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Van de voorzitter
Beste leden,

Hier en daar staan nog wat schaarse 
gewassen te velde: Boerenkool, 
spruitjes, prei, spinazie en  veldsla. In 
de loop van de winter zal alles 
verdwijnen. De cyclus is voor de 
meesten van ons weer bijna rond: de 
tuin is in orde gebracht.
We hebben de basis gelegd voor een 
succesvol tuinseizoen in 2018.
Voor de een betekent dat gespit is  en 
de niet-spitters hebben hun vakken 

zorgvuldig met de woelvork of riek  
voorbereid op de wintertijd door de 
grond los te trekken en toe te dekken. 
Immers de bovenste teeltlaag van 8 à 
10 cm. dient in tact blijven.
Onverwachte heeft zich, even na 
Sinterklaas, een sneeuwdeken over ons 
complex neergevlijd. Dat is niet erg, 
immers de sneeuw fungeert als 
isolatiedeken voor de grond daaronder.
De inkoopcommissie, het hele jaar 
actief,  heeft ook nu weer gezorgd voor 
de mest. De koeienmest is al 
grotendeels uitgereden Voor het eerst 
ook biomest uit de potstal. Deze mest 
met veel stro, kunt u gerust 
onderwerken. De champignonmest is 
medio december aangevoerd en kan 
verspreid worden over uw perceel. U 
doet dit eerst als de grond vorst- en 
sneeuwvrij is. In het voorjaar volgt, tot 
slot, de aanvoer van houtsnippers voor 
uw paadjes en de compost voor de 
grondverbetering.



Koeienmest
In het algemeen is koeienmest te zwaar 
voor onze klei en wordt op de 
composthoop gereden. Na een jaar 
heeft u perfecte compost. Vergis u niet: 
de berg stalmest slinkt enorm en dikt in:  
na een jaar houdt u 15 of 20% aan 
vaste stof over. Maar wel “tuingoud”.
Er zijn volop tuinders die de klei wel  
omspitten en de stalmest onderwerken.
Wie de wijsheid in pacht heeft, mag het 
zeggen.

Permacultuur
Wat we recent zien, is de aandacht voor 
de permacultuur. Deel uw perceel in 
vakken in,  betreedt zo min mogelijk de 
grond , niet spitten maar de grelinette of 
woelvork gebruiken op het einde van 
het seizoen en vooral de grond bedekt 
houden. We zijn nu drie tuinjaren 
onderweg op ons nieuwe complex na 
de verhuizing in 2014 en geconstateerd 
kan worden, dat de weerbarstige klei op  
vele perceeltjes omgetoverd is tot prima 
tuingrond. Het werkt dus.
 
Tuinieren en wetenschap
Overigens en dat is het mooie van een 
volkstuintje, iedereen die met zijn 
handen in de grond zit, weet dat 
tuinieren geen exacte wetenschap is. 
Twee en twee is niet altijd vier. 

Er is een enorm aantal variabelen die 
uw oogst kunnen beïnvloeden. Niet 
alleen het weer of de rassenkeuze,maar 
ook de manier van tuinieren, bemesting, 
tijd en aandacht, onkruiden, etc. 
Volkstuinders zijn net gewone mensen 
en nogal eens een keertje hartstikke 
conservatief. Al 10, 20 of 30 jaar zetten 
ze dezelfde aardappelrassen, dezelfde 
boontjes en dezelfde sla.

De wereld staat niet stil.
Wie straks de zaadgids van Van der 
Wal doorbladert, ziet een gigantisch 
aanbod van nieuwe rassen op elk 
gebied. Dit gaat zo door, elk jaar 
opnieuw. Er zijn  bv bij de aardappelen 
de “gouwe ouwe” zoals de Frieslanders 
of de Dorés, maar ook nieuwe rassen 
waar u nog nooit van gehoord heeft.
Internet is een onuitputtelijke bron van 
informatie. Op onze site 
www.volkstuinderswaalwijk.nl zijn een 
groot aantal links geplaatst barstensvol 
goede en betrouwbare informatie. Het 
topje van de ijsberg. Wie verder kijkt of 
ook Youtube inschakelt is veel tijd kwijt 
maar wordt veel wijzer.  
Uw tuintje moet eigenlijk een bron zijn 
van vele experimenten, u kunt kennis 
nemen van verrassend lekkere 
aardappelen, zachte Franse 
boterboontjes, waarvan u niet wist dat 
ze bestonden of verrassend lekkere 
nieuwe slasoorten. Hoe komt u dat te 
weten? Door buiten de gebaande 
paden te treden. Varieer en 
experimenteer met uw groenten en 
rassen.

Wat is er gebeurd in de achter ons 
liggende maanden?
Allereerst kunnen we met z’n allen 
constateren dat het Oogstfeest op 
zondag 17 september een daverend 

http://www.volkstuinderswaalwijk.nl
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succes is geworden. Onder het motto 
“Koken voor elkaar” is er een enorme 
hoeveelheid lekkernijen aangevoerd, 
waar voor iedereen ongetwijfeld  iets 
voor zijn of haar gading bij was. 
Wij bedanken de leden van de 
evenementencommissie die, vol 
spanning, hun schouders onder dit 
evenement gezet hadden. Maar ook u 
als lid : u hebt geweldig uw best 
gedaan. De grote meevaller en steun in 
de rug was natuurlijk het mooie weer op  
deze dag.

Op zaterdag 28 oktober kon er weer 
gegriezeld worden op het Halloween 
gebeuren met de mooie 
lampionnenoptocht en fraai versierde 
tuinen. Jammer dat niet iedereen  
meedoet.

Verenigingsaanhanger 
De technische commissie heeft voor 
nieuwe bandjes onder de 
verenigingsaanhanger gezorgd. Tevens 
zijn alle kruiwagens waar in optimale 
staat gebracht voor het uitrijden van de 
mest. Waar nodig zijn banden 
vervangen en gerepareerd.

Zoals bekend voerend wij als vereniging 
geen tuinafval meer af.  U moet dat zelf 
doen.  Afvoer is ook grotendeels 
onnodig .De meeste mensen hebben 
een composthoop en daar kan bijna 

alles op terecht m.u.v. aardappelloof en 
tomatenplanten .

De verenigingsaanhanger kunt u huren 
voor een bedrag van € 7,50 per dag. 
Uitsluitend te gebruiken voor tuinzaken. 
Dus geen verhuizingen of iets 
dergelijks. U kunt terecht bij Hans van 
de Lee of Nico van Meer.

Film van Ad van Brunschot
Ad van Brunschot heeft de jaarcyclus 
voor zijn grote filmklus afgerond. De 
beelden zijn een jaar lang op ons 
complex geschoten en na het 
arbeidsintensieve monteren is de 
prachtige en exclusieve promotiefilm te 
bezichtigen op onze site en wel op de 
welkompagina, waar tevens een video 
geplaatst is,waarin Piet van Geenen en 
Mirjam van Wijk wat vertellen over onze 
vereniging. Opgenomen en gemonteerd 
in een aangename traagheid, die 
helemaal  los staat van de gekte en 
waan van alledag. Wij zijn erg blij met 
beide, professionele video’s van Ad.

Grelinette
Recent is een mooie viertands woelvork 
of grelinette aanschaft bij Vreeken. 
Ieder lid kan dit gemerkte werktuig 
gebruiken. Svp schoongemaakt 
terughangen in het verenigingsgebouw.

Tegen kerstmis ontvangt u de zaadlijst 
en de factuur voor het jaar 2018.

Namens het bestuur wensen wij al 
onze leden, donateurs en 
adverteerders fijne kerstdagen, een 
prettige jaarwisseling en een goed en 
vooral gezond tuinjaar 2018. 

Met vriendelijke tuingroet,
Jac Claasen, voorzitter



De eerste editie van Het Oogstfeest! 
Wat hebben we genoten van alle hapjes 
en drankjes en gezelligheid. En wat 
hadden we een mazzel met het weer. 
De hele dag een stralende zon.

We hadden ook zeker een goede 
opkomst en iedereen die zo goed zijn of 
haar best heeft gedaan om wat lekkers 
te bereiden.  Er kwam van alles voorbij, 
broodjes, wraps verschillende soorten 

cake, allerlei heerlijke hapjes en Sjaak 
Bakker verzorgde zelfs een hele 
italiaanse maaltijd.

Oogstfeest september 2017



De thee tafel van Dhr. Moumni was 
ook zeer geslaagd, met allerlei zoete 
lekkernijen erbij.
Verschillende kinderen hebben nog een 
kijkje genomen bij de bijenkas van 
Nellie. Dat vonden ze heel interessant 
en ook wel een beetje spannend.
De Rommelmarkt leverde een 
bovenverwachting goede opbrengst, 

een bedrag van 76 euro, wat we mooi 
konden gebruiken als sponsoring voor 
het feest.
De speurtocht is gewonnen door Flore 
Sophie en Fons van Wijk, ze hadden 
beide 0 fout.

Graag willen we namens het bestuur en 
de evenementencommissie iedereen 
bedanken voor alle inzet, die het feest 
tot een succes heeft gemaakt. Met 
name ook de bouwers en de sjouwers 
ontzettend bedankt!!
We kunnen wel zeggen dat het 
Oostfeest voor herhaling vatbaar was!!!

Kirsten de Haan 
van de Evenementencommissie.



November en december zijn verloren 
maanden, een opmerking die je ook op 
ons complex vaak te horen krijg. Is dit 
wel een juiste opmerking? 
Juist in deze periode zijn er belangrijke 
werkzaamheden op ons perceeltje te 
doen.
Het najaar is eigenlijk de start voor het 
nieuwe seizoen. Het land wordt bemest, 
soms gespit of op een ander manier 
weer opengemaakt zodat het 
bodemleven weer voldoende zuurstof 
en voedingstoffen (mest, compost etc.) 
krijgt om in deze periode de grond voor 
te bereiden op het nieuwe seizoen.
Een belangrijke bijkomstigheid bij een 
goede grondbewerking is de 
waterhuishouding op ons perceel.

Het blijven staan van plassen water, 
voor langere tijd, is funest. Hierdoor 
raakt de grond verzuurt en het 
bodemleven verdwijnt hier deels door. 
Voldoende losmaken van de grond 
voorkomt deze problemen.
Let eens op de weilanden rond ons 
complex die soms voor langere tijd 
onder water staan.

Deze plaatsen in de graslanden blijven 
achter in ontwikkeling en groei en dit 
verschijnsel is het zelfde indien we onze 
eigen waterhuishouding niet onder 
controle houden.

Als we fruitbomen op ons perceeltje 
hebben staan bedek dan de 
boomspiegel met een normale laag 
organische mest. Dus niet 
onderwerken. 
Hier zijn onze fruitbomen uiterst 
dankbaar voor. 
Rond de voet van de bomen hebben 
water en vorst vrij spel en door deze 
bescherming kan het nieuwe 
bodemleven de gehele winter profiteren 
van de organische stoffen die zich in de 
mest bevinden. 

Ook is het aan te bevelen om de 
stammen van de bomen af te schermen 
tegen konijnenvraat door, rond de stam 
een stukje fijn gaas van ca 50 cm hoog 
losjes aan brengen, bv. volièregaas of 
kuikengaas.  Dit voorkomt het afschillen 
van delen van de stam door de konijnen 
en andere knaagdieren. Zodra er 

De wintermaanden, verloren 
maanden?



minder voedsel voor deze beesten 
beschikbaar is zijn onze fruitbomen de 
eerste slachtoffers.

Ook de toename van ongedierte, ratten, 
muizen, woelmuizen en konijnen, op 
ons complex neemt grotere vormen 
aan.  Door de nog niet geoogste 
producten, zoals kalebassen en 
pompoenen en overige veldvruchten, 
en de van huis meegebrachte 
groenteafval en keukenresten, 
scheppen we een eldorado voor deze 
dieren. 

Letwel: 
De schade zien we pas in het 
voorjaar aan de afgevreten bomen, 
struiken en de vroeg in het voorjaar 
gezaaide en gepote planten.

Wat te doen:
Ruim zoveel mogelijk achter 
gebleven pompoenen, 
sierkalebassen en veldvruchten op, 
ook afgevallen appels en peren zijn 
een welkome aanvulling op hun 
menu.

Ook de achtergebleven tuinzaden in het 
doosje in de kast weten de muizen 
feilloos te vinden. Mee naar huis nemen 
dus en zodra u weer gaat zaaien de 
zaden weer meenemen.
Neem geen keukenafval en oud brood 
mee voor de composthoop, dit verteerd 
niet in de wintermaanden en dient 
alleen als voedsel voor het ongedierte. 
Probeer gezamenlijk zoveel mogelijk 
ratten en muizen weg te vangen. 

Als we over glas beschikken kunnen 
heel vroeg, als de 
weersomstandigheden meewerken, 
eind december begin januari een begin 
maken met het zaaien van bv. 
raapstelen, spinazie, pluk- en snijsla en 
stengeluitjes. Schenk wel voldoende 
aandacht aan de vochtigheid van de 
zaaigrond, niet te nat maar wel 
voldoende vochtig. 

Siem van Veen



Op het moment dat ik dit schrijf is de 
winter al losgebarsten. Wat is het 
vandaag, code oranje/rood/blauw/
geel/groen, ik weet het niet meer. 
Zouden ze die codes ook in 
Oostenrijk of Zwitserland gebruiken. 
Of kijkt iedereen daar gewoon op de 
weg en past daar zijn rijgedrag op 
aan? Maar goed, over de tuin nu.  De 
nieuwe knoppen zijn weer te zien, in 
de bramen, de appelbomen. Ook de 
pas geplante aardbeien zijn goed 
aangeslagen en de nieuwe bladeren 
zijn volop gevormd.

De vereniging zorgt voor stalmest, 
champignonmest, compost. Dit zorgt 
voor flink wat verkeer op het 
middenpad, de karren worden 
volgeladen met mest. Bij de tuin wordt 
de kar leeggegooid op de tuin die weer 
verwend gaat worden met prima 
aanvulling op de kleigrond.

Nu wil ik toch even iets aankaarten 
voor de laatste 4 tuinen. Het pad daar 
naar toe is niet breed genoeg voor de 
karren. Dus daar ben je aangewezen 
op de kruiwagen. Maar dat houdt in dat 
je de keuze moet maken om vaak en 
ver op en neer te lopen met de 
kruiwagen. Of bij de ingang de juiste 
hoeveelheid in de kar te laden, kar 
wegbrengen naar het keerpunt. 
Teruglopen om een lege kruiwagen te 

halen, op het keerpunt de kruiwagen 
vullen, naar je tuin lopen, kruiwagen 
leeg kieperen. En dat dan voor iedere 
kruiwagen opnieuw. Vervolgens de lege 
kruiwagen in de lege kar en alles weer 
terugbrengen. 
Wij zouden ook best een breed pad 
willen hebben, maar ik zou het ook niet 
weten waar dit vandaan moet komen 
zonder een deel van de tuin op te 
geven. Of kan het hek aan het schuine 
deel nog iets opschuiven naar het 
westen, zonder ruzie te krijgen met de 
boer die daar zijn land heeft. Mag ik het 
bestuur uitdagen om hier nog eens een 
wijs besluit over te nemen?

Ik wens iedereen veel plezier op de tuin 
en met het zoeken naar de juiste 
zaden/planten voor het volgende 
seizoen.

P.S. Ja, ik heb ook een van die 4 tuinen 
helemaal achterin.

Ad van Brunschot



Halloween oktober 2017

Met Halloween op de volkstuin hadden 
we helaas wat minder geluk met het 
weer. Maar dat mocht uiteraard de pret 
niet drukken. De opkomst was nog 
steeds prima te noemen.  Genoeg 
griezels getraceerd op de tuin.

In het verenigingsgebouw konden 
kinderen een pompoen uitsnijden. Dat 
is elk jaar weer een succes. Er kwamen 
prachtige creaties voorbij.
De heksen hadden voor heerlijke 
maaltijden gezorgd. Broodjes 
knakworst, soep en overheerlijke 
pannenkoeken. Marshmallows 
roosteren boven een echt kamp vuur 
dat is ook iets wat de kinderen graag 
doen op een Halloween avond.
Helaas is de lampionnen optocht niet 
meer door gegaan vanwege de regen. 
Maar de kinderen hebben wel allemaal 
een mooie lampion met lampje 
gekregen van Heks Tineke om mee 
naar huis te nemen.
Het Griezelteam hoopt dat er volgend 
jaar  meer deelnemers zijn die hun 
tuintje willen versieren en/ of erbij willen 
zijn op deze gezellig griezelige avond.

Kirsten de Haan namens 
het Halloween team!



Leden aan het woord

Walter en Leontine Klaasen tuin 48

Walter (64 jaar) groeide op tussen het 
kleinvee en de moestuin van zijn vader.
We hadden een hele diepe tuin tot aan 
het spoor, gevuld met konijnenhokken, 
een kippenren, veel fruit en groenten. 
Ons gezin bestond uit 12 personen, 
geen luxe maar wel voldoende te eten.

Leontine  (60 jaar) daarentegen is 
opgegroeid in Eindhoven als enigst kind 
en heeft zich snel aangepast aan het 
dorpse leven.

Later, tijdens mijn diensttijd trouwden 
wij in 1975 en kregen wij via het 
garnizoen een huis in Vlijmen. Al snel 
waren wij in het bezit van een 
volkstuintje op loopafstand.

Trotse bezitters van onze eerste 
moestuin. Wij doen dit intussen dus al 
42 jaar,

Na vele jaren van tuinplezier zijn wij 
neergestreken in Waalwijk en heb ik als 
vrijwilliger hand en spandiensten 
verricht m.b.t. de verhuizing van de Vtv 
Waalwijk.  

Bij de openening van het nieuwe 
complex in Waalwijk kregen wij tuin 48 
toegewezen, waar wij beiden erg blij 
mee zijn. Met name Leontine, moet elke 
dag even naar de tuin. Het is een deel 
van ons leven geworden. Het is niet 
alleen het plezier van tuinieren, maar 
ook de kontakten, de ontspanning en 
het zien groeien en niet te vergeten, het 
oogsten. 



We zijn begonnen met het planten van 
allerlei fruitbomen, waaronder ook kiwi. 
Ook de tunnelkas werpt zijn vruchten af.  
Wij zaaien alles zelf; tomaten, paprika, 
aubergine, courgettes, komkommers, 
prei, koolplanten enz. Het leuke hiervan 
is tevens dat je met je buren hierover 
afspraken kunt maken en plantjes kunt 
uitwisselen.
Het 2e jaar  na de opening, hebben wij 
groene aspergeplanten besteld en 
geplant. Dankbare plant, waar we al 
meerdere jaren op onze vorige 
moestuin, plezier van hebben gehad. 
De eerste 2 jaar mag je nog niet alles 
oogsten, maar we hebben er heerlijk 
van gegeten, echt een aanrader.

Vrij snel nadat wij onze tuin kregen 
toegewezen hebben ze mij gestrikt voor 
de terreincommissie. We zitten tenslotte 

bij een vereniging, het woord zegt het 
al. Het brengt de leden wat dichter bij 
elkaar. Het is in ieder geval een 
gezellige meute daar tegen den dijk.

Naast het tuinieren verzamel ik sloop- 
en afvalhout, waar ik vogelhuisjes, in 
allerlei stijlen van maak. Ook speel ik 
van kinds af aan piano, waar ik mijn 
emoties in kwijt kan. Ook Leontine is 
actief, niet alleen op de tuin maar ook in 
de mantelzorg. En wat onze 
gezondheid betreft, hebben we wat 
beperkingen, maar proberen wij in vorm 
te blijven door regelmatig te gaan 
sporten.

Tot slot willen wij iedereen bedanken, 
die op welke manier dan ook, heeft 
bijgedragen aan het plezier, zoals wij 
dat beleven op onze tuin.

Beste redactie

 
Hierbij een foto van mijn 

kinderen die op jonge leeftijd al 

zeer geïnteresseerd zijn in het 

clubblad.

 
Groetjes Gertine van Tilborgh



 Deze plant vindt zijn oorsprong in 
Noord-Amerika, maar doet het bij 
ons ook heel goed zowel in de 
zandgrond als de kleigrond. De 
bloemen groeien eerst in grote 
trossen en zijn zalm tot roze van 
kleur, ook hebben ze een 
overheerlijke geur.
De knoppen groeien in een bolvorm, 
vervolgens gaan de trossen hangen. 
Hierna vallen de bloemen af en 
komen er de zaaddozen aan die 
langzaam uitgroeien naar een 
Papegaaivormige vrucht waaraan 
deze ook zijn naam aan dankt.    
                                                                                                          
De vrucht scheurt na rijping open en 
massa’s pluizen/zijde komen 
tevoorschijn. Per doos heb je toch al 
gouw een flinke hans vol pluizen.
                                                                                                                                                                                                                     
Opengesprongen zaaddozen met zijde.
Zowel de bloem als de vrucht zijn 
bijzonder.                                                                                                                                                                                                                                          
Voor de culinaire mensen onder ons, de 

bloemknoppen, roze bloemen, scheuten 
zijn eetbaar.

Gekookte bloemknoppen smaken iets 
zoet en fris als peultjes.                                              
Jonge scheuten kunnen tot een lengte 
van maximaal 20 cm. geoogst worden 
en doen sterk aan asperges denken, 
maar zijn een tikje bitterder. Maar 
smaken verschillen, toch. 
 
Het is een is een prachtige plant in de 
tuin, mits de nodige 
voorzorgsmaatregelen worden 
genomen.  
De plant is redelijk winterhard. De kleur 
van de plant is middengroen met 
roodpaarse bloemschermen.                                                                                                                                                      
Hij groeit tot ongeveer 80 – 120 cm. 
hoog. Bloeitijd is van juli tot oktober.                                                                                                                                                                                                
Hij trekt bijen en vlinders aan.                                                                                                                       
                                                                                                                       

Frans Linnenbank

Papegaaiplant



Hoe is het met de bijen van 
Nellie en Cees?

In de winter blijven de bijen lekker in de 
kas. Daar doen ze zich tegoed aan hun 
eigen honing om de winter door te 
komen. Nellie en Cees hebben de kas 
goed afgedekt zodat het vlieggat goed 
openblijft. Want ondanks dat het winter 
is vliegen de bijen soms op een zonnige 
dag uit. Ze doen dan de zogenaamde 
reinigingsvlucht. Daarbij legen ze hun 
darmen en tussendoor ruimen ze ook 
de kas nog op. Het blijven bezige bijen, 
een mooi en zeer nuttig volk!

Hele grote bloemkolen

Dit najaar had Piet van Geenen wel 
een hele grote bloemkool geteeld.
En die van Siem van Veen mocht er 
ook wel zijn!

Bloemkool van Siem



Hartelijk bedankt sponsoren en fijne feestdagen!




