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Van de Redactie
 
Het corona virus zet veel dingen op zijn kop; deze nieuwsbrief ook. Geen melding van gezamenlijke (verenigings)acti-
viteiten, wel meer aandacht voor de individuele tuinder.
Woorden van de voorzitter en mededelingen van het bestuur, corona maatregelen, het werk van vrijwilligers en vrijwilli-
gers gezocht, tuindiensten, overhangend groen, aanleg boomgaard, en vraag & aanbod.
Fred Bergkotte en Annelies Karelse worden geinterviewd. Wil Boxem vertelt over 13 jaar kruidentuin. Francisca Bakker,
Go Wammes en  Marijke Udo vertellen over hun tuin. Hans Mobach schrijft over corona en onkruid en presenteert de
nieuwe prijslijst van de winkel en de aardbei bestellijst.
Foto’s van Nico Bader, Wil Boxem, Leona van Duivenvoorde, Annelies Karelse, Elzeba Kleiss en Go Wammes.
 
Blijf foto’s sturen; uw naam wordt genoemd, als u dat wilt.
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. 94 tuinders zijn al lid. Nieuwe leden kunnen zich
aanmelden bij facebook@vtvnaarden.nl.
Deze nieuwsbrief staat op de verenigingswebsite, als pdf file.
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.
 
Goede gezondheid en veel tuinplezier,

Nico Bader.
De deadline voor de volgende nieuwsberief is 20 augustus 2020.
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Van de voorzitter
 
Wat sinds half maart allemaal niet doorging ten gevolge van
Corona. Het begon al met de ALV die niet doorging; hierdoor geen
bestuurswisseling; geen nieuws over de onderhandelingen met
de gemeente Gooise Meren over onze nieuwe huurovereen-
komst; geen overhandiging van de Gouden Schoffel aan de
tuinder, die zijn tuin het afgelopen seizoen het beste heeft onder-
houden en geen gezellig borrel met de leden achteraf.
Dat ging allemaal niet door. We hopen dat we nu in het najaar
kunnen plannen, wat we in het voorjaar van plan waren.
En nu kunnen we elkaar op zaterdag niet in het clubhuis ontmoe-
ten, houden we minimaal 1’5 meter afstand van elkaar, kunnen
we geen gebruik maken van de wc.
Wat wel doorging, was de groei van de gewassen en het onkruid.
Wat ook doorging was de werklust van de tuinders. Wat een nij-
vere leden heeft de VTV toch. En voor zover het bestuur weet zijn
er tot nu toe geen leden, die Corona hebben gehad. Zou tuinieren,
veel buiten zijn en gezond eten dan toch tot een betere lichame-
lijke conditie leiden? 
In ieder geval zien de tuinen er keurig en goed onderhouden uit!
En wat boffen wij, dat we ons kunnen vermaken in onze tuin en
er genieten van het prachtige voorjaar.
Ik wens jullie allemaal veel tuinplezier, een rijke oogst en een hele
mooie zomer en vooral natuurlijk een goede gezondheid! 
Let een beetje op elkaar en houd je aan de voorschriften van het
RIVM. Het is met het virus net als met onkruid: onder controle
houden! 
 
Tuingroet,
Elzeba
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Mededelingen
 
Vrijwilligers al druk in de weer op het complex
Er is de afgelopen maanden al weer hard gewerkt om ons
terrein nog weer mooier te maken. De volgende dingen
sprongen in het oog:
1.  De aanleg van de boomgaard. Dat is grotendeels door
Jan gedaan. Nu moeten de net geplante boompjes elke dag
water hebben, want anders gaan ze dood met deze
droogte. Onlangs liep Chris al met een gieter lopen om ze
water te geven. Meer over de boomgaard zie pagina 5.
2.   Het opruimen van de oude tuin van Henk. Grotendeels
gedaan door Jan met de mannen van de technische
commissie. Nog niet klaar, maar er is al wel heel veel werk
verricht. Nu moet het kraantje erin om alle snoeiafval onder
te werken en de tuin verder om te spitten en te egaliseren.
3.   Grote tuin langs de sloot met een hele ploeg vrijwilligers
opgeruimd. Alle niet organische rommel ligt nu bij het
clubhuis. Wat een troep komt daar vanaf. Het kost behalve
veel mankracht ook veel geld om al die rotzooi af te voeren
met een container. Houden jullie aub jullie tuinen netjes
opgeruimd, anders gaat het de VTV heel veel geld kosten
als je je tuin verlaat.

4.   Ook in de kruidentuin is hard door de vrijwilligers gewerkt
om hem weer toonbaar te maken. Wat is die opgeknapt!
Een lust voor het oog weer!
5.   De ruimte achter het clubhuis is door professionals
opnieuw bestraat met mooie stevige cobble stones. Ook
erg opgeknapt en vooral praktisch om de aanhanger te
parkeren.
 
Corona maatregelen VTV Naarden
Eind maart hebben we jullie de regels ter voorkoming van
Corona aan jullie gemaild.  Inmiddels hebben wij de winkel
wel weer geopend. De adviezen die op moment gelden zijn
als volgt:
 
Winkel en kantine
De winkel is elke zaterdagmorgen geopend van 10 uur tot
12 uur.
- Kom niet naar de winkel als u benauwd, verkouden bent
en/of griepklachten hebt of gezinsleden heeft met deze
klachten.
- Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
-  Leden mogen niet in de winkel komen, maar blijven buiten
op gepaste afstand wachten.
-  De spullen worden door de winkelbediende voor u buiten
klaargelegd, geef hem of haar de ruimte daarvoor.
 - Kom alleen naar de winkel.
 - Betalen met contant geld is niet mogelijk. De winkelbe-
diende zal uw naam en het bedrag van de aankoop noteren.
U krijgt bij uw aankoop een briefje mee met het bedrag. U
dient dit bedrag binnen drie dagen over te maken op het
IBAN nummer wat u ontvangt bij uw aankoop.
 
De kantine is momenteel gesloten. Zoals het er nu naar uit
ziet mag deze 1 september weer open. We hadden gehoopt
1 juni, maar de kantine van een vereniging valt blijkbaar
niet onder de horeca.
 
Activiteiten
De ALV, het paasfeest, de snoeicursus, de plantjesruil en
de Open Dag hadden we al geannuleerd. Tot nu toe zijn
alle evenementen tot 1 september geannuleerd. Mocht er
meer bekend zijn over het oogstfeest, welke staat gepland
in september, dan laten we jullie dat uiteraard weten.

Tuindiensten
Eerder hadden we besloten deze niet te houden. Volgens
de nieuwe regels mogen tuindiensten weer gedraaid wor-
den. Wel met afstand van elkaar. Welkomst, coördinatie,
werkzaamheden, pauze en afscheid vinden in de buiten-
lucht plaats.
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Vergaderingen (bestuurs-, commissie- en evenementen)
Beperk vergaderingen zoveel mogelijk om lijfelijk in be-
stuurs- of commissievergadering bijeen te komen. Indien
toch noodzakelijk, vergader het liefst in de buitenlucht. Houd
daarbij altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Vergaderen via
videobellen is natuurlijk ook mogelijk. 
 
Intake nieuwe leden.
Het rondleiden en informeren van nieuwe leden gebeurt
enkel in de buitenlucht.
 
Algemene Ledenvergadering
Door de beperkingen die gelden voor samenkomsten is het
niet mogelijk om in een Algemene Ledenvergadering bijeen
te komen, terwijl de Wet en Statuten bepalen dat dit binnen
6 maand na afloop van het boekjaar moet gebeuren. Het
parlement heeft echter een spoedwet aangenomen die het
bestuur de bevoegdheid geeft deze termijn met maximaal
4 maanden te verlengen. Ook maakt de spoedwet het
mogelijk om een ALV volledig digitaal te voeren.
Wij hopen in september een algemene ledenvergadering
te kunnen houden.
 
Hygiëne
Op ons complex zijn bronnen van contactbesmetting, zoals
kranen, pompen, handvatten van kruiwagens. Van bestu-
ren of andere vrijwilligers mag niet verwacht worden dat ze
deze dagelijks preventief gaan schoonhouden. Wij willen
jullie dan vragen om hier rekening mee te houden als je
gebruik hiervan maakt. Ontsmet eventueel voor gebruik zelf
de pomp of handvatten van kruiwagens. Om contactbe-
smetting te voorkomen hebben wij om die reden ook het
toilet niet open. Wij menen dat hier zoveel potentiële con-
tactpunten voor besmetting zijn dat het onverstandig is deze
open te houden. De regels zoals die nu gelden, zouden de
toiletten per 1 juli weer open mogen. 
 
Mochten deze adviezen de komende tijd veranderen dan
zullen wij ons beleid ook hierop aanpassen.
 
Overhangend groen en onkruid hoofdpaden
Nu alles begint te groeien op de tuinen willen we jullie graag
nogmaals er op attent maken dat de hoofdpaden vrij
moeten blijven. Afgelopen jaar was het op de meeste
hoofdpaden geen doorkomen meer aan. Veel overhangend
groen zorgt ervoor dat de paden minder toegangelijk zijn.
Vaak worden nieuwe planten al op de rand geplaatst, plaats
deze liever een stuk van het pad af, de kans is dan kleiner
dat hij over het pad heen groeit.
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.
 
Aanleg boomgaard op het complex 
Jan heeft vorig jaar een start gemaakt met de aanleg van
een boomgaard om ons complex. Deze bevindt zich bij de
500-serie tuinen, een stuk van ons complex die bij vele
tuinders onbekend is. Niet zo gek, dit stuk ligt best verscho-
len. De moeite om eens te gaan kijken! U komt daar door
de blauwe peiltjes te volgen:

 
Vorig jaar is daar een stukje natuurlijke oever gemaakt met
ruimte voor de amfibieën en planten.

 
Dit voorjaar zijn daar diverse fruitbomen gezet en rondom
een KAWI/KAWIKA zadenmix gezaaid. KAWI, een zaden-
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mix met karwij, wilde venkel, wilde chicorei, wilde peen,
kleine pimpernel, smalle weegbree, knoopkruid, koriander,
vlas, pastinaak, korenbloem, boekweit en peterselie levert
nectar en stuifmeel voor de natuurlijke vijanden van de
bladluis.
Deze nuttige insecten hebben speciale bloemen nodig waar
ze hun nectar vandaan kunnen halen. Door KAWI met
graszaden tussen bomen te zaaien of als eilandjes in be-
staande grasbanen worden de natuurlijke vijanden door het
hele perceel gelokt. Ze hoppen dan van het ene nactarei-
land naar het volgende en komen zo de bladluizen tegen
die ze of direct veroberen of parasiteren met hun eieren.
KAWIKA bevast naast de hopperplanten van KAWI ook nog
klavers (rode klaver, rolklaver, hybride klaver) voor extra
stikstof, hommeles en bijen.

 
Vrijwilligers gevraagd
Op ons complex staan 5 grote ronde schalen. Twee bij het
clubhuis en 3 in het hoefijzer. Deze schalen zijn twee drie
jaar geleden beplant met vaste planten, maar dat was geen
succes . Nu zijn ze zwaar verwaarloosd en het ziet er heel
triest uit. Eigenlijk moeten ze opgeknapt en (gedeeltelijk)
opnieuw beplant. En daarna natuurlijk onderhouden.
Wie vind het leuk om zich over zo,n schaal te ontfermen?
We hebben dus 5 mensen totaal nodig. Aanmelden kan bij
het bestuur.
 

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.

Recept
 
Rüblitaart, oftewel Zwitserse worteltjestaart
- Geraspte schil van 1 citroen
- 300 gr worteltjes, fijn geraspt
- 300 gr amandelmeel
- 4 eieren
- 200 gr suiker
- 1 zakje vanillesuiker
- 60 gr bloem
- 2 theelepels bakpoeder
- 1 theelepel kaneel
- mespunt kruidnagelpoeder
- citroenmarmelade
- 100gr. poedersuiker
- ½ eetlepel citroensap
 
- Eieren splitsen. In een kom de eiwitten stijfkloppen.
 
- In een andere kom de eidooiers met de suiker en vanille-
suiker schuimig, lichtgeel kloppen.
 
- Achtereenvolgens de geraspte worteltjes, amandelmeel,
citroenrasp, 2 eetlepels citroensap, bloem, bakpoeder,
kaneel en kruidnagelpoeder met een spatel er door schep-
pen.
 
- Daarna voorzichtig met een spatel de geklopte eiwitten er
doorheen scheppen.
 
- Dit mengsel in een springvorm van 23 cm diameter, be-
kleed met bakpapier, doen en in 45 minuten op 175*
goudbruin bakken. De taart af laten koelen.
 
- De taart overlangs halveren en met de citroenmarmelade
bestrijken, andere helft er weer bovenop leggen.
 
- ½ eetlepel citroensap mengen met de poedersuiker en de
bovenkant van de taart met het glazuur bestrijken.
 
- In Zwitserland kun je marsepeinen worteltjes kopen bij de
grootgrutter on de taart mee te decoreren, maar dat heb ik
hier nog nooit gezien. Zelf maken dus!
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De kruidentuin
 
 
De Kruidentuin op ons complex bestaat nu 13 jaar.
 
Soms vraag ik me af of alle leden hiervan wel op de
hoogte zijn. Het is een bijzonder stukje grond, vol met
prachtig bloeiende planten en zeker waard om gezien te
worden.
Destijds is de tuin op verzoek van de vereniging opgezet
door Wil Boxem en Edith Terburg. Samen hebben we de
kruidenspiraal gebouwd en deze ingericht. De droogte-
warmte-minnende planten bovenaan, tot aan de kleine
vijvers beneden, met de natte planten zoals watermunt. In
de vijvers kijken wij uit naar de kikkers en de salamanders,
maar deze laatste hebben wij helaas nog niet gezien.
Daarna werden de paden aangelegd, soms met hulp, en
de borders ontworpen en ingevuld.  Ieder kwart kreeg een
eigen bestemming; geneeskrachtige kruiden, theekruiden,
natuurlijke verfkruiden en eetbare kruiden. Het zag er dat
eerste jaar nog wat minimaal uit, maar zo gaat dat in een
nieuwe tuin. Enkele jaren na de start kregen we van de heer
Koster naambordjes bij alle planten.
Een jaar of 5 geleden zat er in de kruidenspiraal een wesp-
of tijgerspin, zeer zeldzaam boven de rivieren. Een enorm
groot mooi vrouwtje, het kleinere bruine mannetje was
nergens te vinden, maar wellicht al opgegeten door de
vrouw, want na de paring is hij nutteloos (hij leeft maar
enkele dagen), dan wordt hij ingesponnen en verorberd,
wat ten gunste komt van zijn nageslacht. Zo gaat dat bij de
spinnen!  (komt hier de uitdrukking vandaan: het is bij de
wilde spinnen af?)
Edith is verhuisd en er kwamen andere mensen bij het
Kruidentuinclubje. Het is ieder jaar weer een behoorlijke
klus. Ik heb jaren de organisatie gedaan. Momenteel doen

Gerard van Huissteden, Clara van de Weijer, Hanny en ik
het de tuin.
We zijn momenteel hard aan het werk om het zevenblad
wat dit jaar erg de kop op steekt te verwijderen. Ja, ook een
kruid waar je pesto van kunt maken, maar het is een
beetje teveel van het goede. Liefhebbers kunnen zich
melden (zelf verwijderen). De originele beplanting is helaas
niet meer wat het van origine was, maar wel zeer de
moeite en een lust voor het oog.
In de takkenwal (helaas ook nog wel eens gebruikt door
tuinders met van alles en nog wat…), huist momenteel een
gezellige egelfamilie.
Ik zou u willen adviseren; kom vooral een kijkje nemen in
de tuin.
Bij deze wil ik een oproep doen, om mensen te enthousi-
asmeren, die een bijdrage willen leveren aan dit mooie
stukje natuur, met ideeën, kennis en handarbeid.
 
Wil Boxem

kruidentuin 13 jaar geleden.
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Achter het hek van
tuin  131
 
Fred Bergkotte en Annelies Karelse
 
Fred Bergkotte en Annelies Karelse zitten nu voor het derde
jaar op tuin 131.
Ze zijn allebei met pensioen na jaren in het HBO gewerkt
te hebben. Samen hebben zij twee dochters en drie klein-
kinderen die alle drie graag mee komen ‘helpen’ op het ‘-
landje’ van bijna 170 vierkante meter. 
Annelies heeft een aantal jaren als vrijwilliger op de moes-
tuin bij Stadzigt gewerkt en kreeg daar steeds meer zin in
een eigen tuin. Fred wilde haar wel assisteren bij het zware
werk, maar is nu ook helemaal in de ban geraakt van de
tuin. Sinds drie jaar werkt zij een keer per week als vrijwil-
liger in de tuin van het C’ est la vie hospice in Bussum. Fred
is als vrijwilliger verbonden aan vluchtelingenwerkgroep ’t
Gooi.
De tuin was goed onderhouden door Johan Hofstede, die
zij zelf nooit ontmoet hebben, maar die, volgens de verha-
len van de buren, jarenlang dagelijks op de tuin te vinden
was. Het was fantastisch om de schuur, vol oud, maar
bruikbaar, gereedschap en de kas te kunnen overnemen.
 
Het eerste jaar zijn zij vooral bezig geweest met het verwij-
deren van stenen, plastic en ijzer. Het hek werd vervangen
door een haag van lavas, helianten, wilde roos, fruitboom-
pjes. Nieuwe bedden en paden van aarde. Hun wens is om
een soort Franse moestuin aan te leggen met bloemen,
groentes en kruiden. Het grootste succes waren de tomaten
in de kas. Omdat zij niet goed wisten hoe de tomaten te
dieven, ontplofte de kas bijna van al het groen. Een eerste
oogst van 30 kilo heerlijke tomaten verrasten hen zeer. Er
werd tomatensaus gemaakt en ketchup.
Gelukkig kwam Ron langs om een lesje ‘dieven’ te geven,
zodat het tweede jaar het groen binnen de perken bleef.
Overigens zijn alle buren bereid om vragen te beantwoor-
den en goede raad te geven. Het is blijkbaar een (fijne)
gewoonte om je buren te verwelkomen met een bos bloe-
men, zaadjes en bonen hebben zij ervaren.
Na het tweede jaar kregen zij van de schouwcommissie het
verzoek om het schuurtje bij te verven, maar ook zat er een
compliment bij. Dat laatste was zeer stimulerend en werkte
als een extra impuls om door te gaan.
 
In het midden van de tuin staat een kruidencirkel en sinds
kort een appelboompje (dat er nou nog uitziet als een kale
stok).

Er zijn twee bedden met aardappels (Frieslanders en Alou-
ette). Een bed met tuinbonen dat het niet zo goed doet. Het
blad werd al in een vroeg stadium aangevreten. Eerst werd
gedacht aan kevers, maar toen zij een keer heel vroeg op
de tuin waren, zagen ze dat een eendenpaartje zich eraan
tegoed deed. De gelegde peultjes zijn verdwenen. Waar-
schijnlijk door duiven. Een tweede leg heeft ook tot niets
geleid. Verder: capucijners, worteltjes en dille, sjalotten,
witte en rode uien, rabarber en een klein bedje aardbeien.
In de kas: tomaten, pepers, komkommer, sla, bietjes, pe-
terselie en een goede struik verveine citroen. Van deze
struik kun je heerlijk thee zetten. Je hoeft alleen maar een
thermoskan heet water mee te nemen.   
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Tuin 509
 
Francisca Bakker, Naarden.
 
Op een regenachtige dag in februari vorig jaar liep ik met
Ron langs verschillende vrije tuintjes. De laatste tuin die ik
zag werd het. Ik was blij, eindelijk een eigen moestuin! Er
moest veel gebeuren. De tuin was al jaren lang van een
oudere dame geweest die veel liefde en passie voor haar
tuin had. Helaas moest ze ermee stoppen vanwege haar
leeftijd. 
 
Ik besloot te starten met de helft van de tuin. Eerst maar
eens kijken hoe het mij zou bevallen. De tuin werd in tweeën
gedeeld, ruim 100 m2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als je op een appartement woont, geen tuin hebt en graag
buiten bent is dit heerlijk! Ik wilde altijd al een moestuin. Ik
ging vroeger veel mee met mijn opa. Hij had een tuin aan
de Flevolaan in Huizen, die nu niet meer bestaat. Misschien
weten een aantal tuinders dat nog wel.
 
Het eerste wat ik kocht waren laarzen. Ik wist dat ik die
zeker had ik nodig. Daarna volgde een kruiwagen en
een schep, die ik via marktplaats kocht. Al mijn tuingereed-
schap komt bij de kringloper vandaan; wat een uitvinding
die winkel.
 
In de loop van vorig jaar was de ene kant van de tuin was
heel netjes en de andere kant een wilde bloemen paradijs,
nog van die vorige dame. Mijn buren zeiden me vaak dat
ik het andere stukje erbij moest nemen. Ik bedacht me ook
dat ik eigenlijk geen buren pal naast me wilde hebben en
besloot het erbij te nemen. Uiteindelijk wil ik een soort van
Engelse tuin creëren met veel bloemen en groenten. Ik heb
fijne buren en hoop nog lang te kunnen genieten van deze
moestuin. Voor mij begint het nieuwe seizoen als ik van
mijn buurman van 89 jaar hoor dat hij wortels gaat zaaien.

 

In de koude bak: chioggia biet gezaaid, venkel, selderijknol
en andijvie. 
Helaas is de snoeicursus voor bessenstruiken dit jaar niet
doorgegaan, waarvoor zij zich aangemeld hadden. 
 
Idee voor verbeteringen van de volkstuin of complex?
Positief:  de container voor het afvoer van groot vuil, geza-
menlijke mest en compost, het paasfeest voor de kinderen
en plantjesruil.
Het schuurtje is in de afgelopen zomer scheef gezakt.
Waarschijnlijk door de droogte.  Ze hopen dat het nog een
tijdje blijft staan.
Ook willen ze op den duur een pomp aanleggen bij hun put.
Aandachtspunt voor de toekomst is hoe de compostbakken
zo goed mogelijk te benutten.
 
(tekst Annelies en Fred)
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me een eer zijn opaatje” zei deze student terwijl hij een flink
stuk gevulde kalkoen aan zijn vork prikte.
 
In de eerste week van januari reden Trudi en ik naar de
bomenkwekerij in Ochten. Die kweekte inderdaad alle
denkbare soorten, ook op laagstam. In de eerste plaats
kozen we de zeer vroege hand- en moesappel: de Yellow
transparant. Gevolgd door de Sterappel. Dan de Bloemee
(een zoete kookappel), een rode Goudreinet, een Breaburn,
een Notarisappel, een Cox d’orange en een Ecolette. De
Ecolette is een nieuw soort ziekteresistent ras ontwikkeld
in Wageningen. We kozen voor twee peren die elkaar be-
stuiven : de Conference en de sappige Commies du Doy-
enne. En tenslotte een zelfbestuivende Reine Victoria
pruim. De driejarige boompjes werden bij aflevering zoda-
nig gesnoeid dat ze achterin de auto met neergeklapte
achterbank konden worden gepropt. Dezelfde dag nog
stonden ze fier op hun nieuwe plekje te pronken. Het
boomgaardje bood helaas geen ruimte meer aan nog en-
kele andere soorten die ik graag had willen hebben. Bij
voorbeeld de Bellefleur en de Zigeunerin. De Zigeunerin
die zulke mooie grote rode appels geeft. Als wij vroeger
zo’n vrucht oppoetsten op onze manchester broek dan ging
de appel glimmen “Als een tiet in de maneschijn”. Dat was
een van mijn vaders ondeugende uitdrukkingen. Helaas
was er ook geen ruimte meer voor het Oomskinderpeertje
ook wel genoemd Kruidenierspeertje waarvan wij als kin-
deren steevast aan de racekak raakten.
 
 
 
 

Ons boomgaardje
 
Drie percelen bij ons vandaan tuint Guus Ickelsheimer.
Guus had een grote tuin met aantal vruchtbomen  waaron-
der een kweepeer. Mijn vrouw Trudi mocht van Guus de
oogst daarvan binnenhalen wat ons telkens een jaar lang
heerlijke kweeperengelei opleverde.
 
De tuin werd Guus te groot en hij besloot om de huur van
een deel, precies dat deel waar de kweepeer staat,  te
beeindigen. Ik was er als de kippen bij om dit stukje over te
nemen.  Een rijke moestuin hebben we al maar de kwee-
peer wilden we niet kwijt. Ik besloot een oude droom waar
te maken en op de kleine tuin van 70 m2 een miniboom-
gaardje aan te leggen. Hoewel ik al 78 ben proef ik nog
steeds de smaken uit de boomgaard van mijn Betuwse oma.
Haar oude hoogstam boomgaard, naast de boerderij bij
Culemborg, telde wel 20 verschillende oude appel- , peren-
en pruimensoorten.
 
Mijn echtgenote Trudi zette wel vraagtekens bij mijn nieuwe
bevlieging. Het spreekwoord luidt immers: “Boompje groot,
plantertje dood”. De kans bestaat natuurlijk dat ze gelijk
krijgt, zeker nu het coronavirus op zoek is naar oude
mensen. Maar ik moest denken aan een ander gezegde,
ooit opgetekend door de beroemde Maarten Luther: “Als ik
zeker zou weten dat ik morgen zou sterven, zou ik vandaag
nog een boom planten”. Je zou ook kunnen zeggen:  “Wie
een volkstuin begint heeft vertrouwen in de toekomst”.  Die
uitspraken passen perfect bij mijn filosofie dat wij op aarde
zijn om het leven door te geven. Gelukkig heb ik dat doel
al bereikt met een gezond nageslacht van drie zonen, acht
kleinzonen en twee achterkleinzonen.
 
Dus toog ik in december aan het werk en heb op het nieuw
verworven perceeltje veel oude weerbarstige wortels uitge-
graven, flink bemest en twee steken diep gespit. De welbe-
kende Naardense boomkweker Gerrit Snel is helaas ge-
stopt met zijn bedrijf. Maar hij adviseert om de fruitbomen
voortaan te kopen bij  “De batterijen” in Ochten. Je kunt
kiezen uit een breed assortiment laagstam-  halfstam- of
hoogstambomen. De laagstammen worden ook wel strui-
ken genoemd. Ze zijn heel geschikt voor een kleine tuin en
kunnen op 1,5 m afstand van elkaar worden geplant.
Voordeel is ook dat ze vaak al snel vruchten geven.
 
Toen we met onze uitgebreide familie  aan de het kerstdiner
 zaten,  zette ik mijn plannen uiteen. Mijn kleinzoon Rens,
die op zijn vrije  dagen klust bij een hovenier,  heb ik bij die
gelegenheid gevraagd om het boomgaardje voort te zetten
als ik ooit eens de pijp aan Maarten moet geven. “Het zal
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Het is nu begin mei en duidelijk is te zien dat alle boompjes
goed zijn aangeslagen en bloesem geven. De boom die het
goede voorbeeld gaf is de onovertroffen kweepeer. Zij
bloemenkroon belooft een rijke oogst. We hopen nu alleen
nog maar dat ons tuintjesparadijs aan de Keverdijk tot in
lengte van  jaren mag blijven bestaan en dat de politiek niet
op het onzalige idee komt om er toch nog eens woningen
te gaan bouwen.
 
Go Wammes.

 

Tuin 164
 
Marijke Udo
 
Tuinieren vond ik altijd al leuk en bij de nadering van mijn
pensioen in 2012, wilde ik dat wat meer gaan doen. Lekker
buiten, rekken, strekken en  bukken, dus eigenlijk de “groe-
ne sportschool”
 
Een tuintje bij het huis is natuurlijk wat anders dan een
volkstuin en ik heb ondertussen veel geleerd en leer nog
steeds. Bijvoorbeeld: je hebt sperziebonen die langs een
stok groeien en sperziebonen die laag blijven.
 
 

 
 
Gelukkig zit ik tussen twee oude zeer ervaren tuinders en
kan ik bij hen terecht met vragen en geven zij adviezen en
“oude wijsheden”. Ik vind alles in de tuin wel leuk om te
doen, maar het mooist vind ik te zien hoe uit zo een klein
zaadje iets moois groeit.  Ik heb groenten en bloemen staan,
maar ook reuze pompoenen. Als je weer naar huis gaat is
het altijd leuk om een bloemetje mee te nemen, of groenten
die je dezelfde avond kan eten.

Vraag & aanbod
 
 
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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PRIJSLIJST    V.T.V. 

WINKEL   2020 
        

         

POTGROND EN MESTSTOFFEN 
     VERKOOPPRIJS  

Gekeurde Potgrond  RHP  40 L   € 3,80  

Gekeurde Compost  RHP  40 L   € 5,20  

Koemest korrels    25 kg   € 14,70  

Culterra mengmest korrel    25 kg   € 20,70  

kalk korrels    20 kg   € 11,45 0,60/kg 

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 1,1/kg 

         

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  

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  
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Tuintunnels    

per stuk 

compleet 

3x1 m   € 11,85  

Kweek/tuintunnelfolie    10x 2m   € 9,30  

Moestuinfolie geel    5 x 2,5 m   € 9,55  

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   € 6,15  

vogelhuisje       € 10,00  

 

 

De winkel is gewoon weer open, maar afrekenen zal nog voorlopig per bank moeten, zolang er in de winkel ook
niet met contant geld wordt betaald. Openingstijd: zaterdag van 10 tot 12, t/m september. 
 
Het onkruid in mijn tuin beklaagt zich over de Coronamaatregelen. 
 
We kunnen nergens meer naar toe, niet naar camping, buitenland, theater of kroeg, dus wat doe je ? Je gaat naar je
tuin en rukt daar al het onkruid uit. Veel meer hebben we toch niet te doen. Iedere luis die zich in de tuinbonen waagt
wordt direct de nek omgedraaid. Slakken vertonen zich al maanden niet meer bij gebrek aan regen. Regenwormen
hebben het helaas ook moeilijk.  Door Corona zien we de tuin vaker en langer. Er zijn immers weinig betere methoden
om je geest te ontspannen dan met je handen in de grond bezig te zijn.  De anderhalvemetersamenleving levert op je
tuin gelukkig geen enkel probleem op, of het moet het ontwijken van je buurman bij de pomp zijn.
Terwijl de wereld geteisterd wordt door een mensenvirus, afkomstig uit de dierenwereld, blijft de  plantenwereld ook niet
ongemoeid. Virussen in planten komen veel voor, maar er is nog maar bar weinig van bekend. Al die plantenvirussen
richten veel schade aan, met soms desastreuze gevolgen, regelmatig zijn ze verantwoordelijk voor misoogsten en
hongersnood.
Op dit moment zijn ongeveer 2500 virussen beschreven. Van de naar schatting honderdduizenden plantenvirussen
kennen we er nog geen duizend. Er moeten talloze ‘wilde’ plantenvirussen zijn, vooral in de wilde natuur. En die wilde
virussen dringen ook landbouwsystemen binnen, al of niet door tussenkomst van insecten. Zo zijn bladluizen bekend
als grote boosdoeners bij aardappelziekten; de virussen die zij overbrengen worden vaak ingesleept vanuit de omgeving.
Dat doen ze doordat bladluizen bij het zuigen uit de bladeren ook wat speeksel inbrengen.  Ook tal van rupsensoorten,
wantsen, tripsen,  mijten en nematoden kunnen er wat van.
Misschien heb je een kamerplant of tuinplant met vreemde mozaieken in de bladeren, scherp afgebakende gele en groen
stukjes. Je kunt er dan wel vanuit gaan dat er sprake is van een virusziekte. Geen angst, dit zijn plantvirussen en die
zijn absoluut ongevaarlijk voor mensen.  Voor plantenziekten veroorzaakt door virussen bestaat geen remedie, planten
bezitten geen immuunsysteem. De aangetaste planten vernietigen, insecten bestrijden, zorgen voor hygiëne, resistente
rassen gebruiken is het enige wat je kan doen, maar die fraaie mozaiektuin- of kamerplant, bijvoorbeeld een  Abutilon,
laat je toch gewoon als decoratie staan! In onze moestuinen hebben we er geen last van, maar je moet dan wel gekeurd
pootgoed, bijvoorbeeld aardappels, of zaad  gebruiken.
 
Hans Mobach 
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VTV NAARDEN    

 

BESTELLIJST  AARDBEIPLANTEN / PIOENROZEN   
Inleveren uiterlijk 26 juli 2020 

Afhalen op 1 of op 8 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     

      

   Doordragend    

Middelvroege rassen   Ostara 0,60  

Korona 0,60  Selva 0,60  

Maxim 0,60  Evie 2 0,70  

Polka 0,60  Aromas 0,70  

Induka 0,60  Mara des Bois 0,70  

Ananasaardbei 0,70     

Rumba 0,70     

Vima Zanta 0,70     
 
PIOENROZEN 

Kleur  (naam) Prijs p.stuk Aantal 

rood (Fiona) 6,- €  
lichtroze (Sarah Bernhardt) 6,- €  
wit (Duchesse de Namours) 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. Bloemen bij het planten verwijderen. 
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INDIEN ONBESTELBAAR: MOLENLAAN 14, 1401 TJ  BUSSUM

www.editoo.nl


