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begin november nog frambozen

Van de Redactie
 
Woorden van de voorzitter, contact gemeente, vacatures evenementencommissie, schouwcommissie, opruimdagen, lidmaat-
schapkaartjes, mest en blad, gereedschap slijpen, snoeicursus en overhangend groen.
Jac Ruisendaal wordt geinterviewd; recepten van Janneke en Leona
Foto�s van Elzeba Kleiss, Leona van Duivenvoorde, Yanny Vriends en Nico Bader.
Verder aandacht voor het uilennest, een herfst fotocollage, het winterklaar maken van de tuin, planten-veredeling, perma-
cultuur, de Gouden Duim en de zaadbestelling voor 2019 (Hans Mobach).
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. 83 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
 
Correcties de Zaaier september 2018;
-   Het tuinnummer van Vera Hazelaar-Ruisendaal is 306
-   Het recept van de citroen courgette cake is van Janneke Baatje-Pieterse
 
Deadline voor de volgende nieuwsbrief is 20 februari 2019.
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Van de voorzitter 
 
 
 
Eindelijk is het dan toch herfst geworden. Het heeft lang ge-
duurd, maar nu is het dan zover. Het blad kleurt en valt nu
snel van de bomen. Dat betekent dat ook op ons complex de
komende manden blad wordt aangevoerd door de gemeen-
telijke groendienst. Dat blad wordt gestort in de betonnen
bakken bij het clubhuis en het is dus belangrijk dat niemand
daar de komende maanden zijn tuinafval stort.
 
Langzaam zie je de tuintjes nu veranderen van groene oases
in landjes met zwarte grond.
Hier en daar zijn nog wel gewassen te zien: prei, bieten,
boerenkool en spruiten. Spruitkool is toch wel een intrigeren-
de plant, met al die kleine kooltjes in een mooie regelmaat
aan de stam tussen de bladeren. En wat zijn ze lekker. Onbe-
grijpelijk dat mensen die niet lusten!
 
Op de tuin wordt het stiller. Mensen komen nog om mest en/
of blad te rijden, wat laatste rommel op te ruimen. En dan
begint het wachten op het voorjaar.
 
Het bestuur wenst alle leden alvast een hele mooie december
feestmaand . Voor 2019 een goede gezondheid voor u en de
gewassen op uw tuin!
 
 
Elzeba Kleiss
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Mededelingen
 
Contact met de gemeente GM 
 
Leona en ik zijn op dit moment in contact met de gemeente
Gooise Meren over de verlenging van het huurcontract van
onze VTV met de gemeente GM. Er wordt aangewerkt! Tijdens
dit gesprek zijn nog meer onderwerpen aan de orde gekomen
, oa de hangjongeren problematiek, het vandalisme en de
veiligheid van het complex. Hiervoor zijn we met diverse be-
langhebbenden in contact gebracht.
 
De eerste contacten zijn al gelegd:
Afgelopen vrijdag zijn er twee dames geweest van de gemeen-
te GM, Ellen Feller en Rinske Duifhuizen. Ze wilden graag het
complex bezoeken en kennismaken met het bestuur. Jan en
ik hebben de dames rondgeleid over het park en onze plannen
voor de toekomst met ze besproken. 
 
De volgende plannen hebben we met ze besproken:
- Het maken van een boomgaard met een verbreding van de
sloot in de hoek van het terrein meerstraat/ rijksstraatweg
- Het maken van een moestuin met verhoogde bakken, waar
mindervaliden met rolstoel of rollator kunnen tuinieren.
- Verbeteren toegang complex en clubhuis voor mindervali-
den. 
- Verhogen van de biodiversiteit op het complex door een
verbinding te maken met de buren, nl Natuurmonumenten.
 
De dames gaan nu uitzoeken of er een mogelijkheid bestaat
om voor deze plannen subsidie aan onze vereniging te ver-
strekken.
Er is ook contact gelegd met Natuurmonumenten.
We houden u op de hoogte van de resultaten van al deze in-
spanningen.
 
Evenementencommissie 
 
Afgelopen jaar hebben we geen open dag gehouden. Dat
willen we niet nog een jaar overslaan. De reden daarvoor was
dat onze vereniging geen evenementencommissie had. Ieder-
een was ook een beetje moe van alle hectiek rond  de viering
van het 100 jarig bestaan van ons complex het jaar daarvoor.
Nu willen we een frisse start maken. 
We zoeken dus mensen, die zin hebben om met elkaar het
komende jaar wat evenementen te organiseren. Wie zou dat
willen? Als je belangstelling hebt, neem dan contact op met
het bestuur.

Nieuws van de SchouwCommissie
 
De schouwcommissie is enkele jaren geleden in het leven ge-
roepen om alle volkstuinen op ons complex 3x per jaar te
schouwen. Het bekijken, schouwen, gebeurt aan de hand van
vaste criteria en de uitkomsten worden voorgelegd aan het
bestuur. Zo zijn we in staat om onze volkstuinen die (dreigen
te) verwaarlozen in kaart te brengen.

Er kunnen verschillende redenen zijn voor verwaarlozing of

achterstallig onderhoud van een volkstuin.  Soms signaleert
de schouwcommissie dat een volkstuin te groot is voor de
(nieuwe) huurder(s) of kan door een blessure of ziekte de
volkstuin tijdelijk of langdurig niet (goed) onderhouden wor-
den.
Bij achterstallig onderhoud kunt u denken aan een bouwval-
lige kas, schuurtje of pergola die op instorten staat en opge-
knapt of opgeruimd moet worden.
 
Maar goed nieuws: steeds meer volkstuinen krijgen een beter
aanzien! Er kan daarom ook dit jaar weer de zgn. �Gouden
Schoffel � worden voorgedragen aan een volkstuinder die het
gehele jaar zijn of haar volkstuin goed heeft onderhouden.
Op de ALV zal bekend worden gemaakt wie hiervoor in aan-
merking komt.

Nu de herfst is aangebroken, is het wellicht een mooi moment
om uw volkstuin; 'winterklaar' te maken zodat u in het
voorjaar weer een goede start maakt. 
Mocht u om welke reden dan ook uw volkstuin tijdelijk niet
goed kunnen onderhouden of wilt u advies, neemt u dan tijdig
contact op met ons bestuur of de schouwcommissie.

Vriendelijk tuingroet
De schouwcommissie

Lidmaatschapkaartjes VTV
 
Dit jaar stond op alle lidmaatschapkaartje een mooie foto,
ingestuurd door Janneke Baatje-Pieterse. Voor de lidmaat-
schapkaartjes voor 2019 zijn we zoek naar een nieuwe foto.
 
Op de achterkant zal plaats zijn voor een kleurenfoto. Dit kan
uw foto worden! Heeft u mooie foto�s van het complex, uw
tuin, uw gewassen, uw oogst, uw verwerkte groente� alle
soorten foto�s zijn welkom. We zullen één foto selecteren en
deze plaatsen op alle lidmaatschapskaartjes van 2019.
 

U mag de digitale foto�s mailen, voor 20 december, naar:
leonavanduivenvoorde@gmail.com. Voorkeur voor een lig-
gende foto.
 
Ieder lid ontvangt de lidmaatschapskaartjes als de factuur voor
2019 is betaald. Wanneer u op de tuin bent, willen wij u ver-
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Belangrijke data
 
Zaterdag 5 januari 16.00 uur - Nieuwjaarsreceptie 
 
Zaterdag 19 januari  10.00-12.00 uur - Gereedschap
slijpen en lassen
 
Zaterdag 26 januari  10.00-12.00 uur - Gereedschap
slijpen en lassen
 
Zaterdag 2 februari 10.00-12.00 uur- Gereedschap slij-
pen en lassen
 
Zaterdag 9 februari  10.00-12.00 uur- Gereedschap
slijpen en lassen
 
Zaterdag 9 maart 10.00-12.00 uur  - Snoeicursus
 
Zaterdag 16 maart 10.00-12.00 uur  - Snoeicursus
 
Zaterdag 16 maart 9.00-13.00 uur - Opruimdag VTV
Complex
 
Zaterdag 23 maart 9.00-13.00 uur - Opruimdag VTV
Complex

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.

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 5 januari in

ons clubgebouw De Zaaier.

Vanaf 16.00 uur staan de hapjes en drankjes

klaar. Wij hopen u 5 januari te ontmoeten.

 

Het bestuur wenst iedereen alvast een

sfeervolle kerst en een goede jaarwisseling!

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.

Opruimdagen zaterdag 16 en 23 maart 2019 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 opruimda-
gen georganiseerd. Met dit initiatief worden alle leden in staat
gesteld om op twee zaterdagen hun rommel op een gemak-
kelijke 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 lek-
kere kop soep en een broodje voor de harde werkers.
 
Snoeicursus
 
Jan Roest gaat ook dit jaar weer op 2 zaterdagochtenden een
snoeicursus geven: Zaterdagochtend 9 en 16 maart
 
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.
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Overhangend groen hoofdpaden
 
Ook dit jaar was er op de meeste hoofdpaden geen doorkomen
meer aan. Veel overhangend groen zorgt ervoor dat de paden
minder toegangelijk zijn. Veelal worden bij het aanplanten of
zaaien van planten deze al tegen de rand aan gezet. Als
hoogzomer de planten groter groeien, groeien deze natuurlijk
over het pad heen. WIj willen jullie dan ook graag vragen om
hier rekening mee te houden bij het planten en zaaien. De
hoofdpaden moeten vrij van overhangend groen zijn, zodat
tuinders en bezoekers makkelijk doorgang hebben, ook met
de kruiwagen!

Overhangend groen zomer 2018

Overhangend groen zomer 2018

Overhangend groen zomer 2018

Overhangend groen zomer 2018

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

Vraag en aanbod
 
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.
 
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.
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Nestkasten complex
Afgelopen zomer zijn we begonnen met het plaatsen van
nestkasten op ons complex. Als eerste werd een nestkast voor
een kerkuil geplaatst. Helaas werd niet lang na het plaatsen
deze kast al gevonden door hoornaars. Binnen enkele dagen
hadden zij het volledige hok dichtgemaakt en in beslag geno-
men. Eind oktober hebben we dit nest, nadat bijna alle
hoornaars waren uitgevlogen, weggehaald. Begin november
kregen wij een bericht van het tuinder Erik Bruining, tevens

beheerder van het Vogelasiel in Naarden, dat hij een kerkuil
had die uitgezet mocht worden. We hebben deze dame uit-
gezet in onze nestkast. Op het moment van het schrijven van
dit artikel voor de nieuwsbrief (half november), heb ik (Leona)
lang onder het hok gestaan om te luisteren of ze er nog zat.
Een aantal keer was er beweging in het hok te horen, we
hopen uiteraard dat deze dame zich welkom voelt en voorlo-
pig blijft. 
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Jac is blij met zijn tuin en het gaat hem goed af met bijna 80
levensjaren. Hij doet het wat rustiger aan. Er zijn goede her-
inneringen aan medetuinders die er niet meer zijn;  de leeftijd
gaat meer meespreken. Hij ziet uit naar het voorjaar, wanneer
weer in de open bak voorgezaald en voorgeplant kan worden
(onder meer bloemkool)
Zijn kinderen hebben een mooie foto collage gemaakt van
zijn tuin, bij het 100 jarig bestaan van de vereniging in 2017.
 
Naast de tuin fietst hij graag en lezen heeft ook zijn interesse.
Zijn vrouw schildert, aquarel en olieverf; in het verleden heeft
ze geexposeerd in het clubhuis.
Jac is erfgooier; op zijn 18e jaar heeft hij zich gemeld; dit kon
alleen in de mannelijke lijn. Hij trad in het spoor van zijn vader.
Dit lidmaatschap gaf een aantal voorrechten betreffende het
beheer of gebruik van bepaalde gronden. In 1976 is de orga-
nisatie opgeheven; de bescheiden middelen zijn verdeeld
onder de op dat moment vele erfgooiers.
 
Jac geniet van zijn tuin en hoopt nog vele jaren door te gaan.
Met zoveel positiviteit moet dat zeker gaan lukken.
 
Nico Bader

Achter het hek van
tuin 102:              
Jac Ruisendaal
 
Een frisse herfstmorgen, 10 C, de zon breekt af en toe door de
bewolking. Kortom ideaal tuinweer. Na een rondje tuin tref
ik Jac Ruisendaal op zijn tuin. Het interview is spontaan; het
is niet afgesproken.
Hij moet enige bescheidenheid overwinnen, maar verhaalt
daarna uitgebreid over de ruim 20 jaar dat hij al op deze plek
tuiniert. Toen hij stopte met zijn groente- en fruit-winkel in
de Herenstraat in Bussum in 1997 wees Jan Kortbeek hem op
de mogelijkheid om met een moestuin te beginnen. Dat sloeg
direct aan en Stef Rijs maakte hem wegwijs. De toenmalige
tuin was verwilderd; er was veel afval en glas wat geruimd en
verwijderd moest worden.
Handvaardigheid zowel in het tuinieren als klussen zit in de
Ruisendaal-genen. Dit wordt nog bevestigd door zijn nicht
Vera die in de vorige nieuwsbrief geinterviewd werd. Het
huisje op de tuin heeft hij zelf gebouwd, uitgaande van de
basismaterialen.
Wat verder opvalt op de tuin is de stenen waterput. De enige
stenen put op het volkstuincomplex. Een kadootje, zeker de
laatste lange en warme en droge zomer. Er was toen steeds
voldoende water, hoewel het touw aan de emmer wel ver-
lengd moest worden.
Een perzikboom neemt bijna de gehele kas in beslag. Jac
noemt de goede oogsten en de prachtige bloei in het voorjaar.
We spreken af dat er dan een foto gemaakt wordt voor de
nieuwsbrief.
De duizendschonen zijn al groen aanwezig, klaar voor een
nieuw jaar. De chrysanten zijn bijna uitgebloeid. Andijvie staat
er goed bij. Zo ook de boerenkool, bijna een meter hoog. Ja,
een levenlang in de groenten en fruit. Heeft hij een favoriete
groente? Niet speciaal. Van belang is dat het van het seizoen
is en duurzaamheid is belangrijk.
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Recepten
 
 

Pompoenstoofpot
                 
 
- 750 gram kippendijen in blokken gesneden bestrooien met
zout - peper en kerriepoeder
 (voor vegetarische maaltijd kip vervangen door literblik
kikkererwten)
- 4 eetlepels olie
- 3 rode uien grof gesneden
- 3 teentjes knoflook fijn gesneden
- stukje gember van 3cm fijn gesneden

Stoofpeertje met blauwe kaas (dessert)
 
Voor 6 personen:
- 6  Gieser Wildeman peren
- 500 ml rode wijn
- 1 el honing
- 1 steranijs
- 1 aneelstokje
- halve sinaasappel in partjes
- 6 sneetjes rozijnenbrood
- stukje zachte blauwe schimmelkaas
- eventueel een paar walnoten

Schil de peren en laat het steeltje eraan zitten. Kook de
peertjes met de rode wijn, honing, steranijs, kaneel en partjes
sinaasappel. Laat dit ongeveer 1.5 uur stoven. 

Haal de helft van het kookvocht uit de pan en kook dit in een
ander pannetje in totdat de saus de gewenste dikte heeft.
Rooster de plakjes rozijnenbrood en leg er een plak blauwe
schimmelkaas op. Zet er een stoofpeer bij en giet er wat van
de ingedikte saus over. Voeg eventueel een paar walnoten toe
aan het dessert.

- 750 gram pompoen  in blokken
- 1 courgette in de lengte door gesneden en dan in plakken
- half bos bleekselderij schoongemaakt en in reepjes
- 1 rode paprika in blokjes
- 200 gram champignons gehalveerd
- 1 eetlepel oregano
- 400 gram krielaardappels  (als je het met rijst wilt eten de
aardappeltjes weglaten)
- 1a2 spaansepeper fijn gehakt (zaadjes verwijderen ) of cay-
ennepeper naar smaak
- blikje kokosmelk of kippenbouillon als je niet van kokosmelk
houdt
- half bosje koriander (of platte peterselie)en bieslook
 
Braad het vlees aan in niet te grote porties aan de uien,
knoflook en de gember erbij en bak even mee
Voeg het pepertje en de oregano toe en blus af met de kokos-
melk en laat 15 minuten zachtjes stoven
Dan de groenten toevoegen weer even aan de kook brengen
 en laat ongeveer 25-30 minuten mee stoven, eventueel wat
water toevoegen.
Kook ondertussen de rijst als u die erbij wil eten.
Proef voor het opdienen of er nog zout bij moet en garneer
af met de fijngesneden koriander en bieslook

Pompoentulband
 
- 155 gram zachte roomboter
- 125 gram lichtbruine basterdsuiker
- 3 eieren
- 300 gram zelfrijzend bakmeel
- 150 gram geraspte flespompoen
- 2 theelepels koekkruiden
- rasp en sap van 1 biologische sinaasappel
- 100 gram pecan of walnoten grof gehakt
- 150 gram gewassen gele rozijnen
 
Verwarm de oven voor op 175 graden. Vet de tulbandvorm in
en bestuif met bloem. Klop de boter met de suiker schuimig
en klop dan er 1 voor 1 de eieren door. Zeef het bakmeel en
spatel het in gedeelten door het beslag.
Schep de pompoenrasp, koekkruiden, het sinaasappelsap+
rasp, de  noten en de rozijnen door het beslag en schep het in
de vorm. Bak de tulband in het midden van de oven in 55 a 60
minuten gaar. Controleren met een houten satéstokje, als die
er droog uitkomt is hij gaar.
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pracht van insecten, ze spelen een onmisbare rol in je tuin-e-
cosysteem. Koester ze, en in ruil houden ze je tuin in een ge-
zond evenwicht. Laat uitgebloeide bloemstengels staan tot in
de lente en laat de bladeren onder bomen en struiken liggen.
Je kan extra schuilplaats voorzien door snoeihout te stapelen
in een takkenhoop, of je kan stapelmuurtjes maken met
dakpannen en ander materiaal.
 
Vogeltheater 
De boeiendste winterprogramma�s spelen niet op televisie,
maar in je tuin: geniet van het vrolijk gefladder van tuinvogels
die in je tuin op zoek gaan naar een lekkere winterhap. Je kan
ze naar voedertafels lokken met gekocht vogelvoer, maar het
is zo veel leuker als je je tuin voorziet van allerlei natuurlijke
voedselbronnen. Laat zonnebloemen zo lang mogelijk staan,
eventueel met een steunstok, of hang de bloemhoofden met
touwtjes aan boomtakken. De bessen van wilde wingerd,
dwergmispel, hulst en lijsterbes zijn vitaminerijke lekkernijen
voor merels, lijsters, vinken, � Stel snoeien daarom zo lang
mogelijk uit tot alle bessen verorberd zijn. Knip in de herfst
niet alle uitgebloeide rozen uit je struiken, zodat ze nog lek-
kere rozenbottels kunnen vormen. Merels hebben daarnaast
ook grote pret om tussen de bladeren die je onder je struiken
en bomen liet liggen naar insecten te zoeken.

Hoe help je je tuin
en zijn bewoners
door de winter?
Velt, 13/11/2018; Tekst: Jana van Butsel
In tegenstelling tot de mens en veel andere dieren kunnen
planten zich tijdens de koude maanden niet zomaar naar een
warmer plekje terugtrekken. Zij hebben andere trucjes om de
winter door te komen. 
 
Bomen, heesters en groenblijvende struiken
Veel (inheemse) bomen en heesters laten hun bladeren vallen
als bescherming tegen uitdroging. Bladeren verdampen im-
mers veel water, ook in koude temperaturen. Om dat water
weer aan te vullen, zou de boom water uit de grond moeten
halen, maar als het water in de bodem bevroren is, kunnen de
wortels het niet opnemen. Afgevallen blad laat je best ter
plaatse onder de bomen en struiken liggen. Daar vormt het
tijdens de winter een beschermende isolatielaag voor de
wortels en beestjes, en terwijl het blad traag afbreekt komen
voedingsstoffen meteen terug in omloop. Groenblijvende
planten hebben vaak stugge, leerachtige bladeren (bv. hulst,
naaldbomen), of smalle, kleine en/of behaarde blaadjes (bv.
lavendel, tijm, rozemarijn). Hierdoor beperken ze in alle sei-
zoenen hun vochtverlies en blijven ze ook in de winter fris
groen. Bescherm jonge en koudegevoelige planten met
vliesdoek, stromatjes of verse dennentakken tegen uitdrogen-
de wind.
 
Winterharde planten in potten 
Vergeet niet om je wintergroene potplanten ook in de win-
ter af en toe water te blijven geven als ze onder dak staan.
Hun blad blijft immers water verdampen. Geef bij voorkeur �s
ochtends water om de kans op wortelschade door nachtvorst
te beperken. Bladverliezende potplanten hebben minder
water nodig, maar laat ook hun potaarde nooit volledig uit-
drogen. Bescherm de potten en planten eventueel met den-
nentakken of stromatjes en hou de potgrond bedekt met een
laag mulch van bladeren of stro.
 
Kruidachtigen 
Veel kruidachtigen sterven in de herfst of winter bovengronds
af. Laat hun loof ter plekke liggen als beschermende laag, net
zoals de afgevallen bladeren van bomen en heesters. Als je
niet wil dat de bodem tussen je kruidlaag rijker wordt, ruim
je het blad in de lente op. Stop in de late zomer met het af-
knippen van uitgebloeide bloemhoofden. Ze vormen een
mooi wintersilhouet, bieden bescherming aan insecten, en
vogels kunnen er de zaadjes komen uitpikken. Knip voor de
winter nooit bloemhoofden af van planten met holle stengels,
anders kan er water tot onderin de plant lopen en ze doen
rotten.
 
Insecten koesteren 
Of je ervan griezelt of vol verbazing staat van de veelzijdige

Lange leve de veredel-vrijheid!
Velt, 13/11/2018
Het eerder toegekende patent op broccoli met een lange steel
is verworpen. Niet dat we Monsanto (tegenwoordig Bayer) in
jullie moestuin verwachten, maar toch. Lang leve de vrijheid
in het veredelen!
In 2013 werd door het Europees Octrooi Bureau een patent
toegekend aan Seminis, een dochter van Monsanto, op broc-
coli met een lange steel. Een lange steel is handig om machi-
naal te oogsten, dus Seminis zag de waarde van de langsteli-
ge broccoli al vertaald in mooie financiële resultaten.
Maar ze hadden buiten de Europese burgers en organisaties
gerekend die met veel overtuigingskracht bezwaar aanteken-
den. Een patent op een ras is sowieso ietwat bedenkelijk, maar
helemaal als het patent een eigenschap betreft die van natu-
re bij het betreffende gewas voorkomt én door klassieke
veredeling versterkt is. Een patent betekent niets minder dan
een verbod aan het adres van andere veredelaars om die ei-
genschap te gebruiken� tenzij ze er eerst voor betalen aan
de patenthouder. Vreemd toch voor iets wat de natuur ons
schenkt?
Gelukkig zegeviert het gezonde verstand. Reeds in 2017 be-
sliste het Europees Octrooi Bureau dat patenten op producten
van klassieke veredelingsprocessen niet langer mogelijk zijn.
De huidige verwerping van het eerder toegekende patent op
broccoli, toont aan dat het octrooibureau consequent op de-
zelfde lijn blijft staan. Voor telers en veredelaars is dit een
prachtige uitspraak. Veredelaars moeten zich niet langer ge-
remd voelen om via klassieke veredeling eigenschappen tot
uiting te laten komen. En telers kunnen blijven genieten van
een grote diversiteit aan rassen en gewaskenmerken. Daar
klinken we op! Velt ondersteunt actief een grote diversiteit
aan rassen in de moestuin. Daarom organiseert Velt elk najaar
een gezamenlijke zadenaankoop voor haar leden. Heb je een
moestuin, terras of serre en een beetje groene vingers? Laat
dan mee de biodiversiteit bloeien en bestel hier je biozaden!
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inspiratie voor je tuinontwerp.
Aan de slag dan maar! Kies je voor een bescheiden project op
een klein stukje van je tuin of kriebelt het om je hele tuin om
te gooien? Velt gidst je met concrete aanwijzingen doorheen
de aanleg en het beheer. Een uitgebreide plantenlijst met
eenjarigen, vaste planten, struiken en bomen, vervolledigt het
boek. Dit boek laat je nooit meer los!
Het permacultuurboek is online te koop in de Velt-winkel of
bij je plaatselijke Velt-afdeling.
 
Bron: https://www.velt.nu/nieuws/permacultuur-jouw-tuin-
dit-boek-zet-je-op-weg
Zie hier ook een preview.

Permacultuur in
jouw tuin? Dit boek
zet je op weg!
 
Velt; 30/10/2018
Permacultuur (een samentrekking van �permanent agricultu-
re�), is ontstaan in Australië. Deze teeltwijze neemt de natuur
als voorbeeld en hecht veel belang aan gesloten kringlopen
en permanente begroeiing. Het is een heel boeiende zienswij-
ze om je tuin mee in te richten, ongeacht de tuin die je hebt
of de tijd die je eraan kunt besteden. Het nieuwe permacul-
tuurboek maakt van jouw permacultuurproject zonder twijfel
een boeiend proces!
Permacultuur is in de eerste plaats bedoeld voor voedselpro-
ductie. Je kunt het dus perfect toepassen in je eigen moestuin
of in de samentuin. Ook als je maar weinig eetbaars wilt
oogsten uit je tuin � een beetje fruit, verse kruiden, noten � is
permacultuur een erg inspirerende methode. Tijdens de eerste
jaren moet je wel wat tijd investeren in het ontwerpen en
opstarten van je tuin. Gaandeweg vergt een permacultuurtuin
minder werk dan een klassieke tuin. Je moet minder wieden
en je planten en struiken lijken hun natuurlijke plek gevonden
te hebben. Een eetbare tuin waar je je kunt verwonderen over
de natuur, lijkt je dat geen mooie uitdaging?
Het boek neemt je eerst mee op verkenning langs het gedach-
tengoed van permacultuur. De 3 centrale principes � zorg voor
de aarde, zorg voor de mensen, eerlijke aandelen � maken je
meteen duidelijk dat permacultuur veel breder kan toegepast
worden dan alleen in je tuin.
Met de natuur als voorbeeld, kijkt permacultuur naar de
kwaliteit van de bodem en naar de natuurlijke successie.
Successie is de natuurlijke opeenvolging van levende organis-
men, zowel boven als onder de grond. Bovengronds zie je eerst
eenjarige pioniersplanten verschijnen, dan grasland, vervol-
gens ruigtekruiden, struiken en bomen. In de bodem evolueert
het bodemleven van rijk aan bacteriën naar een complex van
gespecialiseerde schimmels die in symbiose leven met struiken
en bomen.
In een permacultuurtuin hou je bij het ontwerpen en beplan-
ten van je tuin rekening met de natuurlijke successie. Vervol-
gens grijp je in wanneer je het gewenste stadium hebt bereikt.
Voor het ontwerp laat je je niet alleen leiden door de principes
van permacultuur en de karakteristieken van je tuin zoals
bodem, zon en schaduw. Je bedenkt ook hoeveelheid tijd je
wilt besteden en wat je wilt bereiken met je tuin. Wil je een
tuin waarin je kinderen nog steeds flink kunnen ravotten? Een
tuin waar je met weinig tijd toch lekker fruit kunt oogsten?
Of wil je een echte productietuin zodat je nauwelijks nog
groenten moet aankopen? Het kan allemaal! Het boek toont
je zovele varianten, telkens afgestemd op andere noden en
wensen.
In binnen-en buitenland zijn heel wat mensen intussen aan de
slag met permacultuur, voor grote en kleine projecten. Het
permacultuurboek laat je kennis maken met heel diverse
voorbeelden. Tel alles bij elkaar op en je hebt gegarandeerd

De Gouden Duim
 
 
Aan het eind van het seizoen, het nieuwe schooljaar is dan
een paar weken van start, worden de schooltuintjes helemaal
leeggehaald. Dan wordt het spannend. Wie heeft zijn/haar
schooltuintje het best verzorgd en wint de Gouden Duim?
En welke kinderen deden het ook prima en krijgen een certi-
ficaat met een eervolle vermelding?
En Oom Ton wordt in het zonnetje gezet.
 
Vorig jaar in het november nummer konden we dit nog ver-
melden met foto en namen. Door de nieuwe privacy wetge-
ving mag dit niet meer.
Erg jammer voor de kinderen en voor Ton Kloosterman.
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ZAADBESTELLING 2019 

Bestel via VTV NAARDEN en pik een graantje mee! 
U heeft uw tuin nog amper winterklaar en dan moet u al weer denken aan 2019. Welke 
zaden en/of pootaardappels denkt u nodig te hebben?  Lekker even grasduinen in de nieuwe 
zaadcatalogi. Bij deze nieuwsbrief treft u, net als vorig jaar, echter geen catalogus van 
Garant Zaden aan en evenmin die van De Bolster. U kunt de catalogi van Garant Zaden 
en/of De Bolster vanaf nu iedere zaterdag in het verenigingsgebouw ophalen. De 
bestellijsten zitten al in de catalogi.    

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 bieden hun catalogus ook online aan. 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’ of onder ‘Catalogus’. 

Garant Zaden levert ook biologisch zaad, maar wel van een beperkt aantal soorten. 
Aardappels kunnen alleen bij Garant Zaden worden besteld, ze leveren ook enkele 
biologische rassen. 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 10% op 
de aardappels. U bent dan veel goedkoper uit dan bij de plaatselijke tuincentra.  

Bij Garant krijg je bij een bestelling boven 20 € een zaaikalender cadeau. 

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 13 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 eind januari bij het clubgebouw afgeleverd. De pootaardappels 
enkele weken later, i.v.m. vorstgevaar. U ontvangt een mail of een telefoontje, als het zover 
is, 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

vacature

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

Avril Visscher 06-38421015       a.visscher@live.nl

Mieke van Galen 035-6934953       m1.galen@planet.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 chrbreeuwer@gmail.com

Philip van Barneveld 035-6781226 phvbarneveld@planet.nl

Michael Bouwman 035-6951011 info@schoorsteenveger.nu
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