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Van de Redactie
 
 
Woorden van de voorzitter, bestuursmededelingen. de evenementencommissie, GNR, AVVN, de schouwcommissie,
opruimdagen, mest en blad.
Bizondere aandacht voor de schooltuintjes; wie won dit jaar de gouden duim en wie een certificaat?
Elzeba interviewde Emma Rijsewijk. Hans Mobach bericht over de winkel.
 
Bijdragen in deze nieuwsbrief van: Leona van Duivenvoorde, Hero de Jong, Elzeba Kleiss, Ton Kloosterman, Jaap Kolk,
Mohamad Mhimid, Hans Mobach, Peter Prinssen, Emma Rijsewijk, Jacqueline van Rossum, het tuinteam van de
Tweemaster, Eva en Pieter de Vries,  en Go Wammes. Waarvoor dank.
Speciale dank aan Leona voor het mee-denken en mee-samenstellen van deze nieuwsbrief.
 
Levert u tekst aan; graag als platte tekst. Levert u foto's aan; graag in vol formaat : 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 februari 2018.
 
 
 
Foto�s op de voorzijde: Leona van Duivenvoorde, Carolina Koopman-Feij en Elzeba Kleiss
 

 
Vandaag mijn yacon geveld en eronder alle wortels opgegra-
ven. Ik nam 32 kilo! mee naar huis. Dus als iemand een wortel
wil proeven, laat het weten
Jacqueline van Rossum   8 november
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Bericht van de voorzitter
 
Het begint met een eenzame pompoen in de hoek van de betonnen
bak. Je denkt dan nog : wat ligt ie daar eenzaam, maarrr� het duurt
nog geen twee dagen of de pompoen is geheel omarmd door aller-
hande tuinafval. Leuk misschien voor de pompoen, maar niet voor
de VTV.
De bak is bestemd voor tuinafval, dat uit de gemeenschappelijke
delen van het complex komt. Dit tuinafval wordt nu nog liefdevol
door de gemeente GM opgehaald, maar als dit op deze schaal zo
doorgaat, houden ze daarmee op en moet de VTV gaan betalen voor
het ophalen.
Als je als tuinder je afval van je tuin kwijt wilt, staan er verschillende
plekken ter beschikking: Je eigen composthoop
Wegbrengen naar De groencontainer van de GAD op het industrie-
terrein. Meenemen naar huis en in je eigen groene Kliko gooien.
Als het echt niet anders kan: aan Jan toestemming vragen om je
groenafval in de betonnen bak te gooien en daar minimaal 1 euro
per kruiwagen voor te betalen.
Dus niet ongevraagd naast de pompoen gooien! En al helemaal niet
buiten het terrein, want dat is ook nog eens strafbaar! Het is name-
lijk  illegale stort en daar kan de vereniging voor boeten! Dat kost
ons allemaal dus geld en ik neem aan dat onze leden daar niet op
zitten te wachten.
De herfst woedt inmiddels over onze tuinen en menig tuinder haalt
zijn laatste oogst nog van de tuin: nog wat andijvie, bleekselderij,
een laatste tomaat uit de kas en dan komt de winter. Velen van ons
hebben de vriezer en de voorraadkast goed gevuld voor de winter.
En dan wordt het wachten op de mest en het voorjaar als de cyclus
weer opnieuw begint.
 
Elzeba
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Mededelingen
 

Ans Hobbelink

Ontwikkelingen GM en GNR
 
Op maandag 20 november hebben wij (Leona en Elzeba) na-
mens het bestuur van de VTV een gesprek gehad op het ge-
meentehuis met de wethouder Marleen Sanderse en Pieternel
Hol.
We hebben gesproken over de toekomst van het complex, dat
in de schootsvelden van Naarden Vesting ligt.
Het is de bedoeling dat de schootsvelden, welke de VTV nu
huurt van de Gemeente Gooise Meren (GM) in de toekomst
worden overgedragen aan Het Goois Natuur Reservaat (GNR).

Uit het gesprek bleek dat de gemeente GM positief staat te-
genover de VTV en de meerwaarde inziet van ons complex op
de bestaande locatie. GM heeft toegezegd dat het huidige
huurcontract met GM, dat per 1 januari 2019 verloopt, door
GM zelf zal worden verlengd.

De overdracht van het gedeelte van de schootsvelden, waarin
het complex van de VTV ligt, van GM naar GNR, zal echter nog
enige jaren vergen. Het bestuur heeft een goed contact met
zowel GM als GNR en zij zullen de komende tijd steeds met
elkaar in gesprek blijven over deze overdracht. We houden
jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het bestuur.

Excuses namens de AVVN 
 
Beste leden van VTV Naarden,
 
Heel hartelijk gefeliciteerd met het 100-jarig jubileum van
jullie volkstuincomplex. Ik was heel graag op 18 juni naar
jullie Eeuwfeest gekomen om jullie daar namens het AVVN te
feliciteren en een cadeau te overhandigen, maar ook om met
eigen ogen de rijke historie van jullie volkstuinen te kunnen
aanschouwen. Het is er niet van gekomen. Ik kan geen ande-
re oorzaak bedenken dan dat ik zo in beslag genomen was
door de drukte van de voorbereidingen en afloop van het
AVVN-Congres op 17 juni, waar we belangrijke toekomstbe-
slissingen maakten, dat ik abusievelijk dacht dat jullie feest
later in juni was. Mijn welgemeende excuses dat het AVVN
geen acte de présence gegeven heeft. We willen het natuurlijk
graag goed maken en ik kom met veel plezier op de lezing-
avond op 29 januari waar we dan alsnog in een officieel mo-
ment jullie onze gelukwensen hartelijk overbrengen. Bij die
gelegenheid wil ik jullie vereniging dan in een presentatie -
meenemen naar toekomstperspectieven van gezamenlijk
tuinieren, met voorbeelden wereldwijd, uit Europa, en natuur-
lijk Nederland. 
 
Met vriendelijke groet, namens het AVVN,
Ans Hobbelink, bestuurslid 

 
Evenementen commissie en het bestuur
 
Het zal jullie niet ontgaan zijn: het afgelopen jaar heeft de
evenementen commissie samen met het bestuur een hele kluif
gehad aan het organiseren van ons jubileumjaar. Dit heeft
geleidt tot een prachtig feest op de open dag en een mooi
jubileumboekje. Wat niet zichtbaar wordt voor de leden van
onze club is dat achter de schermen het niet altijd op rolletjes
liep. Daarom heeft de EvCie  een verslag gemaakt voor het
bestuur over het functioneren van de EvCie en de samenwer-
king met het bestuur. De EvCie heeft het bestuur geadviseerd
de huidige EvCie op te heffen.
 
Dit advies zal het bestuur opvolgen. In het nieuwe jaar 2018
zal het bestuur een oproep doen om leden te werven voor een
nieuw te vormen Evenementen commissie. Het bestuur zal
haar uiterste best doen om de samenwerking   tussen bestuur
en EvCie een goede vorm te geven.
 
Ik bedank alle leden van de EvCie voor hun inspanningen het
afgelopen jaar. het is tenslotte een behoorlijk zware taak om
zo'n 100jarig bestaan geheel met de hulp van vrijwilligers te
organiseren! 
 
SchouwCommissie: �Vreemde eenden op de tuin�
 
De commissie is voor de laatste keer dit jaar bezig met haar
ronde over het complex.
Punt van aandacht van de commissie is het volgende:
Er zijn verschillende huurders van tuinen, voor wie de tuin

eigenlijk te groot is om zelf te onderhouden. Deze eigenaren
zoeken zelf vaak hulp van anderen om hun tuin te onderhou-
den. Zij staan dan een deel van hun tuin af aan een ander, die
daar dan vervolgens op gaat tuinieren.
 
Dat is niet de bedoeling!
 
1. De vereniging heeft dan geen zicht meer op welke personen
er allemaal op het complex aan het tuinieren zijn.
2. Als de tuin te groot voor je is, meldt dit dan aan de
schouwcommissie of aan het bestuur.
3. Het is niet eerlijk tegenover mensen, die graag zelf een
tuintje willen en daarvoor op een wachtlijst staan.
4. Structureel tuinieren op andermans tuin betekent ook lid
worden van de VTV!
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Opruimdagen 2017

 
Kleur tuinhuisjes en watertonnen 
 
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.
Dit geldt overigens ook voor de watertonnen die worden
gebruikt op de tuin. Mocht uw tuinhuisje of watertonnen een
andere kleur hebben, willen wij u vragen dit donkergroen te
verven. Als u hier meer informatie over wilt of wilt weten
welke kleuren groen mogen, vraag gerust aan iemand van het
bestuur.
De SchouwCommissie zal dit bij de eerst volgende schouw in
april meenemen in de beoordeling van de tuinen.

Lidmaatschapkaartjes
 
Ook dit jaar konden er weer foto's worden ingestuurd voor
de lidmaatschapkaartjes voor 2018. Alle inzenders bedankt
voor jullie bijdrage! Uit de ingestuurde foto's werden vier
foto's geselecteerd. De leden konden in onze Facebookgroep
stemmen op de mooiste foto. De winnende foto is de foto
van Janneke Baatje-Pieterse. 
 
Ieder lid ontvangt de lidmaatschapskaartjes als de factuur voor
2018 is betaald. Wanneer u op de tuin bent, willen wij u ver-
zoeken om altijd een lidmaatschapskaartje bij u te hebben.
 
Wat niet onbelangrijk is, is dat als u iemand toestaat op uw
tuin te komen, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie, 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 toe-
gankelijk, 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.

Mest en blad bij de hoofdingang

Deze periode wordt met regelmaat, bij de hoofdingang
van het complex, mest en blad gestort. De leden mogen dit
gebruiken voor hun tuin. Er is gebleken dat niet iedereen op
de hoogte is dat voor de mest betaald moet worden. De
kosten hiervoor bedragen 1 euro per kruiwagen mest. De mest
kan gehaald en afgerekend worden op de zaterdagen dat er
mest ligt.
Dit dient u af te rekenen bij Jan Landwaart of Bart van der
Kraats. Het blad is gratis voor de leden.

Gereedschap laten slijpen of iets laten lassen
 
Zoals voorgaande jaren is er ook komend jaar weer de gele-
genheid om uw gereedschap te laten slijpen of te lassen. Dat
wordt gedaan door onze leden Ruud Beek en Chris Koopman
op de laatste twee zaterdagochtenden van januari (20 en 27
januari) en de eerste twee zaterdagochtenden van februari (3
en 10 februari).
 
Deze werkzaamheden vinden plaats in de werkplaats van de
Zaaier. U kunt uw gereedschap op die dagen vrijblijvend daar
brengen en later weer piekfijn op halen. Een kleine, vrijblij-
vende vergoeding, wordt op prijs gesteld

Opruimdagen zaterdag 17 en 24 maart 2017 op het complex
van de VTV
 
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 worden ook dit jaar twee op-
ruimdagen georganiseerd. 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.
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Vraag en aanbod
 
Onderhoud waterpomp 
 
Ik, Ruud ter Beek, kan uw waterpomp onderhouden. De kosten
hiervoor bedragen 20 euro inclusief afhalen en monteren,
exclusief kosten voor onderdelen. Mochten er extra kosten
nodig zijn voor onderdelen dan zal dit vooraf in overleg gaan.
 
Lasklusjes
 
Ik, Chris Koopman, tuin 141, ben bereid kleine lasklusjes te
doen tegen vergoeding van de kosten. Heeft U interesse, bel
dan 0651486917. Alvast bedankt.

Mededelingen -
vervolg
 
Snoeicursus
 
Jan Roest gaat ook dit jaar weer op 2 zaterdagochtenden een
snoeicursus geven: Zaterdagochtend 24 februari en 3 maart
2017.
 
De cursusgroep vertrekt om 10.00 uur vanuit het clubhuis. Het
snoeien zal vooral gericht zijn op het zachte fruit: rode bessen,
zwarte bessen, kruisbessen.
Maar u kunt vragen stellen over het snoeien van appel-, peren-
en/of pruimenbomen.

Nieuwjaarsreceptie
 

Graag heffen wij met u het glas op het nieuwe

jaar! Daarom nodigen wij alle leden uit voor

een gezellige en informele nieuwjaarsborrel.

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 6 januari in

ons clubgebouw De Zaaier.

Vanaf 16.00 uur staan de hapjes en drankjes

klaar. Wij hopen u 6 januari te ontmoeten.

 

Het bestuur wenst iedereen alvast een

sfeervolle kerst en een goede jaarwisseling!

Belangrijke data
 
Zaterdag 6 januari 16.00 uur - Nieuwjaarsreceptie 
 
Zaterdag 20 januari  10.00-12.00 uur - Gereedschap
slijpen en lassen
 
Zaterdag 27 januari  10.00-12.00 uur - Gereedschap
slijpen en lassen
 
Maandag 29 januari - Lezing AVVN, Ans Hobbelink
 
Zaterdag 3 feburari  10.00-12.00 uur- Gereedschap
slijpen en lassen
 
Zaterdag 10 februari  10.00-12.00 uur- Gereedschap
slijpen en lassen
 
Zaterdag 24 februari 10.00-12.00 uur  - Snoeicursus
 
Zaterdag 3 maart 10.00-12.00 uur  - Snoeicursus
 
Zaterdag 17 maart 9.00-13.00 uur - Opruimdag VTV
Complex
 
Zaterdag 24 maart 9.00-13.00 uur - Opruimdag VTV
Complex

Natuurcompost
 
Jasper Stut, via Facebook
Mochten er tuinders zijn die (weer) geïnteresseerd zijn na-
tuurcompost van Van den Ouden hoor ik het graag. Ga uit van
ongeveer 25 euro per kuub inclusief bezorgkosten (18 om 7).
1 kuub is idd ca 12 kruiwagens. Ik dacht aan ongeveer begin
maart volgend jaar het te laten leveren. Als er argumenten
zijn om dit eerder of later te laten bezorgen hoor ik het graag.
http://keurcompost.nl/wp-content/uploads/images/Factsheet-ak-
kerbouwers.pdf
 
 
PERMACULTUURNEDERLAND.ORG
Permacultuur Nederland richt zich op het verspreiden van
permacultuur en de achterliggende ecologische principes�
Jasper Stut
Zie: https://www.permacultuurnederland.org/planten.php?
zoek=Yacon&laag&functieSER=Tjs%3D&page=0&pid=136&sort=
naz
https://www.permacultuurnederland.org/planten.php...
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Evenementen
 
Kerst workshop 
 
Op zaterdag 16 december wordt er voor de VTV leden weer
een kerstworkshop georganiseerd.
Dit keer gaan we een kerstboeket maken. Door de VTV wordt
gezorgd voor groen, maar je kunt natuurlijk ook zelf materiaal
meenemen. Zowel bloemen, groen als decoratiemateriaal.
Locatie:  het clubgebouw van onze vereniging
Tijdstip: Vanaf 12.30 uur- 15.00 uur
 
Meenemen: vaas, snoeischaar, mesje, goed humeur.
Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden. Graag opge-
ven bij Elzeba: Elzeba@xs4all.nl
 
Terugblik Oogstfeest 
 
Ruim 40 leden en familie, vrienden en kennissen schoven aan
en brachten zelfgemaakte gerechten mee. Het was een frisse
regenachtige septemberdag, gelukkig stond de tent buiten.
Omdat iedereen z'n eigen specialiteit bereidt, groeide er een
bijzonder gevarieerd en uitgebreid buffet.

Oogstfeest 2017
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Achter het hek van
tuin 636D:   
Emma Rijsewijk
 
Emma Rijsewijk, een van onze jongste leden!
 
Op een warme zonnige dag, half oktober, ging ik op bezoek
bij Emma. Het was nog vroeg in de ochtend, maar desondanks
konden we buiten zitten in het gezellige tuinzitje om met
elkaar te praten en natuurlijk rond te kijken op haar �landje�.
Uitzonderlijk mooi weer voor deze tijd van het jaar.
 
De tuin van Emma ligt aan het eind van het graspad, dat zich 
voor het clubhuis uitstrekt. Haar directe buren zijn Leona en
Jaap en aan de andere kant een vriend van haar, Roderick.
Wat meteen opvalt is het net geschilderde schuurtje, dat
glanzend donkergroen is geschilderd. Dat heeft haar vriend
gedaan, evenals het tegels leggen voor het plaatsje. Het
schuurtje kochten ze op marktplaats. Net zoals het kleine
kasje. Ze heeft er nu nog geen plantjes in, maar dat gaat ze
in het voorjaar beslist proberen.
 
Emma heeft haar tuin gekregen eind juni dit jaar. Dat is ei-
genlijk een beetje laat om er nog van alles in te zetten. Dat

heeft ze toch gedaan, want ze had op haar balkon een hele
voorraad, die ze al had opgekweekt, voordat ze überhaupt
wist dat ze een tuin op ons complex kon krijgen. Emma is door
de �moestuintjes� van Albert Heijn enthousiast geworden
voor tuinieren. Al gauw bleek ze over groene vingers te be-
zitten: de plantjes deden het zo goed onder haar goede zor-
gen, dat ze uit hun potjes barsten en ze haar toevlucht nam
tot gebruikte wijnkistjes, die ze van haar buurman kreeg. Ook
deze kudde wijnkistjes op haar balkonnetje werden al snel te
klein voor de planten. Door een gelukkig toeval kwam zij
achter het bestaan van onze volkstuinvereniging. Toen kon zij
haar lusten botvieren in de volle grond en alle �moestuintjes-
�  een plekje geven in haar moestuin.
Vooral de komkommers hebben het fantastisch gedaan en
vandaag gaat ze haar eerste worteltjes oogsten: ze liggen op
het tafeltje en zien eruit om zo in te bijten!
 
Meestal is ze in de tuin te vinden op zondag en maandag. Dat
zijn haar vrije dagen. Ze is edelsmid en is daar de andere dagen
van de week druk mee. Op de tuin is het lekker rustig, het
geluid van het verkeer stoort haar niet. Haar handen jeuken
om van alles te gaan zaaien, planten en kweken. Maar ze
beseft ook wel dat voor dat ze daarmee kan beginnen eerst
nog veel werk moet worden verzet: de grond omspitten,
bergen onkruid verwijderen, mesten en grond verbeteren.
Maar ze heeft er zin in! Heel veel zin om aan de slag te gaan
in (zoals ze het zelf noemt) haar� achtertuin buitenshuis�.
 
We wensen haar daarbij natuurlijk heel veel tuinplezier toe!
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Nieuw op de tuin
 
Mohamad Mhimid 
 
Mijn naam is Mohamad Mhimid. Ik ben 52 jaar oud. Ik heb op
dit moment geen werk, alleen ga ik twee dagen naar school
om Nederlands te leren.
Ik vind tuineren heel
leuk. Ik vind dat heel erg
gezond als ik en mijn
gezin verse groente en
fruit eten. Vorig jaar heb
ik mijn tuintje gehuurd.
Ik ben heel blij met mijn
tuintje. Mijn tuintje is
heel dicht bij mijn huis.
Dat is toch handig. Er is
geen water om de groente te geven, dat vinden wij moeilijk
in de zomer.

Eva en Pieter de Vries

Eva 10 jaar, zit op de Comeniusschool in groep 8. Pieter 44 jaar,
werkt bij de brand-
weer en we wonen
in het Thijssepark.
Ik ben getrouwd
met Nancy en Eva
heeft nog drie
broers.
Wij hebben sinds
het najaar een
tuin van 90 vier-
kante meter waar-
op we de nodige
bijzondere dingen
gevonden hebben.
Nu proberen we te
bedenken hoe we
de tuin in willen
gaan richten zodat
we in het voorjaar
precies weten wat

we waar willen hebben.
De tuin is iets wat Eva heel graag wilde. Ze is erg bezig met
alles wat groeit en bloeit. Het liefst zou ze thuis een kleine
kinderboerderij hebben maar dat gaat helaas niet. Dus een
tuin waar je zelf groenten en bloemen kan planten is dan een
redelijk alternatief.
Wat me heel erg positief opgevallen is dat dit een ieder voor
je klaar staat met raad en/of advies. Ook gingen we de eerste
weken met een avondmaal naar huis terwijl we zelf alleen nog
maar aan het omspitten waren.
Wat ik in het begin een beetje vervelend vond is de argwaan
waarmee je bekeken werd als je het complex opkwam. Ik snap
hem helemaal vanuit de gedachte dat er best veel ongevraagd
van tuintjes verdwijnt en ben er achteraf ook wel blij mee. Een
super sociale controle. Dus toch eigenlijk wel positief, dan
kunnen we nog geen negatieve dingen bedenken.

Dorus - me volkstuin
 
 
Ik heb een volkstuin met een zonnepit
Een bed savoyekool, waar de luis in zit
Maar dat mag niet hind're
't Benne net kind're
Die daar wat spelen en wat stoeien
Daar mag geen mens zich mee bemoeie
't Doet me niks dat d'r de luis in zit
In me volkstuin en in me zonnepit
 

Nou me suikerbiet de grond in gaat
Me rosalia te bloeien staat
Kijk naar me appelboom daar hangt een vogelnest
Nou me hyacint te voorschijn komt
En de wereld om me heen verstomt
Snuif ik lekker de lucht op van de koeiemest
Lig ik te wiegen en te dromen, in me hengmat in de
zon
Dan waan ik me net in de hangende tuinen van dat
ouwe Babylon
 

Daar op me volkstuin bij me zonnepit
Boven de savoyekool, waar de luis in zit
Maar dat mag niet hind're
't Benne net kind're
Die daar wat spelen en wat stoeien
Daar mag geen mens zich mee bemoeie
't Doet me niks dat d'r de luis in zit
In me volkstuin en in me zonnepit
 

Kijk eens naar me edel dahlia
Naar de knoppe in me fuchsia
Zie me seringen, nou ik heb ze wit en paars
Maar vergeet me vergeetmenietjes niet
Kijk meteen es effe tussen 't riet
Want in me slootje, daar woont een echtpaar stekel-
baars
Dit alles gaat me nooit vervelen, want ben ik de men-
sen moe
Dan kruip ik heel gauw in me schulp en vlucht ik naar
me villa toe
 

Op op eige volkstuin bij me zonnepit
Naast de savoyekool, waar de luis in zit
Maar dat mag niet hind're
't Benne net kind're
Die daar wat spelen en wat stoeien
Daar mag geen mens zich mee bemoeie
Want zie ik daar, zo heel klein luizebeest
Dan denk ik: "Nou ja, we zijn toch allemaal eens jong
geweest"

9



Van een kaal stukje grond tot de uitrei
king van de Gouden Duim
 
 
Ongeveer 20 jaar geleden werd het stekje geplant, dat zou
opbloeien tot een prachtige samenwerking tussen Volkstuin-
dersvereniging  Naarden en basisschool De Tweemaster.
Het was pionieren in het begin.
Met behulp van ouders gingen enkele leerkrachten in de na-
middag- en avonduren aan de slag op een stukje tuingrond.
Ze namen van alles mee: van eigen  tuingereedschap om de
aarde te bewerken  tot stoeptegels om  de tuin af te bakenen
en de verfkwast om het schuurtje van een nieuw laagje verf
te voorzien.
 
En dat allemaal  om de biologielessen voor de groepen 6 en 7
aanschouwelijk te maken.
Want, zeg nu zelf, hoe leer je hoe wortels, boontjes, sla en
andijvie groeien? Inderdaad! Door zelf te poten en te planten,
op tijd water te geven, onkruid te wieden en te oogsten.
Kortom je tuintje goed te verzorgen.
Het was een hele klus voor ons, leerkrachten,  en tot op de
dag van vandaag zijn we reuze blij met de hulp van Ton
Kloosterman, die al een jaar of tien (!) de kinderen en leer-
krachten begeleidt en ondersteunt.
Dankzij zijn noeste arbeid liggen er aan het begin van het
tuinseizoen minstens 60 kleine kaveltjes te wachten op de
komst van de kinderen. En onder zijn bezielende leiding
wieden (de meeste) kinderen met veel plezier het onkruid,
planten zij zaadjes en stekjes. De weergoden doen de rest. De
zon schijnt regelmatig volop en de regen is, in bepaalde peri-
odes, niet te stuiten.
 
Gedurende het seizoen komen in de gezinnen van de kinderen
super gezonde maaltijden op tafel. Dat is smullen! Sla, andij-
vie, radijsjes, tomaten en paprika�s. Verser kun je het niet
kopen.
Tijdens de Open Dag van de Tuinvereniging, begin juli, kunnen
de kinderen belangstellenden rondleiden in de schooltuintjes.

 
Dan wordt het spannend. Wie heeft zijn/haar tuintje het best
verzorgd en wint de Gouden Duim?
En welke kinderen deden het ook prima en krijgen een certi-
ficaat met een eervolle vermelding?
Regen of niet? Onze onvolprezen oom Ton wordt dan ook in
het zonnetje gezet. Als hij er niet was, nu ook met hulp van
Hans, zouden we geen schooltuintjes in ons lesprogramma
kunnen opnemen.
 
Hoewel sneeuw en ijs in de winter ook erg leuk zijn, kunnen
we niet wachten tot het weer lente wordt. Dan breekt het
nieuwe tuinseizoen  aan en staan de kinderen van de groepen
5 en 6 te trappelen om de handen uit de mouwen en in de
aarde te steken. En te ervaren dat wortels niet in een bosje
groeien ���
 
Het �tuinteam� van De Tweemaster
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Van links naar rechts op de foto: Jessah Hendriks uit groep 6A, winnaar certificaat; Safae el Kharroubi uit groep 6B, winnaar
certificaat; Ome Ton ; Sven van Druten uit groep 7A, winnaar certificaat; Maick Rolandus uit groep 7B, winnaar van de Gouden
Duim! ; Thijmen de Vries uit groep 6B, winnaar certificaat; Robin van Eersel uit groep 6A, winnaar certificaat ; Jara Brouwer
uit groep 7A, winnaar certificaat
De winnaars van de certificaten die uit groep 6A of 6B komen, mogen in april als eerste een schooltuin uitzoeken. De Gouden
Duim blijft een jaar in het bezit van de winnaar en wordt volgend jaar in oktober weer ingeleverd.

KIJK ONLINE: WWW.GARANTZADEN.NL
Hege Bouwen 2a 8566JC Nijemirdum Telefoon: 0514 - 57 15 15 info@garantzaden.nl
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Regenwormen    
helpen toekomstige
moestuintjes      
groeien op Mars
 
https://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Regenwormen-helpen-
toekomstige-moestuintjes-groeien-op-Mars/9489

 

Wetenschappers hebben een tip voor astronauten: neem re-
genwormen mee naar Mars. Als de ruimtereizigers de regen-
wormen daar samen met mest in hun moestuintje doen, groeit
groente namelijk hartstikke goed. Zelfs beter dan op aarde,
blijkt uit nieuw Wagenings onderzoek.
Voor het onderzoek kochten de wetenschappers nagebootste
Marsbodem van NASA, afkomstig van een vulkaan op Hawaï.
Daar voegden ze regenwormen en varkensmest aan toe.
Wormen zijn belangrijk voor een gezond bodemleven omdat
ze dode plantenresten opeten. Ook zorgen de gangen die ze
graven voor goede beluchting en bewatering. De varkensmest
moest menselijke poep en plas voorstellen. Op Mars is natuur-
lijk geen wc, dus poep en plas van de astronauten moet de
Marsbodem in, en dat is goed voor de grond.
 
Gouden combinatie 
Regenwormen en varkensmest bleek een gouden combinatie.
De gekweekte rucola deed het op de Marsbodem zelfs beter
dan op aardse zandbodem met toegevoegde wormen en mest.
De onderzoekers hebben dat verschil nog niet gemeten, maar
dat is ook zonder metingen overduidelijk te zien. De mest had
het belangrijkste aandeel in de groei, zoals hieronder te zien
op de foto
 
Verse groente op Mars en de maan 
Om mensen die in de toekomst (tijdelijk) op Mars en de maan
wonen te kunnen voeden met verse groenten, doen weten-
schappers in Wageningen al sinds 2013 onderzoek. Ze hebben
inmiddels meer dan tien verschillende soorten groenten ge-
kweekt op nagebootste Mars- en maanbodem, zoals aardap-
pels, bonen en wortels. Er zitten veel zware metalen in beide
bodems, maar de groente bleek veilig om te eten. De onder-
zoekers hebben zelf al geproefd.

Wageningen University & Research
Boven de nagebootste Marsbodem, onder het aardse zand.
Van links naar rechts: toevoeging wormen en mest, alleen
mest, alleen wormen en geen toevoeging.
 
 
Kassen onder de grond
Of de groenten straks ook echt op Mars kunnen groeien, is
nog niet zeker. Daar spelen nog veel andere factoren een rol,
zoals kosmische straling en giftige stoffen. De moestuintjes
zien er daar anders uit dan in Nederland, waarschijnlijk in
kassen onder de grond om zoveel mogelijk straling en giftige
stoffen buiten te houden.
 

Hebben TOMATEN
last van hoofdpijn?
 
Tuin`minded engelse geleerden, ontdekten vrij kort geleden,
dat men ziekte bij tomatenplanten, zowel goed kan voorko-
men als bestrijden, simpelweg met *aspirine* oftewel : ace-
tylsalicylzuur ....
Wat bleek nu ?... het is een stof, die planten van`nature aan-
maken om zichzelf te beschermen -- maar ook bleek dat to-
maten maximaal, tot twee keer zoeter kunnen worden, als je
de planten besproeit met een oplossing van een! tablet (500
mg) in twee liter water ....
Evenzo ging prima: gedroogd wilgenblad in het plantgat,
koperdraad, of samen planten met basilicum, of goudsbloem,
en nog andere truucs -- de pseudo`schimmel *phytophthora*,
(want daar gaat 't om) kan je op vergelijkbare wijze bestrijden
bij : aardappels ....
 
Hero de Jong
 
http://www.tuinmag.nl/aspirine-tuin-gebruiken/ https://
jansmoestuin.wordpress.com/tomaten-tips/
http://gerygaatgroen.blogspot.nl/2016/08/tomaten-geluk-
bij-ongeluk.htmhttps://www.gardeningknowhow.com/gar
den-how-to/soil-fertilizers/aspirin-for-plant-growth.htmhttps://
www.therustedgarden.com/blogs/vegetable-gardening-tips-
blog/how-to-use-aspirin-salicylic-acid-to-trigger-tomato-de
fenses-why-is-this-a-good-thing-beef-up-the-beefsteaks
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2625661/Problems-
growing-tomatoes-Feed-ASPIRIN-say-scientists-fight-disea
se-boost-yield.html 
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Nieuw in de winkel
 
Vanaf het moment van levering van de zaden door Garant is
er ook Lavameel verkrijgbaar in de winkel. Lavameel heeft net
als kalk een (zuur-)neutraliserende werking op de bodem
(dankzij de aanwezigheid van calcium erin) waardoor de pH
ervan stijgt, maar door de aanwezigheid van silicium veel
minder dan bij kalk.  Bij toepassing van het bekende �kalk� 
(oftewel een mengsel van calciumcarbonaat en magnesium-
carbonaat) komt er CO2 vrij. Kalk draagt op den duur bij aan
de afbraak van humus (niet dat kalk humus afbreekt, maar bij
een hogere pH (= minder zuur) wordt humus sneller afgebro-
ken dan bij een lagere, maar lavamaal draagt juist bij aan de
humusopbouw. Het vulkanisch gesteente, waar het van ge-
maakt is, is rijk aan silicium, calcium, magnesium, kalium en
sporenelementen. Deze voedingsstoffen komen door verwe-
ring geleidelijk vrij en worden niet de grond uitgespoeld zoals
dit vaak het geval is met patentkali.
Het siliciumgehalte in het blad zal al binnen het seizoen dui-
delijk toenemen na gebruik van lavameel. Silicium verhoogt
de weerstand van het gewas tegen droogte, ziekten (zoals
meeldauw) en plagen. Lavameel verbetert de bodemstructuur
en stabiliseert humus. De zandgrond kan daardoor voedings-
stoffen en water beter vasthouden.
Wil je toch nog kalk daarnaast geven, dan kun je de gift
daarvan halveren. Ook van patentkali heb je dan minder
nodig. Je kunt lavameel rustig tegelijk met organische mest
uitstrooien, wat bij kalk meestal niet zo�n goed idee is.
We beginnen met een bescheiden aantal zakken van 20 kg
(ca. 19  ) om te kijken of er belangstelling voor bestaat. Per
100 m² volle grond wordt 25-50 kg/jaar geadviseerd.
 
Voor een beetje voorpret ontvang je de zaadgids 2018 van
Garant digitaal (mail de redactie). De papieren versie kun je
vanaf zaterdag 18 november ophalen in het clubhuis. Denk
eraan dat de bestellingen niet digitaal naar mij moeten wor-
den opgestuurd, die zal ik niet verwerken. Dus uitsluitend
papieren bestellijsten inleveren. Alle bestelinformatie vind je
in de eerstvolgende Zaaier. Daar staat ook informatie in over
De Bolster, als je biologisch zaad wil bestellen.
Hans Mobach
 
 
Garant nieuwsbrief 
Voor speciale aanbiedingen, nieuwe producten en aanvullen-
de informatie, kunt u hier uw e-mailadres achterlaten.
https://www.garantzaden.nl/contact
 
Bolster nieuwsbrief
Wil je altijd op de hoogte blijven over biologisch tuinieren en
iedere maand een handig overzicht ontvangen van de gewas-
sen die je kunt zaaien? Meld je dan aan voor onze inspireren-
de nieuwsbrief boordevol praktische tips, nieuwe gewassen
en makkelijke recepten.
Met onze nieuwsbrief willen we startende én ervaren tuinlief-
hebbers aanmoedigen en helpen om zelf kruiden en groenten
te kweken; gezond, lekker en natuurlijk 100% biologisch!
https://www.bolster.nl/nieuwsbrief/t1293
 

 
Leuke apps voor de natuurliefhebber en tuinder 
 
Er bestaat nu een (gratis) app  Obsidentify , waarmee insecten
kunnen worden herkend. De app is nog in ontwikkeling dus
nog lang niet alle insecten in Nederland kunnen daarmee
geïdentificeerd worden, maar dit aantal zal gaan toenemen.
Nu gaat het om Dagvlinders (77 soorten), Nachtvlinders (1284
soorten), Lieveheersbeestjes (41 soorten), Libellen (65 soorten)
en Wantsen (183 soorten). Je maakt een foto van een insect
en de app vertelt je wat het is. Je vindt de app in de Play Store.
Obsidentify-Plant bestaat ook en is bedoeld voor wilde plan-
ten, niet voor tuinplanten en groenten. Wel goed om je on-
kruid dus op naam te brengen.  De app werkt nog niet vlek-
keloos. Een app voor de identificatie van vogels, bijvoorbeeld
aan de hand van de vogelzang, is in ontwikkeling.
 
Hans Mobach
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ZAADBESTELLING 2018 

TUINIEREN IS VOORUITZIEN 
Dus dat betekent: op tijd zaad en/of pootaardappels bestellen!  Bij deze nieuwsbrief treft u, 
net als vorig jaar, geen catalogus van Garant Zaden aan en evenmin die van De Bolster. 
Dit heeft te maken met de hoge portokosten die met het meesturen daarvan gemoeid zijn. U 
kunt de catalogus van Garant Zaden iedere zaterdag in het verenigingsgebouw ophalen en 
die van De Bolster vanaf 9 december (volgens hun toezegging), anders vanaf 16 december.    

Bij De Bolster kunt u uitsluitend biologisch zaad bestellen.  Voor de duidelijkheid: u kunt 
bij beide of bij één van beide firma’s bestellen.  

Beide firma’s hebben hun catalogus ook online. Die van Garant zal ik iedereen met een e-
mailadres ook toesturen als pdf-bestand (eind november). Die van De Bolster vindt u op 
www.bolster.nl onder de kop ‘Tuingids’. 

Garant Zaden levert ook biologisch zaad, maar wel van een beperkt aantal soorten. 
Aardappels kunnen alleen bij Garant Zaden worden besteld. Wilt u per se biologische 
aardappels dan kunt u terecht bij Vreeken’s Zaden die een enorm assortiment verkoopt, 
maar u zult dat dan geheel zelf moeten regelen (via www.vreeken.nl ). Zowel Garant Zaden 
als De Bolster geven korting, maar de hoogte daarvan is wel afhankelijk van de ordergrootte. 
Bij Garant Zaden krijgt u, als u via VTV Naarden bestelt, 20 á 25 % korting op de zaden 
(afhankelijk van de ordergrootte) en 5% op de aardappels. 

Bij De Bolster is de korting bij centrale inkoop 15 of 35 % (de laatste korting alleen als er 
voor meer dan 500 € totaal wordt besteld). Let niet op de kortingen die op uw bestelformulier 
staan! 

De bestellijst(en) dient/dienen voorzien te zijn van uw NAAM, ADRES, 
TELEFOONNUMMER, E-MAILADRES, TUINNUMMER en uiteraard van de 
OPTELLING van de bedragen per pagina.  U moet deze vóór zondag 14 januari in ons 
clubgebouw afgeven (bij voorkeur) of in de brievenbus doen of opsturen naar V.T.V. 
Naarden, t.a.v. H. Mobach, Zwarteweg 24, 1412 GD, Naarden.  NIET MAILEN!!  

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

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

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

E-MAILADRES /TEL.NUMMER  OP UW BESTELFORMULIER 

Hans Mobach  
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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

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 van Barneveld 035-6781226 phvbarneveld@planet.nl
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