  De 
beschermingsmiddelen zijn alle toegestaan volgens de landelijke vereniging AVVN.  
Nieuw in het assortiment is insectengaas, 3,66 m breed, dat u op iedere gewenste lengte kunt kopen. 
Vooral onze koolgewassen hebben veel last van allerlei plagen: koolvlieg, witte vlieg, rupsen van 
koolwitjes en melige koolluizen. Witte vlieg kan vooral bij de boerenkool veel last veroorzaken. Hele 
sneeuwbuien ontstaan er als je in het najaar aan je boerenkoolplanten schudt. De netten die je erover 
had gespannen tegen vogels werken hier uiteraard niet tegen. Fijnmazige vogelnetten houden wel wat 
koolwitjes tegen, waarvan de kindertjes je kolen of spruitjes de vernieling in kunnen vreten, maar vaak 
weten die er toch vroeg of laat doorheen te komen. Er zijn allerlei oplossingen om deze belagers te 
weren, zoals anijsplanten of citrusafrikaantjes tussen de kolen zetten of spuiten met een oplossing van 
vloeibare groene zeep, maar ook dit werkt niet altijd naar tevredenheid. De beste oplossing is een 
bedje te maken voor de planten waarover u insectengaas spant dat u aan de zijkanten in de grond 
kunt instoppen. Met insectengaas dat 3,66 m breed is kunt u makkelijk twee of drie boerenkoolplanten 
naast elkaar zetten. Maar ook prei kun je er goed mee beschermen tegen de preivlieg. We verkopen 
het voor 4,65 €/m, wat  goedkoper is dan in het tuincentrum. 
Verder zijn er nieuwe mezenkastjes, voor slechts 10 € per stuk. 
 
U bent bij ons goedkoper uit dan in het tuincentrum omdat er gemiddeld 15 % korting op zit (al in de 
prijs verwerkt). En door in de winkel uw spullen te kopen steunt u de vereniging ook nog een beetje. U 
bent welkom op zaterdagen tussen 10.00 en 12.30 uur. 
 
	

PRIJSLIJST				V.T.V.	WINKEL			2017	
Openingstijd:		zaterdag	van	10.00	-	12.30	u	
	

MESTSTOFFEN	
	
Gekeurde	Potgrond	 	 	 grote	zak	70	L	 	 €	6,50	
Gekeurde	Compost	 	 	 grote	zak	40	L	 	 €	5,00	
Koemest	korrels	 	 	 25	kg	 	 	 €	14,50	
Culterra	mengmest	korrel	 	 25	kg	 	 	 €	19,90	
kalk	korrels	 	 	 20	kg	 	 	 €	10,00	
Patent	kali	 	 	 	 25	kg	 	 per	kg:	 								1€/kg	
Bloedmeel	Ecostyle	 	 	 1,6	kg	 	 	 €	11,85	
Beendermeel	Ecostyle	 	 	 1,6	kg	 	 	 €	9,30	
Compostmaker	Ecostyle	 	 1	kg	 	 	 €	7,60	

	
ECOstyle	Milieuvriendelijke	Producten	
	
	
Escar	Go	Slakkenkorrels	 	 1000	g	 	 	 €	11,25	
Spruzit	 	 	 	 100	mL	 	 	 €	11,30	
Spruzit	 	 	 	 250	mL	 	 	 €	19,50	
Plantschoon	 	 	 510	mL	 	 	 €	11,90	
Knolvoetvrij	 	 	 200	g	 	 	 €	7,60	
Wortelvliegvrij	 	 	 200	g	 	 	 €	7,60	
pH	Bodemtest	 	 	 setje	 	 	 €	7,60	
	

VTV Naarden12



DIVERSEN	
	
Boomwond	afdek	middel	Magnicur	 300	g	 	 	 €	8,45	
Spuitzwavel	(tegen	schimmels)	 	 300	g	 	 	 9,30	
Duoflor	spray	(vetzuren)	 	 1000	mL	in	spuit	 	 8,50	
mierenpoeder	BIO	BSI	 	 	 kg	 	 	 €	8,45	
Lijmband	voor	fruitbomen	 	 2,5	m	 	 	 €	8,45	
Bonenstokken	2,7	m	 	 	 per	stuk	 	 	 €	1,00	
Tomatenstokken	1,8	m	 	 per	stuk	 	 	 €	0,60	
Temperzon	(witverf	voor	kas	en	platte	bak)	 750	mL	 	 	 €	10,60	
Tuintunnels	 	 	 per	stuk	compleet	3x1	m	 €	11,85	

Kweek/tuintunnelfolie	 	
10	x	1,5	
m	 	 	 €	8,90	

Moestuinfolie	geel	 	 	 5	x	2,5	m	 	 	 €	11,25	
Tomatenfolie	 	 	 buis	10	m	 	 	 €	5,90	
Nigra	gronddoek	 	 	 5	x	2	m	 	 	 €	10,15	
Gronddoekfoliepennen	 	 set	10	stuks	 	 €	5,05	
Vogel	afschrikband	 	 	 spoel	33	m	 	 €	5,05	
Vogel	afschrikstrips	alu	 	 15	stuks	 	 	 €	7,20	
Plantenclipmix	 	 	 per	set	 	 	 €	4,80	
Plantenringen	 	 	 per	set	 	 	 €	2,50	
Bindtouw	 	 	 	 kluwen	60	m	 	 €	2,75	
Tuintouw	 	 	 	 rol	75	m	 	 	 €	2,35	
Tomatentouw	 	 	 kluwen	250	m	 	 €	4,70	
Jiffy	potjes	6	cm	 	 	 40	stuks	 	 	 €	3,40	
Turftabletten	 	 	 48	stuks	 	 	 €	5,75	
Snoeischaar	 	 	 per	stuk	 	 	 €	8,95	
Plantenspuit	 	 	 per	stuk	 	 	 €	3,95	
Gieter	 	 	 	 5	L	 	 	 €	4,20	
Gieter	 	 	 	 10	L	 	 	 €	5,90	
vogelhuisjes	 	 	 	 	 	 €	10,00	
	

INSECTENGAAS	 	 3,66	m	breed	 	 4,65€/m	
	

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

TUINNETTEN	 	 	 5	x	3	m	 	 	 €	5,05	 	
	 	 	 	 5	x	4	m	 	 	 €	6,75	 	
	 	 	 	 5	x	5	m	 	 	 €	8,30	 	
	 	 	 	 10	x	3	m	 	 	 €	10,00	 	
	 	 	 	 10	x	4	m	 	 	 €	12,70	 	
	 	 	 	 10	x	5	m	 	 	 €	15,50	 	
	 	 	 	 10x	10	m	 	 	 €	29,95	 	
	 	 	 	 10	x	15	m	 	 	 €	38,90	 	
Tuinnethouders	 	 	 set	10	stuks	 	 €	6,75	 	
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Eind	februari	2016	zetten	wij	de	eerste	spa	in	de	grond	van	‘onze	tuin’.	Dat	we	er	een	heel	jaar	zoveel	
plezier	van	zouden	hebben,	dat	wisten	we	toen	nog	niet.	Maar	we	waren	wel	van	plan	er	iets	leuks	
van	te	maken,	en	droomden	van	een	vriezer	vol	heerlijke	groentes	en	vazen	vol	kleurige	bloemen.	
We	begrepen	dat	dit	niet	vanzelf	zou	gaan,	en	Adri	noemde	de	tuin	vanaf	het	begin	de	sportschool.	
In	een	bedompt	zaaltje	tussen	anderen	onszelf	in	het	zweet	werken,	dat	zagen	wij	niet	zitten.	Nee,	
eerst	een	paar	kilometer	fietsen,	dan	een	paar	uurtjes	lekker	buiten	aan	de	slag	en	als	beloning	vers,	
onbespoten	eten	op	ons	bord.	Daar	was	ons	plan	om	de	winterkilo’s	weg	te	werken.	

De	eerste	klus	was	de	tuin	spitten.	Er	stonden	al	een	oude	pruimenboom	en	een	flinke	
haag	van	bramen.	En	verder	distels,	heel	veel	distels,	die	wij	in	ons	optimisme	hoopvol	
bekeken	als	herfstasters.	We	snoeiden	de	bramen	en	legden	een	pad	en	terrasje	aan.	
Omdat	er	geen	nummerbordje	bij	de	tuin	stond,	maakten	we	er	een		in	de	vorm	van	
een	paddenstoel,	een	goed	herkenningspunt	van	Onze	Tuin.		

Toen	kwam	het	echte	werk.	In	twee	broeibakjes	hadden	we	al	wat	tuinboontjes	en	
peultjes	voorgezaaid.	Daar	hebben	we	in	de	loop	van	het	jaar	behoorlijk	van	geplukt.	
Ook	andere	soorten	peulvruchten	deden	het	fantastisch,		net	als	andijvie	en	snijbiet.	En	
natuurlijk	de	courgette.	Eén	plant,	afkomstig	van	de	AH-moestuintjes,	heeft	ons	de	
hele	zomer	van	courgettes	voorzien.	We	hebben	ze	gegrild,	gekookt,	in	roerbakschotels	
verwerkt	en	er	de	lekkerste	soep	van	gemaakt.	Buren	en	vrienden	kregen	er	af	ten	toe	één	als	
vondeling	voor	hun	deur	als	het	ons	te	veel	werd.	Verrassend	voor	onze	tuinburen	deden	de	

paprika’s,	pepers	en	aubergines	het	bij	ons		bijzonder	goed	in	de	open	lucht.		

Naast	lekker	buiten	bezig	zijn,	hebben	wij	ook	nieuwe	mensen	leren	kennen.	De	
buren	rondom	onze	tuin	waren	altijd	behulpzaam.	Van	de	een	mochten	we	de	
waterpomp	gebruiken.	Een	ander	gaf	onze	kruiden,	afkomstig	uit	de	Russische	
bergen,	die	naar	drop	smaakten	en	waarvan	lekkere	thee	getrokken	kon	worden.	Als	
ruil	voor	een	bosje	munt,	kregen	wij	een	prachtig	boeket	pioenrozen	en	een	lekker	
recept	om	snijbiet	tot	saus	te	verwerken.	Van	anderen	kregen	we	bessenstruiken,	een	
artisjok,	appels,	en	…	nou	ja,	teveel	om	op	te	noemen.		Af	en	toe	op	zaterdagochtend	
een	praatje	maken	en	adviezen	krijgen,	is	ook	zo	’n	leuk	aspect	van	de	tuinvereniging.	

Natuurlijk	ging	het	er	het	eerste	jaar	ook	het	een	en	ander	mis.	2016	was	een	topjaar	
voor	de	slakken.	Het	gebeurde	regelmatig	dat	we	iets	geplant	hadden,	wat	na	een	
dag	of	twee,	drie	tot	op	het	bot	was	kaal	gegeten.	Kolen	zaten	onder	de	vette	witte	

vlieg	die	er	met	geen	mogelijkheid	af	te	spoelen	bleek.	Van	de	zak	pootaardappels		die	we	vol	
verwachting	in	de	grond	stopten,	hebben	we	niets	terug	gevonden.	De	uien	waarvan	het	loof	was	
afgestorven,	zouden	wij	bijna	vergeten	zijn	te	oogsten.	Tegenslagen	schijnen	er	bij	te	horen,	en	wij	
laten	ons	er	niet	door	ontmoedigen.	Dan	zetten	we	toch	geen	kool	meer,	en	worteltjes	kunnen	we	
misschien	ook	maar	beter	vergeten?	Er	blijft	nog	genoeg	over	dat	wel	lukt		en	een	vaas	met	bloemen	
is	een	leuke	beloning	voor	een	dagje	werken.	

Voor	het	komende	jaar	staan	er	nieuwe	uitdagingenvoor	ons	klaar.	We	zijn	verhuisd	naar	een	tuin	
met	een	kas	en	daar	hebben	we	hoge	verwachtingen	van.	Met	vallen	en	opstaan	zullen	we	van	dat	
stukje	aarde	ook	weer	‘onze	tuin’	maken.	Alle	adviezen	zijn	welkom,	en	wij	hopen	op	een	goed	
tuinjaar	en	veel	buitenplezier.	Een	hoop	mensen	denken	er	vast	net	zo	over,	want	dit	jaar	bestaat	de	
vereniging	al	100	jaar.		

Veel	succes	en	tot	ziens	op	het	tuincomplex.	

	Adri	en	Ria	van	Kooten,	tuinnummer	124	
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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

Evenementencommissie: Elzeba Kleiss 035-6953328 elzeba@xs4all.nl

Jaap Kolk 06-22907379 jghkolk@gmail.com

Ria van Kooten 06-51109949 ria33333@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

Schouwcommissie: Ron Dekker 06-42112870 rondekker16@gmail.com

Chris Breeuwer 035-6951088 cbreeuwer@telfort.nl

Philip Barneveld 035-6781226 phvbarneveld@planet.nl
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