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Van de Redactie
 
Woorden van de voorzitter, mededelingen van het bestuur,
het overlijden van Henk Mei en de notulen van de algeme-
ne ledenvergadering.
Aandacht voor de komende OPEN DAG.
Hans Mobach wordt geinterviewd en geeft de winkelprijs-
lijst, aardbeientips en de bestellijst voor aardbeien. De
schooltuintjes zijn weer gestart en de gouden schoffel gaat
dit jaar naar tuin 430 / 431 van Jaap Ehlert en Maas Sikking.
Kwekerij Spilt ontving de zilveren legpenning. Verder
aandacht voor bijen en (welke planten als vervanging van)
de buxus.
Foto’s van Carla Appel, Janneke Baatje, Nico Bader, Leona
van Duivenvoorde, Vera Hazelaar, Elzeba Kleiss, en
Carolina Koopman-Feij.
 
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 Fa-
cebookpagina. 84 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 eenvou-
dig via de website editie te benaderen.  http://www.vtvnaar-
den.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 20 augustus
2019.
 
 

Ron heet de paashaas welkom.

platbuik Libelle (vrouwtje)

20 maart 2019
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Van de voorzitter
 
 
Op de foto ziet u de tuin van de voorzitter. De gewassen zijn al-
lemaal nog heel pril en het is dan ook voorzichtig schoffelen
daartussen. Alleen de aardappelen gaan nu hard. Verder vind ik
dat het maar langzaam groeit allemaal. Waarschijnlijk door de
kou. Het onkruid groeit dan weer wel snel. MIjn zus en ik (wij doen
de tuin samen) voeren onze voortdurende strijd tegen pispotten
en heermoes. Ik hoop dat de aanhouder wint.......
De grote droogte is wel weer achter de rug en onze regentonnen
zijn gelukkig weer vol. De grote bol, die u bij de kas ziet, is geluk-
kig geen Buxus, maar een Ilex Crenata. Die lusten de rupsen niet.
Verder heeft iedereen, die Buxus heeft staan op het complex, er
last van. En helaas gaan ze ook allemaal ter ziele. Er is niets tegen
te doen. De mezen zijn overigens dol op die rupsen, dus die doen
zich er te goed aan.
En nu maar hopen dat op de "open dag" onze tuinen er allemaal
beeldschoon bij liggen. En dat we mooi weer hebben natuurlijk.
Hierbij doe ik meteen een oproep aan mensen die hun tuin willen
openstellen voor belangstellenden op zondag 16 juni.
Ik wens alle tuinders de komende maand groeizaam weer.
We zien elkaar op de open dag!
 
Elzeba Kleiss
 

Inhoud nieuwsbrief:

 
2. Van de redactie
3. Van de voorzitter, Colofon
4. Mededelingen, contract VTV Naarden,
    tuindiensten, paasfeest en Open Dag.
5. overhangend groen, overlijden Henk Mei
    en notulen algemene ledenvergadering.
7. Open Dag
8. Interview Hans Mobach
9. Gouden Schoffel, schooltuintjes
10. Zilveren legpenning, bijen
11. vervanging buxus
12. prijslijst winkel
13. aardbeiplantjes
14. bestellijst aardbeiplanten
15. Bestuur & commissies
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Mededelingen
 
Contract VTV Naarden 
Voor de leden die er niet waren tijdens onze ALV, vertellen
wij graag over de ontwikkelingen rond ons complex.
De schootsvelden is 1 van de 7 projecten die vallen onder
'Naarden Buiten de Vesting'.
Afgesproken is met de convenantpartners (GM, Provincie
NH, Regio Gooi- en Vechtstreek en Hoogheemraadschap
Amstel,Gooi en Vecht) dat op het moment dat de schoots-
velden worden overgedragen er een subsidie van vele
miljoenen vrijkomt.
Deze subsidie moet worden geïnvesteerd in de overige zes
projecten die vallen onder Naarden Buiten de Vesting.
Hiervan gaat dus geen subsidie naar het project Schoot-
velden of naar de partij die ons of de andere schootsvelden
overneemt.
De schootsvelden worden in tranches overgedragen aan
het GNR, ons complex zou in de tweede tranche zitten.
 
Het GNR was in eerste instantie de overnamepartner, maar
heeft afgelopen januari laten weten het volkstuinencomplex
niet te willen hebben. Als reactie daarop heeft GM gevraagd
aan de convenantpartners op zoek te mogen gaan naar
een andere partner. In die fase zitten we nu. Half juni zal
dit verzoek met de convenantpartners worden besproken.
Bij een akkoord kan GM in gesprek gaan met andere
partners. Op dit moment zijn er drie partijen. Wij zelf zijn
ook één van de drie partijen. Gesproken zal gaan worden
met alle drie de partijen. Er zal worden gekeken welke van
deze drie partijen aansluit bij de vijf doelstellingen die zijn
vastgelegd in het convenant. Wij hebben de gemeente in-
middels laten weten geïnteresseerd te zijn om het zelf over
te nemen, hiervoor hebben we nu op papier gezet hoe wij
aansluiten bij de doelstellingen. 
Voor nu is ons contact met 1 jaar verlengd met GM en zal
voor het einde van dit jaar duidelijk zijn naar wie ons
complex gaat.
 
Een andere mooie bijkomstigheid aan dit convenant is, is
dat er is afgesproken met de provincie, dat wanneer wij
worden overgedragen de 'bult' moet worden gesaneerd. De
bult ligt gelegen aan de linkerzijde van ons complex.
 
Tuindiensten

Van alle leden verwachten we dat ze tweemaal per jaar een
tuindienst verrichten. Heeft u dit jaar nog geen twee tuin-
diensten meegedraaid? Geef u dan snel op bij Jan Land-
waart. Tuindiensten zijn tijdens het hoofdseizoen elke za-
terdagmorgen.
 

Open dag 16 juni

Heb je zin in een gezellige dag? Ben je trots op je mooie
moestuin en wil je die graag eens aan vrienden en beken-
den laten zien? Vind je het leuk om met je medetuiniers
ervaringen over het tuinieren uit te wisselen? Houd je van
keyboardmuziek? En heb je behoefte aan allerhande  in-
formatie over de natuur?
Kom dan naar de open dag van de Volkstuindersvereniging
Naarden op zondag 16 juni van 11.00- 16.00.
 
Er is van alles te doen voor volwassenen en kinderen: 
- Kraampjes met info van oa de vogelbescherming, de
imkervereniging, het IVN, enz.
- Kofie,thee,hapjes.
- Voor de kids is er limonade en popcorn, allerlei spelletjes
en je kunt je laten schminken.
- Keyboardmuziek wordt verzorgd door Chris Breeuwer
samen met een vriend.
- Tevens is er wedstrijd spijkers slaan.
 
Open tuinen
De opzet is dat we tussen de 20 en 30 tuinen willen open-
stellen. De betreffende tuinders zijn op hun tuin om de
bezoekers eventueel rond te leiden. Wil je je tuin openstel-
len of heb je hier vragen over, dan graag contact opnemen
met Jaap Kolk (jghkolk@gmail.com; 06-22907379). Op de
dag zelf wordt ervoor gezorgd dat je tuin wordt gemarkeerd
met een vlaggetje en zo door alle bezoekers gemakkelijk
is te vinden. 
 
Wedstrijd voor leden
Voor de leden is er de wedstijd: wie maakt het mooiste
tuinnummer bordje voor zijn tuin? Of dit nou een paaltje,
een bordje, een kunstwerk of iets van dien aard is. Het mag
allemaal, zolang uw tuinnummer maar goed zichtbaar is.
Bent u uw tuinnummer vergeten? Deze staat vermeld op
uw lidmaatschapkaartje. U kunt uw tuinnummer ook opvra-
gen bij Leona van Duivenvoorde.
 
We hopen op een grote opkomst en natuurlijk op heeeeel
mooi weer die dag.
 
Paasfeest

Op 20 april hebben we met onze allerkleinsten het traditio-
nele paasfeest gevierd. Ongeveer 20 kinderen hebben op
deze ochtend genoten van een keur aan activiteiten. Ze
konden onder meer eieren schilderen en naar hartenlust
kleuren en tekenen. De kers op de taart was natuurlijk het
zoeken van de chocolade-eitjes die de paashaas verstopt
had. Eén eitje werd niet gevonden, deze werd een paar
dagen later door Jan Landwaart gevonden bij de waterput.
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Overhangend groen en onkruid hoofdpaden

 
Ook dit jaar was er op de meeste hoofdpaden geen door-
komen meer aan. Veel overhangend groen zorgt ervoor dat
de paden minder toegangelijk zijn. Graag de hoofdpaden
vrijhouden van overhangend groen.
Ook willen wij graag nogmaals het onkruid onder de aan-
dacht brengen op de gezamenlijke paden. Deze dienen
onkruidvrij gehouden te worden door de tuinders die aan
het pad zitten. Is er onkruid op het paden aanwezig tussen
uw tuin en die van de buren? Dan graag met uw buren
afspreken dit samen schoon te maken.

Mijn tuinbuurman Henk
 
22 jaar lang deelden Henk Mei en ik dezelfde pas-
sie...bezig zijn op onze tuinen die slechts door een
rafelig hekje van elkaar gescheiden waren. Niet al-
leen de overhangende kweeperen tuimelden in
mijn tuin maar ook vele groene adviezen van Henk
en dat was goed te begrijpen want groter verschil
in tuinieren was nauwelijks denkbaar.
 
Hoewel mijn ‘impressionistische’ aanpak van de
tuin hem soms tot wanhoop moet hebben gebracht
en ik soms onzeker raakte van zijn smetteloze
groentebedden toch leidde dat nooit tot onenigheid
maar altijd was er een klets leunend op zijn schof-
fel met goede tips, leuke verhalen over vogels ter-
wijl Henk’s kanari die hij vroeger wel van huis mee-
nam het geheel van achtergrond coloraturen voor-
zag.

Urenlang kon hij op zijn hurken miniscule onkruid-
sprieten tussen de worteltjes weghalen afgewisseld
met zijn onmiskenbare lach als er iemand kwam
buurten. Henk was de tuin! Wat heeft hij veel voor
onze club gedaan altijd! 
Ik ga je missen buurman  net als het puttertje op je
tuin maar wat zullen de paden in de tuin van Eden
daarboven er verzorgd  bij liggen voortaan!

Nelien van Dorp

Notulen Algemene
Ledenvergadering
 
1. Opening 
De voorzitter Elzeba Kleiss opent om 20.00 uur de verga-
dering en heet de circa 45 aanwezigen welkom.
 
2. Notulen algemene ledenvergadering van 19 maart 2018

Deze worden zonder wijziging goedgekeurd.
 
3. Jaarverslag 2018

Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

4. Financieel jaarverslag

Chris Koopman vraagt of het financieel verslag volgend jaar
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groter afgedrukt kan worden.
Theo Roëll geeft aan dat het nu voor de tweede jaar op rij
is dat vereniging grote extra (onverwachte) kosten heeft
moeten maken. In 2017 voor het jubileum en in 2018 ivm
de diefstallen en inbraken. Beide kosten gaan van de re-
serves af. Hij vraagt zich af of de tuinhuur, die al jaren on-
gewijzigd is, niet zou moeten worden verhoogd. Aangege-
ven dat er dit moment nog niet veel zinnigs gezegd kan
worden over een eventuele verhoging. Dit komt met name
door de geplande overname. Op het moment dat hier meer
duidelijkheid over is, dan weten we ook wat de financiële
consequenties hiervan zijn en of de huurprijs gelijk kan
blijven of verhoogd moet worden.
Krijn Griffoen van het AVVN geeft aan dat de Rabobank
ook jaarlijks sponsort in diverse projecten. Misschien zinvol
om hier als VTV ook eens naar te kijken.
 
5. Verslag kascontrolecommissie

De commissie bestond dit jaar uit de leden Go Wammes
en Reinier de Jong. Alex leest een brief voor van deze
commissie waarin zij aangegeven naar de financiële te
hebben gekeken. Zij geven hun  complimenten aan Alex
Driest en verleent het bestuur decharge.
 
6. Begroting 2019

Voorgesteld wordt dat de contributie ongewijzigd blijft
(contributie € 15, huurprijs € 0,45 per m2). De begroting
voor het lopende jaar wordt door de vergadering goedge-
keurd.
 
7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

Reinier de Jong is aftredend en niet herkiesbaar. Go
Wammes is voor een nieuwe termijn beschikbaar terwijl
Guus Ickselsheimer als tweede lid wordt aangesteld.
 
8. Herbenoeming bestuurslid Ron Dekker

De heer Dekker, tuinverhuur, is aftredend maar stelt zich
herkiesbaar.  De herbenoeming van Ron Dekker als be-
stuurslid wordt goedgekeurd door de leden.
 
9. Herbenoeming bestuurslid Elzeba Kleiss

Mevrouw Kleiss, voorzitter, is aftredend maar stelt zich
herkiesbaar.  De herbenoeming van Elzeba Kleiss als be-
stuurslid wordt goedgekeurd door de leden.
Peter Prinsen geeft aan dat hij vindt dat de voorzitter weinig
zichtbaar is voor haar leden, dit is geen kritiek, maar hij wil
dit graag als tip meegeven.
 
10. Benoeming nieuw bestuurslid Chris Koopman

Voorgesteld wordt de heer Koopman te benoemen als
bestuurslid. De heer Koopman, zal zich in het bijzonder
belasten met de technische zaken. De vergadering stelt

zich achter de benoeming van Chris Koopman.
 
 
Pauze.
 
11. Uitreiking Gouden Schoffel

De Gouden Schoffel wordt dit jaar uitgereikt aan de heer
Ehlert, tuin 430-431. Bij ontvangst geeft hij aan dat de tuin
voor 80% wordt onderhouden door zijn schoonvader en
20% door hem zelf. De prijs is dan ook door beiden verdiend.
 
12. Onderhoud complex

De gebruikelijk werkzaamheden lopen door. Zo ook de
werkzaamheden voor de boomgaard. 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.
Er waren plannen om het vijverdoek te vervangen, dat wordt
ivm de hoge kosten nu uitgesteld.
De graspaden zullen gevlakt worden, hiervoor zal grond
besteld worden. Het plan is om dat dit jaar nog uit te voeren.
 
13. SchouwCommissie

Philip Barneveld vertelt wat de SchouwCommissie heeft
gedaan afgelopen jaar. De tuinen worden steeds iets netter.
Het aantal tuinen met een onvoldoende neemt af. In april
zal er weer gestart worden met schouwen. Hierbij zullen we
meer gaan letten op overhangend groen en de kleur van
de schuurtjes/watertonnen. Deze moeten beide groen zijn.
 
14. Vrijwilligers

We zijn nog steeds en altijd op zoek naar vrijwilligers die
willen mee helpen bij allerlei activiteiten. Dit kunnen ook
kleinere activiteiten zijn. Mochten leden willen helpen,
kunnen zij dit altijd aangeven bij het bestuur. Alle handjes
extra helpen mee.
 
15. GNR/GM 
Er wordt uitgelegd wat de ontwikkelingen zijn mbt ons
huidige contract. Dit zou worden overgedragen aan het
GNR. Het GNR heeft alleen aangegeven ons niet te willen
overnemen. Op dit moment wordt er gekeken naar andere
partners die ons kunnen overnemen. GM is hiervoor in
gesprek met meerdere partijen. VTV Naarden is zelf ook
een van de partijen die hiervoor in aanmerking komt. Ge-
vraagd wordt aan de aanwezige hoe zij hier tegenover
staan. De leden geven aan hier positief tegenover te staan.
 
16. Rondvraag

Geen vragen
 
17. Afsluiting

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van
ieders aanwezigheid en inbreng.
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Achter het hek van
tuin  605:          
Hans Mobach.
 
 
Zaterdagmorgen, het is gezellig druk bij de Zaaier. We lopen
direct naar de tuin van Hans en praten over het werk, de
tuin, het beheer van de winkel en zijn interesses.
 
Na zijn studie plantenziektekunde in Wageningen, afgestu-
deerd in de vakken plantenvirologie (overdracht van virus-
sen door bladluizen) en entomologie (bestrijding vanscha-
delijke rupsen in de fruitteelt) is Hans het onderwijs inge-
gaan. De reden was dat er weinig vraag was naar specia-
listen op zijn vakgebied en hij was ook teleurgesteld in de
motto’s van ‘Wageningen’, puur gericht op schaalvergro-
ting, efficiency en productievergroting. De eerste twee jaar
als docent in Rotterdam en daarna tot 2013 op het Willem
de Zwijger College in Bussum. Hier deed hij veel aan
veldwerk (onderzoek van sloten en bermen). Een bijzonde-
re activiteit van hem was muziek op school;  hij had 30 jaar
de muzikale leiding bij de musicals van de school in theater
het Spant (arrangeren en orkestdirectie). Ook promootte hij
klassieke muziek met muziektheateravonden.
 
Toen hij vanwege de leeftijd minder mocht gaan werken,
begon hij in 2004 met de moestuin, met dank voor de tip
van collega Hans Bosman (die op de tuin naast de zijne
tuiniert).
 
De tuin staat er zeer verzorgd bij; doet mij direct denken
aan de gouden schoffel.
Hij bemest met compost en paardenmest.  Culterra, kalk
en kali als aanvulling is wel belangrijk. Het is lastig te be-
palen hoeveel, wat inhoudt dat je zelf maar wat  experimen-
teert. In de nieuwsbrief van februari vorig jaar schreef hij
een uitgebreid overzicht over mest: ‘Bemesting…tja wie
moet je geloven’. 
 
Op de 200 m2 grond worden meer dan 50 verschillende
gewassen geteeld. De bessenstruiken staan onder een net
en de pruimenboom hangt vol met nieuwe vruchten. Onge-
veer de helft van de jaarlijkse consumptie van groenten
komt van de tuin; een deel wordt ingevroren. Daarnaast
kiest hij voor biologische groenten en fruit. Bij sommige (niet
biologisch geteelde) gewassen, vooral aardbeien en
aardappelen, worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt.
 

Er wordt voor goedkeuring gekeken naar het effect van       
1 middel tegelijk. Van de cocktail aan bestrijdingsmiddelen-
residuen op groente en fruit is het gezondheidseffect
nauwelijks vast te stellen.
Hans heeft geen favoriete teelt; diversiteit is belangrijk en
een goede jaarlijkse planning.
 
Hij heeft het beheer van de winkel overgenomen van Henk
Mei. De winkel is iedere zaterdagmorgen open. Vier mede-
tuinders (Chris Koopman, Paul Schilder, Avril Visscher en
Mieke van Galen) ondersteunen en verdelen de zaterdag-
morgen aanwezigheid. Het gebruik van de winkel valt tegen,
ondanks dat er een breed aanbod is, de prijzen laag zijn en
een deel van de opbrengst voor de verenigingskas is. De
artikelen in de winkel worden gekocht bij Garant en Wel-
koop, beide zijn adverteerders in de Nieuwsbrief.
De lijst van winkelgoederen staat in deze nieuwsbrief.
 
Jaarlijks terugkerend zijn de aanschaf van (poot)aardappe-
len, aardbeiplanten en zaden.  Voor de zaden is de mees-
te interesse. Ongeveer 25 tuinders nemen aardbeienplan-
ten af. (In deze nieuwsbrief staat een aanvraagformulier
van planten voor volgend jaar).  Zelf vervangt hij de aard-
beiplanten om de 2 jaar; dit geeft de beste opbrengsten.
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Ongeveer 55 tuinders nemen zaden af,  De prijzen zijn ook
hier laag door de gemeenschappelijke inkoop. De biologi-
sche zaden die een paar jaar geleden toegevoegd zijn,
vinden weinig aftrek.
 
De nog resterende vrije tijd wordt rijk gevuld met hobby’s,
zoals muziek  (klassiek piano), lezen fictie/nonfictie, fietsen
en hij gaat graag naar concerten, opera, film, of theater.
 
Hij maakt zich zeer bezorgd over het klimaat, met name
over de laksheid van de overheid en de gevaarlijke onzin
van klimaatsceptici. Hij was betrokken als mede-eiser bij
de klimaatrechtszaak van Urgenda tegen de overheid. 
Samen met zijn vrouw, van Roemeense origine, is hij be-
stuurslid van de Stichting Dialoog die straatarme Roma in
Roemenië ondersteunt bij onderwijs en huisvesting/huisre-
paratie.
 
Hans heeft veel plezier in het tuinieren. Zijn advies: KOOP
MEER IN DE WINKEL!
 
 
Nico Bader

De Gouden Schoffel
voor Jaap Ehlert 
 
Tuin 430-431 van Jaap Ehlert heeft dit jaar de gouden
schoffel gewonnen. Jaap onderhoud de tuin samen met zijn
schoonvader Maas Sikking. Deze werd uitgereikt tijdens de
jaarvergadering. Maas was op dat moment in Spanje. Bij-
gaande foto is de tuin half mei 2019. Het voorzaaien was
wat mislukt door late vorst.
 

Schooltuintjes 2019
 
Het schooltuinseizoen is weer begonnen; 68 tuintjes wer-
den schoolklaar gemaakt.
Ton Kloosterman, met hulp van Hans Bosman, zetten zich
hiervoor in. Maandagmiddag worden vooraf 68 emmertjes
water klaar gezet; vorig jaar waren er nog 2 groepen; dit
jaar werken de 68 kinderen tegelijk wat het voor de leiding
niet gemakkelijk maakt. Vanwege de privacy wetgeving
mogen er geen foto’s van de kinderen gemaakt worden.
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Zilveren legpenning
 
Op maandag 29 april werden Gert en Jacolien Spilt, van
Kwekerij Spilt, verrast met de eerste zilveren legpenning
van de gemeente Gooise Meren.
Dit ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het bedrijf
en omdat de heer Spilt zich ook maatschappelijk erg inzet.
Zo doet het bedrijf ook al jaren mee aan de schooltuintjes
op ons complex en heeft het dit voorjaar een paar keer
potjes narcissen gedoneerd, zodat ze volgend jaar onze
hoofdpaden zullen opfleuren; hier zijn we natuurlijk heel erg
blij mee!
Ook krijgen onze leden 10% korting bij de aankoop van
bloemen, planten en zaden.
Voor de leden die Facebook gebruiken: kwekerij Spilt heeft
een Facebook pagina en daarop verschijnen regelmatig
aanbiedingen.
 
Janneke Baatje
 
 

Bijen
 
Carolina Koopman-Feij heeft een bericht gedeeld.
Facebook 17 april 2019.
Mag ik vragen om dit bericht zo veel mogelijk te delen. 
Het zwermseizoen van de bijen is weer van start gegaan.
Een zwerm bijen doen u niets. Maar kunnen alleen niet
verder overleven. Ziet u een zwerm bijen ergens hangen.
Aarzel dan niet om een imker in uw buurt te contacteren.
Die komt deze gratis scheppen. 
Dit komt allemaal de bijen ten goede.
Hier kunt u opzoeken waar er een imker is in uw buurt en
kunt u ze contacteren.
https://www.bijenhouders.nl/afdelingen

 
Janneke Het Zonnestraaltje heeft een bericht gedeeld.
Facebook 22 april 2019.
E-book: Een jaar uit het leven van een bijenvolk
Een jaar uit het leven van een bijenvolk Over het leven van
bijen en hun cruciale rol in de natuur. 
Ik neem je maand voor maand mee en vertel je alles over
het leven van bijen. Hoe ze dansend de weg naar bloemen
wijzen, hoe ze groeien, zwermen en heerlijke honing
maken.
Voor mensen die van de natuur houden.
Ontdek de wondere wereld van de honingbij
Ervaar de magie van dit superorganisme
Voel de verbinding met de natuur en respect voor bijen.
Wil je meer weten over bijen? Download dan nu GRATIS
ons eBook op 
https://bijenclub.com/een-jaar-uit-het-leven-van-een-bijen…/
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PRIJSLIJST    V.T.V. WINKEL   2019

POTGROND EN MESTSTOFFEN
Gekeurde Potgrond 40 L € 3,80
Gekeurde Compost 40 L € 5,00
Koemest korrels 25 kg € 14,50
Culterra mengmest korrel 25 kg € 19,90
kalk korrels 20 kg € 10,00
Bloedmeel Ecostyle 1,6 kg € 11,85
Beendermeel Ecostyle 1,6 kg € 9,30
Compostmaker Ecostyle 1 kg € 7,60
Lavameel 20 kg € 21,80

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
Escar Go Slakkenkorrels 1000 g € 11,25
Escar Go Slakkenkorrels 500 g € 8,45
Spruzit (tegen luis/trips e.d.) 100 mL € 11,30
Spruzit 250 mL € 19,50
Plantschoon 510 mL € 11,90
Knolvoetvrij 200 g € 7,60
Wortelvliegvrij 200 g € 7,60
mierenpoeder BIO BSI kg € 8,45
Boomwond afdek middel Magnicur 300 g € 8,45
Spuitzwavel (tegen schimmels) 300 g € 9,30
Duoflor spray (vetzuren) 1000 mL in spuit € 8,50
Lijmband voor fruitbomen 2,5 m € 8,45
Vogel afschrikband spoel 33 m € 5,05
Vogel afschrikstrips alu 15 stuks € 7,20

INSECTENGAAS 3,66 m breed per m: € 4,65

TUINNETTEN 10 x 2 m € 6,60
5 x 3 m € 5,05
5 x 4 m € 6,75
5 x 5 m € 8,30
10 x 3 m € 10,00
10 x 4 m € 11,45
10 x 5 m € 15,50
10x 10 m € 26,95
10 x 15 m € 35,00

VERKOOPPRIJS
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DIVERSEN
Bonenstokken 2,7 m per stuk € 1,00
Tomatenstokken 1,8 m per stuk € 0,60
Temperzon (witverf voor kas/ platte bak) 750 mL € 11,85
Tuinnethouders set 10 stuks € 6,75
Tuintunnels per stuk compleet 3x1 m € 11,85
Kweek/tuintunnelfolie 10x 2m € 9,30
Moestuinfolie geel 5 x 2,5 m € 11,25
Tomatenfolie buis 10 m € 5,90
Nigra gronddoek 5 x 2 m € 10,15
Gronddoekfoliepennen set 10 stuks € 5,05
pH Bodemtest setje € 7,60
Plantenclipmix per set € 4,80
Plantenringen per set € 2,50
Bindtouw kluwen 60 m € 2,75
Tuintouw rol 75 m € 2,50
Tomatentouw kluwen 250 m € 4,70
Jiffy potjes 6 cm 40 stuks € 3,40
Turftabletten 48 stuks € 5,75
Snoeischaar per stuk € 8,95
Plantenspuit per stuk € 3,95
Gieter 5 L € 4,20
Gieter 10 L € 5,90
vogelhuisjes € 10,00

AARDBEIPLANTJES BESTELLEN:  NERGENS ZO
GOEDKOOP !!!
U kunt weer aardbeiplantjes bestellen bij onze vaste
‘huiskwekerij’  Erwin Duivenvoorden.
De keus is enorm: maar liefst 28 rassen, verdeeld in
vroege, middelvroege en late rassen en daarnaast nog de
doordragende rassen. De prijs varieert van € 0,60 tot 0,70 /
plant. Bij de tuincentra in de buurt ben je al gauw het
dubbele kwijt. Behalve aardbeien levert kwekerij Duiven-
voorden ook Pioenrozen in 5 variëteiten á 6 €/stuk.
De bestellijst vindt u in deze nieuwsbrief. DEZE BESTEL-
LIJST IS HELAAS NOG NIET DEFINITIEF VASTGE-
STELD, ER KUNNEN NOG SOORTEN WEGVALLEN OF
BIJKOMEN. De definitieve bestellijsten liggen over enkele
weken in het verenigingsgebouw in het literatuurrek en ie-
dereen met een e-mailadres krijgt de lijst ook nog toege-
stuurd. Ze dienen uiterlijk 28 juli ingeleverd te worden in
onze brievenbus of in de kantine of bij Hans Mobach. Indien
u beschikt over een e-mailadres, zet dat er dan a.u.b. bij,
zo niet dan in ieder geval uw telefoonnummer. Vanaf 3
augustus worden ze dan uitgeleverd, alleen tegen contan-
te betaling. MAAR LET OP:  ALS U BESTELT DAN MOET
U ZE OOK ECHT (LATEN) AFHALEN OP 3 AUGUSTUS
OF OP 10 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 sep-
tember in de grond te zetten en te voorzien van een kleine
gift patentkali (ca. 10 gram/plant) voor een betere bewor-
teling 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. Een
ander advies van de kweker is om na de oogst van de
1e-jaars planten alle blad er af te halen! Dit geeft het
tweede jaar grotere aardbeien, maar wel iets minder. Verder
vindt u heel veel informatie over de aardbeienteelt op de
website van de kweker http://kweduivenvoorden.nl/in-
dex.php of die van de VTV Oud-Beijerland http://www.
vtv-obl.nl/aardbeien.htm.
Uiteraard kunt u ook (bewortelde) uitlopers gebruiken om
nieuwe planten te kweken. De daaruit opgroeiende planten
zijn dan nog steeds van hetzelfde ras want er is geen be-
stuiving/bevruchting aan te pas gekomen. Wat meer werk,
maar wel zo goedkoop.
 
Hans Mobach
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VTV NAARDEN    
 

BESTELLIJST  AARDBEIPLANTEN / PIOENROZEN   
Inleveren uiterlijk 28 juli 2019 

Afhalen op 3 of op 10 augustus!!  
Naam:   
Adres:  
Woonplaats:   
E-mail:  
Tel:  
 
AARDBEIEN 
Vroege rassen prijs aantal Late rassen prijs aantal 
Elsanta (G) 0,60  Tago 0,60  
Elvira (G) 0,60  Senga sengana 0,60  
Lambada (G) 0,60  Florence 0,70  
Darselect (G) 0,70  Frambozenaardbei 0,70  
Elianny (G) 0,70  Malwina 0,70  
Sonata (G) 0,70  Vima Xima 0,70  
Gariguette 0,70  Jive 0,70  
Kimberley 0,70     
   Doordragend    
Middelvroege rassen   Ostara 0,60  
Korona 0,60  Selva 0,60  
Maxim 0,60  Evie 2 0,70  
Polka 0,60  Eve’s delight 0,70  
Induka 0,60  Mrak 0,70  
Ananasaardbei 0,70  Mara des Bois 0,70  
Rumba 0,70     
Vima Zanta 0,70     
 
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 kali mee te geven en geen mest.. Bemesting 
pas in het voorjaar.  
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INDIEN ONBESTELBAAR: MOLENLAAN 14, 1401 TJ  BUSSUM


