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ouwe peer   (jaar oud)

van de redactie
 
 
Woorden van de voorzitter, bestuurszaken, de notulen van de jaarvergadering, de evenementencommissie; voorts onder meer
de vijver, beplantingen, bijen, zoete bataat, woelriek, en de bestellijst aardbeien.
Elzeba interviewde Alex en Elly Driest.
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Leona van Duivenvoorde, Ron Huisman, Guus Ickelsheimer,  Elzeba Kleiss, Jaap Kolk, Jan
Landwaart, Hans Mobach, Malou Overmeer, Marie-Anne de Roode en Jacqueline van Rossum. 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.
Voor de actuele VTV-zaken kunt u terecht op onze Facebookpagina. VTV-leden kunnen zich aanmelden bij facebook@vtvn-
aarden.nl. Reeds 66 leden gingen u voor.
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
 
Veel mooie tuindagen,

Nico Bader
 
 
Deadline voor de volgende nieuwsbrief is 15 augustus 2017.
 
 
 
Foto�s op de voorzijde: Leona van Duivenvoorde.
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Samenwerking
 
Beste medetuinders,
 
Samen werken doen we allemaal. Op ons werk, binnen onze gezin-
nen of met onze vrienden. Dat vinden we vanzelfsprekend. Samen-
werken binnen een vereniging zoals onze VTV is niet vanzelfspre-
kend. We zijn immers allemaal individuen, die een stukje grond huren
en dat alleen of met familie bewerken. En daarom is het heel bijzon-
der dat er opeens tussen deze individuen een spontane samenwer-
king ontstaat. Dat gebeurde tijdens de " opruimdagen". Werkelijk
een groot aantal tuinders werkten 4 zaterdagen achtereen op een
harmonieuze wijze met elkaar samen om het complex van niet- or-
ganisch materiaal te ontdoen. 5 grote containers werden nokvol
gevuld met troep. En het complex is er enorm van opgeknapt! Hulde
voor alle mensen, die hier aan hebben meegewerkt, ondanks het
slechte weer!
Maar ook achter de schermen wordt succesvol samengewerkt. Dat
moet ook wel met ons jubileum in zicht op de open dag 18 juni. De
Evenementen commissie, barcommisie en het bestuur zijn druk bezig
met het voorbereiden van de festiviteiten. Misschien niet altijd voor
de leden zichtbaar, maar ik verzeker je dat er veel tijd in gaat zitten
voor de vrijwilligers, die hier aan meewerken.
Kortom: samenwerken werpt vrucht af. Dat is zichtbaar op het
complex en zal zichtbaar worden op onze jubileum viering op de
open dag.
Ondertussen ploetert iedereen door in zijn eigen tuintje. Het enige,
dat niet echt lekker meewerkt, is het weer! Maar dat zal hopelijk ook
nog goed komen.
Veel tuinplezier!l
 
Elzeba Kleiss
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Mededelingen
 
Verhuur tuinen 
Een aantal vrijgekomen grote tuinen hebben we half mei
opgeschoond en opgesplitst in kleinere tuinen. Deze tuinen
varieren in grootte van 50-75 m2, omdat we merkten dat hier
veel vraag naar is. Deze kleinere tuinen zijn bijna allemaal
verhuurd, waardoor de wachtlijst in één klap weg is. Als u nog
mensen weet die graag een tuin willen huren: er zijn nog
enkele tuinen beschikbaar. Op=op! Weet u iemand, dan kan
diegene zich aanmelden bij Ron Dekker:
rondekker16@gmail.com.
 
Tuindiensten
Van alle leden verwachten we dat ze tweemaal per jaar een
tuindienst verrichten.
Heeft u dit jaar nog geen twee tuindiensten meegedraaid?
Geef u dan snel op bij Jan Landwaart. Tuindiensten zijn tijdens
het hoofdseizoen elke zaterdagmorgen.
 
Kleur tuinhuisjes
Graag willen wij u erop wijzen dat bij het neerzetten van een
tuinhuisje of bij de reparatie van uw huidige tuinhuisje, de
gemeente ons verplicht de tuinhuisjes donkergroen te verven.
Als u hier meer informatie over wilt of wilt weten welke
kleuren groen mogen, vraag gerust aan iemand van het be-
stuur.

Bijenkasten op complex
Onlangs heb ik op een drietal plekken op jullie moestuin een
aantal bijenvolken mogen plaatsen en ben daar erg blij mee.
Deze plek in Naarden is voor de bijen en voor mij uniek door
zijn mooie ligging en het aanbod van verschillende planten in
de nabije omgeving waarvan de bijen honing en stuifmeel
kunnen halen. Bijen kunnen tot wel 2 kilometer ver weg hun
honing halen. Dat betekent dus zowel in als ver rondom de
tuin. In Naarden zijn in het voorjaar de Wilg, fruitbloesem en
de paardenbloem erg belangrij als nectar en stuifmeelbron
voor de bijen. In de zomer zijn o.a. de wilde planten en de
linden favoriet.
 
Wie is Ron Huisman
Ik woon in al ruim 20 jaar in de Hilversumse Meent. Als kind
was ik al veel buiten en ben opgegroeid in de Betuwe. Dieren,
planten en bijen fascineerde mij al op jonge leeftijd en toen
ik 12 jaar oud was ben ik met bijenhouden begonnen. Dit ging
in het begin natuurlijk met vallen en opstaan. Bijen hebben
vanaf die tijd een rol in mijn leven gespeeld. Het maakt mij
bewust van de seizoenen, de planten in mijn omgeving en de
verschillende honingsoorten.
Inmiddels heb ik op een aantal plekken in het Gooi bijenvolken
staan.
 
Wat voor een soort volken staan in de Moestuin
In de moestuin staan grote volken die deze zomer �als  de
weersomstandigheden gunstig zijn-  de nodige honing kun-
nen halen. He betreft een soort bijen dat vooral ook zachtaar-
dig is. Vooral fijn in een omgeving waar veel mensen aanwe-
zig zijn. Verder is het van belang om zo min mogelijk in de

aan en uitvliegroute te gaan staan. Dit voorkomt dat bijen in
de haren vliegen.
 
Wat voor een werk heb ik aan de bijenvolken in de tuin
Zo nu en dan zal ik de volken controleren om zwermneigingen,
hetgeen ik probeer te voorkomen. Daarnaast op het hebben
van voldoende voer. Maar bovenal omdat het fascinerend is
naar de bijen de kijken en te ervaren hoe ze in relatieve vrijheid
leven.
 
Heb je vragen of opmerkingen, spreek mij gerust aan als u mij
ziet. Ziet u een zwerm, dan kunt u me bellen: 0621820307.
Heel graag tot zien, bedankt en met vriendelijke groet,
Ron Huisman
 

Plaatsing betonnen bak
Het blad, mest of houtsnippers wat gestort werd bij de
hoofdgang, gaf altijd een rommelig aanzicht. Om deze reden
is er bij de hoofdingang van het complex een grote betonnen
bak geplaatst. Voortaan zal het blad, mest of houtsnippers
hierin gestort worden.

Beplanting schalen VTV
Er staan op het complex 5 grote schalen van 2 meter diameter.
Drie staan er bij de ingang bij het clubhuis en 2 in het pad van
het zogenaamde "hoefijzer".
Jan heeft al het zware voorwerk aan de schalen gedaan, dwz
alle oude beplanting en wortels er uitgehaald en de bakken
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Belangrijke data
 
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

voorzien van nieuwe aarde en meststoffen.
Er is gekozen voor een beplanting met vaste planten, kruiden
en grassen, die bijen en vlinders aantrekken en die ook rede-
lijk tegen droogte bestand zijn. Het is de bedoeling dat het
geheel een meer natuurlijke uitstraling krijgt.
De drie schalen bij het clubhuis zijn beplant in de tinten geel/
wit/ paars en daarin zijn in wisselende samenstelling de vol-
gende soorten geplant:
- Foeniculum Vulgare " giant bronze"
- Achillea filipendula �Parkers variety�
- Alchemilla Mollis
- Salvia Nemorosa� Blauhugel�
- Leucanthemum �Broadway lights�
- Geranium"Orion"
- Lychnis coronaria" alba"
- Gypsophila paniculata �summer sparkles�
- Briza media
- Pennisetum alopec.�Hameln�
- Verbena bonariensus
De twee andere schalen zijn beplant in de tinten roze, lila, met
in wisselende samenstelling de volgende soorten:
- Verbena bonariensis
- Gaura Lindheimeri �Tutti Frutti�
- Astrantia" Roma"
- Salvia Nemorosa �Amethyst�
- Stachys byzantina �Cotton Boll�
- Heuchera �Magnum�
- Gysophila �Rosenschleier�
- Pennisetum alopec. �Hameln�
Bij het planten van de 120 (!) plantjes werd Elzeba enorm
geholpen door haar kleindochter Fien en door Olivia, de
dochter van Jaap en Leona.
En nu maar afwachten hoe mooi het gaat worden!
Wel moet er natuurlijk goed in de gaten gehouden worden
of de planten voldoende water krijgen. Wie zou daar de ver-
antwoordelijkheid voor willen nemen ? Graag aanmelden bij
het bestuur.

 
Inventarisatie
Meer dan 160 volkstuinders zijn op het volkstuincomplex in-
tensief bezig met hun hobby / passie; het kweken en telen van
gewassen. Dit resulteert in een grote variëteit aan gewassen.
Het is interessant een overzicht te hebben van 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 milieuvriende-

Vijver
Zoals velen van jullie gezien zullen hebben, was de vijver dit
voorjaar een kleurrijk geheel van bloembollen. Verschillende
soorten bloembollen wisselde elkaar af. Inmiddels is er ook
een bijenboom geplant en is het vijverdoek gemaakt.
De bloembollen zijn inmiddels bijna allemaal uitgebloeid. Op
korte termijn, als het loof is afgestorven, wordt een mengsel
van bijen- en vlinderbloemen gezaaid rondom de vijver.

Vijver half april

lijke werkwijzen hebben tot gevolg dat veel vogels het com-
plex 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 schar-
relen er rond? Ook ideeën hoe dit te archiveren zijn welkom.
Reacties graag naar de redactie of in de bus bij de Zaaier. 

Vijver half maart

 
Dankjewel
Manda-Marieke Schuurer verzorgde samen met Malou afge-
lopen jaren de interviews voor De Zaaier en was beheerder
van onze Facebookgroep. Afgelopen jaar is zij verhuisd naar
Soest. Manda-Marieke bedankt voor je actieve bijdrage aan
de vereniging!
De interviews worden voortaan verzorgd door Elzeba.
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Notulen Algemene
Ledenvergadering
1. Opening
De voorzitter Elzeba Kleiss opent om 20.00 uur de vergadering
en heet de circa 60 aanwezigen welkom.
 
2. Uitreiking GroenLintje door Groenlinks Gooisemeren
Elzeba heet Jan Portengen (Fractievoorzitter), Paul Straver
(Fractieondersteuner) en Martha Ursem (Steunfractielid) van
Groenlinks GooiseMeren van harte welkom. Zij zijn bij de ALV
aanwezig om een GroenLintje uit te reiken.
Jan Portengen houdt een korte toespraak en vertelt waarom
Ton Kloosterman het GroeneLintje verdient. Ton krijgt het
lintje omdat hij al vele jaren, nu het veertiende jaar, de kin-
deren van basisschool De Tweemaster begeleidt in hun
moestuintjes aan de Keverdijk. Het lintje wordt door Martha
Ursem opgespeld.
Chris Heersink (Directeur Tweemaster) bedankt Ton voor zijn
werkzaamheden en belangeloze inzet voor de kinderen en
overhandigt hem een bos bloemen.
 
3. Notulen algemene ledenvergadering van 21 maart 2016
Deze worden zonder wijziging goedgekeurd.
 
4. Jaarverslag 2016
het jaarverslag 2016 is in een nieuw jasje gestoken, het jaar-
verslag is dit jaar grafisch weergegeven. Het jaarverslag wordt
zonder wijziging en met applaus goedgekeurd.
 
5. Financieel jaarverslag
In het financieel jaarverslag zijn vier jaren op rij gezet en heeft
ter inzage in het clubgebouw De Zaaier en vooraf aan de ALV
gelegen. Het financiële verslag wordt goedgekeurd.
 
6. Verslag kascontrolecommissie
De commissie bestond dit jaar uit de leden Freek Wiljouw en
Jacqueline van Rossum. Alleen Freek Wiljouw is aanwezig.
Freek Wiljouw zegt dat de commissie de financiën heeft be-
keken en deelt mede dat de stukken er zorgvuldig uitzagen.
 
7. Begroting 2017
Voorgesteld wordt dat de contributie ongewijzigd blijft
(contributie   15, huurprijs   0,45 per m2). De begroting voor
het lopende jaar wordt door de vergadering goedgekeurd.
 
8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Freek Wiljouw is aftredend en niet herkiesbaar. Jacqueline is
voor een nieuwe termijn beschikbaar terwijl Reinier de Jong
als tweede lid wordt aangesteld.
 
9. Herbenoeming bestuurslid Alex Driest
De heer Alex Driest, penningmeester, is aftredend maar stelt
zich herkiesbaar. De herbenoeming van Alex Driest als be-
stuurslid wordt goedgekeurd door de leden.
 
10. Herbenoeming bestuurslid Jan Landwaart

De heer Jan Landwaart, complexbeheerder, is aftredend maar
stelt zich herkiesbaar. De herbenoeming van Jan Landwaart
als bestuurslid wordt goedgekeurd door de leden.
Jan geeft wel aan dat het uitvoeren van zijn taken als com-
plexbeheerder veel tijd in beslag neemt. Hij geeft aan hier
graag hulp bij te willen. Hij zoekt een lid, liefst gecertificeerd,
die wekelijks helpt met maaien (bosmaaier). Chris Koopman
geeft aan hierbij te willen helpen mits dit lichamelijk lukt. Ook
Bart Boerenbach geeft aan, Jan hierbij te willen helpen.
 
Pauze.
 
11. Onderhoud complex
Elzeba Kleiss vertelt dat de vijver afgelopen rigoureus is aan-
gepakt. De vijver rondom is inmiddels ingezaaid met bloemen-
mengsels en zijn er bloembollen gepoot. In het voorjaar zullen
er nog vaste beplantingen worden aangebracht zoals een
vlinderstruik.
De grafidorpaden zijn voor een deel aangelegd, in 2018 zullen
we hiermee verder gaan. Bij de hoofdingang worden bakken
gemaakt voor opslag van mest, blad en houtsnippers.
Ook zullen de schalen bij de hoofdingang worden beplant met
vaste planten.
 
12. Beveiliging complex
Er wordt nog steeds af en toe ingebroken op het complex.
Nagedacht wordt over een camera bovenop het clubgebouw.
Op plekken waar het complex makkelijk toegankelijk is, zoals
in de hoek bij de Meerstraat (slootkant), worden meidoorns
geplaatst.
Guus Ickelsheimer geeft aan dat hij een huisjes verzekering
heeft via de AVVN (ongeveer 50 euro per jaar). Bij hem is ook
ingebroken en heeft alles vergoed gekregen.
Ans Tellegen vraagt of het hek gemaakt kan worden achterin
de hoek bij de Meerstraat. Dit hek is al een paar gemaakt,
maar wordt steeds weer opengebroken. Afgesproken wordt
dat er een ketting om het hek komt, waar alleen de leden in
de hoek een sleutel van krijgen.
 
13. Professionalisering VTV Naarden � begeleiding nieuwe
tuinder
Nieuwe tuinders willen we graag meer begeleiding gaan
geven. Nieuwe tuinders onderschatten vaak de hoeveelheid
werk. Het plan is dat grotere tuinen die vrijkomen worden
gesplitst in kleinere tuinen. Zij kunnen altijd na verloop van
tijd doorstromen. Eigen leden hebben altijd voorrang bij het
vrijkomen van tuinen indien zij willen verhuizen op het com-
plex.
Ook zullen er in samenwerking met de EvCie informatieavon-
den worden georganiseerd voor nieuwe tuinders, de eerste
hiervan staat gepland in mei.
 
14. Professionalisering VTV Naarden � schouwcommissie
Medegedeeld wordt dat er inmiddels een SchouwCommissie
is ingesteld. Zij zullen drie keer per jaar schouwen. Alle tuinen
worden op vaste criteria worden beoordeeld. De SchouwCom-
missie brengt haar advies uit aan het bestuur over de schouw.
Het bestuur zal vervolgens verantwoordelijk zijn voor het
aanschrijven van de leden waarvan de tuin als slecht is beoor-
deeld. Het bestuur nodigt het lid uit voor gesprek.

VTV Naarden6

Notulen alleen in papieren editie zichtbaar.



Ook goede tuinen gaan beloond worden, jaarlijks zal de
Gouden Schoffel overhandigd worden.
 
15. Herkeuring AVVN
De herkeuring van de AVVN voor het Keurmerk Natuurlijk
Tuinieren stond gepland voor 2017. Het bestuur heeft hiervoor
uitstel gevraagd bij het AVVN ivm alle werkzaamheden
rondom het 100-jarig bestaan en op het complex. De AVVN
heeft akkoord gegeven om het de keuring in 2018 uit te
voeren.
Het bestuur spreekt haar wens uit om meer nestkasten en meer
imkers op het complex te krijgen.
 
16. Viering 100 jaar tuinieren op de Keverdijk
De viering van dit bestaan zal gevierd worden op de Open
Dag. Naast deze viering wordt er op dit moment gewerkt aan
een boekje over het 100-jaar bestaan. Dit boekje zal uitgereikt
worden op de Open Dag.
 
17. Adriaen de Haer, consul AVVN
Adriaen de Haer was aanwezig namens de AVVN en heeft de
werkzaamheden en dienstverlening van de AVVN toegelicht.
Adriaen geeft aan dat het bijzonder is dat er al 100 jaar ge-
tuinierd wordt op het complex.
Go Wammes geeft aan dat ook leden welkom zijn op het
jaarlijkse congres van de AVVN, deze staat dit jaar gepland op
zaterdag 17 juni.
 
18. Rondvraag
Mado Waller bedankt de redactie van de nieuwsbrief, zij geeft
aan dat het een mooi clubblad is geworden.
Elle Burggraaf vraagt of er meer nieuws is over het GNR. Elze-
ba Kleiss vertelt dat er op dit moment niet meer bekend is dan
wel al wisten. Het huurcontract zal per 1 januari 2019 overgaan
naar het GNR, op dit moment valt er nog niks concreets over
te vertellen. Elzeba Kleiss vertelt wel aan dat het GNR kenbaar
heeft gemaakt het aanzicht vanaf de slootkant rommelig te
vinden. Het aanzicht van het complex moet daar echt verbe-
terd worden.
Elle Burggraaf spreekt haar wens uit om het terras bij het
clubgebouw gezelliger te maken. Elzeba Kleiss geeft aan dat
er plannen zijn om het clubgebouw te moderniseren. Dit is
een flinke kostenpost voor de vereniging, om die reden willen
we dit uitstellen totdat het huurcontract wordt verlengd.
Ans Tellegen spreekt haar wens uit dat zij liever heeft dat de
beplantingen aan het fietspad bij de slootkant niet laag ge-
snoeid worden. Het bestuur geeft aan dat dit een keuze is van
de gemeente is en een logische keuze. Het laag snoeien zorgt
voor meer veiligheid voor de fietsers op het fietspad, zij zijn
zichtbaarder vanaf de weg.
Malou Overmeer vraagt of het mogelijk is dat bepaalde ge-
reedschappen en/of machine door de vereniging worden
aangeschaft. Leden kunnen dan hiervan gebruik maken. Af-
gesproken wordt dat Malou inventariseert bij de leden waar
dan behoefte aan is en hoeveel leden daar behoefte aan
hebben.
 
19. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van
ieders aanwezigheid en inbreng.

Recepten met
bieslookbloemen
Bieslook schiet nu veelal in de knop of staat misschien al te
bloeien. Niet alleen de stengels zijn eetbaar, maar ook de
bloemen.

 
Kappertjes van ongeopende bloemen
Knip de ongeopende bloemknopjes af en zet ze op goede
azijn. Eventueel kun je kruiden toevoegen. Laat het potje
minimaal twee weken staan. De knopjes zijn dan heerlijk over
bijvoorbeeld salades.

 
Knoflookboter
Knoflookboter maak je eenvoudig zelf. Gebruik hiervoor on-
gezouten roomboter, voeg hier uitgeperste knoflook aan toe,
wat versnipperde stengels bieslook en eventueel wat zout naar
smaak. Verschipper als laatste de bloemknoppen van bieslook
door de boter en wat als garnering. Lekker bij de BBQ!
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Achter het hek van
tuinnummer 311:
Alex en Elly Driest
Ongeveer 45 jaar geleden kwam Alex voor het eerst op het
volkstuincomplex. Hij ging mee met de vader van zijn toen-
malige vriendin Elly( nu zijn vrouw). Dat was George Vedder.
De familie Vedder was al vanaf 1923 actief op het complex,
want de opa van Elly, Bertus Vedder, had een toeleveringsbe-
drijf voor veevoer, hooi en zaden, dat leverde aan alle boeren
in de streek en hij kwam dus ook al beroepsmatig op het
volkstuincomplex. Opa en oma Vedder woonden tegenover
het volkstuincomplex en Elly werd dan ook al op jonge leeftijd
door haar opa betrokken bij het werk op de tuin.

 
De volkstuin was voor George zijn hobby, maar ook een deel
van zijn leven. Elly heeft haar vader altijd geholpen met blad
rijden, de mest mengen en dan spitten, zaaien en oogsten.
Dat was een zware opgave, als je bedenkt dat hij 6 dagen in
de week werkte en daarnaast zijn tuin moest doen. En in die
tijd waren de tuinen groot! 
 
Elly vertelt dat de familie Vedder geiten had lopen op de
tuinnummers 712 t/m 722 en dat er een hooimijt was op de
plek waar nu de winkel is. Elly is gepokt en gemazeld door
haar vader en opa. Ze vertelt dat ze haar alles leerden over
het werk op de volkstuin. Mooi is haar verhaal dat ze van haar
vader plantjes uit moest poten langs een touwtje en dat ze
dat volgens hem te slordig deed. Maar als ik hun tuin nu zie,
denk ik dat zijn lessen bij haar in goede aarde zijn gevallen:
alles ziet er strak en netjes uit!

 
Alex en Elly kennen elkaar omdat ze beiden lid waren van de
Konijnenfok Vereniging. Alex leerde voor elektrotechnicus,
maar werd door de familie Vedder natuurlijk toch meegetrok-
ken in het volkstuinleven. Hij werkte met zijn hoofd, maar
ging op de tuin met zijn handen werken. Daar heeft hij heel
veel geleerd van zijn vrouw en schoonvader Vedder. En kennis
is er bij Alex en Elly! Een van de eerste dingen die Alex heeft
geleerd is dat het tuinieren datum afhankelijk is. Een greep
uit hun kennis: Tuinbonen, doperwten en kapucijners moeten
zo vroeg mogelijk in het jaar worden gelegd, dan zijn ze ook
vroeg rijp en bij de tuinbonen is de kans op luis dan ook het
kleinst. Aardappelen moeten 8 april gepoot worden, maakt
niet uit of het vroege of late aardappelen zijn In de eerste
week van mei worden de bieten en de winterwortels gezaaid.
Niet eerder van dan schieten ze door. Sperziebonen en snijbo-
nen leggen doe je pas na 15 mei, na de 4 ijsheiligen. Het
zaaien van de andijvie gebeurt op of na de langste dag, omdat
te vroeg zaaien doorschieten tot gevolg zal hebben.
 
Elly en Alex zitten mij in de kas enthousiast te vertellen over
hun tuin, over het delen van de opbrengst met de familie, over
inkuilen van aardappels en dahliaknollen, over het feit dat ze
altijd zaaien en nooit plantjes kopen, dat ze ook nooit aard-
beienplantjes kopen, maar altijd uitlopers planten. In de kas
overwinteren de chrysanten. Daar neemt Elly straks stek van
en plant ze uit in haar tuin. Ondanks haar ziekte, is ze bijna
dagelijks op de tuin en ze kan spitten als geen ander. Alex
maakt zich daarnaast nog verdienstelijk als penningmeester
van de VTV. Op hun schuurtje prijken de namen van hun ge-
liefde familie en leermeesters: George en Bertus.
 
De VTV boft maar met zulke aardige, bescheiden en ervaren
tuinders, die hun kennis en ervaring met iedereen willen delen,
als je hen dat vraagt! 
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EvCie
Open Dag / Jubileumfeest (gratis)
Zondag 18 juni, 11u00 � 16u00, complex VTV
Zie losse flyer in deze nieuwsbrief.
 
Excursie augustus (kosten ntb)
Zaterdag 26 augustus, tijd en locatie ntb
In augustus willen we een excursie organiseren naar één of
meerdere locaties in Nederland. Samen met medetuinders
zullen we een dag(deel) op stap gaan. We hebben zelf al een
paar ideeën, maar wellicht heeft u ook suggesties (evcie@vt-
vnaarden.nl)? Het programma zullen we ruim van tevoren
samenstellen en communiceren. Houd u dus goed uw mail,
facebook en de borden op het complex in de gaten!
 
Oogstfeest 16 september
Zaterdag 16 september, 11u00 � 16u00, complex VTV
Omdat we niet helemaal kunnen voorzien of de aankondiging
op tijd is voor de volgende nieuwsbrief, willen we u alvast
attenderen op ons oergezellig oogstfeest. Net als in de afge-
lopen jaren zal het buffet bestaan uit door u zelf vervaardig-
de lekkernijen. Zo hebben we bijvoorbeeld allerlei pompoen-
taarten of soepen, appel-, peren-, pruimen- of andere vruch-
tentaarten, hartige taarten en soepen 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 kippen, zelfgemaakte wijnen van
eigen fruit, vruchtensappen, zelfgemaakt bier en alles wat uw
creativiteit verder oplevert.
Bent u vegetariër? De ervaring leert dat er ook veel vegetari-
sche 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.
 
Terugblik 10-minutenpraatjes

Op 11 maart hebben we in het bijzijn van 30 leden een zestal
10-minutenpraatjes gehouden. Met deze praatjes wilden we
als EvCie de aandacht vestigen op de overvloedige kennis die
aanwezig is bij onze medetuinders. We hebben elkaar uitvoe-
rig geïnformeerd over uiteenlopende onderwerpen: het
hebben van een bloementuin, zuurkool maken, bemesten van

je tuin, vergeten groenten en ergonomisch tuinieren en het
bijbehorend gereedschap. Door de diversiteit van de onder-
werpen en het enthousiasme van de aanwezige leden, hebben
we besloten komend jaar vaker 10-minutenpraatjes te gaan
organiseren. Wilt u ook bijdragen aan deze activiteit, laat het
ons dan weten via evcie@vtvnaarden.nl!
 
Terugblik Voorjaarsfeest
Het was een redelijk gure dag, 22 april, dat we voor de eerste
keer een voorjaarsfeest hebben georganiseerd. In plaats van
het paasfeest, wilden we een concept neerzetten om het
voorjaar te vieren: voor alle tuinders. Een van de onderdelen
was de jaarlijkse plantjesruildag, die ook dit jaar weer gretig
aftrek vond. Verschillende soorten groenten, bloemen, knol-
len en wat dies meer zij, zijn van eigenaar gewisseld. Daarnaast
hadden we voor de kinderen verschillende activiteiten geor-
ganiseerd, zoals (echte!) lammetjes en konijntjes aaien, een
puzzeltocht over het complex en knutselwerk in het clubhuis.
Helaas hebben we voor dit onderdeel maar heel weinig kin-
deren kunnen ontvangen, mede omdat het voorjaarsfeest op
de eerste dag van de vakantie gepland was. Het geheel werd
afgemaakt door prachtige en heerlijke taarten van Nelien.
We hebben als EvCie een redelijk dubbel gevoel overgehouden
aan deze activiteit � mede door het weer, de lage kinderop-
komst en de moeite met verandering bij sommige leden � maar
toch gaan we volgend jaar ons uiterste best doen om deze
activiteit de positieve aandacht te geven die het verdient. 

Terugblik voorlichtingsavond nieuwe leden
Op 18 mei hebben we samen met het bestuur een voorlich-
tingsavond voor nieuwe leden georganiseerd. Ruim 10 verse
VTV-ers hebben gehoord hoe onze vereniging reilt en zeilt en
waar je als beginnende tuinder tegen aan kunt lopen. Een
geslaagde opzet, die afgesloten is met een informele rondlei-
ding over het complex.
 

Terugblik fietstocht
We fietsten met tien leden en een lekker zonnetje via mooie
boswegen en heidepaden naar het lommerrijk gelegen
volkstuincomplex 'Laren' aan de Ruiterweg. Daar werden we
gastvrij ontvangen. Edward Crebas en Rudy vertelden in het
kort de geschiedenis van het complex. Het GNR is de eigenaar
van de grond en men huurt van de gemeente Laren. Twee
imkers op het terrein vertelden uitgebreid hun verhaal. Ook
vertelde een huurder over haar enorme hoeveelheid vaste
geraniums die zij kweekt. Via een beeldentuin kwamen we
terecht op de tuinderij achter de Stichtse Hof. Een stille tuin-
derij geheel door een oude muur omgeven. Langs de heide
kwamen we weer voldaan terug in Naarden.
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Zoete bataat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.biologischpootgoed.nl/products-page-2/kleinverbruiker/
zoete-aardappelen/
 
Productbeschrijving 
Plantgoed van zoete aardappelen .
Zoete aardappel of zoete bataat is van oorsprong een subtro-
pische plant, maar door selectie van de juiste rassen, hebben
we ook rassen welke geschikt zijn voor ons Nederlandse kli-
maat. Dit hebben we de laatste 3 jaar getest. Zoete aardappel
is geen familie van de aardappel. Het is een Winde achtige.
Omdat het zo gezond is, is de zoete aardappel tegenwoordig
geen onbekende meer in de Nederlandse keuken. Bijvoor-
beeld heerlijk om te wokken.
Speciaal voor ons wordt er biologisch plantgoed gekweekt
welke NAK-T en Skal gekeurd is. Omdat de plant (geen knol)
warmteminnend is, kan deze pas in mei geplant worden. Kou
(< 10 C) heeft de zoete aardappel een hekel aan.
Advies is om deze op ruggen te planten, zodat de wortels
makkelijker te oogsten zijn in de herfst. Ideaal is zwart afbreek
folie op de rug, zodat de grond warmer wordt en blijft. De
plant kruipt over de grond als een bodembedekker. Oogst
gebeurt in de loop van Oktober maar wel voor de nachtvorst.
Bodemtemepratuur mag niet te koud worden. Opbrengst is
tussen de 0,8 en één kilo per plant. Voorzichtig oogsten en
relatief warm (> 10) graden bewaren in bijvoorbeeld drogere
potgrond of veenturf. Blijven ze tot in het voorjaar goed.
Levering vanaf mei. Eerder is het plantgoed nog niet groot
genoeg,voor verzending. Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks.
LET OP!!
ENKEL APART TE BESTELLEN, NIET LEVERBAAR IN COMBINATIE
MET BIOLOGISCH POOTAARDAPPELEN EN PLANTUIEN WE-
GENS VERSCHIL IN PLANTTIJDSTIP.
 
Leverbaar vanaf week 23

Beschrijving
Deze zoete aardappel - ook wel bekend als bataat - is misschien
nog wel veelzijdiger dan de gewone aardappel! Door de zoete,
zachte smaak is de aardappel erg lekker in hartige en zoete
gerechten. Van ovenschotels en frietjes tot brownies; de zoete
aardappel geeft het smaak!

Hoe gezond zijn zoete aardappelen?
 
INTERNETREDACTIE MARGRIET.NL   3 FEBRUARI 2014
 
De zoete aardappel, ook wel bataat genoemd, is een exotisch
ingrediënt dat oorspronkelijk uit Mexico komt. Maar gelukkig
zien we deze knol ook steeds vaker op de Nederlandse
groenteafdelingen liggen. En terecht: zoete aardappelen zijn
hartstikke lekker en gezond!
 
De zoete aardappel is er zowel in een langwerpige variant, als
als rond exemplaar verkrijgbaar. In Nederland worden vooral
lichtgele en rode aardappelen geïmporteerd.
Voordelen
De zoete aardappel is rijk aan zetmeel en gezonde suikers,
maar hij zit ook boordevol gezonde vezels en vitamines. Zo
bevatten zoete aardappelen bijvoorbeeld veel vitamine A, wat
de huid fris en zuiver houdt. Deze vitamine zit bijvoorbeeld
ook in wortels en tomaten. En nog een voordeel: zoete
aardappels bevatten veel minder koolhydraten dan de gewo-
ne piepers.
 
Kopen en bewaren
De zoete aardappel is verkrijgbaar in toko�s, op markten, maar
tegenwoordig ook steeds vaker in de gewone supermarkt en
in natuurvoedingswinkels. Let er bij het kopen op dat je
exemplaren kiest die lekker stevig zijn en geen verkleuringen
vertonen. Je kunt de aardappelen ongeveer een week op een
koele, donkere plek bewaren, liever niet in de koelkast.
Diabetici
De bataat biedt ook wat voordeeltjes voor diabetici. Er zit een
stofje in de aardappel die de bloedsuikerspiegel reguleert en
het zorgt ervoor dat er geen piek in de insuline komt. Mensen
met diabetes type 2 kunnen hier baat bij hebben.
Koolhydraten
De zoete aardappel is ook een fijn ingrediënt voor mensen die
bezig zijn om wat kilootjes kwijt te raken. Er zitten veel ge-
zonde vezels in de aardappel, die snel voor een vol gevoel
zorgen. Daarnaast bevatten bataten complexe koolhydraten.
Deze koolhydraten zijn belangrijk voor het lichaam en zorgen
ervoor dat je langere tijd geen hongergevoel krijgt.
Bereiden
Je kunt de zoete aardappel op verschillende manieren berei-
den. Zo kun je ervoor kiezen om hem, net als de gewone
aardappel, in ongeveer 15-20 minuten te koken. En wat dacht
je van een lentestamppotje van zoete aardappel met wat
spinazie en feta? Maar je kunt hem ook poffen, bakken of
grillen, lekker in z�n schilletje.

Bouma biologisch poot- en plantgoed is ons familiebedrijf wat
wij, Carel en Angela Bouma, samen runnen. Met onze kinderen
Dirk en Floor wonen we op de mooiste plek van de wereld:
ons akkerbouwbedrijf in Biddinghuizen, Flevoland.
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Aardbeien
AARDBEIPLANTJES BESTELLEN:  NERGENS ZO GOEDKOOP !!!
U kunt weer aardbeiplantjes bestellen bij onze vaste �huiskwe-
kerij�  Erwin Duivenvoorden.
De keus is enorm: maar liefst 31 rassen, verdeeld in vroege,
middelvroege en late rassen en daarnaast nog de doordragen-
de rassen. De prijs varieert van 0,50 tot 0,60  /plant. Bij de
tuincentra in de buurt ben je al gauw het dubbele kwijt. Be-
halve aardbeien levert kwekerij Duivenvoorden ook Pioenro-
zen in 5 variëteiten á 6  /stuk.
De bestellijst vindt u in deze nieuwsbrief; pagina 14. Ook lig-
gen ze in het verenigingsgebouw in het literatuurrek voor wie
niet beschikt over e-mail.  Ze dienen uiterlijk 28 juli ingeleverd
te worden in onze brievenbus of bij Hans Mobach. Vanaf 5
augustus worden ze dan zaterdags tussen 10 en 12.30 u uit-
geleverd, alleen tegen contante betaling. Indien u beschikt
over een e-mailadres, zet dat er dan a.u.b. bij, zo niet dan in
ieder geval uw telefoonnummer.
Het is verstandig de plantjes in ieder geval voor half september
in de grond te zetten en te voorzien van een kleine gift pa-
tentkali (ca. 10 gram/plant) voor een betere beworteling en
om beter de winter door te komen, dit alles volgens de kweker.
 Geef niet zo veel stikstof (N). Heel veel informatie over de
aardbeienteelt vindt u op de website van de kweker http://k-
weduivenvoorden.nl/index.php of die van de VTV Oud-Beijer-
land http://www.vtv-obl.nl/aardbeien.htm
Hans Mobach

Kweektips;  Hoe kweekt men aarbeien?
Ja, hoe kweekt men eigenlijk aardbeien? Eigenlijk is het niet
zo moeilijk om ze te kweken, maar om echt zoveel mogelijk
rendement van de plant te hebben, dat is alleen aan de pro-
ductiekweker besteed. In dit stukje zal ik wat onderwerpen
uitlichten en per onderwerp aangeven wat voor een hobby-
tuinder goed zelf te doen is voor een optimale productie.
Zie verder:
https://kweduivenvoorden.nl/index.php/kwekers-informatie/kweektips
 
 

Wat is een woelriek?
 
Het alternatief voor spitten is de woelriek, ook wel woelvork
of grelinette genoemd. Een woelriek is speciaal ontworpen
om grond te breken en los te maken, zonder deze te keren.
De bovenste vruchtbare laag blijft zo bovenaan, maar je grond
wordt toch luchtig.
Een woelriek is beter voor je rug: je kunt met weinig moeite
je grond losmaken.
... én beter voor je grond: je keert niks om, maar je maakt de
grond los.
Hoe werkt het? Druk de tanden verticaal in de grond en trek
de steel naar je toe. Daardoor licht je de kluiten op en worden
ze gebroken. Lukt het niet goed, duw de woelriek dan in de
grond heen en weer. Op lichte grond heb je er niet echt een
nodig; een spitvork volstaat.
 

Woelriek
Gebruik je een spade of woelriek? 
http://www.velt.nu/woelvork
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel tuiniers spitten elk jaar hun grond. Bij Velt hebben we al
veertig jaar ervaring met een alternatief dat beter is voor je
rug en de grond: de woelriek.
 
 
Wanneer moet je spitten?
 
 
Je kunt je grond eventueel omspitten (of ploegen) als je een
nieuwe moestuin aanlegt. Zo verwijder je meteen de onkrui-
den en heb je snel resultaat. Eén keer spitten dus, daarna nooit
meer. Je hoeft niet meer elk jaar te spitten, want:
Het belast je rug en je klutst grondlagen door mekaar en dat
is nefast voor het bodemleven. De aerobe bacteriën en
schimmels bevinden zich vooral in de bovenste tien centimeter
van je moestuin. Als je ze ondergraaft, dan sterven ze massaal
af.
Als je je grond omkeert, komen heel veel onkruidzaden boven.
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VTV NAARDEN    
 

BESTELLIJST  AARDBEIPLANTEN / PIOENROZEN   
Inleveren uiterlijk 28 juli 2017 

  
Naam:  VTV Naarden 

Adres: Keverdijk  t/o nr.35/37 

Woonplaats:  1411 SK    Naarden 

E-mail: hansmobach@ziggo.nl 

Tel: 035 6946320   of 06 43483615 
 
AARDBEIEN 

Vroege rassen prijs aantal Late rassen prijs aantal 

Elsanta (G) 0,50  Tago 0,50  

Elvira (G) 0,50  Senga sengana 0,50  

Lambada (G) 0,50  Florence 0,60  

Darselect (G) 0,60  Frambozenaardbei 0,60  

Elianny (G) 0,60  Malwina 0,60  

Sonata (G) 0,60  Vima Xima 0,60  

Gariguette 0,60  Jive 0,60  

Kimberley 0,60     

   Doordragend    

Middelvroege rassen   Ostara 0,50  

Korona 0,50  Selva 0,50  

Maxim 0,50  Evie 2 0,60  

Polka 0,50  Sweet Eve 0,60  

Induka 0,50  Eve’s delight 0,60  

Ananasaardbei 0,60  Mrak 0,60  

Rumba 0,60  Mara des Bois 0,60  

Salsa 0,60     

Vima Zanta 0,60     

Symphony 0,60     
 
PIOENROZEN 

Kleur  (naam) Prijs p.stuk Aantal 

rood (Red Magic) 6,- €  
lichtroze (Sarah Bernhardt) 6,- €  
donkerroze (Alex Fleming) 6,- €  
wit (Duchesse de Namours) 6,- €  
paars (Karl Rosenfield) 6,- €  
 
G = ook geschikt voor onder glas of in de kas 
Alle planten op pot 7x7x6 
 
De planten worden geleverd door: Kwekerij E. Duivenvoorden, Turfspoor 57, 2165AW Lisserbroek, 

 Tel. 0252-410701 / 06 51318630 / aardbei@xs4all.nl / http://kweduivenvoorden.nl/index.php                      
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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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