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Van de voorzitter
Juli was een bijzonder natte 
zomermaand. Eindelijk weer regen maar 
misschien weer iets te overdadig. Maar 
het was hard nodig. We hebben we de 
eerste hittegolven al achter de rug. 
Temperaturen van rond de 33 graden 
zijn natuurlijk klimatologisch gezien 
uitstekende temperaturen voor onze 
warmtewinnende gewassen. Het goede 
weer in april en mei heeft geleid tot 
uitstekende groeicondities voor alles wat 
gezaaid en geplant is in deze maanden. 
Het was een lust om te zien hoe 
iedereen van de ene op de andere dag 
actief was en het een drukte van belang 
was op ons mooie complex. 
Iedereen was weer bevangen met het 
jaarlijkse virus om toch maar als eerste 
de aardappelen te poten, om als eerste 
de boontjes te leggen om of als eerste 
de peultjes te plukken. 

Mijn motto: kalm aan, het seizoen duurt 
nog vijf maanden. 

Door de nachtvorst in de maand april (tot 
zelfs min acht graden) is m.n. de 
perenoogst getroffen.  Een ding is zeker: 
2017 was een geweldig aardbeienjaar. 
Met vele kilo’s tegelijk werden ze 
geplukt, opgegeten, verwerkt tot jam of 
uitgedeeld.

Op de algemene ledenvergadering van 
24 april zijn de nodige besluiten 
genomen. De notulen van deze 
vergadering heeft u inmiddels 
ontvangen. Wat is er gebeurd de 
afgelopen maanden:

De bosmaaier ( Husqvarna) is 
aangeschaft en Johan Zuijderwijk heeft 
al meerdere malen het gras gemaaid 
aan de buitenzijde van het complex.

Bij Enexis is melding gemaakt dat de 
aansluiting op het elektriciteitsnet kan 
worden ingepland. De offerte van Enexis 
is ingestuurd en Tom is bezig met de 
voorbereidingen voor de elektriciteitskast 
en de aanleg van de stopcontacten 



17 september Oogstfeest op de moestuin

Beste leden, houdt zondag 17 september vrij.

Van 11:00 tot 16:00 gaan wij op de tuin een OOGSTFEEST organiseren.

Wat is de bedoeling: iedereen maakt wat te eten, natuurlijk met gebruik 

van fruit, groeten en kruiden uit de tuin en dat laten we elkaar proeven. 

Geweldig idee toch?

Daarnaast wat omlijstende activiteiten zoals

Een rommelmarkt. De opbrengst is voor de vereniging

Luchtkussen voor de kinderen

Speurtocht voor de kinderen

Demonstraties soep maken en jam maken

Demonstratie van de grelinette (woelvork)

Partytent met koffie, thee en fris

Heeft u nog een goed idee?

Neem contact op met Kirsten de Haan: 06-51096988

kirstendehaan12@gmail.com

en verlichting in het verenigingsgebouw.
De frees heeft het onverwacht begeven. 
Vos Sprang Capelle heeft het apparaat 
weer gangbaar gemaakt. De rekening 
was niet mals. Het is duidelijk dat dit 
beestje onderhand het eind van zijn 
technische levensduur heeft bereikt.
Het bestuur is voor de eerste maal in de 
nieuwe voltallige bezetting 
bijeengekomen en heeft de taken 
verdeeld.

Eind mei heeft de aardappelcontrole 
plaats gevonden door Nev Ayazalp en 
Nico van Meer. Op één volkstuinder na, 
heeft iedereen zich keurig aan de 
regeltjes gehouden. Onze hartelijke dank.

Begin juni hebben Wim Schilders en 
Nico van Meer de jaarlijkse tuincontrole 

gehouden. Wij zijn verheugd te kunnen 
constateren dat allerwegen gewerkt 
wordt aan een fatsoenlijk complex. Op 
de lijst, die gepubliceerd is in 
het verenigingsgebouw, kunt u zelf 
aflezen wat u nog moet doen.

Tot slot. Aarzel niet om regelmatig een 
kijkje te nemen op onze 
site, www.volkstuinderswaalwijk.nl.  Het 
nieuws wordt zeer regelmatig ververst 
door Marion.
Iedereen die nog op reis gaat een goede 
reis, een fijne vakantie en behouden 
thuiskomst. Iedereen die thuis blijft ook 
fijne dagen en een mooie tijd op de tuin 
en hier in Nederland.

Jac Claasen, voorzitter.
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Weetjes van Joepie

Koriander
Koriander in de vroege zomer 
gezaaid, geeft een witte wolk aan 
bloempjes. (ook leuk in een 
bloemenborder). Later komen er zaden 
in. Dat is de ketoembar wat gemalen 
lekker is in Oosterse gerechten.

Joepie Hillenaar

Paprika’s
Wisten jullie dat er mannetjes en 
vrouwtjes paprika's zijn? Wat voor 
geslacht je paprika heeft, kun je aan de 
onderkant zien. Mannetjes hebben 3 
bobbels, vrouwtjes 4. 

Om te koken en te roerbakken, 
kun je beter de mannetjes paprika's 
nemen. Die heeft veel minder zaadjes. 
De vrouwtjes paprika heeft meer zaden, 
maar is ook zoeter en dus lekkerder om 
rauw te eten. Gebruik voor het oogsten 
van de zaden dus ook altijd de 
vrouwtjes paprika.

Aardappel Ratte
Dit is de aardappel "Ratte" hij komt oorspronkelijk uit Frankrijk en zou het
op onze kleigrond niet doen, wel dus. Het is een niervormige aardappel met een 
gladde huid. Zijn vruchtvlees is ietwat geel.
De plant heeft matte ovale 
bladeren en zijn bloemen 
zijn rozig, de ogen en 
scheuten zijn paars.

Verder is het een smakelijke 
aardappel en kan in onze 
kleigrond van de tuin goed 
geteeld worden, op de foto 
staat de opbrengst van twee 
planten.

Frans Linnenbank



Onkruid, plaag of indicator?

Een moestuin is zweet op je rug, ladingen sla als het bij de Lidl 
spotgoedkoop is, onkruid waar niet tegen te vechten is. En toch hebben we 
allemaal veel voldoening van onze tuin. Het is terug naar de natuur, met je 
handen wroeten in de grond, heersen over de planten en dieren, afhakken 
wat boven de grond komt. Kortom wij gaan graag naar onze moestuin.

Onkruid is voor mij de grootste vijand, bijna niet te vernietigen. Als ik al een paar 
dagen mijn slaplantje aan het vertroetelen ben, als ik iedere avond een paar 
bladzijden uit de Velt-bijbel voorlees, als ik zorg voor fris water en lekkere grond, 
dan nog is mijn slaplantje niet tevreden. Als ik het per ongeluk vastpak met een 
koude vinger, dan weigert het plantje verder te groeien.  

En onkruid, schoffelen, uittrekken, plat trappen, geen water geven, beroerde 
bodem, dan nog komt het onkruid binnen een paar dagen terug en groeit als nooit 
te voren. Kan ik er dan toch wat voordeel uit halen? Ja, beschouw het onkruid als 
een bondgenoot die je iets laat zien over de toestand van de grond. Op mijn tuin 
zie ik vooral vogelmuur, paardenbloem en het harige wilgenroosje.

Vogelmuur
Vogelmuur groeit op voedselrijke, zure grond 
met een goede structuur. Door te bekalken en 
de stikstofbemesting wat omlaag te brengen, 
zal dit onkruid sterk afnemen. Het is een 
eenjarig plant die je herkent aan de kleine, 
witte bloempjes. Deze plant is makkelijk met 
wortel en al uit de grond te trekken. In de 
border kan je het met hand doen, in de 
moestuin gebruik je een schoffel of hak. 

Paardenbloem
De paardenbloem is lastig te bestrijden omdat het op 
3 manieren probeert te overleven. Ondanks de naam 
eten paarden het pas als er niets anders meer te 
vinden is. Het smaakt bitter waardoor het niet vaak 
gegraasd wordt. En als alle bladeren eraf zijn, dan 
groeit het vanuit de penwortel toch weer aan. De 
tweede manier is door het vormen van grote 
hoeveelheid pluiszaden die ook gemakkelijk door 
de wind meegevoerd worden. En de laatste manier 
is doordat het niet afhankelijk is van bestuiving door 

insecten. Het plant zich ongeslachtelijk voort. 

Om positief te eindigen met de paardenbloem: er is lekkere salade en jam van te 
maken.



Harig Wilgenroosje
Deze plant is geliefd bij vlinders en bijen en 
ook alom aanwezig in tuin 95. Bijna 
onuitroeibaar, maar volgens enkele 
medetuinders is het makkelijk uit te trekken 
en groeit het niet verder op de ondergrondse 
wortelstokken. En op de composthoop is het 
een voordeel dat de planten veel biomassa 
levert. En daar is de composthoop gek op. 
En wat zegt het wilgenroosje over de grond? 
Natte zeer voedselrijke grond langs oevers 
en half beschaduwde plaatsen is de ideale 
biotoop (en tuin 95!).

Ad van Brunschot

Vogels in de moestuin

Deze "kleine karekiet" zorgt al 
meer als een maand voor de
arbeidsvitaminen als ik en mijn 
vrouw in de tuin zijn.
Vooral ‘s morgens en ‘s avonds 
is hij heel actief.

Frans Linnenbank

Broedende tortelduif en kauw 
door Gerard van Mierlo



De aardappelen er uit en de groenten geoogst. En nu?
 
In juli en augustus ontstaan er op onze percelen alweer lege plaatsen door 
de oogst van de aardappelen en de in het voorjaar gezaaide groentes.
Kan ik, in juli en augustus, dan nog wat nieuws zaaien of planten?
Deze periode biedt nog veel ruimte om diverse gewassen te planten.

Sla
U kunt nog plantjes kopen en nog zelf zaaien (Let op dat u een soort kiest dat 
geschikt is voor de zomermaanden en ook geschikt is voor het najaar). 
Als we over de goede rassen beschikken, lees de info op de verpakking, kunnen 
we zaaien tot eind augustus en deze later uitplanten in september en begin 
oktober.  In de praktijk lukt het meestal om deze late sla nog te oogsten ook als er 
al nachtvorsten zijn. Enkele rassen: Matilda, Sylvesta zaadpillen, Kragraner 
Sommer, Milan.

Andijvie
In juli en begin augustus kunnen we nog andijvie te zaaien en uit te planten.
Bij een normaal najaar kunnen we oogsten tot het gaat vriezen.
Enkele rassen: Diva zaadpillen, Breedblad volhart winter, Golda en, als u een 
liefhebber bent van krulandijvie, President.

Spinazie
Als we over een ras beschikken wat geschikt is voor de zomer uitzaai, kunnen we 
zaaien tot eind september. We gebruiken hiervoor een rondzadig type bv 
Bazaroet, Tirza , Noorman en later het ras Winterreuzen. 
Zaai de spinazie vooral niet te dik om dat deze planten zich wat breder 
ontwikkelen.

Aardbeienplanten
Voor de eerste helft van augustus is het de tijd om aardbeienplanten te planten.
Aanbevolen rassen oa, Elsanta, een goed smakende en productief ras. 
Korona, een aardbei met een heerlijke smaak.

Dit is zomaar een greep uit de mogelijkheden.  Er wordt door een aantal 
volkstuinders geëxperimenteerd met nog veel meer rassen en soorten en het is 
natuurlijk een uitdaging  om dit ook te proberen.  Waarom zaaien we altijd en 
alleen in het voorjaar? De reden is “we zijn dit zo gewend” maar radijs en 
raapstelen smaken in het najaar ook lekker. Ook pluksla en veldsla lenen zich 
voor een experiment.

Veel succes
Siem van Veen



Bijen in de moestuin van 
Nellie en Cees

Bijen zijn erg belangrijk. Meer dan een 
derde van alle voedingsgewassen wordt 
door bijen bestoven. Hierdoor helpen ze 
de oogst te vergroten en zorgen ze er 
tegelijkertijd voor dat gezonde planten 
blijven voortbestaan. Bijen halen nectar 
uit bloemen om honing te maken. Met 
hun behaarde achterpoten dragen ze  
stuifmeel mee van bloem tot bloem en 
bevruchten zo onze planten. Bijen 
vliegen wel 3 kilometer in omtrek. Het is 
erg belangrijk dat de bijen blijven leven 
want zonder bijen geen voedsel. Je 
hoort steeds meer dat er bijenvolken 
ziek zijn en dat ze geruimd moeten 
worden. Dit komt voornamelijk omdat er 
in de landbouw met pesticiden wordt 
bespoten.

Omdat de bijen het moeilijk hebben kwam de zoon van Nellie, Ruben, op het idee 
om bijen te houden in de moestuin. Nellie is vroeger imker geweest dus die kon 
daar bij helpen.

Nellie vertelt:

Samen maakte we zelf de bijenkast aan de hand van een voorbeeld op You Tube, 
Ruben zorgde voor een pak, roker, handschoenen en slinger. We maakten 
contact met een bijenvereniging om uit te zoeken waar en wat voor een bijenvolk 
konden kopen.
Het zijn Carnica bijen geworden, de liefste bijen die er bestaan.
We kochten 4 ramen met bijen. Werkbijen, wachtbijen, darren en een koningin. in 
de ramen zitten eitjes en honing zodat ze zich goed kunnen uitbreiden naar een 
groot volk.
Werkbijen zijn de hardst werkende bijen, ze maken schoon en voorzien de eitjes 
van het juiste voedsel. Een koninginne-eitje krijgt ander voedsel, op die manier 
wordt ze koningin. Haar lijf wordt dan ook langer, daar is ze aan te herkennen. 
Darren zijn mannetjes die de koningin in de lucht bevruchten. Het zijn stoere 
stevig gebouwde bijen met grote ogen. Na de daad sterven ze en hun 
geslachtsorgaan blijft in de koningin zitten.



Om de 10 dagen controleren we het bijenvolk op eventuele ziektes en of er niet 
een nieuwe koningin gemaakt wordt. Een nieuwe koningin kan de helft van je volk 
meenemen en dat willen we natuurlijk niet. Een koningin legt meer dan duizend 
eitjes per dag dus er zitten heel wat bijen in zo’n kast.

Wij vinden het heel fijn dat 
heel veel medetuinders 
helpen door bloemen en 
kruiden te zetten en zo 
min mogelijk met gif 
spuiten. Want we willen 
toch allemaal dat onze 
kinderen en kleinkinderen 
in de toekomst nog 
groenten en fruit kunnen 
eten. 
Deze winter laten wij de 
bijen hun eigen honing 
verbruiken om de winter 
goed door te komen.
Voor eigen gebruik maken 
we nog een honingkamer. Volgend jaar hopen we dan honing te kunnen slingeren 
en jullie mogen dan zeker komen proeven.

We hebben voor de bijenkast een 
afdak gemaakt zodat die in de winter 
een beetje beschut staat.We zullen 
het bijenvolk regelmatig controleren 
en zonodig bijvoeren maar in principe 
regelen de bijen alles zelf. 
Wanneer je mee wit kijken in de kast 
kom dan gerust langs. Je krijgt dan 
mijn pak aan en kan ik meer vertellen 
over de bijen. Zo worden het ook een 
beetje jullie bijtjes.

Heel veel lieve groetjes van Cees en 
Nellie

Tekst Nellie/redactie, foto’s Cees en Gerard 
van Mierlo

Bijen zijn nuttige en slimme beestjes. 
Ze gebruiken de zon als kompas en door de kwispeldans (een soort 
bewegingspatroon), vertellen ze andere bijen waar de beste bloemen zijn.



 

Van de redactie
Clublad van, voor en door leden
Steeds meer medetuinders sturen foto’s en leuke stukjes in voor ons clubblad. 
Wij hopen dat goed voorbeeld doet volgen. Iedereen die iets leuks over zijn of 
haar tuin te vertellen heeft, kan dat in dit clubblad plaatsen. Ook foto’s zijn 
welkom. Inleveren kan via e-mail:  info@berebeeld.nl of bij Jeroen Berendsen 
tuinnummer 36.  

Deze editie 15 van ons clubblad is gemaakt door:
Joepie Hillenaar, tuinnr. 54 
Jeroen Berendsen, tuinnr. 36 
Ad van Brunschot, tuinnr. 95

De foto’s zijn gemaakt door Gerard van Mierlo, Ad van Brunschot en Frans 
Linnenbank
Dit clubblad verschijnt 4 keer per jaar. In maart, juni, september en december. 

Tom van der Schans 
Tuinnummer 14

Piet Langermans 
Tuinnummer 26

Piet van Geenen
Tuinnummer 12

Tiny Pulles
Tuinnummer 25

Inkoopcommissie
Openingstijden container van de inkoopcommissie: 
U kunt uw producten voor de tuin kopen als er een lid van de 
inkoopcommissie op de tuin is. Zij zijn bereid u te helpen, door de container 
te openen maar ook voor advies over de artikelen.

Contactinformatie

Algemeen correspondentieadres van de vereniging: 
Email: vtvwaalwijkbestuur@gmail.com of tuinnr 8. 
Vestigingsadres: Weteringweg 31, 5145 NT Waalwijk.
Kijk op de site voor aanvullende informatie: www.volkstuinwaalwijk.nl
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Hartelijk bedankt sponsoren!




