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Mijn moeder heeft een volkstuin en vroeg aan mij een te-
kening te maken van een ervaring op haar tuin.    
Sara van Ours

Alex Howitt;  https://www.facebook.com/alex.howitt.5

Van de Redactie
 
 
Grote activiteiten; een jaarvergadering. 
De agenda staat op de pagina's 4 - 5.  
En er is een nieuw contract met gemeente Gooise Meren;
zie de pagina's 5 - 6.
 
 
Martin Stuger wordt geinterviewd, Marjon van der Eerden 
schrijft over de nieuwe boomgaard, Hans Mobach over
aardbeien ( + bestellijst), Marjon van der Eerden over de
tuinen 631- 635 van Amber en Jan,  en Saskia Boidin over
knolcapucien.
Verder berichten over het schouwen, de tent bij de Zaaier,
bijenzwermen, en ziekten in fruitbomen.
 
Foto’s van Nico Bader, Saskia Boidin, Leona van Duiven-
voorde, Marjon van der Eerden, Jaap Ehlert, Els Frakking,
Annelies Karelse,  Elzeba Kleiss, en Martin Stuger. En een
tekening van Sarah van Ours.
Blijf foto’s en tekst 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. 112 tuinders zijn al lid.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via email:            
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

En mooie zomer gewenst.
 
Nico Bader
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Van de voorzitter
Of het nu gaat om het ontkiemen van zaad, de lang verwachte
bloei van een nieuwe plant, of het in toom houden van snelgroei-
end onkruid, er is iedere dag wel een reden om een rondgang
door je tuin te maken. 
Naarmate je langer tuiniert worden die veranderingen op korte of
langere termijn beter zichtbaar, maar vallen je ook de herhalingen
op en weet je wanneer die te verwachten zijn. De cirkel van de
seizoenen en de levenscyclus van planten maken dat een tuin
altijd spannend blijft.
En dit eerste seizoen van 2021 is helemaal spannend. Niet alleen
wat weersomstandigheden betreft: straffe noordenwind, aanhou-
dende koude en nog lange tijd kans op nachtvorst. 
Maar het is ook spannend wat er in en om de volkstuinvereniging
gebeurt: onze medetuinder Chris mishandeld, veel publiciteit in
de media, drugsdealers aangehouden op het parkeerterreintje,
overleg met buurtvertegenwoordigers , burgemeester en raads-
leden. Hopelijk komt er nu dan eindelijk een oplossing voor alle
overlast, die wij de afgelopen jaren hebben ervaren en steeds
vergeefs hebben aangekaart bij politie en gemeente Gooise
Meren.
Het blijft dus spannend: niet alleen wat er in onze eigen tuin ge-
beurt, maar ook wat er in onze vereniging gebeurt! We houden
jullie van de ontwikkelingen op de hoogte.
 
Veel, onbezorgd, tuinplezier gewenst de komende maanden,
 
Elzeba Kleiss
 
 

Inhoud nieuwsbrief:

  2. Van de redactie
  3. Van de voorzitter, Colofon
  4-6  Agenda algemene
   Ledenvergadering, contract gemeente GM
  7. waterpomp, tuindienst, schouwcie,
    grapje
  8. tent, vraag & aanbod
  9. interview
10. nieuwe boomgaard
11. tuin 631 - 635
12. knolcapucien, kruidentuin
13. aardbeien
14. bestellijst aardbeien
15. Bestuur & commissies
 

paddenpoel in wording

De zaaier
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Agenda Algemene
ledenvergadering
 
Het bestuur nodigt de leden uit voor de:
Algemene ledenvergadering van de Volkstuin-
dersvereniging Naarden
 
Deze zal gehouden worden op maandag 28 juni
2021 in de gymzaal van Nardinc (aan de achterkant
van ons clubhuis) te Naarden.  
Aanvang 20.00 uur.
 
Agenda

1.   Opening.

2.   Goedkeuring notulen algemene ledenvergade-
ring van 18 maart 2019 (opgenomen in de Nieuws-
brief van mei 2019).

3.   Jaarverslag 2019 en 2020, zie nieuwsbrief De
Zaaier van februari 2020 en februari 2021.

4.   Financieel jaarverslag 2019 en 2020, ligt ter in-
zage op zaterdagmorgen 19 juni en 26 juni 2021 in
het verenigingsgebouw alsmede vanaf een half uur
voor de aanvang van de vergadering.

5.   Verslag van de kascontrolecommissie en voor-
stel tot decharge van de penningmeester.

6.   Onderhoud complex.

7.   SchouwCommissie.

8.   Toelichting nieuwe contract VTV Naarden met
Gooise Meren en voorstel nieuwe huurprijs. Voor het
nemen van een rechtsgeldig besluit geldt een ver-
zwaard quorum en een gekwalificeerde meerderheid
van stemmen. Zie pagina 5 en 6 van deze nieuws-
brief.

9.   Stemming door de leden over het nieuwe con-
tract. Zie pagina 5 en 6 van deze nieuwsbrief.

10.   Begroting 2021 en vaststelling contributie en
huurprijs 2021. Voorgesteld wordt deze ongewijzigd
te laten (contributie € 15, huurprijs € 0,45 per m2).

Pauze.
 
11.   Benoeming nieuwe leden van de kascontrole-
commissie. Aftredend zijn de Guus Ickselheimer en
Go Wammes. De heer Ickselheimer stelt zich her-
kiesbaar. Het tweede lid zal tijdens de ALV worden 
gekozen.

12.   Benoeming nieuwe leden van de geschillen-
commissie. Aftredend zijn de Guus Ickselheimer en
Freek Wiljouw. Beiden stellen zich herkiesbaar. Het
derde lid zal tijdens de ALV worden  gekozen.

13.   Herbenoeming bestuurslid Alex Driest. Afgelo-
pen jaar was aan de beurt van aftreden Alex Driest,
penningmeester, die zich herkiesbaar stelt. Voorge-
steld wordt de heer Driest te herbenoemen, wederom
voor een termijn van drie jaar.

14.   Aftredend bestuurslid, Leona van Duivenvoor-
de. Aan de beurt van aftreden is Leona van Duiven-
voorde, secretaris, zij zegt af te zien van zich her-
kiesbaar te stellen. Voorgesteld wordt de Jaap Kolk
te benoemen als bestuurslid. Indien een ander lid
deze functie op zich wilt nemen kan hij/zij zich ken-
baar maken voor of tijdens de vergadering.

15.   Herbenoeming bestuurslid Jan Landwaart. Af-
gelopen jaar was aan de beurt van aftreden is Jan
Landwaart, complexbeheerder, die zich herkiesbaar
stelt. Voorgesteld wordt de heer Landwaart te her-
benoemen, wederom voor een termijn van drie jaar.
Jan Landwaart zal wel zijn functie als complexbeheer
neerleggen, maar zal aanblijven als bestuurslid.
Chris Koopman zal de rol van Complexbeheer
coördinator op zich nemen.

16.   Aftredend bestuurslid Elzeba Kleiss, voorzitter.
Aan de beurt van aftreden is Elzeba Kleiss, voorzitter,
zij zegt af te zien van zich herkiesbaar te stellen. Aan
de vergadering wordt voorgesteld om de heer René
Janssen in functie als voorzitter van het bestuur te
benoemen.

17.   Bekendmaking en uitreiking Gouden Schoffel.

18.   Ontwikkelingen mbt beveiliging complex.

19.   Rondvraag.
Sluiting.

VTV Naarden4



5



VTV Naarden6



Mededelingen
 
Waterbron op uw tuin nodig? 
Boorbedrijf Jaap Pul is een gespecialiseerd bedrijf in het
onder andere het slaan van een waterbron. Op ons terrein
hebben meerdere tuinders een waterpomp op hun tuin.
Onlangs heeft Boorbedrijf Jaap Pul een pomp geslagen op
één van de tuinen op ons complex. Indien er meerdere
tuinders interesse hebben kunnen we deze namelijk op 1
dag plannen, waardoor we wellicht een aantrekklijker prijs
kunnen krijgen. Mocht u interesse hebben in een waterbron
op uw tuin dan kunt u contact opnemen met Chris Koop-
mans, Chris zal u ook meer informatie kunnen geven en
een indicatie van de prijs.
 
Tuindiensten
De tuindiensten vinden elke zaterdagmorgen plaats. Elke
huurder wordt geacht twee tuindiensten per jaar te draaien
voor de vereniging. Opgeven voor een tuindienst kan bij
Chris Koopman (06-51486917) 
 
Van de SchouwCommissie
Een nieuw volkstuinseizoen is aangebroken na een lange
soms koude winterperiode. Nu het voorjaar is aangebroken
zijn veel – nieuwe - volkstuinders op ons volkstuincomplex
aan het werk. Het is fijn elkaar weer te zien en buiten lekker
bezig te zijn in de eigen volkstuin!
Wij, als schouwcommissie hebben een signaalfunctie naar
het bestuur wat betreft de staat van uw volkstuin. Dus, hoe
ligt uw volkstuin erbij? Drie keer per jaar doen we een ronde
over het complex.
Om meteen een misverstand uit de weg te ruimen: de
schouwcommissie gaat u absoluut niet vertellen hoe u moet
tuinieren. Wel hebben we een aantal vaste criteria waaraan
uw volkstuin moet voldoen. We hanteren dezelfde criteria
voor elke volkstuinder en meten we niet met twee maten.
Om enkele voorbeelden te geven: uw regenton(nen) en
tuinhuisje(s) moeten groen geschilderd zijn, uw (fruit)
bomen mogen niet hoger zijn dan 5 meter, het onkruid moet
zoveel mogelijk verwijderd worden (zelf afvoeren of com-
posteren!)  en gras moet kort gehouden worden. Daarnaast
wordt er gekeken naar de staat en omvang van uw schuur-
tje, kas of tuinhuisje. Geen loshangende onderdelen,
schuurtje of tuinhuisje netjes in de groene verf.
Niet elke volkstuin ligt er even mooi bij als de uwe. De
schouwcommissie streeft hier wel naar samen met u. Dit is
een kwestie van lange adem en uiteindelijk liggen steeds
meer volkstuintjes er prachtig bij.
En dan nog dit ….                            
Extra aandacht vragen we voor onze gezamenlijke wandel-
paden. Sommige wandelpaden liggen er helaas nog slecht

onderhouden bij. Samen met uw buurvrouw of buurman
moeten de wandelpaden onkruidvrij blijven. Ook overhan-
gende takken moeten worden ingesnoeid. Een gezamen-
lijke inspanning dus en best leuk om samen te doen. Maak
dus een afspraak met elkaar en u zult zien dat uw wandel-
paden goed begaanbaar blijven.
De schouwcommissie is er voor vragen en opmerkingen en
wenst u een prettig en groeizaam seizoen!

Grapje op de
volkstuin
Vorige week zijn de boomstronken door de kraanmachinist
verwijderd uit onze tuin. Vanwege een stukje ruilverkave-
ling. We hebben best wel lang moeten wachten en hebben
bijna wekelijks gevraagd wanneer dit ging gebeuren. Vori-
ge week was het zover en op donderdag en vrijdag is er
flink gewerkt en is de grond vlak gemaakt.
Zaterdag morgen met frisse moet samen met Maas naar
de tuin om de afrastering klaar te maken en de grond te
verder te bemesten. Wat schetst onze verbazing dat er in
één nacht een flinke kropsla is gegroeid. Na een samen-
komst van verschillende specialisten, deskundigen, en
experts op het gebied van tuinen is geconcludeerd dat het
hele goede grond moet zijn...haha.
Was een erg leuke grap van een voormalig complex be-
heerder Jan Landwaart.
Jaap Ehlert
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Wat doet die tent
daar?
 
Die tent staat voor ons clubhuis om de jeugd van Nardinc
( de muziekvereniging) in de gelegenheid te stellen met
elkaar muziek te maken. Eind april kwam de vraag van
Diana Ehlert, die ook bij ons op de VTV tuiniert, de vraag
of de jeugdafdeling muziek mocht maken achter ons club-
huis. Zij mogen niet binnen repeteren ivm de de huidige
corona maatregelen. Achter ons clubhuis is er minder ge-
luidsoverlast voor de bewoners aan de Keverdijk. De VTV
heeft dus toestemming gegeven om bij ons te repeteren.
Dat gebeurt natuurlijk onder een tent, want zo denderend
is het weer nou ook weer niet. Ze spelen op elke vrijdag-
middag tussen 16.00- 19.00. De tent verdwijnt weer zodra
de corona maatregelen worden versoepeld en ze weer
binnen kunnen spelen. Leuk om ze bezig te horen en fijn
dat we de jeugd, waar toch al zo weinig voor is, een plezier
kunnen doen!

Gereedschap 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. Afgelopen januari en februari kon dit vanwege Corona
helaas niet doorgaan. Nu de coronaregels zijn versoepeld
willen we dit alsnog doen. Dat wordt gedaan door onze
leden Ruud Beek en Chris Koopman op zaterdagmorgen
12 juni en 19 juni.
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. 

Bijenzwermen
 
Facebook;  Annelies Karelse ;  18 May       
 
Vanmiddag hoorde ik ze zoemen in de lege tuin naast ons
en jawel hoor daar hangen ze in de appelboom. Ron
Huisman ( imker) gaat het regelen, laat hij mij zojuist weten. 
 
Vandaag de imkervereniging Bussum gebeld om te zeggen
dat er een bijenzwerm onder de aalbessenstruik hing en
ook nog een groep bij de frambozen op onze tuin.
Na 10 minuten kwam Ron Huisman, die zelf ook 2 kastjes
op ons terrein heeft. Hij schudde het volk zo in een mand.
Het was een middelgroot volk- ongeveer 7000-8000 bijen
schatte hij.
Omdat hij vermoedde dat de koningin in het kleinere
hoopje op de grond verborgen zat- heeft hij de mand er
overheen gezet, zodat ze weer bij elkaar kunnen komen.
Heel interessant om mee te maken.
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De tuinbezitter heeft een bepaald budget te besteden; bij
minder bedeelden
worden soms stekken uit zijn eigen tuin gebruikt. Deze
activiteit vraagt veel tijd, zowel qua voorbereiding als reizen
naar de locatie.
Vorig jaar oktober heeft hij voor BinnensteBuiten op het
volkstuincmplex een overkapping gemaakt op de tuin van
Francisca Bakker. In de Zaaier van november 2020, pagina
4 staat hiervan een verslag.
Zijn moestuin is omgeven door een sierlijk hek en een ro-
zenboog; het ziet er mooi uit. De beplanting is heel divers.
Veel vaste planten en fruitbomen wat de tuin arbeidsvrien-
delijk maakt.
Een deel van de tuin is bestemd voor courgettes, wortelen,
radijzen en zonnebloemen. En boerenkool en rabarber, wat
zijn lievelingsgroenten zijn.
In de kas groeien tomaten, komkommers en pepers.
Heeft hij nog wat tips?
Stop het plantje waterpest in de waterton en je houdt het
water helder.
Mesten en wisselteelt zijn belangrijk om de teelten gezond
en de produkten smakelijk te houden.
Hij vindt de tuin erg belangrijk ook voor de omgeving.
 
Nico Bader
 

Achter het hek van
tuin 152:             
Martin Stuger
 
 
Martin Stuger tuiniert al vanaf 2002 op tuin 152.
In die tijd was er nog niet veel belangstelling voor een
volkstuin; hij kon uit een aantal tuinen kiezen. Hij koos voor
een tuin met verschillende grondstructuren, te weten zand,
kleigrond en een paar natte stukken, grootte 210 m2.
 
Martin had boswachter willen worden, buiten bezig zijn en
met je handen werken. Hij volgde de opleiding tot hovenier
op het Wellant College. Via buren kwam hij in contact met
de volkstuin en het leek hem een uitdaging om ook een
moestuin te beginnen. Dit sloot ook aan op zijn werk; hij
startte een hoveniersbedrijf.
Daarnaast is hij een van de presentatoren van het tv-pro-
gramma ‘BinnensteBuiten’. Het programma heeft als basis
“een gepassioneerde en duurzame dosis Huis en Interieur,
Tuin en Natuur en Eten en Drinken”. Het programma
wordt elke werkdag uitgezonden op NPO 2 om 18.45 uur
en op zaterdag is er een weekendeditie om 18.45 uur.
 
 
 
 
 
 
 
Martin doet het tuingedeelte; hij adviseert en helpt mensen
bij de aanleg van hun tuin in brede zin.
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Vorderingen inrich
ting boomgaard
 
Beste tuinders,
In de vorige uitgave van ons clubblad hebben jullie kunnen
lezen over mijn plannen om de boomgaard aan de slootkant
in te richten. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet voor
het uitvoeren van deze plannen. Er zijn inmiddels een
aantal struiken geplant waarvan bekend is dat de bloemen
aantrekkelijk zijn voor insecten, zoals meidoorn en slee-
doorn (ja, die met al die stekels, haha).
Ook een paar vroegbloeiende soorten zoals wilg en haze-
laar hebben een plekje gekregen.
Nu zijn al die struikjes niet meer dan een paar takken maar
als ze straks groter zijn zullen het ook aantrekkelijke
schuilplaatsen voor kleine  vogels zijn.
Van de ingezaaide bloemen is nog niets te zien. Maar jullie
tuinders weten dat het heel vaak een verrassing is wat er
ieder jaar weer uit hele kleine zaadjes kan groeien. Afwach-
ten dus maar.
Verder is er een begin gemaakt met het aanleggen van de
takkenwal. Ook weer een fijne schuilplaats voor allerlei
kleine dieren. Wie weet vindt straks een egel deze hoop zo
mooi dat hij er zijn huisje van maakt.
En dan is er nog de broeihoop. Het eerste gedeelte bestaat
uit takken en grof organisch afval. Hierdoor ontstaat aan de
onderkant een open structuur zodat hij makkelijk toegan-
kelijk is voor alles wat er in wil schuilen. De hoop zal in de
loop van het jaar verder worden opgebouwd met fijner
materiaal waardoor er broei zal kunnen ontstaan. Wie weet
zal er in de winter een ringslang in overwinteren en heel
misschien zelfs in het voorjaar eieren in leggen. Toch wel
spannend om te zien of deze plannen ook echt uit gaan
komen.
De kers van dit moment op deze boomgaardtaart zijn toch
wel de bijenkasten die er mogen staan. Het is ontzettend
leuk om die ijverige beestjes af en aan te zien vliegen.

Trouwens, het plekje daar helemaal boven in de hoek van
ons tuincomplex is sowieso de moeite waard om af ten toe
eens naar toe te lopen en er rustig te gaan zitten.
Het begint al aardig vorm te krijgen. De eerste zetten zijn
gedaan. Nu is het afwachten wat het antwoord van moe-
dertje natuur zal zijn.
Hartelijke tuingroeten van Els samen met een aantal
hulpvaardige medetuinders.
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Op Tuin 631- 635
 
Amber wilde graag een tuin, niet al te groot, en meldde zich
bij Ron. Ron wees een paar stukjes aan en het stukje bij
ene Jan op tuin 631 leek haar wel wat. Het was januari 2020
net voor corona. Een dik jaar later spreek ik beiden op de
tuin. Amber en Jan.
 
Hoe kwam het zo?
Jan: ‘nou mijn twee tuinen werden me eigenlijk een beetje
teveel en ik had al ervaring met Tjistke en later ouwe Joop
die na elkaar een stukje van me leenden/huurden. Joop
werd te oud en toen vertelde ik aan Ron dat ik weer een
stuk vrij had.
Amber: ‘en ik zocht dus een kleine tuin om mee te beginnen.
Had totaal geen ervaring. Misschien onderschatte ik het
wel.’
 
Hoe bevalt het?
Jan: ‘fijn, leuk, we hebben een gezellige babbel en geven
elkaar dingen. Geen problemen hoor.
Soms geef ik raad, soms laat ik het gaan, daar doe je er-
varing van op. We kenden elkaar niet, maar het gaat reuze
goed’.

Amber: ‘super leuk, ik geniet enorm. En mijn moeder, Ce-
cile, ook, die woont sinds vier jaar in een appartement
zonder tuin en helpt mee. Ik werk in het onderwijs en heb
niet altijd tijd. Mijn zoontje Zavier van zeven vindt het ook
prachtig. Hij zei laatst, toen ik zei dat we weer gingen be-
ginnen: ‘mam ik heb de tuin echt gemist.’ Hij houdt van
werken.
Ik kan alles aan Jan vragen. Hoe verspeen ik uien bv. Nee
we hebben geen moeilijke momenten, een tijdje geleden
was mijn dochtertje van drie bij Jan in de groenten gestapt.
Jan heeft toen een keurig draadje tussen onze tuinen ge-
spannen.
Ik leen gereedschap van hem en vraag raad. We hebben
stoelen onder zijn pruimenboom gezet en mijn moeder zit
daar in het zonnetje om uit te rusten van het werk.
We hadden best veel dingen op ons stukje: bieten, tomaten,
prei, 1 venkel, véél courgettes, spitskool, wortel, paprika, 1
aubergine, pompoen. Ik heb al weer voorgezaaid thuis in
bakken’.
Moeten jullie vaak vergaderen?
‘Ha-ha, nee we vergaderen nooit, maar we appen wel. We
boeren leuk daar met z’n tweeën.’
 
Marjon van der Eerden
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Knolcapucien   
 
 
De eerste knolletjes kreeg ik op een plantruildag van Peter
Prinssen.
Ik heb ze toen geplant en…. ze zijn gewoon LEUK.
Het is familie van de oostindische kers, dat kun je zien aan
de bladeren en de naam:
tropaeolum tuberosum.
Je begint met de knollen. Die kun je op een koele plaats
laten overwinteren in bv scherp zand en vanaf begin april
binnen voorkiemen. Als je blaadjes ziet, kun je ze gaan
afharden en dan kun je na de ijsheiligen de knolletjes uit-
planten, want ze houden niet van nachtvorst. Je kunt ze in
een geul met compost zetten, met hooguit een beetje mest,
zoals voor de meeste knollen geld.
Dan groeien ze, na een slow start, flink omhoog (gaas bij
zetten!) tot anderhalve meter hoogte.
Ik zet meestal een stuk gaas in een rondje en daar dan een
stuk of 8 knolletjes tegenaan.
Op de plaatjes op internet staan heel vaak leuke bloemetjes,
maar die zie je nauwelijks en als ze al komen, dan pas in
oktober ofzo.
Overigens kun je de bladeren ook eten, net als die van de
oostindische kers; ze smaken een beetje tuinkers-achtig.
De oogst valt vlak voor de eerste serieuze vorst, zo ergens
in november.
Dan kun je alle knolletjes die je kunt vinden uitgraven en in
zand de hele winter bewaren.
Als je ze wil bereiden hoef je ze niet te schillen, maar je
moet ze wel schoonmaken en dat is wel een klus, omdat
ze nogal geribbeld zijn.
Het grappige is: rauw smaken ze, vooral in het begin, echt
scherp, zoals extra sterk smakende radijzen. Zodra je ze
kookt, of roostert, of bakt, of stoomt, dan gaat dat scherpe
er af en blijft er een milde smaak over, ergens tussen een
aardappel en bloemkool.
Dus een beetje rauw door de sla is lekker. Alle andere
bereidingen doe ik door een curry of groente-stamppot. Al
zijn ze zo los, met alleen een kaassausje ofzo ook best
lekker, eigenlijk lekkerder dan aardappels.
Je krijgt geen mega-oogsten ervan, omdat de knolletje niet
veel groter worden dan een centimeter of 10 en dan slank.
Maar dat is ook niet erg, want dan hoef je niet zoveel schoon
te maken.
In ieder geval verrassen wij er elke keer weer gasten mee.
Krijgen ze iets te eten wat ze nog helemaal niet kennen en
nog lusten ook!
 
Saskia Boidin en Bert
 

Kruidentuin 2021
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Aardbeiplantjes
bestellen
Aardbeiplantjes bestellen: genieten in 2022.

U kunt weer via de VTV Naarden aardbeiplantjes bestellen
bij onze vaste kweker Erwin Duivenvoorden. U heeft de
keuze uit maar liefst 24 rassen, verdeeld in vroege, middel-
vroege late en doordragende. Voor de prijs ga je niet naar
het tuincentrum, € 0,60 of € 0,70 per stuk. Natuurlijk kunt u
ook zelf nieuwe plantjes kweken uit uitlopers. Neem dan
wel degene die het dichtst bij de moederplant staan en snijd
die pas los als ze goed geworteld zijn. Iets meer werk maar
wel goedkoper. U behoudt in ieder geval alle raseigen-
schappen. Gaat u voor het gemak dan kunt u plantjes
kopen. Behalve aardbeien levert kwekerij Duivenvoorden
ook Pioenrozen in 5 variëteiten, rood, lichtroze, donkerroze,
wit en paars, á € 6 /stuk.
NIEUW DIT JAAR is dat u ook speciale aardbeienmest kunt
bestellen, zowel biologische als  niet-biologische.  Het
speciale eraan is dat het kaliumgehalte erg hoog is, waar
aardbeien behoefte aan hebben. U kunt natuurlijk ook
Culterra matig geven en extra kali (in de vorm van patent-
kali of vinassekali) waarmee u goedkoper uit bent. 
De bestellijst vindt u in deze nieuwsbrief. Iedereen met een
e-mailadres krijgt de lijst ook nog toegestuurd. Ook liggen
ze in de winkel voor wie niet beschikt over e-mail, dus za-
terdags tussen 10 en 12 afhalen.  Ze dienen uiterlijk 1 au-
gustus 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 7 augustus worden ze
dan, alleen op zaterdag, uitgeleverd.  Liefst tegen contante
betaling. 
LET OP: ALS U BESTELT DAN MOET U ZE OOK (LATEN)
AFHALEN OP 7 AUGUSTUS OF OP 14 AUGUSTUS. We
willen er geen drie weken mee zitten. U kunt natuurlijk
vragen aan uw buurman/-vrouw op de tuin of hij/zij de
plantjes bij u op de tuin kan neerzetten en eventueel een
keer water wil geven. Het is verstandig de plantjes in ieder
geval voor half september in de grond te zetten, de bloe-
metjes er af te halen en te voorzien van een kleine gift
(patent)kali (ca. 10 gram/plant) voor een betere beworteling
en om beter de winter door te komen, dit alles volgens de
kweker.  Geef niet zo veel stikstof (N). Pas in het voorjaar
(matig) mest geven en nog wat kali of gebruik de speciale
aardbeienmest. Heel veel informatie over de aardbeienteelt
vindt u op de website van de kweker http://kweduivenvoor-
den.nl/index.php of die van de VTV Oud-Beijerland https://
www.vtv-obl.nl/aardbeien.html
Hans Mobach

Help, mijn fruit
boom is ziek
 

https://www.velt.nu/nieuws/help-mijn-fruitboom-ziek,
Velt;28/05/2021. Voorkomen is beter dan genezen. Maar
wat als je fruitboom of -struik last heeft van een plaag?
Ontdek hier wat je eraan kunt doen.
1. Observeer
Pas als de schade echt uit de hand loopt, spreek je van een
ziekte of plaag. Je kan dat bestrijden aan de hand van
methodes die toegestaan zijn in de ecologische teelt. Om
op het juiste moment en op de juiste manier in te grijpen,
moet je wel weten wat er aan de hand is. Een eerste stap
is dus om de schade te observeren. Welke delen van de
plant zijn aangetast? Hoe ziet de schade eruit? Vergelijk
de symptomen met foto’s op het internet. Als het jou niet
lukt de belager te vinden, ga dan te rade bij een fruitspeci-
alist of -boek.
2. Versterk je plant
Met plantversterkende middelen kan je de weerstand van
jouw fruitboom of -struik verhogen. Ze hebben pas effect
als je de behandeling vaak herhaalt, en helpen niet als de
plaag al uitgebreid aan de gang is. De bereidingen worden
gemaakt met planten die een sterke geur of smaak bezitten.
Voorbeelden zijn heermoesthee tegen schimmelziekten of
brandnetelaftreksel tegen een bladluizenplaag.
3. Gebruik vangbanden of -platen
Schadelijke insecten, die in hun levencyclus langs de
boomstam omhoog kruipen, zoals de kleine wintervlinder,
of er een schuilplaats zoeken, zoals de fruitmot, kun je
proberen vangen door een vangband rond de stam te
hangen. In struiken kan je met lijmplaten ophangen om
insecten te vangen, denk maar aan de frambozenkever.
Wanneer je de banden of platen ophangt en wegneemt,
hangt af van het insect dat je wilt vangen. Let wel dat je de
nuttige insecten niet mee vangt.
4. Plaats feromoonvallen
Bepaalde insecten gebruiken geurstoffen of feromonen om
te communiceren. Als je deze feromonen rond de fruitboom
aanbrengt, kun je de insecten lokken en vangen. De fero-
monen worden enkel waargenomen door het schadelijke
insect en hinderen geen andere insecten. In de handel vind
je feromoonvallen voor de fruitmot, pruimenmot en kersen-
vlieg.
5. Gebruik biologische bestrijdingsmiddelen 
Gebruik bestrijdingsmiddelen alleen als het absoluut nodig
is. Ze doden ook andere nuttige insecten. Als je ze toch
inzet, beperk je de nadelige gevolgen door de juiste dosis
op het juiste ogenblik toe te passen.
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BESTELLIJST  AARDBEIPLANTEN / PIOENROZEN   
Inleveren uiterlijk 1 augustus 2021 

Afhalen op 7 of op 14 augustus!!  
 

 
AARDBEIEN 

Vroege rassen prijs aantal Late rassen prijs aantal 

Elvira (G) 0,60  Senga sengana 0,60  

Elsanta (G) 0,60  Florence 0,70  

Lambada (G) 0,60  Frambozenaardbei 0,70  

Darselect (G) 0,70  Malwina 0,70  

Elianny (G) 0,70  Vima Xima 0,70  

Sonata (G) 0,70     

Gariguette 0,70     

      

   Doordragend    

Middelvroege rassen   Ostara 0,60  

Korona 0,60  Evie 2 0,70  

Maxim 0,60  Aromas 0,70  

Polka 0,60  Mara des Bois 0,70  

Induka 0,60  Diamanthe 0,70  

Ananasaardbei 0,70     

Rumba 0,70  Bio mest 6-3-18  
(N-P-K)  3 kg 

8,00  

Symphony 0,70  

   600 gram 
oplosmest 

4,00  

   5 kg mest 7-14-28 9,00  
 
PIOENROZEN 

Kleur  (naam) Prijs p.stuk Aantal 

rood ( Fiona) 6,- €  

lichtroze (Sarah Bernhardt) 6,- €  

donkerroze ( alex Fleming) 6,- €  

Wit ( Duchesse d’amours) 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                     

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

E-mail: 

Tel: 

VTV Naarden14
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INDIEN ONBESTELBAAR: MOLENLAAN 14, 1401 TJ  BUSSUM

www.editoo.nl


