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Kantinebeheer; vlnr  Paulien  Dekker , Janneke Baatje , Vera Hazelaar , en Carolina Koopman

 

Van de Redactie
 
Woorden van de voorzitter en mededelingen van het bestuur. Aandacht voor de oogstdag, terugblik, kerststukjes,
pompoen, compost, bijen, lassen, mulchen, zaadbestelling, stikstofkringloop en nieuws van de tuin.
Mile en Sladjana Repac worden geinterviewd. Hans Mobach verhaalt over de stikstofkringloop.
Dank voor de ingezonden foto’s. Blijf sturen; uw naam wordt genoemd.
Foto’s van Nico Bader, Leona van Duivenvoorde, Elzeba Kleiss, Jan Kortbeek, Hans Mobach en Yanny Vriends.
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
aanmelden 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 20 februari  2020.
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Van de voorzitter
Beperkingen en mogelijkheden
 
Vaak is de tuin klein, soms te groot. Vrijwel altijd een plek om te
ontspannen.
Soms is geld niet altijd beschikbaar voor wat je zou willen, een
kasje of een nieuw schuurtje. Oude knieën worden stram, werk
of mantelzorg slokt onze tijd op, het weer zit tegen. Allemaal be-
perkingen, maar we zullen het ermee moeten doen. Onze tuin
blijft een Utopia.
Het is de kunst om met die beperkingen om te gaan. Is je tuin nat?
Dan zullen bepaalde gewassen het niet goed doen.  Dan is het
de kunst om uit te zoeken met welke planten je wel succes hebt.
Heb je een tuin met klapzand? Dan kun je koolsoorten wel verge-
ten, tenzij je op pure stalmest gaat tuinieren. Wel een uitdaging!
Heb je een slechte rug? Dan maar niet meer spitten, maar ge-
droogde koemest korrels en blad erop en in het voorjaar licht
doorwerken. Dat geeft hetzelfde resultaat volgens wetenschap-
pelijk onderzoek. 
Is de tuin je eigenlijk te groot? Sta een stuk af, zodat je het
overblijvende deel nog wel met plezier  kunt onderhouden.
Kortom: waar beperkingen zijn, zijn ook altijd mogelijkheden! In
deze wintermaanden is er alle tijd om daar eens over na te den-
ken. 
 
Elzeba
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Mededelingen
 
Stand van zaken overeenkomst VTV – gemeente  
Door de wijziging in het programma Naarden buiten de
Vesting wordt de gemeente Gooise Meren niet meer ge-
subsidieerd vanuit de provincie Noord-Holland om de
schootsvelden aan andere partijen te leveren. Dat betekent
dat het terrein van de  VTV, dat in de schootsvelden ligt, in
principe niet meer in aanmerking komt voor overname door
de VTV van de gemeente. Deze route om het terrein van
de VTV in eigendom te krijgen loopt dus dood.
Er zijn twee volkstuinenverenigingen in Gooise Meren 
(Naarden en Muiden). Beiden hebben verschillende huur-
overeenkomsten met de gemeente Gooise Meren. Omdat
de gemeente ten aanzien van de twee volkstuinverenigin-
gen hetzelfde beleid wil bepalen, zou het kunnen zijn dat
er alsnog wordt besloten om de gronden met daarop de
volkstuinen te leveren aan de volkstuinenverenigingen. Om
daar wat over te zeggen is het nu nog te vroeg.
Eerst volgen nog gesprekken met de betrokken wethouders
om het beleid te bepalen.
Totdat besluitvorming daarover in 2020 plaatsvindt, blijven
we het complex huren van de gemeente Gooise Meren
onder de bestaande voorwaarden.
We hebben aan de gemeente medegedeeld dat de VTV
nog steeds is geïnteresseerd in overname van de gronden

om zo het terrein in eigen bezit te krijgen. Of de VTV Muiden
ook geïnteresseerd is in overname van hun terrein, weten
we niet. Er is een overleg met hen gepland in januari 2020.
 
Tuinafval storten bij hoofdingang
 
Tuinafval: wat doen we ermee? In ieder geval niet illegaal
storten! De hoeveelheid (groen)afval wat de laatste tijd
ongevraagd gestort wordt loopt de spuigaten uit. Elke week
wordt de bak volledig vol gestort, bijna alles ongevraagd.
Zelf het hek wat er nu omheen staat weerhoudt de meeste
niet. Het is de bedoeling dat niks in deze bak wordt gestort
zonder het eerst te overleggen met Jan of Bart. Dus ook
geen groenafval, snoeiafval, onkruid etc van uw tuin. 
 
Doe de " blauwe IKEA tas methode"!
Dit is een lage brede tas, van sterke geweven kunststof,
met grote en kleine hengsels. Er valt geen zand en grond
doorheen en is dus uitermate geschikt voor transport in de
auto of op de fiets.
Stop al je tuinafval in de tas, draag hem naar je auto of
achterop de fiets en rijdt ermee naar huis. Gooi de inhoud
van de tas in de groene container. In de kleine kliko kun je
de inhoud van 3 blauwe tassen kwijt. De GAD haalt de
container elke week op thuis. 
 
Tuinafval probleem opgelost!
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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 aandacht 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.

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 11 januari in

ons clubgebouw De Zaaier.

Vanaf 16.00 uur staan de hapjes en drankjes

klaar. Wij hopen u 11 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.

Lidmaatschapkaartjes VTV
Voor de lidmaatschapkaartjes voor 2020 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 groenten, alle soorten foto's zijn welkom. We
zullen één foto selecteren en deze plaatsen op alle lidmaat-
schapskaartjes van 2020. U mag de digitale foto's mailen,
voor 20 december, naar: leonavanduivenvoorde@gmail.
com. Voorkeur voor een liggende foto.
 
Ieder lid ontvangt de lidmaatschapskaartjes als de factuur
voor 2020 is betaald. Wanneer u op de tuin bent, willen wij
u verzoeken 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 toegankelijk, 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.
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Gereedschap laten slijpen of iets laten lassen
Zoals voorgaande jaren is er ook komend jaar weer de
gelegenheid om uw gereedschap te laten slijpen of te las-
sen. Dat wordt gedaan door onze leden Ruud Beek en Chris
Koopman op de laatste twee zaterdagochtenden van janu-
ari (18 en 25 januari) en de eerste twee zaterdagochtenden
van februari (1 en 8 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,
vrijblijvende vergoeding, wordt op prijs gesteld
 

Kort verslag van de
Schouwcommissie
In 2019 zijn alle volkstuinen wederom drie keer geschouwd.
Dat wil zeggen in het voorjaar, de zomer en in de herfst van
dit jaar. De algmene indruk van de schouwcommissie is dat
het aantal volkstuinen dat goed onderhouden wordt, aan
het toenemen is. Dat is een positieve ontwikkeling. Som-

Vrijwilligers gezocht
 
Schooltuinen 
Ton Kloosterman heeft jarenlang de schooltuinen begeleid.
Wij zoeken een vrijwilliger die dit stokje graag van Ton wil
overnemen. De schooltuinen worden elk jaar omgespit,
hiervoor hebben een vrijwilliger gevonden. We zoeken nog
iemand die elke maandagmiddag in het seizoen het leuk
vindt om de kinderen te begeleiden op de schooltuintjes.
 
Gravidor paden schoon branden
De gravidor paden die we hebben gelegd  op het complex
dienen een paar keer per jaar schoon gebrand te worden
met de gasbrander. 
 
Evenementen
Gedurende het jaar vinden er meerdere evenementen
plaats. We zoeken mensen die het leuk vinden om het
komende jaar de evenementen te organiseren of een deel
hiervan. Nieuwe ideeen voor workshop, lezingen, etc zijn
altijd welkom!
 
Heeft interesse in één van deze drie of vragen dan horen
wij dat graag! Graag even melden bij iemand van het be-
stuur.

mige tuinen liggen en lagen er dit jaar zo goed bij dat er
door de schouwcommissie een ‘ duim omhoog waardering’
is gegeven. Ga zo door!
 
Een goed onderhouden volkstuin voelt als een trots ‘bezit’
en dat wordt ook door de schouwcommissie (h)erkend. Zij
moet helaas ook constateren dat sommige volkstuinen -
veelal steeds dezelfde – worden (of zijn) verwaarloosd of
niet aktief worden gebruikt als volkstuin. Een volkstuin met
veel onkruid of met materialen die er niet in thuis horen,
met laag hangende takken boven looppaden (met daarin
onkruid!) te hoge bomen of een slechte staat van de opstal
roept terecht negatieve reacties op bij andere volkstuinders
en is ook voor de tuinder zelf niet prettig tuinieren.
 
Volkstuinen die onvoldoende ‘scoren’ worden door de
schouwcommissie aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur
gaat met betreffende huurder in gesprek of stuurt een brief
waarin staat wat er mankeert aan de volkstuin. De bedoeling
is dat er gehoor gegeven wordt en er verbetering van de
tuin volgt. In het ergste geval en na meerdere signalen (brief,
bellen, gesprek) kan en zal het bestuur overgaan tot op-
zegging van een volkstuin. Laat het echter niet zover
komen.
 
We hebben met elkaar gemeen dat volkstuinieren onze
hobby is en dat het tijd kost om er iets moois van te maken.
Mocht u om redenen (bv ziekte, te grote tuin) onvoldoende
tijd kunnen besteden aan uw volkstuin, laat dit dan aan het
het bestuur of de schouwcommissie weten.  Samen komen
we er dan zeker uit!
 
De Schouwcommissie VTV Naarden; Chris Breeuwer, Mi-
chael Bouwman, Ron Dekker en Philip van Barneveld

 
 Belangrijke data

 
Zaterdag 11 januari 16.00 uur - Nieuwjaarsreceptie
 
Zaterdag 18 januari 10.00-12.00 uur - Gereed-
schap slijpen en lassen
 
Zaterdag 25 januari 10.00-12.00 uur - Gereed-
schap slijpen en lassen
 
Zaterdag 1 februari 10.00-12.00 uur- Gereedschap
slijpen en lassen
 
Zaterdag 8  februari 10.00-12.00 uur- Gereed-
schap slijpen en lassen
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Evenementen
 
Terugblik oogstfeest 
Het oogstfeest was afgelopen september goed bezocht.
Leden en familie, vrienden en kennissen schoven aan en
brachten zelfgemaakte gerechten mee. Het was een regen-
achtige septemberdag, gelukkig stond de tent buiten en
konden we warm en droog zitten. Omdat iedereen z'n eigen
specialiteit bereidt, groeide er een bijzonder gevarieerd en
uitgebreid buffet.
 
Kerststukjes maken

Ook dit jaar wordt er weer een Kerstworkshop kerststukjes
maken gegeven, als je je hiervoor wilt aanmelden, dan kan
dit bij Vera Hazelaar:  verahazelaar@gmail.com
Locatie: Clubgebouw De Zaaier
Datum: 14 december 2019
Tijd: 13.00 uur

Zelf meenemen: Zelf meenemen groen, snoeischaar ,
mesje ,bloemen, binddraad, oase e.d.  We zijn daarnaast
ook nog op zoek naar groen wat de leden kunnen gebruiken.
Heeft u op uw tuin groen staan wat we eventueel mogen
gebruiken, dan horen wij dat ook graag! U kunt dan denken
aan: Conifeer, Hulst, Hedera, Ilex, Skimmia, Liguster,
Taxus, Buxus of diverse dennetakken, etc.
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Kunnen pompoenen
giftig zijn? 
 
Gezondheid.be    NOVEMBER 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet alle pompoenachtigen zijn eetbaar. Sommigen soorten
kunnen zelfs tot vergiftiging leiden, omdat ze cucurbatines
bevatten. Dat zijn giftige stoffen die uiterst bitter smaken en
lokaal irriterend werken.

De oorzaak van het probleem is vaak de teelt van zowel
pompoenen als sierpompoenen in eigen tuin. De bijen
kunnen hier een kruisbevruchting tussen verschillende
soorten teweegbrengen. De vruchten die als gevolg hiervan
ontstaan en cucurbitacines bevatten, zijn vaak niet te on-
derscheiden van de ongevaarlijke eetbare pompoen.

Symptomen
Symptomen treden snel op na een inname van slechts een
kleine hoeveelheid. Men begint te braken, men krijgt kolie-
kachtige buikpijn en hevige, soms bloederige diarree. Dit
kan leiden tot uitdrogingsverschijnselen. Eveneens kunnen
duizeligheid, uitgesproken speekselvloed en hartkloppin-
gen optreden.

Behandeling
In geval van symptomen moet men altijd een arts raadple-
gen.

Preventie
• Proef de rauwe vrucht. Als die bitter smaakt: uitspuwen
en niet gebruiken. Een eetbare pompoen smaakt neutraal
tot licht zoet. Opgepast: kinderen of mensen die bittere
smaken niet goed proeven zijn slechte testpersonen.
• Gebruik geen pompoenachtigen die in de tuin spontaan
ontkiemen of “recycleer” geen zaden uit zelf gekweekte
pompoenen.
• Alle sierpompoenen zijn giftig.

Natuurcompost
 
Ik ben voornemens rond maart volgend jaar weer natuur-
compost bij vd Ouden te bestellen en te laten bezorgen.
Via de de meegestuurde link kun je meer informatie lezen
over de natuurcompost.
De kosten zijn verwacht ik ongeveer hetzelfde als de afge-
lopen jaren. Dat was 18 euro per kuub natuurcompost en
7 euro per kuub bezorgkosten. Als je mee wilt kun je via
deze post, per e-mail of mondeling of telefonisch dat aan-
geven. Gaarne met vermelding van het aantal kuub. Een
kuub is 12 kruiwagens. Een halve kuub bestellen is ook
mogelijk.
Groet, Jasper (jjstut@hotmail.com; tel: 06-41288582) 
 
NL.DENOUDENGROEP.COM
 
Natuurcompost voldoet aan het keurmerk Keurcompost
Klasse A en Control Union. Control Union is het onafhan-
kelijke keurmerk dat garandeert dat de grondstoffen van
natuurlijke oorsprong zijn en dat het eindproduct ingezet
mag worden in de biologische teelt.
Door toepassing van compost worden vocht en voedings-
stoffen beter vastgehouden en wordt tevens de bodem-
vruchtbaarheid verhoogd.
Voordelen
Gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen
Optimale buffer van voedingsstoffen en water
Gemaakt van 100% natuurproducten
Vrij van onkruidzaden en ziektekiemen
 

Demo bijenkast
 
Ik heb 2 weken geleden de demo  bijenkast op het tuin
complex leeg gehaald en de bijen ondergebracht bij een
groot volk om de winter door te komen.
Volgend jaar komen er weer nieuwe bijen in de demo kast
(mei 2020).
Jan Verrier
 
 
 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.
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Burenhulp is vanzelfsprekend; Mile zorgt af en toe voor de
kippen van Ruud Beek. Volgens kenners pakken ze met
het oogstfeest altijd uit met de heerlijkste gerechten.
 
Op de tuin ligt een waterput. Toen ze begonnen met tuinie-
ren lag de put binnen de schuur. Ze hebben de schuur toen
wat verplaatst zodat de waterput vrij kwam te liggen en ook
voor de buren toegankelijk is.
 
Mile en Sladjana genieten van hun tuin en dankzij het
schuurtje, afdak en zitje kan dat een groot deel van het jaar.
 
 
Nico Bader
 

Achter het hek van
tuin 135: Mile en
Sladjana Repac.
 
Een tuin voor alle seizoenen; met een schuurtje met afdak,
een kas en een waterput.
Dit is de tuin van Mile en Sladjana Repac. De tuin is rustig
gelegen achter de ‘bult’ van de Meerstraat. We treffen el-
kaar op een droge herfstmorgen met een flets zonnetje en
een aangename temperatuur.
 
Mile en Sladjana komen uit Servie, Joegoslavie. Sladjana
corrigeert de naam van haar man; Mile en niet Milan. Ze
wonen 50 jaar in Nederland.
Hij werkte als machinebankwerker bij verschillende bedrij-
ven en is nu 5 jaar met pensioen, zij werkte in de bejaar-
denzorg en is 3 jaar met pensioen. Ze tuinieren al 15 jaar
en genieten er zichtbaar van. Voor Mile was de overgang
van werk naar pensioen moeilijk; de tuin gaf extra afleiding
en hij is er heel regelmatig te vinden.
 
Op de tuin staan nog groenlof, andijvie en donkerrode
boerenkool. Opvallend zijn  2 vijgenbomen met veel
vruchten. De grote bladeren zijn al gevallen, de vruchten
zijn volgend jaar augustus rijp. De vijgenbomen hebben
geen last van de vorst. 
De andere fruitbomen zijn al gesnoeid. De laurier staat er
mooi bij; het blad is lekker als extra smaak bij kool en
bruinebonensoep; ik krijg wat bladen mee. Het blad kan het
best eerst een week gedroogd worden, anders is de smaak
te sterk.
In de zomer zijn paprika en peper favoriete teelten, naast
courgette en pompoen.    Kruiden zijn ook belangrijk, met
name munt. In de kas worden tomaten, komkommers en
aubergines geteeld. Het afval van de tuin wordt allemaal
gecomposteerd. De twee kleinkinderen zijn graag op de
tuin.
 
Sladjana praat veel, Mile weinig. Ze vinden het belangrijk
het te veel geteelde te delen met de buren. Sladjana nam,
toen ze nog werkte, regelmatig groenten of fruit mee voor
de mensen die ze verzorgde.
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Bedek je moestuin voor de
winter 
 
Als je bodem de hele winter al bedekt is met levende planten - bijvoorbeeld door
veldsla en winterpostelein - en/of door groenbemesters, dan benut én bescherm je je
bodem. Je kunt je grond in de herfst ook afdekken met dode plantenmaterialen:
- Bladeren (alle soorten zijn welkom), stro, mest met stro
- Oogstresten: bijvoorbeeld de bladeren van je pompoenen

- Hooi (daar zitten wel vaak ongewenste zaden in)
- Kruiden (vooral brandnetel -  zonder zaad, smeerwortel,...)Vers grasmaaisel (ook van de buren, maar niet als ze her-
biciden op hun gazon spuiten!)Vers groen snoeiafval (al dan niet gehakseld)
- Let op: grove houtsnippers gebruik je niet op je bedden, maar op je paden en tussen je struiken en bomen. Die snippers
verteren immers heel langzaam.
Hoe dik strooi je de mulchlaag?
Fijn materiaal, zoals grasmaaisel, mag je (in totaal) tot vijf centimeter dik aanbrengen. Grof luchtig materiaal (bladeren
en zo) leg je meestal tot tien centimeter dik. Je mag ook verschillende materialen mengen.
Wat zijn de voordelen van mulching?
- Je beschermt je bodem tegen zon, wind, vorst en (slag)regen. Zo gaat je goede bodem niet uitdrogen, wegwaaien of
uitspoelen. Weetje: de inslag van regen op je bodem is 500 (!) maal erger op blote bodem dan op bedekte bodem.
- Je onderdrukt de opkomst van eenjarige onkruiden.
- Je bevordert een goede bodemstructuur.
- Je mulchmateriaal breekt af en levert plantenvoeding.
- Onder de mulchlaag floreert het bodemleven. Vooral met pieren: zij zijn de motor van een vruchtbare bodem.
Komen er beestjes onder de mulchlaag?
Observeer in de eerste plaats eens het bodemleven onder je mulchlaag:
- Loopkevers: die eten slakken, wormen en plantenvretende beestjes;
- Schimmels, bacteriën: allemaal goedaardig en ook zij breken je bedekking mee af. 
- Pissebedden, duizendpoten, ... leveren hetzelfde werk.
- Diverse soorten pieren: compostwormen en regenwormen; die zetten de mulchlaag om tot voedsel voor je planten.
Slakken en woelmuizen kunnen toenemen in aantal onder mulchlagen. Hier kan je wel iets tegen doen:- Mulch dun,
tijdelijk of plaatselijk;
- Mulch met fijn grasmaaisel of hennepvezels: experimenten hebben uitgewezen dat slakken zich dan niet goed kunnen
verbergen of voortbewegen
- Observeer vooral zodat je tijdig kan bijsturen;
- Verstoor de mulchlaag af en toe;
- Je kunt met tijdelijke of plaatselijke mulch ook een vangplaats voor beestjes maken.
Is dit proper / schoon (drempelvrees dus)?
Klassiek houden (oude) tuiniers hun grond zoveel mogelijk bloot. Bedekte grond is voor veel (nieuwe) tuiniers onwennig,
maar het heeft zoveel voordelen. Het uitzicht is bijkomstig voor je bodem en het bodemleven zelf, hoor. Als je vindt dat
het oog ook wat wil, dan zien fijngemaakte materialen er meestal aanvaardbaarder uit dan grove. Stro is dan weer heel
klassiek vanuit de aardbeienteelt, dus dat kun je gewoon uitbreiden naar andere teelten.
Ecologische moestuiniers hebben al decennia positieve ervaring met mulchen. De natuur doet het ons al miljoenen jaren
voor: ze dekt de bodem af met planten en plantenresten. Eigenlijk kijken we gewoon die techniek af: slim, hé.  Belangrijk
om in gedachte te houden: "Blote grond is dode grond, zedig bedekte grond is vruchtbare grond".
Op het eind van de winter…
Bij klassieke tuiniers is de grond in het voorjaar hard, en staat de moestuin vol onkruiden: wat jammer! Ecologische/mul-
chende tuiniers daarentegen nemen gewoon begin maart die beschermende mulchlaag weg, en daaronder zit een rulle,
onkruidvrije bodem, vol met nuttig bodemleven. Wat wil je nog meer?
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Recepten
Chocoladecake met hele peren
 
- 200 gram suiker
- 6 eieren
- 200 gram ongezouten boter
- 200 gram bloem
- 20 gram cacao
- 150 gram pure chocola
- 1 tl kaneelpoeder
- 1 Mespunt kardemom
- 1 tl bakpoeder
- 4 kleine peren
- optineel 150 gram chocolade en geschaafde witte choco-
lade als topping
 
Verwarm de oven tot 175 graden.
Meng de boter, suiker en de eieren samen tot een egaal
mengsel. Voeg de eieren één voor één toe. Smelt de
chocolade au bain-marie.
Meng de specerijen, bloem en het bakpoeder. En voeg
vervolgens toe aan het boter-suiker-eimengsel.Pak vervol-
gens een cakevorm. Smeer hem in met boter. Giet het
mengsel in bakvorm. Was de peren en druk ze in het
deegmengsel.
Plaats de bakvorm voor ongeveer 1 uur in de oven. Con-
troleer of de cake gaar is door er een satéprikker in te
steken. Komt deze er droog uit? Dan is de cake gaar.
Haal de bakvorm uit de oven en laat de cake afkoelen.
Haal de schaal met gesmolten chocola van de pan water
af en glazuur de cake met chocola. Als de chocolade
kouder is, strooi dan de witte chocoladeschaafsel erover.

Piccalilly
Leuk om te maken, ook omdat je allerlei groenten uit eigen
tuin kunt toevoegen. Voor piccallily kun je echt allerlei
groenten gebruiken: bloemkool, sperziebonen, spitskool,
radijsjes, wortelen, augurken, paprika, broccoli, etc. Zorg
in ieder geval dat je ook wat hardere soorten gebruikt. In
totaal heb je 1 kilo schoongemaakte groenten nodig voor
2.8 liter piccallily. Heerlijk voor bij de stamppotten deze
winter. Na het maken van piccalilly moet je deze minimaal
1 maand laten staan zodat de smaken zich kunnen vormen.
Je kunt hiervoor bjivoorbeeld potjes met schroefdeksel voor
gebruiken, zorg dat de deksel onbeschadigd is zodat deze
goed vacuüm kan trekken.
- 350 gram schoongemaakte Bloemkool
- 200 gram schoongemaakte Wortelen
- 200 gram schoongemaakte Boontjes
- 1 grote (ongeveer 100 gram) Uien
- 250 gram Courgette
- 1300 ml Natuurazijn
- 500 ml Water
- 150 gram lichte Basterdsuiker
- 200 gram Bloem
- 4 volle theelepels Kurkuma (Koenjit)
- 2 volle theelepels Kerriepoeder (Currypoeder)
- 1 volle theelepel Gemberpoeder (djahe)
- 1,5 afgestreken eetlepel Zout
- 6 volle theelepels Mosterdpoeder 
 
Snijd alle schoongemaakte groenten klein. Je kunt kiezen
voor hele kleine stukken of stukken van 1/2 tot 1 cm.
Doe de azijn in een grote gietijzeren, rvs of geëmailleerde
pan, Kokende azijn tast koper, ijzer en aluminium pannen
aan. Voeg de groenten tot en laat deze 15 minuten koken.
Doe het water met de bloem, kerriepoeder, gemberpoeder,
kurkumapoeder, zout en mosterdpoeder in een grote
schaal. Meng alles met een klopper of vork goed door elkaar
totdat je een mooi glad sausje hebt.
Voeg het sausje, nadat de groenten 15 minuten gekookt
hebben, langzaam toe aan de groenten, roer goed door.
Laat de piccalilly nog 5 minuten zachtjes doorkoken en blijf
regelmatig roeren.
Doe de hete piccalilly met behulp van een trechter in ge-
steriliseerde jampotten of gebruik de Kilner weckpotten -
Maak het randje van de potten schoon en sluit ze stevig af. 
Kilner weckpotten moet u na het afsluiten nog een paar
keer stevig aandraaien.
Zet de potten 10 minuten op de kop, draai ze terug om en
laat ze afkoelen.
Koel en donker bewaren, ten minste een maand voor
opening, omdat de smaak zich nog moet vormen. Goed
afgesloten potten blijven zeker 1 jaar houdbaar.
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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 maandag 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 klantnum-
mer 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
 

ZAADBESTELLING
2020 Bestel via VTV
NAARDEN en pik een
graantje mee
 
Het is nog niet alle leden bekend dat men bij de vereniging
ook zaden en pootgoed (uien, aardappels) kan kopen tegen
een zeer voordelig tarief. Dat is jammer want u benadeelt
daarmee uzelf en ook de vereniging. Het is verstandig nu
alvast een teeltplan te maken van de gewassen die u wilt
gaan verbouwen en daarmee van de indeling van uw tuin
volgend jaar. Dit vooral met het oog op de bemesting en
bekalking van de grond. U kunt nu vaak paardenmest op
het terrein vinden, maar het is niet verstandig die overal in
de tuin aan te brengen. Sommige planten hebben (veel)
mest nodig, andere hebben er een hekel aan. Datzelfde
geldt voor kalk. Raadpleeg eventueel het overzicht in de
winkel.
Welke zaden, pootaardappels of uien denkt u nodig te
hebben? Oriënteert u zich eens rustig  in de nieuwe zaad-
catalogi. 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 bestel-
len. Voor de duidelijkheid: u kunt bij beide of bij één
van beide firma’s bestellen.
Deze 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 ‘Catalogus’.
Garant Zaden levert ook biologisch zaad, maar wel van een
beperkt aantal soorten. Aardappels kunnen alleen bij Ga-
rant Zaden worden besteld, ze leveren ook enkele biologi-
sche 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 (afhanke-
lijk van de ordergrootte) en 10% op de aardappels. U bent
dan veel goedkoper uit dan bij de plaatselijke tuincentra.
Bij wijze van experiment kunt u dit jaar voor sommige
aardappelrassen ook een halve portie (= 1,25 kg) bestel-
len. U dient dit op het bestelformulier met 0,5 aan te geven.
Dit doen we alleen voor de meest populaire rassen: Fries-
lander, Triplo, Michelle en Texla.
Bij De Bolster is de korting bij centrale inkoop 10 tot 25 %.
 Let niet op de kortingen die op uw bestelformulier staan!
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DE STIKSTOFKRINGLOOP

De stikstofkringloop
in uw tuin
 Opeens is Nederland in rep en roer door een ‘stikstofpro-
bleem’.  Het land zit op slot. In de biologieboeken werd er
al 30 jaar geleden voor de vermesting van Nederland ge-
waarschuwd. Hoe zit het met de stikstof in uw tuin? 
 
Voor alle planten is stikstof (met N aangeduid in de schei-
kunde) een onmisbaar element. Ze hebben het nodig om
eiwit te maken of DNA of bladgroenkorrels. Planten nemen
die stikstof het liefst op uit de grond in de vorm van nitraat 
(NO3-). Het kan ook in de vorm van ammoniumionen  
(NH4+) maar daar hebben ze meestal een hekel aan omdat
ze daarvoor in de plaats zuur afgeven aan de bodem  en
dat heeft zo zijn nadelen. Zie verderop. Sommige planten,
m.n. alle peulvruchten, huisvesten in hun wortels bepaalde
bacteriën die in staat zijn stikstofgas (N2) uit de lucht (waar
de meeste planten niets mee kunnen) om te zetten in
stikstofverbindingen die ze in ruil voor wat koolhydraten aan
de plant afstaan.
Deze planten hebben dus geen stikstofrijke grond nodig,
ze verrijken de grond zelfs met stikstof omdat er wel wat uit
die wortels weglekt. Als de planten doodgaan en worden
gecomposteerd worden alle stikstofverbindingen in de dode
resten verteerd door schimmels en bacteriën waarbij weer
ammoniak NH3 ontstaat. In de composthoop of later, als
de compost in uw tuin ligt, reageert die ammoniak eerst met
water tot ammonium en vervolgens gaan bepaalde bacte-
riën aan de slag die dit omzetten in nitraat en we zijn weer
terug bij af. Deze cyclus staat bekend als de stikstofkring-
loop, zie schema hieronder (hier zitten nog een hoop zijtak-
ken aan waardoor het uiteindelijk nog ingewikkelder wordt,
maar dit is de hoofdlijn).  Die omzetting naar nitraat heeft
echter als nadeel dat er zuur bij ontstaat (salpeterzuur). Dit
kan ervoor zorgen dat bepaalde mineralen die aan klei- of
humusdeeltjes gebonden zijn loslaten en uitspoelen. Van
tijd tot tijd bekalken, wat zuur neutraliseert, kan dit voorko-
men.
 
In onze tuin is er natuurlijk niet sprake van een gesloten
kringloop, want je oogst een deel van de plant en niet alles
kan composteren. Daarom gooi je er jaarlijks organische
mest (paardenmest, Culterra, gedroogde koemest) bij of
compost.
 
 
 
 

Hierna volgt de geleidelijke omzetting naar nitraat. Had je
vorig jaar ergens peulvruchten staan, dan hoef je op die
plek dit jaar minder met stikstof te bemesten, vooral als je
de wortels van die peulvruchten in de grond hebt laten
zitten. Verder waait er van de drukke Rijksstraatweg ook
wat NOx  naar de tuin toe dat, eenmaal in de grond, oplost
en omgezet wordt in nitraat. Veel bio-industrie is er niet in
de buurt dus van aanwaaiend ammoniak hebben we hier
geen last.
 
 
 
Dat we in Nederland een stikstofprobleem hebben komt
vooral door de grootschalige invoer van veevoer. De
daarin aanwezige stikstof komt uiteindelijk als ammoniak
in ons milieu terecht. Daarnaast zorgen verkeer en industrie
ook voor veel NOx . Een overmaat aan nitraat in de grond
leidt tot het verdwijnen van talloze wilde planten en de
daaraan direct of indirect gebonden fauna. Verzuring en
voedselgebrek doen veel vogels, amfibieën, slakken, dui-
zendpoten en pissebedden vervolgens de das om. En
voilà….. een megaprobleem!
 
Hans Mobach
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Nieuws van de tuin

Nieuwe oversteek Meerstraat-Rijksweg.

 Groenten met een staartje (Jan Kortbeek en Yanny 
 Vriends)

 Een ringslang in de moestuin van Yanny Vriends
 

 De vijgenboom van Mile en Sladjana Repac (november).

 Een hermelijn in de tuin van Ruud Beek.
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