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Een foto van mijn Goudrenet Appelboom  2018. Ik ben er echt trots mee. Nu nog de appels. Afwachten maar  !?   Jan Kortbeek
 

Van de Redactie
 
Woorden van de voorzitter, evenementen, greppels, inbraken, reparatie clubgebouw, tuindiensten, nieuwe privacy wetgeving
en de notulen algemene ledenvergadering.  Elzeba Kleiss interviewde Chris Breeuwer, Hans Mobach geeft de bestellijst voor
aardbeien, Hella van der Wijst wijst op haar FLOG serie, Guus Ickelsheimer attendeert op insectenhotels en Go Wammes beveelt
daslook aan.
Foto�s van Jan Kortbeek, Vera Hazelaar, Elzeba Kleiss, Leona van Duivenvoorde, Guus Ickelsheimer en Marie-Anne de Roode.
Verder aandacht voor een wilde bijen bericht uit Wageningen en biologische plaaginsecten aanpak.
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. 85 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 augustus 2018.
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Van de voorzitter
Beste medetuinders,
 
" de voorzitter kan het dak op " 
 
Dat is een mooie ondertitel bij de foto. En inderdaad kan de voorzit-
ter dat wel, maar is het wijs?
 
Nee, maar wel noodzakelijk als je een schuurtje overneemt van een
tuinder, die zijn tuin heeft verlaten en waar nog wel een nieuw dakje
op moet komen. De sterke mannen, die bijna altijd op zaterdagmor-
gen aanwezig zijn hebben voor mij het schuurtje verplaatst en weer
in elkaar gezet. Waarvoor mijn dank. Wat is het fijn dat er op de tuin
altijd mensen zijn, die bereid zijn een handje te helpen. 
 
Ook tijdens de opruimdagen bleek weer eens hoe veel mensen bereid
waren om te helpen. En er is weer heel wat rotzooi afgevoerd! Drie
containers maar liefst!
 
Zo gaat ons complex er steeds netter en mooier uitzien. Dat consta-
teert ook de schouw commissie. Nu bereidt het bestuur de herkeuring
van natuurlijk tuinieren voor. Dat zal plaatsvinden op vrijdag 15 juni.
 
Duimen maar, dat we onze 3 stippen kunnen behouden.
 
Tuingroet,
Elzeba Kleiss

Inhoud nieuwsbrief:
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7. Schooltuintjes
8. Interview Chris Breeuwer
10. Vlog Hella van der Wijst, bijen
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Mededelingen
 
Evenementen 2018
 
Zoals een aantal van jullie al weten, zal dit jaar geen Open
Dag plaatsvinden. De Open Dag vergt veel voorbereiding,
zonder EvCie is het niet haalbaar om een geslaagde Open Dag
te houden. Een nieuwe EvCie starten met meteen een korte
voorbereidingstijd voor een Open Dag leek ons niet wenselijk.
Daarbovenop komt dat afgelopen jaar voor veel vrijwilligers
een behoorlijk druk jaar geweest met alle extra activiteiten
rondom het 100 jarig bestaan. Een jaartje iets rustiger aan
doen, lijkt ons dan ook geen overbodige luxe. 
Dat betekent niet dat er dit jaar helemaal geen evenementen
plaatsvinden. De bardames hebben het paasfeest voor de
(klein)kinderen georganiseerd. Onze dank daarvoor! Ook
hebben we twee plantjesruildagen gehad en een informatie-
bijeekomst voor de nieuwe leden. In september zal het
oogstfeest plaatsvinden.

Greppels uitgraven niet gelukt.
 
Jan heeft afgelopen week een graafmachine gehuurd om
diverse werkzaamheden op het complex uit te voeren. Het was
zijn bedoeling om ook de greppel langs het zgn " hoefijzer"
uit te diepen en de kanten af te steken.
Helaas is dat hem niet gelikt, omdat de greppel vol is gestort
met puin en de graafmachine dat niet aankon. Heel erg jam-
mer natuurlijk!!!
De consequentie van deze teleurstelling is, dat de mensen, die
een tuin hebben, die grenst aan zo'n greppel grenst,nu zelf
hun stukje greppel zullen moeten onderhouden. Dat is slecht
nieuws, dat begrijpen we.
Het goede nieuws is, dat je altijd om hulp kunt vragen en dat
je het puin in overleg met Jan achter het clubhuis kan dumpen.
Groenafval van het afsteken kun je goed zelf composteren.
Kun je dat niet, dan mag je voor deze ene keer storten bijhet
groenafval, natuurlijk ook in overleg met Jan. 

Inbraken op het complex
 
Helaas is het de laatste maandeen weer een aantal malen raak
geweest: onverlaten hebben bij onze leden hun tuinhuisje
opengebroken en spullen gestolen. Dat vinden de leden niet
alleen heel vervelend, maar het bestuur vindt dat ook heel
naar voor hen. Helaas kan het bestuur weinig voor haar leden
doen.  
Het terrein is een openbaar gebied en is dus voor iedereen
toegankelijk. Het is ook niet te beveiligen met hekken en/ of
verlichting en camera's. Dat leert de ervaring op andere
volkstuincomplexen en ook de politie geeft toe dat het weinig
effect heeft.
Al met al geeft het ons tuinder allen een onveilig gevoel en
wordt ons plezier in het tuinieren erdoor vergald.
De enig remedie is: je tuinhuisje voorzien van sloten, verzeke-
ren tegen inbraak en diefstal en aangifte doen bij de politie. 
Ook kun je ervoor kiezen om niet van waarde in je tuinhuis te
leggen en er geen sloten op te maken: dan is er ook niets te
halen.
Elk lid van de vereniging is zelf verantwoordelijk voor zijn

tuinhuisje en de spullen, die hij/zij erin bewaart!
De leden zijn niet de enigen, die bezocht zijn door de dieven,
ook in het clubhuis en de winkel is de afgelopen twee maan-
den drie maal ingebroken, waarbij voor honderden euro's is
buitgemaakt. Het bestuur denkt na over het aanbrengen van
een alarm op het clubhuis.
 
Reparatie clubgebouw en winkel
 
Bedankt Chris, Ruud, Theo, Milan, Paul en Alex!
Vooral bij de tweede inbraak in het clubgebouw was er veel
schade aan het clubgebouw, met name bij de werkplaats.
Onder de bezielende leiding van onze technische dienst zijnde
Chris koopman en Ruud Beek en met hulp van Paul Schilder,
Theo van Gog, Milan Repac en Alex Driest is ons clubgebouw
op donderdag 19 en zaterdag 21 april weer hersteld.
Herstel was een vereiste, de buitendeur was volledig ont-
wricht. Niet alleen het houtwerk is hersteld, maar er is ook een
inbraak- en brandveilige kast gekocht. Na levering hiervan is
de dubbele deur buitendeur vervangen door een definitieve
afsluiting. Dat betekende een nieuwe binnenwand en buiten
afwerking.
Nu moet nog de inrichting van de werkplaats zijn beslag
krijgen en er dient nieuw gereedschap te worden aangeschaft.
Dit zal onder toezicht van de technische dienst worden ge-
daan. Het verdient een compliment van het bestuur voor het
werk dat er tot nu toe gedaan is om ons clubgebouw weer op
te knappen. 
Ook bij de derde inbraak was er schade aan de andere ingang
van de kantine, ook deze is inmiddels weer gerepareerd.

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.
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Vuillnisbakken Nardinc Muziekvereniging
 
Er wordt door sommige leden afval gezet bij de vuilnisbakken
van de muziekvereniging. Nardinc heeft ons gevraagd hier
melding van te maken bij onze leden. Zij hebben namelijk al
problemen met de gemeente om hun afval opgehaald te
krijgen. Gelieve u eigen (tuin)afval op te ruimen of gewoon
mee naar huis te nemen.

Nieuwe privacy wetgeving en VTV Naarden
 
Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven, organisaties en vereni-
gingen veel zorgvuldiger met persoonsgegevens omgaan.Tot
25 mei 2018 kende Nederland zijn eigen privacybescherming.
Dat is nu voorbij. Met de General Data Protection Regulati-
on (GDPR) � in het Nederlands de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) � gelden voortaan in heel Euro-
pa dezelfde regels. Bedrijven mogen nog enkel onder strikte
voorwaarden persoonsgegevens verzamelen. Ze moeten bij-
voorbeeld bewijzen dat de klant uitdrukkelijk toestemming
gaf. Ook behoren ze zorgvuldig om te gaan met aan hen
toevertrouwde data. Deze regels gelden dus voor de grote
multinationals tot mkb-bedrijven tot zzp-ers tot verenigin-
gen. Voor een vereniging een best complex vraagstuk als u
het mij vraagt. Uiteraard wel goed dat het gebeurd!
Onder de voorwaarden van de AVG heeft u te allen tijde het
recht om bij ons op te vragen welke gegevens wij precies van
u in onze bestanden hebben en heeft u het recht deze gege-
vens te laten aanpassen of te verwijderen. Tegelijkertijd heeft
u de mogelijkheid na 25 mei 2018 op ieder gewenst moment
een klacht in te dienen over misbruik van uw gegevens bij de
daartoe geautoriseerde instanties.
Als het goed is hebben jullie allemaal inmiddels een mail of
brief ontvangen over de nieuwe privacy wetgeving.  In deze
brief staat beschreven welke persoonsgegevens wij bewaren
en met wie wij deze delen. 
Wij hebben echt van alle 180 leden een akkoord nodig, dus
heeft u nog geen akkoord gegeven, zou u dit alsjeblieft nog
willen doen. Inmiddels liggen er ook in het clubgebouw invul-
stroken die u mag gebruiken, deze kunt u dan achterlaten in
het clubhuis.
Mocht u geen mail of brief hebben ontvangen, dan hoor ik
dat graag van u! (leonavanduivenvoorde@gmail.com, bellen
of een appje op 06-14193334), dan zorg ik dat u alsnog bericht
krijgt.
Bij geen akkoord mogen wij u in de toekomst ook geen,
zaadlijsten, onze nieuwsbrief De Zaaier en de Tuinliefhebber
die u ontvangt via de AVVN toe sturen.
Naast een akkoord van alle leden, ben ik nu bezig met het
opstellen van een korte PIA (Privacy Impact Analyse). Voor een
vereniging is een PIA niet verplicht, maar een lichte PIA wel
wenselijk om inzicht te geven en te krijgen in mogelijke risico's.
In deze PIA wordt bijvoorbeeld vastgelegd:
- op welke schaal de vereniging persoonsgegevens verwerkt;
-de wijze- en rechtsgrond waarop ze persoonsgegevens ver-
werkt; 
- wie de betrokkenen en belanghebbenden zijn;
- de gevoeligheid van de persoonsgegevens;
- welke risico�s er mogelijk bestaan bij de verwerkingen;
 
Deze PIA zal worden geplubliceerd op onze website.

Notulen Algemene
Ledenvergadering
Notulen Algemene Ledenvergadering VTV Naarden 19 maart
2018
 
Opening
De voorzitter Elzeba Kleiss opent om 20.00 uur de vergadering
en heet de circa 40 aanwezigen welkom.
 
Notulen algemene ledenvergadering van 20 maart 2017
Deze worden zonder wijziging goedgekeurd.
 
Jaarverslag 2017
Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

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. Go
Wammes merkt op dat de EvCie meer heeft uitgeven dan van
te voren was begroot.
 
Verslag kascontrolecommissie
De commissie bestond dit jaar uit de leden Jacqueline van
Rossum en Reinier de Jong. Alleen Reinier de Jong is aanwezig.
Reinier de Jong legt uit dat zij bij Alex zijn geweest om de
financiele stukken te bekijken. Hij deelt mede dat de stukken
volledig en zorgvuldig uitzagen. Hij geeft zijn complimenten
aan Alex Driest en verleent het bestuur decharge.
 
Begroting 2018
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.
 
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Jacqueline van Rossum is aftredend en niet herkiesbaar. Rei-
nier de Jong is voor een nieuwe termijn beschikbaar terwijl
Go Wammes als tweede lid wordt aangesteld.
 
Herbenoeming bestuurslid Leona van Duivenvoorde
Mevrouw van Duivenvoorde, secretaris, is aftredend maar stelt
zich herkiesbaar.  De herbenoeming van Leona van Duiven-
voorde als bestuurslid wordt goedgekeurd door de leden.
 
Presentatie Herman Vroklage en Herkeuring Natuurlijk
tuinieren
Herman Vroklage geeft een presentatie over natuurlijk tuinie-
ren aan de hand van voorbeelden van andere moestuinen in
Nederland.
 
Ook vertelt Herman dat we zijn voorgedragen door AVVN. De
internationale organisatie voor tuinparken in Europa (Office
International du Coin de Terre et des Jardins Familaux) heeft
een overzicht gemaakt van interessante Europese tuinparken
om te bezoeken. Vijf Nederlandse tuinparken zijn op deze lijst
geplaatst na voordracht van de Nederlandse AVVN. VTV
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Naarden is 1 van deze vanwege de ligging tegen een woonwijk
aan en al 100 jaar op dezelfde locatie, de paddenpoel, de
kindertuinen, kruidentuin en het natuurlijk tuinieren.
 
De herkeuring zal dit jaar plaatsvinden in juni, we hopen dan
om minimaal drie sterren te kunnen behalen en behouden.
 
Pauze.
 
Onderhoud complex
De grafidorpaden zijn voor een deel aangelegd, in 2018 zullen
we hiermee verder gaan aan de linkerkant van het complex.
De greppels in het hoefijzer zullen worden uitgegraven, hier
zal een kraantje voor geregeld worden. De fruitbomen bij het
hoefijzer zijn weggehaald, hiervoor zullen nieuwe fruitbomen
komen en er zal een bloemenmengsel worden ingezaaid.
 
In de 500 serie hoek, zal na het ruimen van de tuinen in die
hoek, een stuk worden gebruikt voor de aanleg van een
boomgaardje. Ook zal daar een zitje worden gecreeert.
 
Het aanzicht vanaf de slootkant moet verbeterd worden. Dit
wordt nu wekelijks gemaaid. Voorgesteld wordt aan de leden
om op de tuinen die nu vrijkomen aan de slootkant de eerste
paar meter te gebruiken voor de aanleg van bosplantsoen. Dit
zal ook worden aangelegd bij tuinders aan de slootkant die
vrijwillig de eerste paar meter willen afstaan van hun tuin. De
leden stemmen hiermee in.
 
SchouwCommissie
Philip van Barneveld vertelt wat de SchouwCommissie heeft
gedaan afgelopen jaar. Er is afgelopen jaar drie keer ge-
schouwd, de bevindingen van de schouwen worden elke keer
voorgelegd aan het bestuur. Philip geeft aan dat veel tuinen
zijn verbeterd.
 
GNR en GM
Half 2018 zal een afspraak gemaakt met GM over de verlen-
ging van onze huurcontract, dan zal ook duidelijk worden wat
de nieuwe huurvoorwaarden zullen gaan benaderen.
 
Vandalisme en inbraken op het complex
De laatste tijd zijn er weer diverse inbraken geweest op het
complex, zowel bij de huurders als in het clubgebouw en
winkel. Daarnaast zijn er ook vernielingen geweest. In de hoek
van de Meerstraat zijn meidoorns geplaatst en pinnen boven-
op het hek. Camerasysteem is lastig, omdat dit maar een klein
deel van het complex bereikt. Als leden ideeen hebben voor
oplossingen dan hoort het bestuur dit graag.
 
Rondvraag
De heer Bouwman geeft aan dat hij de laatste tijd veel onge-
dierte op zijn tuin heeft zoals muizen en ratten. Hij heeft aan
een valkenier te kennen en hij zal hem vragen wat het kost
om met regelmaat over het complex vliegen met roofvogels.
 
Ook geeft hij aan dat het handig zou zijn als er een �vraag en
aanbod�-bord komt bij de hoofdingang van het complex. Be-
stuur zal kijken of dit mogelijk is.
 

De heer Wammes vraagt of er nieuwe EvCie wordt gevormd.
Bestuur geeft aan een nieuwe EvCie te willen vormen voor
2019. In 2018 zal om die reden geen Open Dag hebben. An-
dere evenementen die minder inspanning vragen zullen
worden gepland.
 
De heer Koopman geeft aan dat de bak bij de hoofdingang
vol wordt gestort met onkruid en vraagt zicht af of de aanschaf
van een versnipperaar een optie is. Bestuur zal dit in overwe-
ging nemen, wellicht is de huur van een verschipperaar ook
een optie.
 
Mevrouw Boxem geeft aan dat er veel takken worden gegooid
op de takkenwallen in de kruidentuin. Het is niet de bedoeling
dat leden dit gebruiken voor hun eigen takkenafval.
 
Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van
ieders aanwezigheid en inbreng.

VTV Naarden op lijst interessante Europese tuinparken
 
De internationale organisatie voor tuinparken in Europa
(Office International du Coin de Terre et des Jardins Familaux)
heeft een overzicht gemaakt van interessante Europese tuin-
parken om te bezoeken. Vijf Nederlandse tuinparken zijn op
deze lijst geplaatst na voordracht van de Nederlandse AVVN.
VTV Naarden is 1 van deze!

VTV Naarden uit Naarden vanwege de ligging tegen een
woonwijk aan en al 100 jaar op dezelfde locatie, de padden-
poel, de kindertuinen, kruidentuin en het natuurlijk tuinieren.
 
Op de website van het Office International vind je een platte-
grond waarop je de locatie en informatie over de interessante
tuinparken vindt:
http://www.jardins-familiaux.org/nations/nl/eng/nl_e_points_of_in-
terest.html
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Schooltuintjes zijn
weer begonnen
 
Het nieuwe schooltuin seizoen voor de groepen 6 en 7 van de
basisschool De Tweemaster is weer begonnen. Met de hulp
van Ton Kloosterman en (tijdelijke hulp van) Hans Bosman.
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Achter het hek van
tuin 722:    
Chris Breeuwer
Als je in de vroege avond over de Rijksweg langs ons volkstuin
complex rijdt, is de kans groot dat je Chris Breeuwer op zijn
tuin in het avondzonnetje ziet zitten. Chris heeft tuinnummer
722, helemaal in het uiterste puntje van het complex. Het ziet
er vredig en gelukkig uit. En dat klopt ook, want Chris is heel
gelukkig met zijn tuin.
Al vier jaar, want zo lang tuint hij nu bij ons. Het kwam allemaal
door zijn dochter Mariska, want die had een zoon Jacco, die
graag wilde tuinieren. Maar zoals dat met veel pubers gaat,
na verloop van tijd gaf hij er de brui aan en moest Mariska de
tuin zelf doen. Gelukkig had zij Chris als vader, die haar een
handje hielp bij het onderhouden van haar tuin, nr .710. Tja,
en toen kreeg Chris de smaak te pakken en wilde hij ook graag
zelf een tuin. Die had hij vroeger ook al eens gehad, langs de
spoorlijn. Want hij werkte bij NS en kon dus via NS aan zo'n
tuintje komen.
Dat Chris kan tuinieren, zie je onmiddellijk zodra je zijn tuin
oploopt. Wat een keurig onderhouden tuin! En wat een bij-

zondere bomen! Behalve de gewone Hollandse fruitbomen
zoals appel, pruim, peer, kers, perzik en abrikoos, heeft hij ook
een aardbeiboom, myrthe, kaki, pawpaw, bananenboom en
een winterhard citroenboompje. Eronder staan kruiden. Ook
heeft Chris een platte bak met ramen, die voorzien zijn van
een soort folie, waardoor de gewassen in de bak niet kunnen
verbranden. Er staan heerlijk sappige kroppen sla in. Onlangs
heeft hij nog een grote kas gebouwd (tweedehands gekocht)
waarin een druif en cayote groeit en waarin hij een handige
planttafel heeft gemaakt.
Voor de VTV maakt Chris zich verdienstelijk in de schouw
commissie en heeft hij een mooi boekje gemaakt voor de
nieuwkomers op de tuin. Hij is ook nooit te beroerd om een
advies te geven of een tip. Die kreeg ik ook van hem. Brand
het onkruid in je paden weg met een gasbrandertje, te koop
bij de ACTION voor een tientje! Werkt als een trein, volgens
onze exNS man en medetuinier.
Dus als je voortaan op de rijksweg rijdt, let dan op de tuin in
het uiterste puntje van het complex, met een rij prachtige
fruitbomen langs de sloot en af en toe zie je dan Chris zitten
te genieten van het avondzonnetje en zijn prachtige tuin.
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Na mijn VLOG-serie Hella's groene vingers bij Geloof en een
Hoop Liefde
 
(zie oa hier: https://www.youtube.com/watch?v=3GOylyjeQiw)
 
 
is nu een VLOG-serie Hella's Hof (van Eden) gestart via het
magazine EVA van de EO zowel in hun blad als online. Totaal
zes afleveringen, zie hieronder link naar deel 2:
 
 
Deel 1: Voeden
Link: https://www.youtube.com/watch?v=1oGc_xhlY20
In deze videoserie volgen we presentatrice Hella bij haar grote
hobby: tuinieren. Deze aflevering gaat over het voeden van
de grond! "Oogsten willen we allemaal: Liefde, succes en ik
in de tuin natuurlijk veel groente. Maar voordat we aan
oogsten kunnen denken moeten we eerst zorgen dat er goede
grond is om in te zaaien". Recept Hella�s gevallen appeltjes/
pruimencompote: https://bit.ly/2HmFRlj
 
Deel 2: Zaaien
https://eva.eo.nl/artikel/2018/05/hellas-hof-van-eden-zaaien/
 
 
Deel 3: werken (die verschijnt in juni)
 
Hella van der Wijst

Hella op de volkstuin

Help de wilde bij
 
 
6 april 2018
In Nederland dreigt de helft van alle soorten wilde bijen te
verdwijnen. 188 van de 358 soorten staan op de rode lijst met
bedreigde soorten. Ook veel soorten zweefvliegen gaan in
aantallen achteruit. Hoe komt dat, waarom is het een pro-
bleem en wat kunnen we daaraan doen?
 
Veel verschillende bijen
 
Bijen zijn er in vele soorten en maten. De bekendste is de
honingbij, die door mensen wordt gehouden. In het wild leven
onder meer zandbijen, metselbijen, behangersbijen en hom-
mels. Hun namen verraden hun verschillen al. Zandbijen nes-
telen graag in open zandige bodems. Metselbijen maken met
leem, speeksel en water een soort cement waar ze nesten mee
bouwen in holtes (zoals in een bijenhotel). Behangersbijen
doen dat ook, maar danken hun naam aan de gewoonte van
de vrouwtjes om hun nestcellen te �behangen� met stukjes blad
die ze met hun kaken uit bladeren knippen. Hommels zijn die
dikke wollige en kleurige zoemers.
�Met simpele maatregelen als inheemse bloemen inzaaien en
niet alles tegelijk maaien kun je al veel doen voor wilde bijen�
 
 
Arjen de Groot, ecoloog Wageningen Environmental Research
 
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdia-
loog.wur.nl%2Fuitgelicht%2Fhelp-de-wilde-bij%2F
 
http://twitter.com/home?status=Met+simpele+maatregelen+als+
inheemse+bloemen+inzaaien+en+niet+alles+tegelijk+maaien+-
kun+je+al+veel+doen+voor+wilde+bijen+https%3A%2F%2F-
dialoog.wur.nl%2Fuitgelicht%2Fhelp-de-wilde-bij%2F

 
Vijf tips: 
 
1. Als je bloemen inzaait, gebruik dan inheemse plantensoor-
ten, geen exotische tuinplanten. Want daar kunnen onze bijen
vaak geen nectar uit halen.
2. Gebruik meerjarige plantensoorten. Die zijn voor bijen
waardevoller en hoef je niet elk jaar opnieuw te zaaien.
3. Zorg dat je de vegetatie regelmatig maait en het maaisel
afvoert, anders verandert je bloemenstrook binnen enkele
jaren in een grasmat.
4, Maai niet alles tegelijk, zodat insecten altijd nog ergens wat
voedsel en dekking overhouden (bijvriendelijk maaien).
5, Zorg bijvoorbeeld voor nesteldijkjes. Slechts enkele bijen-
soorten nestelen in een bijenhotel, de meeste nestelen onder-
gronds.
 
Meer informatie:
https://dialoog.wur.nl/uitgelicht/help-de-wilde-bij/
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Plaaginsecten? 
 
Tuinplagen bestrijden op een biologisch en ecologisch verant-
woorde manier
 
Uit de nieuwsbrief van Rood met Zwarte Stippen
 
Helaas kunnen wij onze gewassen niet tegen alles beschermen.
Soms ontstaat er overlast door bladluizen, slakken, spint, -
taxuskever, appelbloedluis of wollige dopluis. Zij zorgen voor
aantasting van het gewas en belemmeren de groei en bloei
ervan. Planten kunnen er zelfs ziek van worden. Bladluizen en
wollige dopluizen zorgen regelmatig voor overlast door de
plakkerige honingdauw die zij uitscheiden. Slakken kunnen
naast het feit dat ze nuttig zijn, ook overlast veroorzaken
wanneer ze vreten aan de stengels en bladeren van de door
u geliefde planten. Spint kan lastig zijn doordat het de ge-
zondheid van de plant aantast en taxuskevers kunnen ervoor
zorgen dat de plant veel minder mooi is om naar te kijken dan
de bedoeling is. De larven van de taxuskever kunnen de plant
verzwakken door vraat aan de wortels, waardoor hij zelfs kan
sterven. 
 
Gelukkig hebben deze tuinplagen natuurlijke vijanden en
kunt u deze op een biologisch en ecologisch verantwoorde
manier bestrijden. Door het uitzetten van deze natuurlijke
vijanden in uw tuin, een beetje geduld en dus wat tijd kan de
natuur haar werk doen. U houdt een mooie tuin en het na-
tuurlijk evenwicht wordt hersteld. Laat de natuur u
verwonderen!
Bent u benieuwd naar ons aanbod in natuurlijke vijanden?
 
NAAKTSLAK
Koop dan nu de natuurlijke vijand van de naaktslak, nemato-
den! Dit is een zeer verantwoorde biologische en ecologische
oplossing voor dit probleem en ongevaarlijk voor mens en
andere dieren. Wilt u liever slakken weren? Koop dat onze
slak werende koperen Anti slakken tape:
Wat zijn nematoden?
Nematoden tegen naaktslakken (Phasmarhabditis her-
maphrodita) zijn aaltjes van 0,1 mm lang die met het blote
oog niet te zien zijn. Nematoden worden in een kleisubstantie
geleverd, die opgelost dient te worden in water. Met deze
wateroplossing besproeit u vervolgens het te behandelen
oppervlak met een gieter. Zorg ervoor dat de grond op het
moment van besproeien niet in het felle zonlicht staat. Nema-
toden zijn erg gevoelig voor zonlicht. Zodra de nematoden,
binnen enkele uren, de grond in gekropen zijn heeft zonlicht
geen invloed meer op de aaltjes.
Nematoden gaan in de grond op zoek naar naaktslakken.
Dringen deze binnen, scheiden er een bacterie af en leggen
eitjes. De slak wordt hierdoor ziek en stopt met eten. Na 1 tot
2 weken gaat de nieuwe generatie nematoden op zoek naar
andere naaktslakken.
Ongeveer 90% van de naaktslakken zit overdag onder of op
de grond. Huisjesslakken zitten vaak boven de grond, daar-
door werken nematoden minder goed tegen huisjesslakken
 

BLADLUIS
Bestel larven van het lieveheersbeestjes!
Het werkt eenvoudig, snel en effectief. U ontvangt ze gewoon
via de briefpost, wel zo makkelijk.  
Moestuin;    3 tot 5 larven per plant.
In het zakje wat u aangeleverd krijgt zitten verschillende
formaten larven, sommige kunt u goed zien andere zijn zeer
slecht zichtbaar. Geen zorgen, de larven zitten echt in het
zakje. Gun ze de ruimte en vrijheid en laat ze hun gang gaan
in de natuur. Na 2,5 week zullen ze u laten zien dat ze hun
werk, als bestrijders van bladluis, hebben gedaan. 
- Wij verkopen alleen het voor Europa inheemse tweestippelig
lieveheersbeestje, ook wel Adalia Bipunctata genoemd
- Lieveheersbeestjes tegen bladluis kunnen het best ingezet
worden bij een beginnende bladluisplaag. Belangrijk voor een
goede werking is de temperatuur. Het lieveheersbeestje kan
het best ingezet worden vanaf temperaturen van 15 C; bene-
den de 15 C gaat de ontwikkeling heel langzaam en hebben
de larven minder behoefte aan voeding, waardoor de bestrij-
ding van de bladluizen veel meer tijd in beslag neemt. Het
lieveheersbeestje overleeft lagere temperaturen wel.
 
Ook bestrijding van:
 
MIEREN  /  SPINT  /  TAXUSKEVER  /  WESPEN  /  WOLLIGE
DOPLUIS EN APPELBLOEDLUIS
 
Veel informatie op de website: 
https://www.roodmetzwartestippen.nl
 
Zie ook de Youtube gebruiksaanwijzingfilmpjes
Rood met Zwarte Stippen heeft ook een youtube kanaal.
Hierop staan video's met gebruiksaanwijzingen over het uit-
zetten van de verschillende natuurlijke vijanden. Er wordt
uitgelegd hoe u de ontvangen larven, nematoden of andere
natuurlijke vijanden kunt uitzetten om tot het beste resultaat
te komen.
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VTV NAARDEN    
 

BESTELLIJST  AARDBEIPLANTEN / PIOENROZEN   
Inleveren uiterlijk 29 juli 2018 

Afhalen op 4 of op 11 augustus!!  
Naam:   
Adres:  
Woonplaats:   
E-mail:  
Tel:  
 
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  Eve’s delight 0,60  
Induka 0,50  Mrak 0,60  
Ananasaardbei 0,60  Mara des Bois 0,60  
Rumba 0,60     
Vima Zanta 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 
 
De kweker adviseert de kleine plantjes een lichte gift patentkali mee te geven en geen mest.. 
Bemesting pas in het voorjaar.  
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Aardbeiplantjes
 
Aardbeiplantjes bestellen: nergens zo goedkoop!!! 
 
U kunt weer aardbeiplantjes bestellen bij onze vaste �huiskwe-
kerij�  Erwin Duivenvoorden.
De keus is enorm: maar liefst 28 rassen, verdeeld in vroege,
middelvroege en late rassen en daarnaast nog de doordragen-
de rassen. De prijs varieert van 0,50 tot 0,60 eurocent/plant.
Bij de tuincentra in de buurt ben je al gauw het dubbele kwijt.
Behalve aardbeien levert kwekerij Duivenvoorden ook Pioen-
rozen in 5 variëteiten á 6 Euro/stuk.
De bestellijst vindt u in deze nieuwsbrief. Iedereen met een
e-mailadres krijgt de lijst ook nog toegestuurd. Ook liggen ze
in het verenigingsgebouw in het literatuurrek voor wie niet
beschikt over e-mail.  Ze dienen uiterlijk 29 juli ingeleverd te
worden in onze brievenbus of in de kantine of bij Hans Mo-
bach. Indien u beschikt over een e-mailadres, zet dat er dan  
a.u.b. bij;  zo niet dan in ieder geval uw telefoonnummer.
Vanaf 4 augustus worden ze dan uitgeleverd, alleen tegen
contante betaling.
 
MAAR LET OP:  ALS U BESTELT DAN MOET U ZE OOK (LATEN)
AFHALEN OP 4 AUGUSTUS OF OP 11 AUGUSTUS. We willen er
geen drie weken mee zitten. U kunt natuurlijk vragen aan uw
buurman/-vrouw op de tuin of hij/zij de plantjes bij u op de
tuin kan neerzetten en eventueel een keer water wil geven.
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). Pas in het voorjaar (matig) mest
geven en nog wat (patent of Vinasse-) kali. Heel veel informa-
tie over de aardbeienteelt vindt u op de website van de
kweker http://kweduivenvoorden.nl/index.php of die van de
VTV Oud-Beijerland http://www.vtv-obl.nl/aardbeien.htm
 
Hans Mobach

Via Facebook
 
 Guus Ickelsheimer
23 maart · 
Best tuinders,
Op de algemene ledenvergadering is zijdelings ter sprake
gekomen het plaatsen van insectenkastjes op de tuin. 
Vanmorgen was ik bij de ACTION en daar zijn kant en klare
Insectenhotels te koop in allerlei maten. 
Ik heb een medium gekocht voor   3,95 . Zie de foto. Er was
ook een groot model van 7 euro te koop.  Voor dat geld kun
je zelf geen kastje maken. 
Ik zou zeggen , snel naar de Action, want de voorraad is be-
perkt.

Go Wammes
6 april om 12:47
 
Wat ik iedereen kan aanbevelen is Daslook. Het is een gemak-
kelijk teelbaar gewas dat het onder alle omstandigheden goed
doet, vooral in de schaduw. Al in februari/maart zie je de
eerste blaadjes boven de grond. Je kunt zowel de bladeren,
de bloemen als de wortels eten. We eten de bladeren al een
paar weken als sla: een heerlijke zachte knoflooksmaak en
supergezond. Ook heel geschikt om pesto van te maken:pu-
reren met oude kaas en olie. 
Wel in de hand houden want het zaait zich heel snel uit.
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Aardbeienjam met
vlierbloesem
 
Benodigdheden: 
1 kg aardbeien
500 g suiker
Sap van 1 citroen
3 vlierbloesemschermen, helemaal open maar niet bruinend
 
 
Bereiding:
Was de aardbeien en snijd ze grove stukken. Doe de aardbei-
en in een grote pan, voeg het suiker en citroensap toe en laat
even koken. Maak ondertussen de potjes schoon door ze 10
minuten in ruim water in een grote pan te koken of 10 minu-
ten in de oven op 160 graden. 
 
Haal de bloemetjes voorzichtig los van de schermen. Voeg de
bloemetjes toe aan de aardbeien en breng het geheel aan de
kook. Laat ongeveer een kwartier uur zachtjes pruttelen. Roer
regelmatig.

Bloementoastjes
Benodigdheden:
1 pakje verse roomkaas 
Knoflook
Verse kruiden zoals bieslook, daslook
Toastjes
Eetbare bloemen (komkommerkruid, Oost-Indische kers,
goudsbloem, driekleurig viooltje, madeliefjes, bloemknopjes
van bieslook)
 
Bereiding
Meng de roomkaas met de knoflook, verse kruiden goed door
elkaar. Voeg eventueel wat zout toe.
 
Besmeer de toastjes met een laagje van de roomkaas en gar-
neer ze met de bloemen.

Schenk de hete jam in de gesteriliseerde potjes. Draai de
potjes om en laat ze 10 minuten op de kop staan. 

Groente treintje
 
Benodigdheden:
Grote paprika's, diverse kleuren
Diverse groente zoals wortels, tomaatjes, komkommers,
paprika
Eventueel blokjes kaas, plakjes worst
Voor de aankleding: Dulpo, kruidentakjes etc
 
Snij de bovenkant van de paprika's af en verwijder de
zaadlijsten
Snij plakjes wortel voor de wielen. Zet deze vast met bijvoor-
beeld sateprikkers in de paprika. Ik gebruikte hiervoor lollie-
stokjes.
Vul de bakjes paprika met de groenten of kaas/worst
Plaats de bakjes paprika achter elkaar, eventueel aan te vullen
met duplo onderdelen.
 
Leuk als traktatie of voor op de gourmettafel!
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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

Paul Schilder 035-6946963 schilder140@zonnet.nl

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

vacature

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 chrbreeuwer@gmail.com

Philip van Barneveld 035-6781226 phvbarneveld@planet.nl
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INDIEN ONBESTELBAAR: MOLENLAAN 14, 1401 TJ  BUSSUM


