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Voorwoord 
  door Jac Claasen

Mens en maatschappij zijn in 2020
 in ernstige mate geraakt door 
Covid-19, het coronavirus. 
In de afgelopen 10 maanden hebben 
alle media bol gestaan van de ramp 
veroorzaakt door dit nieuwe virus. 
De ontwikkelingen m.b.t. een medicijn 
zijn hoopvol. 
Laten we hopen dat in 2021 een 
effectief medicijn gebruiksklaar 
is voor massale toepassing. 
Daar ziet het wel naar uit.

Als Volkstuindersvereniging verkeerden 
wij in de buitengewoon gunstige 
omstandigheid dat (bijna) al onze 
activiteiten zich afspelen in de buitenlucht. 
Dat betekent dat alle normale activiteiten 
m.b.t. het volkstuin gebeuren doorgang 
hebben gevonden. Er is gezaaid, gewied, 
geoogst en al dan niet gewroet in de 
grond om de grond weer voor te bereiden 
op het nieuwe seizoen.

Gezamenlijke beleving
Toch ontbreekt er iets. En dan doel ik niet 
op de uitvoering van de gezamenlijke 
werkzaamheden, dienende tot meerdere 
eer en glorie van ons complex, neen, het 
gaat meer om de al dan niet gezamenlijke 
beleving van onze hobby om met de 
handen in de grond te zitten. We kletsen 
nog steeds als tevoren, stemmen worden 
verheft om iets duidelijk te maken en er 
vindt altijd wel een ruilhandel plaats van 
wat de een over heeft en de ander tekort 
komt.

Het gezamenlijk koffie drinken op 
anderhalve meter afstand is toch van een 
heel andere beleving dan het met vier of 
vijf man in een schuurtje gepropt te 
worden om de koffie op te slurpen. Onze 
open dag t.g.v. het 40-jarig bestaan is ook 
een jaar opgeschoven en de algemene 
ledenvergadering in het voorjaar  heeft 
geen doorgang gevonden. Begrijpelijk 
allemaal, gezien de leeftijden en daarmee 
gepaard gaande kwetsbaarheden. Maar 
wees gerust, het bestuur zal, als de tijd 
daar is, u uitgebreid informeren. En ook 
een open dag komt er dan weer aan.

Het afgelopen seizoen is bevredigend 
verlopen. De lange duur van de 
warmtegolf hebben we voortreffelijk op 
kunnen vangen door het massale en 
effectieve gebruik van de waterleiding.  
Het is gebleken dat het systeem geen 
moeite heeft met het grote waterverbruik 
door tientallen mensen. 
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Zijn er meer dan dertig volkstuinders 
bezig met water geven, dan is achterin in 
de ringleiding (tuinnummers 2 -20) een 
aanzienlijke vermindering van de 
waterdruk te constateren. Dit is een maal 
voorgekomen. De handpompen zijn 
opnieuw geïnstalleerd en dat blijft de 
komende jaren ook zo. De wachtlijst voor 
een perceel op ons complex nam een 
onverantwoorde lengte aan. Het is niet 
verantwoord om potentiële gegadigden 
voor een tuintje op ons complex langer 
dan drie jaar te laten wachten. Daarom is 
tijdelijk het inschrijfformulier op onze 
website verwijderd. En de tuinen zijn weer 
toegewezen. Kortom, wij, bestuur en 
commissies, doen ons best om te zorgen 
dat we volgend jaar uit de startblokken 
kunnen schieten als het zover is.

Het bestuur wenst iedereen, leden, 
donateurs en adverteerders, fijne 
kerstdagen en een goede en mooie 
jaarwisseling. Maar vooral een goede 
gezondheid, die nodig is om van het jaar 
2021 een mooi jaar te maken.

Het bestuur:
Jac Claasen, Nev Ayazalp, Nico van 
Meer, Elly van Daal en Hans van de Lee.
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Wist u dat! 
door Siem van Veen

Zaaien in januari in de kas
We bij open weer, begin januari, reeds 
kunnen beginnen met het zaaien van 
spinazie en raapstelen onder glas.
Voor spinazie gebruiken het ras breedblad 
Scherpzaad zomer en 1½ eetlepel zaad is 
voldoende voor een vierkante meter. We 
adviseren het zaad op regels te zaaien om 
later, bij het oogsten, minder bladverlies te 
hebben. Ook het voorkiemen van de zaden 
geeft een betere opkomst.
De raapstelen zaaien we op regels en 1½ 
theelepel is voldoende voor een strekkende 
meter. We kunnen raapstelen ook in kleine 
potjes, Ø 7 of 8 cm, zaaien en na opkomst 
de inhoud van deze potjes voorzichtig 
overzetten op de plaats die we in gedachte 
hadden. Het voordeel van deze methode is 
dat de oogst heel makkelijk is. 

Fruitbomen snoeien
We bij openweer, in januari, (het mag niet 
vriezen) onze fruitbomen kunnen snoeien.  
Er is op internet heel veel te vinden hoe een 
bepaald ras gesnoeid moet worden.  
Ga niet zomaar wat weg knippen want elk 
type boom en ras vraagt een andere 
benadering.  
Probeer een evenwicht te krijgen tijdens de 
snoei dan komt er voldoende licht in het hart 
van de boom en draagt bij aan een betere 
oogst.

Thuis zaaien in januari
We in de loop van januari, in huis, sla, 
andijvie, paprika en zomerprei kunnen 
zaaien. Onze zaadprijslijsten geven veel 

informatie over de ras eigenschappen die 
onze keuze kunnen vergemakkelijken. Ook 
de prijslijst van onze huisleverancier van der 
Wal geeft voldoende informatie of kijk eens 
op het internet wat de ras eigenschappen 
zijn voor het ras van uw keuze,

Vroege tuinbonen
Door de klimaatverandering, onze 
tuinbonen eerder kunnen leggen.  
Afgelopen seizoen zijn er veel oogsten 
mislukt. De tuinbonen stonden goed in bloei 
maar door de extreme warme periode vond 
er geen bevruchting plaats en bleef er 
weinig over om te oogsten.  
De tuinders die eerder gezaaid hadden 
waren dit probleem voor en hebben goed 
geoogst.

Aardappelziekte
Er ook bij de oogst van de aardappelen 
gemopperd is over zieke aardappelen. 
Vooral de “oude” rassen waren hiervan het 
slachtoffer.  We adviseren u over te gaan 
naar een ras welke resistent is tegen de 
aardappelzieke, de nu aangeboden rassen 
zijn van een dusdanige kwaliteit dat een 
nieuwe keuze maken niet moeilijk is. Onze 
inkoopcommissie zal proberen u van de 
goede informatie te voorzien

Eerder zaaien
Door de klimaatveranderingen we wat 
eerder in kunnen spelen op de geboden 
kansen.  We kunnen in de toekomst 
mogelijk wat eerder beginnen met zaaien, 
gebruik deze mogelijkheid.



 

Van de penningmeester 
Contributie en tuinhuur
De facturen voor de contributie en tuinhuur 
zullen rond 15 januari 2021 per email 
verstuurd worden. De tarieven zijn 
ongewijzigd en bedragen:
Contributie: € 27,00
Grondhuur: 0,26 per m2
Derde termijn waterleiding: € 15,00

Waarborgsommen en entreegelden worden 
op een aparte factuur in rekening gebracht. 
Let op: de rekeningen worden uitsluitend 
per email verstuurd. 

De leden zonder email en dat zijn er twee, 
ontvangen de factuur in de brievenbus.

Uiterste betaaldatum: 31 maart 2021. 
Bij betaling na deze datum brengen we 
€ 10,00 boete in rekening.
Lukt de betaling in een keer niet voor 1 april 
2021, neem dan tijdig contact op met de 
penningmeester en mail dan naar 
vtvwaalwijkbestuur@gmail.com. 
Dan lossen we dit samen op.

Met vriendelijke groet,
Jac Claasen, penningmeester
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Welkom Adri! 
door Siem van Veen

Door het overlijden van onze trouwe 
medewerker en collega in juli 2020, 
Tiny Pulles, zochten we naar een geschikte 
persoon om hem te vervangen. 

Adri Kivits, perceel 3, was bereid om deze 
plaats in te nemen. Wij, leden van de 
inkoopcommissie, zijn blij dat we weer een 
volledige bezetting hebben.
We wensen Adri een fijne tijd bij onze 
commissie.



 Tip: spreiden van de oogst  
door Jac Claasen

Het komt u misschien bekend voor, de hele 
inhoud van het zakje zaad wordt in een keer 
in de voor gekieperd. En dan gaat het niet 
alleen om de boontjes, maar ook om 
bietjes, de vele soorten sla, spinazie etc. 
Met als gevolg dat de hele oogst ook in een 
keer op de stoep valt. Dat willen we niet.

Doorlopend zaaien is het kernwoord. Dat wil 
zeggen dat de inhoud van het zakje met 
zaad meerdere keren in kleine 
hoeveelheden wordt toevertrouwd aan de 
rulle grond. Dat geldt zeker voor kroten. 
Jonge bietjes smaken immers het lekkerst. 
Dus zaai in april een rijtje, vier weken later 
nog eens etc. Na 12 weken komen de 
eerste jonge  bietjes van het land en dat is 
een feest. Bijkomend voordeel: de rijtjes 

kunnen dan ook wat dichter op elkaar gezet 
worden.

Gespreid zaaien is met name  van belang 
bij het telen van sla. Al die kroppen sla zijn 
onmogelijk te verorberen. Weggeven? Ja, 
natuurlijk. Maar dan nog, er blijft zoveel 
staan. Om door te schieten?  De eerste 
plantjes sla kopen we in mei bij de 
inkoopcommissie. Daarna worden om de 
drie of vier weken  tien of twaalf zaadjes in 
een potje gezaaid. Gebruik potgrond en 
voeg daar wat vochtig wit zand ( scherp 
zand) aan toe. U kunt dan probleemloos 
allerlei soorten sla uitproberen.
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Koolsalade is niet alleen lekker in de 
zomer bij de barbecue maar ook tijdens 
het kerstdiner of bij het gourmetten. 
Voor een echte ‘Kerst Koolsalade’ kun je 
er cranberry’s of rozijnen en gehakte 
walnoten aan toevoegen.

Ingrediënten 

8 personen
  
6 el mayonaise
4 el witte wijnazijn
2 el grove Zaanse mosterd
2 el vloeibare honing
300 g verse rode kolen
300 g gesneden witte kool
1 rode ui
1/2 appel
1 winterpeen
1 el verse platte peterselie

Bereidingswijze 
Meng voor de dressing de mayonaise met 
de witte wijn azijn, grove mosterd, honing 
en peper en zout naar smaak. Snijd of rasp 
de rode, witte kool en halve appel fijn, 
snipper de ui, snijd de wortel julienne of 
rasp deze en hak de peterselie fijn. Meng in 
een saladekom de rode kool, witte kool, 
rode ui, wortel en peterselie goed door 
elkaar. Meng de dressing erdoor.

Bereidingstip:
Als je de dressing pas op het laatste 
moment toevoegt, blijft de koolsalade lekker 
knapperig.

Kerst Koolsalade 
door Jeroen Berendsen
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 Met de teeltplanner zie je gemakkelijk welke groenten, kruiden en groenbemesters je 
per maand kunt zaaien. Dat is handig als je snel van start wilt met jouw (biologische) 
moestuin of kruidentuin! Vroeg in het voorjaar zaai je onder glas (kas of zaai-bakje) 
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en vanaf mei kunnen veel soorten direct in de volle grond gezaaid. Zaai het hele jaar 
door om steeds te blijven genieten van het telen en oogsten van verse kruiden en 
gezonde groenten uit eigen tuin. Veel plezier met het tuinieren
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De laatste jaren zien we meer en meer 
fruitbomen op ons complex 
verschijnen. Dat valt lang niet altijd 
mee. Het snoeien en verzorgen van 
fruitbomen roept de nodige 
vraagtekens op: Hoe moet je een 
appel- of perenboom snoeien? Moet je 
snelgroeiende twijgen aan de stam 
snoeien? En, wanneer moet je 
snoeien? Op deze pagina’s krijg je 
antwoord op veelgestelde vragen.

Een perenboom kun je op verschillende 
manieren snoeien, maar gebeurt vrijwel 
hetzelfde als bij een appelboom. De 
bedoeling is een evenwichtige vorm te 
ontwikkelen en de hoeveelheid 
gesteltakken te minimaliseren. Voor een 
hogere oogst moet je de ontwikkeling van 
vruchtlot en spoortjes stimuleren. Bekijk 
op  Youtube de talloze filmpjes voor meer 
informatie over het snoeiproces. Snoeien 
kun je nu eenmaal niet van papier leren.

Hoe fruitboom te snoeien
Hoe snoei je een appel- of appel- of 
perenboom? Doorloop de volgende 
stappen:

Snoeiperiode: Begin december tot eind 
februari moet je snoeien
Behoud hier en daar kleine scheutjes met 
eindknop (goed voor vruchthout)
Knip het laatste scheutje op een gesteltak 
ongeveer 2 tot 3 centimeter af

Eerste jaar: Snoei alles weg tot circa 4 of 
5 gesteltakken
Snoei takken die naar binnen en verticaal 
groeien
Om de leivorm te creëeren kun je de twee 
grote takken naar beneden spannen
Tweede jaar: Behoud 3 tot 4 takken tot 
een totaal van 8 gesteltakken
Verwijder kruisende takken, waterloten of 
dode takken. In het tekeningetje hiernaast 
ziet u wat de gesteltakken zijn.

Fruitbomen snoeien 
door Jac Claasen



 
Een gesteltak is 
een hoofdtak die het gestel 
(=geraamte of frame) vormt 
van een boom of struik. De 
gesteltak wordt gevormd op 
de plaats waar de stam van 
de boom gaat vertakken. 
De hogere gesteltakken 
zitten op de plaats waar 
de harttak vertakt. De 
gesteltak vertakt weer in 
dunnere takken, die op hun 
beurt ook weer vertakken. 
De vorm van de boom 
wordt gevormd door de 
gesteltakken.

Jonge fruitbomen
Bij een jonge fruitboom is 
het belangrijk dat er zo 
min mogelijk fruit aan het 
einde van de takken komt 
te zitten. Als je een jonge 
boom niet direct snoeit, dan 
gaat deze aan het einde van een scheut 
vruchtknoppen maken. De takken gaan 
dan door het gewicht van het fruit 
doorhangen waardoor je veel ‘afhangend 
hout’ krijgt. Dit zijn takken die later als 
eerste zullen afsterven. Je moet er voor 
zorgen dat de takken zoveel mogelijk 
schuin omhoog groeien. Je krijgt dan 
sterke takken die later veel vrucht kunnen 
dragen zonder door te zakken.

Wanneer appel- of perenboom snoeien
Bij appel- en perenbomen kun je een 
winter- en zomersnoei toepassen. In de 
winterperiode (december t/m februari) 
vindt een drastische snoei plaats waarbij 
je dikke oude takken wegsnoeit. Als je 

tijdens de winterperiode snoeit mag het 
niet harder dan -5°C graden vriezen. 
Rond juni kun je nog een kleine 
zomersnoei houden waarbij je 
snelgroeiende omhoog gerichte takken 
(waterloten) verwijdert. 

Wat bij iedere snoeibeurt weggenomen 
wordt zijn:
 
• Gebroken en dode takken 
• Takken die dwars door de kroon 
  groeien 
• Waterloten en sterke zuigers  
• Wildopslag (onderaan de stam) 
• Zieke takken 
• Scheurende takken
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Let op: in april, mei en juni mag je 
absoluut niet snoeien m.u.v. de waterloten 
omdat je dan de ontwikkeling van nieuwe 
knoppen verstoort.

Veelgestelde vragen
Moet je de waterloten van een appel- of 
perenboom snoeien?  
Absoluut, waterloten nemen 
voedingstoffen af die de groei van een 
appel- of perenboom belemmeren. 
Waterloten moeten in juni (of juli) 
weggesnoeid worden.

Wat voor snoeigereedschap moet je 
gebruiken?  
Afhankelijk van de dikte, gebruik je een 
snoeischaar, snoeitang of handzaagje.

Op wat voor wijze kun je perenbomen 
aanplanten? 
Bij perenbomen kun je laagstam, halfstam 
en hoogstam aanplanten.

Let op: op ons complex ‘De goede aarde’ 
is alleen laagstam of struikvorm 
toegestaan. Erg in opkomst zijn de 
fruithagen, een onderwerp waarover veel 
te vertellen is. De komende uitgave 
komen we daarop terug. En zullen we ook 
wat vertellen over de verschillende 
soorten appel- en perenrassen

Hoe ga je om met overhangende 
takken?
Om overlast te voorkomen dienen de 
nieuwe boompjes 1 meter van de 
erfafscheiding geplant te worden. Zie 
artikel 28 van het huishoudelijk reglement. 
Dan nog komt het voor dat takken de 
erfgrens overschrijden. Het ‘lijdende’ erf 
mag dan de takken verwijderen voor 
zover deze zich op zijn perceel bevinden 
( ‘Eigen richting’). Overigens wij gaan er 
van uit dat beide volkstuinders dit met 
elkaar bespreken en  uitvoeren. 
Een kwestie van goed buurmanschap. 
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Hoop 
door Gerard van Mierlo 

Een moestuinder moet van nature een 
optimist zijn en moet vertrouwen hebben 
in de toekomst. Waarom zou je anders al 
die moeite doen? Als je een zaadje in de 
grond stopt, dan doe je dat met de ver- 
wachting dat het kiemt en gaat groeien. 
Tijdens het zaaien denk je al aan het 
eindresultaat na een aantal weken. Je 
moet constant vooruit plannen en alles 
staat in het teken van de toekomst.

Zelfs in deze wintertijd. Er valt weinig meer 
te oogsten, het wordt kouder en vaak is het 
guur en donker. Toch is er best veel activiteit 
op het volkstuincomplex. Want in de winter 
vinden de voorbereidingen plaats voor het 
volgende groeiseizoen. De knoflook is al 
geplant en komt zelfs al boven de grond, 
evenals bloembollen. De gladiolen en 
dahliaknollen zijn er daarentegen net 
uitgehaald. Er wordt champost en mest 
gereden, gespit, getimmerd en gebouwd. 
Allerlei dingen te doen zodat we ons 
volgend jaar weer  helemaal kunnen richten 
op zaaien, planten en oogsten. 

Zo heb ik de ramen van ons kasje grondig 
schoongemaakt. Dan scheelt een heleboel 
licht. Het kasje is in de olie gezet en de 
buitenkant van het huisje is weer geteerd. 
Binnenkort het gereedschap schoonmaken 
en slijpen/wetten. De nieuwe indeling van 
de tuin is gemaakt en binnenkort kunnen we 
weer zaden gaan bestellen en over niet al 
te lange tijd kan er zelfs al weer thuis 
gezaaid worden. Nu al gloort het prettige 
vooruitzicht van het nieuwe jaar. 

 

Een van de tegenvallers van het afgelopen 
jaar heeft eigenlijk niets met groeien en 
bloeien te maken. 
In 2019 hadden we in de bramenstruik in 
onze tuin een putternestje. Met resultaat 
want er vlogen 4 jongen uit. Dit jaar was het 
putterpaartje weer druk aan het bouwen 
aan een nieuw nestje, bijna op dezelfde 
plek. Toen ik de volgende dag op de tuin 
kwam, lag een van de putters dood in onze 
kas. Hij was blijkbaar naar binnen 
gesukkeld en tegen de ramen gevlogen. 

De wederhelft heeft nog een paar dagen 
vergeefs zitten roepen. Helaas, einde 
verhaal voor het nestje. 
De dode putter heb ik mee naar huis 
genomen en in de diepvries gelegd. Wat 
later heb ik hem op laten zetten bij 
Taxidermie Van der Ven in Waalwijk. 



 

Een paar weken geleden was het klaar.. 
Zo heeft dit mooie vogeltje nog een 
tweede leven en kan ik er nog jaren van 
genieten. Hopelijk komt er in 2021 weer 
een nieuw paartje nestelen in onze tuin. 
 
Ik droom nu al van het nieuwe seizoen 
in het nieuwe, veelbelovende jaar. 
We blijven optimistisch. 
Allemaal fijne feestdagen gewenst en 
een gezond en gelukkig 2021 ! 
 
Gerard van Mierlo, tuin 36
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Deze editie 25 van ons clubblad is gemaakt door:
Jeroen Berendsen met bijdragen van Gerard van Mierlo, Jac Claasen, Siem van Veen 
en Jeroen Berendsen.
De foto’s zijn gemaakt door, Gerard van Mierlo, Marion Willems en Jeroen 
Berendsen.
Dit clubblad verschijnt 3 à 4 keer per jaar.

Vereniging: Volkstuinders Vereniging Waalwijk
Complex: De goede aarde

Weteringweg 31
5145 NN  Waalwijk

Bestuur en correspondentie:
E-mail : vtvwaalwijkbestuur@gmail.com
Internet : www.volkstuinderswaalwijk.nl

Colofon  
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Hartelijk bedankt sponsoren en hele fijne feestdagen! 




