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Van de Redactie
 
 
Woorden van de voorzitter, bestuursmededelingen, de evenementencommissie; voorts onder meer vogelnetten, recepten, de
inventarisatie in een mooi jasje, de groene vingers van Go, de Tuin van Gooilust (waarin een grote moestuin) en Land en
Boschzigt (biologische tuinderij, wijngaard, winkel en restaurant).
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Elle Burghgraaff, Leona van Duivenvoorde, Vera Hazelaar, Elzeba Kleiss, Jaap Kolk, Caro-
lina Koopman-Feij, Mirjam van Leeuwen, Hans Mobach, Peter Prinssen, Yanny Vriends, Go Wammes en Hella van der Wijst.
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. 79 tuinders zijn al lid. Nieuwe leden kunnen zich melden
bij facebook@vtvnaarden.nl.
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 tuinplezier,

Nico Bader
 
Deadline voor de volgende nieuwsbrief is 15 november 2017
 
Foto�s op de voorzijde: Leona van Duivenvoorde en Vera Hazelaar.
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Beste medetuinders,
 
Wij mensen willen graag gewaardeerd en erkend worden. In de
plantenwereld komt dat niet voor. Die vraagt weinig: een dosis mest
elk jaar, hier en daar wat snoeiwerk en een wiedende hand.
Bloemen en vruchten worden wel graag gewaardeerd en opgemerkt,
maar dan door bestuivers of zaadverspreiders.
 
Wat niet wegneemt dat wij mensen de planten wel waarderen: niet
alle planten, er zijn wel degelijk soorten, die wij niet graag zien, het
zogenaamde onkruid. Dat steekt met dit natte weertype overal de
kop op.
Als je een paar weken niet op de tuin bent geweest, sta je versteld
over hun groeikracht!
Daar staat tegenover dat we het te oogsten groente en fruit dan
weer wel kunnen waarderen, de resultaten van onze arbeid.
 
Een van de resultaten van dat zwoegen is de bloemenpracht rond de
paddenpoel. Elke keer als je op de tuin bij het clubhuis komt, is die
anders. Werkelijk fantastisch! Dat groeit daar niet zomaar, maar is
het resultaat van de inspanning van een ploeg  van onze medetuin-
ders van de VTV. En die worden graag gewaardeerd en opgemerkt,
net als alle andere leden, die zich inspannen voor onze club en wiens
zichtbaarheid niet altijd even groot is.
 
Onze VTV kan niet zonder waardering van deze �nijvere bijen�.
 
Het bestuur wenst jullie allemaal een mooie, rijke oogst en geniet
vooral van de laatste maanden op de tuin.
 
Elzeba Kleiss
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Bak, vier dagen na het legen

Mededelingen
Nieuwe huurders en oude huurders en slecht onderhouden
tuinen.
Waarschijnlijk hebben de meeste leden al gemerkt dat er sinds
het verschijnen van het vorige nummer van de De Zaaier, een
aantal grote braakliggende tuinen zijn schoongemaakt en
opgeruimd en dat deze grote tuinen zijn verdeeld in kleinere
perceeltjes. Op deze perceeltjes zijn de nieuwe tuinders en-
thousiast begonnen. Het bestuur heet deze tuinders van harte
welkom. We hopen dat ze veel plezier zullen beleven aan hun
stukje grond en dat ze er veel, gezonde vruchten en groenten
van zullen oogsten. Daarvoor moet veel werk worden verzet!
Mocht en jullie tegen bepaalde aspecten van het tuinieren
aanlopen, dan zijn er op zaterdag ochtend altijd tal van erva-
ren tuinders die jullie graag adviezen geven. Ook zijn er altijd
wel bestuursleden aanwezig bij wie je met een vraag terecht
kan.
 
Wordt je tuintje dan toch nog een puinhoop, dan komt er 3
keer per jaar de SchouwCommissie, die alle tuinen van het
complex beoordeelt. Dat is dit jaar voor de tweede maal ge-
beurd, met als droevig resultaat: ruim 20 tuinen werden als
onvoldoende onderhouden beoordeeld! Daarnaast kregen 18
leden een punt van aandacht mee. Bij de eerste schouw in het
voorjaar hebben we maar 5 tuinen als onvoldoende beoor-
deeld. De mate van verwaarlozing verschilt nogal: sommige

tuinen liggen er netjes bij, maar hebben te hoge bomen, maar
er zijn ook tuinen, die erg verwaarloosd zijn en waar het on-
kruid kniehoog staat. In alle gevallen hebben de omringende
tuinen daar last van. Dat wil het bestuur niet en daarom krijg
je dan een brief met het vriendelijke verzoek iets aan de staat
van het onderhoud te doen.
De laatste schouw dit jaar is in het najaar. Natuurlijk hoopt
het bestuur dat we geen enkele brief hoeven te versturen!
Met jullie medewerking moet dat toch lukken!
 
Tuindiensten
Van alle leden verwachten we dat ze tweemaal per jaar een
tuindienst verrichten. Heeft u dit jaar nog geen twee tuindien-
sten meegedraaid? Geef u dan snel op bij Jan Landwaart.
Tuindiensten zijn tijdens het hoofdseizoen elke zaterdagmor-
gen.
 
(groen)afval storten in de bak
De hoeveelheid (groen)afval wat de laatste tijd ongevraagd
gestort wordt loopt de spuigaten uit. Elke week wordt de bak
volledig vol gestort, bijna alles ongevraagd. Het is de bedoe-
ling dat niks in deze bak wordt gestort zonder het eerst te
overleggen met Jan of Bart. Dus ook geen groenafval, snoei-
afval, onkruid etc van uw tuin. Dank! Er zijn nu afspraken over
het leeghalen van deze bak, maar met deze grote hoeveelhe-
den lopen we het risico hiervoor te moeten gaan betalen. De
telefoonnummers van Bart en Jan staan op het bord bij de bak.
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Ondertussen op
Facebook ...
Een kleine selectie van berichten in onze besloten VTV Fa-
cebookgroep. WIl je ook lid worden van onze groep, je vindt
ons op www.facebook.com/groups/vtvnaarden. Of stuur een
mailtje naar Leonavanduivenvoorde@gmail.com met je mail-
adres dan wordt je uitgenodigd via Facebook voor de groep.
Alleen (ex)leden van de VTV mogen lid worden van de groep.
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EvCie
Oogstfeest VTV Naarden (gratis)
Zaterdag 16 september, 16u00 � 22u00, clubgebouw VTV
Naarden
We houden natuurlijk ook dit jaar weer een oergezellig
oogstfeest. Net als in de afgelopen jaren zal het buffet bestaan
uit door u zelf vervaardigde lekkernijen. Zo hebben we bij-
voorbeeld allerlei pompoentaarten of soepen, appel-, peren-,
pruimen- of andere vruchtentaarten, hartige taarten en soe-
pen van prei, ui, tomaat of andere groenten, aardappelsalade
of groentesalade, toast met zelf gerookte makreel of forel,
Naardense rivierkreeftjes, toast met pickels, jammetjes,
groentespread, eigen honing, gevulde eieren van eigen kip-
pen, zelfgemaakte wijnen van eigen fruit, vruchtensappen,
zelfgemaakt bier en alles wat uw creativiteit verder oplevert.
Bent u vegetariër? Geen enkel probleem. De ervaring leert dat
er ook veel vegetarische gerechten worden meegenomen.
Het systeem is een Amerikaanse fuif. Als u een bijdrage
meebrengt bestaande uit twaalf porties en u komt samen, dan
is er voor iedere feestganger zes porties om heerlijk van te
smullen. Omdat iedereen zijn specialiteit bereidt, groeit er een
bijzonder gevarieerd en uitgebreid buffet.
Laat deze culinaire buitenkans niet aan uw neus voorbij gaan!
Tuinliefhebbers zijn doorgaans ook voortreffelijke keuken-
prinsen en -prinsessen.
 
Terugblik Open Dag en Jubileum
Dit jaar werd er 100 jaar getuinierd op ons complex en dat
hebben we tijdens de Open Dag op zondag 18 juni gevierd.
Het betekende een extra inspanning om het geheel te orga-
niseren, maar met een geschatte 700 mensen mogen we van
een zeer geslaagde dag spreken! Ook al was het Vaderdag en
viel de open dag in de periode van de Ramadan, tuinders en
bezoekers hebben er gezamenlijk een mooie dag van ge-
maakt.
Het succesvolle concept van het openstellen van tuinen heb-
ben we ook dit jaar weer gebruikt. De evenementencommissie
is bij heel veel tuinders langs geweest om hen warm te krijgen
hun specialiteit op de open dag te laten zien. Uiteindelijk
waren er ruim 30 tuinders die hieraan gehoor hebben gegeven
en hun tuin gastvrij voor bezoekers en medetuinders open-
stelden.
Net als vorige jaren, konden we dit jaar rekenen op verschil-
lende moestuingerelateerde hobby�s, zoals de Iranese tuin,
wijn maken, een wenspunt, hop verbouwen, aquarellen, de
reptielenhoek en er viel heel wat te proeven van al het lekkers
dat groeit en verwerkt wordt op de tuinen.
Verschillende bevriende natuurverenigingen bemanden hun
vertrouwde kraam en gaven de bezoekers voorlichting over
het reilen en zeilen van hun clubs. Op de kramen van onze
eigen vereniging konden bezoekers, naast voorlichting,
tuinbrocante, moestuinboeken en stekjes en plantjes krijgen.
Ook bij de kramen van de kindertuinen was het zoals gewoon-
lijk een drukte van jewelste. En dat was niet alleen door de
ijscokraam die er rondreed. De kinderen deden enthousiast
mee aan de verschillende spelletjes, zij maakten de mooiste
tekeningen, lieten zich schminken en natuurlijk werden hun
tuintjes trots getoond aan vaders, moeders, opa�s, oma�s,
broertjes en zusjes en andere bezoekers. 

Twee deskundige scholieren verkozen de tuin van de familie
Sayan tot de mooiste Groene tuin van het hele complex. De
jury was unaniem van oordeel dat deze tuin het mooist ver-
zorgd was van alle tuinen.
Het jubileum werd om 2 uur �s middags feestelijk ingeleid door
onze voorzitster met een mooi glas champagne. Gooise Me-
ren-wethouder Gerben Struik � hoe toepasselijk kan een naam
zijn � mocht het eerste exemplaar van het  prachtige jubile-
umboek in ontvangst nemen. Bij de borrel  na afloop, voorzien
van feestelijke hapjes en gezellige accordeonmuziek, konden
we tevreden terugkijken op een geslaagde Open dag. Een
prachtige dag met stralend weer, veel bezoekers en vooral een
goed visitekaartje voor de vereniging!

Belangrijke data
 
Zaterdag 16 september - Oogstfeest
Dinsdag 17 oktober - Lezing (bloem)bolgewassen (-
vervalt waarschijnlijk ivm bezetting EvCie)
Dinsdag 21 november - Filmavond

De evenementencommissie heeft heel veel tijd gestoken in de
voorbereiding en uitvoering van deze dag. Een feest voorbe-
reiden is een feestje op zichzelf, maar het gaat niet vanzelf.
Twee leden van de commissie moesten om persoonlijke rede-
nen met pijn in het hart voortijdig afhaken. Zo kon het gebeu-
ren dat niet alle ideeën helemaal uit de verf zijn gekomen.
Door de hulp van extra vrijwilligers hebben bezoekers en
tuinders daar vast niet zoveel van gemerkt. Wij van de evene-
mentencommissie (Jaap, Mado, Malou, Peter en Ria) hopen
dat er tussen alle nieuwe tuinders die aan de slag zijn gegaan
op het complex, voldoende enthousiaste mensen zijn die het
stokje van ons willen overnemen. Zo kan de traditie van ge-
zamenlijk vieren dat tuinieren meer is dan alleen zaaien en
oogsten, nog in lengte van jaren doorgaan.
 
Mocht u nog opbouwende suggesties ter verbetering van de
Open Dag hebben, of wilt u meewerken aan een of meer
evenementen, bel of mail ons gerust: evcie@vtvnaarden.nl of
06 � 2290 7379 (Jaap Kolk)
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Open dag 2017/ Jubileumfeest
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KIJK ONLINE: WWW.GARANTZADEN.NL
Hege Bouwen 2a 8566JC Nijemirdum Telefoon: 0514 - 57 15 15 info@garantzaden.nl

Teruggekomen van onze vakantie in Scandinavie troffen we
in het bloemengedeelte van onze tuin deze prachtige groene 
ongenode gast ter grootte van een middelvinger. Wat zal dat
een mooie vlinder worden.
 
De rups gedetermineerd op internet is de  ligusterpijlstaartvlinder
Algemeen voorkomend. Maar prachtig om te zien.
 
Go

Beste tuinders,
 
De vogelnetten gaan in de opruiming! Vanaf nu alle netten
met 10 % korting.
 

 
Om witte vlieg/koolwitjes/preivlieg bij je boerenkool/spruitjes-
/prei te voorkomen hebben we nu insectengaas in de winkel.
3,66 m breed en in iedere gewenste lengte te koop. Prijs: 4,65
 /m.
Als je elektra pvc-buizen gebruikt ,met ronde bochten, voor-
kom je dat het net scheurt. Het is maar een idee.
Groeten,
 
Hans Mobach
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Recepten
Ovengedroogde tomaten op olie
Erg lekker en vrij eenvoudig te maken. Je kunt ze dan enkele
weken op een koele en donkere plaats bewaren. De olie uit
de potjes kun je naderhand ook weer gebruiken voor bijvoor-
beeld crostini's of dressings, hier zit dan een heerlijke smaak
aan
 
Ingrediënten
- Rijpe (cherry)tomaten
- Italiaanse kruiden
- Zeezout
- Eventueel een paar knoflooktenen
- Scheut Olijfolie
- Extra vergine olijfolie om de tomaten in te bewaren
 
Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 125 graden.
Snijd de tomaten in vieren. Wanneer de tomaten erg groot
zijn kun je de partjes nog een keer door midden snijden.
Verdeel de tomaten en eventueel knoflook op een met bak-
papier bekleedde bakplaat en besprenkel de tomaten met een
scheut olijfolie.
Strooi de kruiden en het zeezout erover.
Plaats de ovenplaat voor 1,5-2,5 uur in de oven.
Haal de plaat na ongeveer uit de oven en schep de tomaatjes.
Vul de schoongemaakte potten met de tomaatjes en giet de
potten vol met extra vergin olijfolie. De tomaatjes moeten
volledig onder de olie staan.

 
Azijn met een smaak maken
Nog wat bramen of herfstframbozen over? Maak zelf bramen-
of frambozenazijn. Ook leuk om cadeau te geven! De eenvou-
dige manier:
 
Ingrediënten
- 750 gram bramen of frambozen
- 500 gram rietsuiker
- 1 liter (biologische) witte, rode of balsamicoazijn
 
Bereidingswijze
Spoel de bramen of frambozen af en stop deze in een glazen
pot. Giet vervolgens de azijn erover heen. Sluit de pot af met
de deksel of met een doek en zet de pot een paar weken weg
in het donker. Gebruik liever geen pot met aluminium of rvs,
de azijn kan dit aantasten. 

Schud de pot af en toe. Giet na enkele weken het mengsel
door een zeef. Meng de opgevangen azijn met de suiker en
laat dit 10 minuten zachtjes koken. Giet de hete azijn in goed
schoongemaakte flesjes.
Wil je geen azijn kopen voor de basis, maar zelf azijn maken.
Informeer bij Ron Dekker, die kan je er alles over vertellen!

 
Courgettefrietjes met pittige kaas
Leuk recept met je laatste courgettes van dit seizoen: courget-
tefrietjes. Maak drie schaaltjes:
1. bloem
2. twee geklopte eieren
3. paneermeel gemengd met geraspte Grana Padano.
Snijd de courgette in reepjes van 1 cm dik en frietlengte lang.
Haal de courgettereepjes eerst door de bloem, dan door het
ei en als laatste door het kaas-paneermeelmengsel. Leg ze op
een rooster bedekt met bakpapier. Bak ze vervolgens 20 mi-
nuten op 200 graden totdat ze knapperig zijn. Extra lekker
met een zelfgemaakt tomatensausje. Eetsmakelijk!
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Inventarisatie
Inmiddels 180 leden die op het volkstuincomplex intensief bezig zijn met hun hobby / passie; het kweken en telen van gewas-
sen. Dit resulteert in een grote variëteit van gewassen. Augustus vorig jaar zijn we gestart met het inventariseren wat er alle-
maal bloeit, groeit, leeft en kruipt op ons complex. Groente en fruit vormen het leeuwendeel van de teelten. Daarnaast is er
de laatste jaren een toename in de teelt van kruiden en bloemen. Deze grote diversiteit en milieuvriendelijke werkwijzen
hebben tot gevolg dat veel vogels het complex bezoeken of bewonen. Ook komen verschillende dieren, al dan niet gewenst,
op het complex voor. Reden genoeg om aan u als tuinder de volgende vragen voor te leggen: 
 - Welke soorten fruit teelt op de volkstuin? 
 - Welke groenten? 
 - Welke kruiden? 
 - Welke vogels vliegen er rond? 
 -Welke dieren scharrelen er rond? 

Ook ideeën hoe dit te weer te geven zijn welkom. Reacties graag naar de redactie of in de bus bij de Zaaier.
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nieuw voor haar was, waren de veel te grote hoeveelheden
oogst die ik mee naar huis zeulde. Ze nam mijn goede gaven
aanvankelijk mopperend in ontvangst en deelde er prompt
veel van uit aan de buren, familie en vrienden.
 
Kenmerkend voor de biologische groenten uit eigen tuin is
dat ze veel smaakvoller zijn dan hun verwanten uit de super-
markt. Niets is heerlijker dan een eigen kropje botersla, verse
doperwtjes en tuinbonen, de eerste steek nieuwe aardappel-
tjes, de smaak en geur van volrijpe aardbeien en de asperges
in de meimaand. Voor al deze groene weelde ging Trudi�s hart
al snel open. Het conserveren verhief ze tot een ware kunst.
Met een afgeladen vrieskist en een kast vol zelfgemaakte
jammetjes, chutneys, pesto� s en gedroogde kruiden gaan we
de winter in. Op zolder wachten enkele kratten met beugel-
flesjes bessen- en druivensap.
 
De kunstenaar in Genesis nam een rib uit het lichaam van de
man en maakte daarvan een vrouw. Het is dus geen wonder
dat man en vrouw zoveel geneigd zijn tot het gemeenschap-
pelijke. In het geval van Trudi en mij was het wel erg bijzonder
dat we beiden een zelden voorkomende hobby bleken te
hebben, namelijk het zelf maken van wijn. Ik maakte mijn
brouwsel van de Betuwse appels, peren en kersen, Trudi
maakte een geurige witte wijn van de mispels uit haar Mui-
derbergse tuin. Zelf had ik die liefhebberij geleerd van Teunis,
een polderwerker en collega van mijn vader. Deze Teunis was
een eenzelvige vrijgezel. Toch was hij getrouwd, namelijk met
een oude dragline waarmee hij de watergangen baggerde. Bij
het krieken van de dag fietste hij naar zijn machine en deed
daar, hangend aan de giek, gymnastiekoefeningen. Na een
aantal vogelnestjes aan de hazen en konijnen te hebben laten
zien trok hij zijn adamskostuum aan en nam een frisse duik in
de wetering. Daarna controleerde deze natuurmens zijn fui-
ken op de aanwezigheid van paling. Na werktijd begaf hij zich
naar de bijenkasten in zijn boomgaardje. Een deel van de
honing verwerkte hij tot mede, een heerlijke zoete wijn.
Teunis heeft me uitgelegd hoe de vruchtensuikers door gist-
cellen worden omgezet in koolzuurgas en alcohol. Hij probeer-
de me over te halen om ook een paar bijenvolken te beginnen.
Helaas had ik in die tijd andere dingen aan mijn hoofd. Maar
het maken van wijn bleek een eenvoudig huishoudelijk kar-
weitje.
 
Nu maken we jaarlijks een hoeveelheid wijn van de oogst van
bramen, aalbessen, frambozen en kruisbessen. In onze huis-
kamer staan altijd wel enkele dikbuikflessen het vruchtenover-
schot te veranderen in de lievelingsdrank van Bachus. Af en
toe zijn we niet tevreden over de smaak. Maar daar hebben
we iets op gevonden. Langs een van de toeristische wegen in
Roemenië troffen we een zigeunerfamilie die het ambacht
van koperslager beoefende. Van de familiehoofdman kochten
we, na stevige onderhandeling, een koperen ketel waarmee
we onze mislukte wijnen kunnen destilleren tot loeisterke
vruchtenjenever. Met name Trudi beheerst dit alchemistische
kunstje tot in de perfectie. Om het alcoholpercentage wat
omlaag te krijgen voegen we na de destillatie verse vruchten
toe, waardoor heerlijke likeurtjes ontstaan. Zelf zijn wij geluk-
kig geen zuipschuiten. Maar een potje jam, en fles wijn en een
flesje likeur, mooi opgemaakt met een toefje gedroogde

Groene vingers
 
Waarom hebben zoveel mensen iets met aarde? Natuurlijk
omdat aarde, net als water, lucht en vuur een van de vier
oerelementen is. We komen dan dicht bij onze oorsprong. Het
heeft ongetwijfeld ook te maken met het scheppingsverhaal.
Nadat de allereerste tuinman de Hof van Eden had aangelegd
boetseerde hij de mens van klei. Hij wekte dit kunstwerk tot
leven door er zijn adem in te blazen. Deze overleveringl houdt
tot de dag van vandaag een leger theologen aan het werk.
 
Mijn goede vader, die nog nooit van het woord theologie had
gehoord, nam mij als kleuter mee naar zijn landje. Terwijl hij
met de spa de Gelderse rivierklei modelleerde mocht ik vrij
rondscharrelen als ik maar niet te dicht bij de verboden vrucht,
de kikkersloot kwam. Ik zag hoe de sterke man vanuit zijn
brede schouders met zwaar tuingereedschap opgedroogde
kluiten fijn sloeg, zaaibedden aanlegde en het zaad met zijn
eeltige duim en wijsvinger teder inzaaide. In de weken erna
zaten we samen op onze hurken het nieuwe leven uit de grond
te kijken. Samen monitorden we de groei en bloei. Later
maakte de oogst diepe indruk. Vooral vanwege de bossen
geurende bloemen waar mijn moeder zo blij van werd. Nog
iedere keer ben ik verbaasd om te zien wat één enkel zaadje
kan voortbrengen.
 
Het was een voorrecht om al zo jong iets van de krachten in
de natuur op te snuiven. In de rest van mijn leven zou en moest
ik op verschillende landjes in de aarde wroeten. Als het seizoen
voorbij was begon ik weer te verlangen naar de zomerkonin-
kjes van het volgend jaar. En als ik op onze wandelingen in de
loofbossen door de laag herfstbladeren schopte dacht ik aan
de nieuwe vruchtbare humuslaag, grondstof voor de jonge
boompjes en plantjes. Het afsterven van de natuur in het na-
jaar is net zo majestueus als de belofte van het nieuwe begin
die de zonnewende rond 25 december inluidt. Ik heb mogen
ontdekken dat het feest van Kerstmis en Pasen geen privilege
is van het christendom. Het kerstkind en de opstanding sym-
boliseren niets meer of minder dan het jaarlijks terugkerende
nieuwe licht en het nieuwe leven. Deze universele natuurver-
schijnselen worden al de hele mensengeschiedenis in alle le-
vensbeschouwingen gevierd.
 
Van Muiderberg verhuisden  mijn kersverse levenspartner
Trudi en ik in 1996 naar Naarden. Iedere keer als we langs de
Naardense volkstuinen  reden begon het overal weer te krie-
belen. Ik wil geen slaaf van een tuin worden riep Trudi dan.
Toch duurde het niet lang of de zoon van het platteland en
de dochter van de grote stad runden samen een grote volkstuin
met een flinke kas erop. Het veronderstelde slavenwerk werd
al gauw een passievolle hartstocht. De werkverdeling kristal-
liseerde zich heel natuurlijk uit . Het zware werk zoals spitten,
egaliseren, paden schoffelen en aardappelen rooien is voor de
man. De vrouw stort zich op het handmatig wieden van het
kleine onkruid. Tot dit fijnere werk behoort ook het dieven
van de tomatenplanten in de kas. Toch weer een rolmodel dus
dat ook op veel andere tuinen vanzelfsprekend lijkt te zijn.
Trudi is bij ons ook de kapitein in de keuken. Wat in het begin
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's-Gravenlandse
buitenplaatsen
 
Siertuin van Gooilust
 
De siertuin was het paradepaardje van de vroegere bewoners
van Gooilust. Bezoekers waren onder de indruk van de rijkdom
van deze gefortuneerde landeigenaren. En nog steeds ligt de
siertuin er prachtig bij. In de beschutting groeien allerlei
exotische bomen en struiken. In de ommuurde tuin vind
je stinsenplanten, een klein arboretum, bijzondere fruitrassen
en rozen. Heerlijk groen in het voorjaar, maar ook prachtig in
herfstkleuren.
 
Korte geschiedenis
De oudste bomen zijn in de 19e eeuw geplant door de toen-
malige bewoner van Gooilust, Jan Corver Hooft. Hij plantte
fruitbomen en als een van de eersten ginkgo�s uit het verre
China. De bekende bewoner Frans Ernst Blaauw richtte in de
20e eeuw de tuin in als vogeltuin. Daar vind je tegenwoordig
alleen nog de vijvers van terug.
In 2008 is �De Bla(a)uwe Tuin� ingericht met �niet verbazing-
wekkend- enkel en alleen blauwbloeiende planten, met en

-kele witte accenten ter nagedachtenis aan Louise Six, de
vrouw van Frans Blaauw.
 
Een rondje door de siertuin
 
Achter elke plant en elke boom schuilt een bijzonder verhaal.
Je leest het in de routebeschrijving die je bij de gastheer/vrouw
van de siertuin kunt kopen. De zakdoekjesboom hangt vol met
�zakdoekjes� die eigenlijk de grote witte schutbladen van de
piepkleine bloemen zijn. En de sneeuwklokjesboom is in het
voorjaar overdekt met witte bloemen, die aan sneeuwklokjes
doet denken. De dwergcipres blijkt in werkelijkheid een reus
van een boom.
 
Vrijwilligers
 
Met de hulp van een grote groep vrijwilligers wordt de siertuin
onderhouden. Enthousiaste gastheren en �vrouwen beant-
woorden vragen over de tuin. De snoeiploeg verzorgt de
fruitbomen van buitenplaatsen, echt werk voor specialisten.
De tuinploeg zorgt ervoor dat de siertuin er tiptop bij staat.
 
Adres
Zuidereinde 47B
1243 KL �s-Graveland
De siertuin vind je op buitenplaats Gooilust.
Toegang
De siertuin is geopend van 1 maart tot 15 november op dins-
dag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur. De entree is
gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

kruiden in een mandje, vormen een leuk cadeau op verjaar-
dagen en andere feestjes. En de verhalen er omheen dragen
altijd bij tot de gezelligheid.
 
Het aardige van een tuinencomplex is dat alle tuinders , uit
welke uithoek van de wereld ze ook komen, dezelfde harts-
tocht delen. Dat schept een band en leuke sociale contacten.
 We genieten ieder jaar van de Open Dag, het oogstfeest en
de thema/avonden. Onze tuinvereniging ontwikkelt zich tot
een soort kenniscentrum van wat groeit en bloeit. Het leden-
bestand is net zo gevarieerd als de natuur zelf. De verhouding
van tuinierende mannen en vrouwen is ongeveer gelijk. Het
opleidingsniveau varieert van ongeschoold tot academisch.
Autochtonen en allochtonen kunnen het opperbest met el-
kaar vinden en wisselen ervaringen en zaden uit. Het palet
van inheemse en exotische groenten, bloemen en planten
zoekt zich via alle zintuigen een weg naar ons hart.
 
Go
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Biologische Tuinderij Land en Boschzigt ;  
de oudste biologisch-dynamische tuinderij in ons land .
Leeuwenlaan 34, �s-Graveland
 
 
Tuinderij
 
Land en Boschzigt is de oudste biologisch-dynamische  tuin-
derij in ons land . Verscholen tussen de bossen op een van de
`s Gravelandse landgoederen worden hier sinds 1947 verschil-
lende groenten, fruit en kruiden geteeld. De beschutte ligging
en de door jarenlange verzorging  vruchtbaar gemaakte
zandgrond leent zich bij uitstek voor fijne gewassen. Boontjes,
pompoenen, wortels, asperges , suikermais en vroege aardap-
pelen voelen zich hier prima thuis. .. En niet te vergeten:de
bloemen, die van het vroege voorjaar  tot in de Herfst voor de
kleuraccenten zorgen.
 
 

Bio kruidenier
 
In de oude sfeervolle tuinschuur is onze uitgebreide natuur-
voedingswinkel. De vers van het land geoogste groenten zijn
daar natuurlijk de trekpleister.  Maar daarnaast is het assorti-
ment aangevuld met groenten en fruit van collega telers, ui-
teraard alles biologisch(dynamisch).
En om u niet veel auto- of fietskilometers te laten maken kunt
u werkelijk voor al uw boodschappen in onze winkel terecht.
Dus ook uw brood, zuivelproducten, 35 soorten kaas, sapjes,
wijnen,vlees  en een ruime keus droogwaren.
U kunt bij ons pinnen, en een winkelbezoek is leuk te combi-
neren met een wandeling of bezoek aan ons terras.
Onze openingstijden zijn:
dinsdag � zaterdag van 9.00 uur-18.00 uur

Restaurant
 
Voor de plek waar eens de kippen tevreden hun eitjes legden
en de haan de nieuwe dag aankondigde, is na veelvuldig be-
zoek van de vos een andere bestemming gevonden.
We bouwden het om tot een mooie moderne kas, noemen het
`De Serre`, en  ontvangen u graag in deze mooie ambiance.
Binnen bij de houtkachel, als het buiten te fris is, maar liever
nog op het terras, waar u onder de ruisende bamboe kunt
genieten van het uitzicht over de (asperge) velden, en het werk
op het land zich als vanzelf aan u ontvouwt.
Vanaf maart tot Kerst is op woensdag t/m zondag ons terras
geopend van 10.00 tot 17.00.U kunt genieten van zelfgebak-
ken taart, koffie, een sapje of een smakelijke lunch.Een ple-
zierige start of onderbreking van bijv een lange wandeling
over de landgoederen, of om even `weg`van de dagelijkse
hectiek te zijn.
Een keer in de maand is er een diner op zaterdagavond
waarvoor u dient te reserveren. Meer informatie over menu`s,
andere activiteiten, data en manier van reserveren vindt u
op www.deserresgraveland.nl of bel Pauline de Jong op
06-40174610.
Ook is De Serre bij uitstek geschikt om met vrienden, bedrijf
of vereniging een kookworkshop te volgen, uiteraard met
zoveel mogelijk groenten en kruiden uit de tuin, die dan ook
zelf geoogst mogen worden.  Zoveel mogelijk wordt dan ook
onze houtoven gebruikt.Dit kan nog uitgebreid worden met
een wijnproeverij in onze eigen wijngaard.
 

Wijngaard
 
Uit een diepe slaap gewekt, dat is het verhaal van de ommuur-
de tuin op Hilverbeek�.
Waar in de Gouden eeuw perziken en ananassen werden
geteeld en tegen de slangemuur uit 1635 peren en abrikozen
groeiden voor de burgermeesters van Amsterdam, staan nu
2000 druivenstokken. De laatste 50 jaar was de prachtige tuin
niet meer in gebruik en overwoekerd door berenklauwen,
bramen en struikgewas.. Dat ging de tuinders van Land en
Boschzigt aan het hart, zij hebben de tuin weer tot leven ge-
wekt en omgetoverd tot een wijngaard.  Er wordt weer ge-
werkt en gelachen, verzorgd en geoogst.
De stokken zijn geplant in 2008, de eerste wijn gebotteld in
2011. een heerlijke soepele witte wijn, met de geur van ananas,
perzik en abrikoos.. Als een groet uit het verleden..
Op vrijdagochtenden staat de poort open en wordt er door
vrijwilligers gewerkt..
U kunt dan altijd binnenlopen,  wilt u verder deelnemen aan
deze prachtige plek dan kan dat als vrijwilliger, hulp bij de
oogst, of als sponsor� vraag hierover informatie aan via e--
mail, fambrandsma@casema.nl.
De wijnen zijn te koop bij de winkel van Land en Boschigt ,
indien voorradig uiteraard.
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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

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

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

distributie zaden: Chris Koopman 035-6947737 cbkoopman@casema.nl

Ruud Beek 035-6944573 rrbeek@ziggo.nl

Paul Schilder 035-6946963 schilder140@zonnet.nl

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

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

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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