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Het jaar 2021 is voor ons als 
volkstuinders alles bij elkaar niet 
tegengevallen. 
De wereld rondom ons gaat gebukt 
onder de gevolgen van een 
wereldwijde pandemie: het coronavirus 
( Covid-19) met alle gevolgen van dien. 
Dagelijks worden we geconfronteerd 
met te weinig inentingen, te late 
inentingen of in het geheel geen 
inentingen. Bepaalde kwetsbare 
groepen worden zwaar getroffen. Ook 
op ons complex zijn leden in meer of 
mindere mate getroffen door het virus. 
We zijn er van op de hoogte dat, als we 
maar voldoende afstand houden, we 
gerust onze gang kunnen gaan in de 
frisse buitenlucht. En dat hebben we 
dit jaar ook zeker weer gedaan en 
daarmee vormen we als vereniging een 
eenzame uitzondering in de grote 
massa aan clubs en verengingen die te 
lijden hebben aan alle verboden.

Terugkijkend kunnen we constateren dat 
het natte voorjaar zijn sporen na heeft 
gelaten. En wat voor sporen! We hebben 
allemaal last gehad van de grote 
hoeveelheden kleine naaktslakjes die 
alles wat er enigszins groen uitzag en zijn 
kop boven de grond uitstak, met smaak 
verorberden. Dan konden we weer voor 
de tweede of zelfs derde keer aan de slag 
met zaaien. Toch, de aanhouder wint en 
in de loop van het tuinjaar is met verve 
geoogst. Het is ook duidelijk geworden 

dat we de oude aardappelrassen nu eens 
eindelijk moeten laten voor wat ze zijn. Er 
zijn de laatste jaren tal van nieuwe rassen 
op de markt gekomen, die tegen een 
stootje kunnen. Volkstuinders, sommigen 
dan, zweren bij wat ze al tientallen jaren 
poten en zijn weinig veranderingsgezind. 
Beste mensen, informeer eens bij de 
inkoopcommissie, die kan u uitstekend 
informeren over minder ziektegevoelige 
rassen.

Sinds de Grote Verhuizing in 2014 is er 
weinig verloop geweest op ons complex. 
In 2020 en 2021 zien we een kentering en 
heten we weer ieder jaar weer vijf, zes of 
zeven dappere nieuwkomers op onze tuin 
welkom. Zij beginnen aan het Grote 
Avontuur van het kweken van groenten, 
bloemen of appels en peren. Tegen 
beginners of starters zeggen we altijd: 
informeer, informeer. Bij uw buurman of 
buurvrouw, aan de commissieleden of 
bestuur. De informatie op internet is 
oneindig en inzichten veranderen. 
Permacultuur, niet meer spitten en werken 
in vakken, is sterk in opkomst. De 
voordelen zijn enorm en de afnemende 
gezondheid is geen reden meer om te 
stoppen. En dat juichen we uiteraard toe. 
In het verenigingsgebouw staat een 
grelinette of woelvork  voor algemeen 
gebruik.

Een bedreiging (sic) voor ons complex is 
de oprukkende industrie. We zijn niet voor 
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niets verplaatst naar de uiterste rand van 
de gemeente Waalwijk. Van Mossel is 
inmiddels begonnen met de realisatie van 
een reusachtig logistiek complex, ten 
zuiden van de Weteringweg, met een 
zichtlocatie aan de Maasroute en ook 
CTP, een mega logistieke dienstverlener, 
wil in Waalwijk een grootschalige campus 
van tientallen hectaren groot ontwikkelen. 
Dat betekent dat de komende jaren ons 
vrije uitzicht over de polders steeds verder 
ingeperkt gaat worden. Jammer. Maar het 
was bekend. Hoe dan ook, de 
ontwikkelingen moeten we in de gaten 
houden en vooral de realisatie van een 
groene zone waar ons complex onderdeel 
van uitmaakt, is van groot belang, niet 
alleen voor ons volkstuinders, maar voor 
alle inwoners van Waalwijk.

Tot slot, eind juni is bodemonderzoek 
gedaan naar de aanwezigheid van PFAS 
in en rondom ons complex. Er zijn op 
negen plaatsen grondmonsters genomen 
en daaruit zijn drie mengmonsters 
samengesteld. De conclusie is 
geruststellend. Wij gaan door het onze 
tuintjes op het huidige perceel

Wij wensen u, alle leden van onze 
verenging met partner, kinderen en 
verdere familie een gezond, voorspoedig 
en vruchtbaar 2022. 

Het bestuur.
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Het laatste clubblad 
door Jac Claasen

Een korte historie. Het allereerste 
clubblad zag in 2013 het licht. Een 
initiatief van Ed Maas, Kees Mans, 
Joepie Hilenaar en Els de Bont. 
Twee A-viertjes dubbelgevouwen.

Het hoofdartikel.
 ‘Er is hier ontzettend veel werk verzet, 
maar ook ontzettend veel gesauweld, 
gekletst en gemauwd over het weer, op dun 
buurman die zunne tuin wir nie goed 
bijhield, over de regen die te veul viel, op de 
zon die te hard scheen, op het bestuur dè 
wir es nie begreep wat ze nauw aan ut 
doen ware, om de kruiwaogus die al 
wekenlang meej kapotte baanden stonde, 
om de heg die nog nie geknipt waar, om de 
luis in de tuinbonen, om het slot in de poort 
dè nie ope ging, om ut onkruid op de 
middenpad, om de accuus van dun trekker 
die nie opgelaaje ware, over dun boerekool 
die onder de witte luis zaat en niet te vrete 
waar, over die verrekte woelmuize die alles 
opvraate, wie de miste aardbeie er aaf 
haolde, over diejen overbuurman die er niks 
van kon, over dè leuk vrouwke van 
aachter…
Stel je eens voor dat ons nieuwe complex 
dan zo geweldig wordt, dat we niks mir te 
mauwe hebbe. Is een volkstuintje dan nog 
wel leuk?’

Nu, acht jaar weten we dat er weinig 
veranderd is. Wat wel veranderd is, is ons 
clubblad. Vooral toen Jeroen Berendsen de 
lay-out voor zijn rekening ging nemen. En 
dat was al vrij snel. Jeroen maakte van elke 
uitgave een fraai product. De inhoud van de 
artikelen kwam door de fraaie, 
professionele vormgeving nog meer tot zijn 
recht.  

Jeroen moet er mee stoppen, helaas, het 
werk aan het clubblad valt niet meer te 
combineren met de drukte van zijn 
professie als digitaal beeldbewerker. 
Jeroen, van harte bedankt voor je inzet en 
het vele werk voor de vereniging. 
De vereniging is zich aan het beraden hoe 
de overdracht van informatie in de toekomst 
kan plaats vinden. Internet is een vluchtig 
medium, maar het zal toch wel die richting 
op gaan. U hoort van ons.
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Compost  maken 
door Ad van Brunschot

Over de voordelen/nadelen van het 
maken van compost zijn al vele boeken 
geschreven, veel websites gemaakt, veel 
YouTube-films gemaakt, enz. Dus daar 
hoef ik het niet over te hebben.

Ik heb nagedacht over de verwerking van 
de compost om die klaar te maken voor 
gebruik op de tuin. Vaak liggen er takken 
onderop om lucht toe te laten en liggen er 
grotere takken als tussenlaag. Deze 
takken zijn vaak nog niet helemaal 
verteerd en omgevormd tot compost. Bij 
het scheppen van de compost kun je er 
de grotere delen natuurlijk met de hand 
uithalen, maar daar kun je ook iets op 
verzinnen. Bijvoorbeeld, zeven met een 
handzeef. Dat heb ik ook gedaan maar 
met een composthoop van ca. 1 m3 is 
dat best veel werk. Die m3 is natuurlijk wel 
geslonken maar de helft blijft er toch wel 
over om te zeven. Nog steeds veel 
natuurlijk.

Enkele avonden zoeken op Internet en 
kijken op YouTube bracht me op het idee 
om een soort trommel van gaas te maken 
die op een onderstel ligt. En geloof me, 
YouTube is een haast onuitputtelijke bron 
van voorbeelden, ook voor compostzeven. 
Ik heb gekozen om van 2 fietsvelgen een 
soort trommel te maken van gaas. Dit dan 
op een onderstel met ondersteunend 
wieltjes. En dan ligt dit geheel op een 
kruiwagen.

De trommel heb ik dus gemaakt van 2 
fietsvelgen, met als eis dat ze beiden van 
dezelfde maat moeten zijn en recht. Ik heb 
alle spaken verwijderd en aan de 
binnenzijde het gaas vastgemaakt met tie-
rips door de spaakgaten. Ik heb gekozen 
voor gaas met openingen van 12 mm. 
Belangrijk is om dit gaas recht in de velgen 
te monteren, de trommel mag zeker niet 
gaan slingeren. 
Op een frame heb ik 4 wieltjes (van de 
Action) gemaakt waar de trommel op kan 
rollen. 

Van het maken van de compostzeef heb ik 
een video gemaakt die u kunt vinden op 
www.youtube.com, zoeken op 
‘compostzeef’ en mijn naam ‘Ad van 
Brunschot’.
Ik heb de zeef nu enige jaren in gebruik en 
binnenkort begin ik aan de compostzeef 2.0 
met meer aandacht voor het opvangen van 
de gezeefde compost en voor het 
opvangen van de grotere stukken. Nu valt 
er nog een groot deel op de grond en dat 
moet beter. Ook ga ik een aandrijving 
maken met behulp van een 
accuboormachine. 
Voor vragen of een demonstratie bent u 
altijd welkom op tuin 62.



 Al decennia lang een van de meest 
besproken teelten op onze volkstuinen. 
Een ieder heeft in de loop der tijd zijn 
eigen methode ontwikkeld en steevast 
een keuze gemaakt in de te poten 
rassen. Voor de vroege aardappelen 
werd ras A gekozen en voor de latere 
oogst ras B of C.   

Meestal pakte de keuze die we gemaakt 
hadden goed uit. In toenemende mate, 
veroorzaakt door veranderende 
weersomstandigheden zoals veel regen in 
het voorjaar en andere tempraturen, 
werden we in eind mei en in juni 
geconfronteerd met de vervelende 
aardappelziekte (phytophtora infestans) een 
schimmel die een deel van de oogst 
verloren doet gaan.                                                                           

De aantasting verschilde van jaar tot jaar 
maar ondanks onze inzet en verzorging 
ging toch een deel van de oogst verloren. 
Ook de beroepskwekers werden met de 
zelfde problemen belast en met 
toenemende belangstelling werd er gezocht 

naar een oplossing. De vraag werd gesteld: 
Hoe kunnen we deze schimmel bestrijden? 
Verschillende chemische middelen werden 
uitgeprobeerd. Vele kilo’s 
bestrijdingsmiddelen werden op onze 
aardappelvelden gespoten met wisselend 
successen. Dit blijkt uiteindelijk niet de 
oplossing. Maar wat dan wel? 

Veel landbouwuniversiteiten en hoge 
scholen, in Europa en Amerika, begonnen 
onderzoek te doen om, voor onze kwekers 
een groot probleem, een oplossing te 
vinden. Deze ziekte teisterde de oogst al in 
het begin van de negentiende eeuw, met 
als diepte punt de Ierse hongersnood 1845 
tot 1850 waar veel mensen omkwamen 
door honger. Deze hongersnood was de 
aanleiding voor een grote Ierse 
volksverhuizing naar het nieuwe, 
onbekende land, Amerika. Uiteindelijk, door 
grote inspanning van scholen en kwekers, 
werd er gezocht naar rassen enof middelen 
waardoor de aardappelen veel minder 
vatbaar waren voor deze ziekte.
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Na veel teleurstellingen zijn er, de laatste 
jaren, enkele rassen op de markt gekomen 
die een bepaalde resistentie hebben tegen 
een aantal stammen van deze ziekte. Men 
blijft op zoek naar rassen welke 100 % 
resistent zijn. 

Gelukkig zijn er ook rassen beschikbaar 
gekomen voor ons volkstuinders. Nu nog 
durven over te stappen. Een aantal collega 
volkstuinders hebben dit de laatste jaren 
gedaan. Natuurlijk werd er tijdens de oogst 
een enkele zieke knol gevonden maar er 
werd niet 30 tot 50% of meer weggegooid. 

Welke rassen zijn beschikbaar voor ons 
als volkstuinders?                                                                              
Vitabella L9-K9,  Alouette L9-K9, 
Carolus L9-K9, Connect L9-K9, Cammeo 
L10-K10, Sevilla L10-K10, Sarpira L10-K10
(L = loof en K = knol hoe hoger het cijfer 
des te meer bescherming).                                      

Natuurlijk , als u gaat zoeken op het internet 
vind u meer rassen maar ondanks de soms 
mooie teksten 100 % resistentie is er, nog, 
niet. 

Waar kunnen we deze rassen kopen? 
Onze inkoopcommissie heeft al veel jaren 
een relatie met de Firma van der Wal. Deze 
firma heeft een aantal rassen in hun 
assortiment welke een resistentie hebben 
tegen de aardappelziekte. Medio december 
ontvangt u een uitgebreide informatie over 
deze en nog meer rassen via de mail. 
Indien u dan met vragen blijft zitten willen 
we alles proberen deze voor u te 
antwoorden.

Houdoe ! 
door Jeroen Berendsen

Dit is het laatste clubblad van mijn hand. 
Vanmiddag heb ik nog wat foto’s 
gemaakt voor deze uitgave 
Ik ga deze mooie plek wel missen. 
Ons groene  complex lijkt een beetje op 
dat kleine Gallische dorpje dat stand 
houdt tegen de overheersing van de 
Romeinen. En die rare jongens zijn nu 
dan de oprukkende industrie.

Het is best bijzonder dat zoveel 
verschillende mensen op hun eigen 
manier maar ook samen met veel 
enthousiasme hun hobby uitoefenen.
Dus iedereen bedankt en ga zo door!

Helaas ben ik gestopt met de moestuin 
en daarmee  ook met het clubblad.
Ik wil alle mensen bedanken die altijd 
mooie artikelen en foto’s hebben 
aangeleverd.

Speciale dank en succes voor moestuin 
compagnon Gerard.

Fijne feestdagen en tot ziens!
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Winterklaar 
door Gerard van Mierlo

Een van de leuke dingen van een 
volkstuin is de grote diversiteit in tuinen. 
Ook in de herfst en winter zijn er 
verschillen in aanpak. Iedereen heeft zijn 
eigen fantasie en methodes om de grond 
zo goed mogelijk voor te bereiden op het 
volgende seizoen.

Veel hangt af van wat er gezaaid, gepoot en 
geplant gaat worden. Kolen hebben nu 
eenmaal meer voeding nodig dan 
peulvruchten. En waar komen de 
aardappelen? Ook tijd en geld kunnen 
redenen zijn om veel of weinig te investeren 
in het winterklaar maken van de tuin. Mest 
erin of erop?  Biologische of gewone 
stalmest? Champignonmest erover? Spitten 
of mulchen? In (verhoogde) bakken en 
vaste bedden? Of niks doen en pas in het 
voorjaar aan de slag? Hierboven wat foto’s 
van verschillende tuinen. 

 

Ik zelf spit niet en houd er van om de grond 
zoveel mogelijk bedekt te houden met een 
mulchlaag.  
De weersinvloeden hebben dan niet zo’n 
vat op de grond. Die slaat niet dicht en 
wordt niet te nat.  
De regenwormen doen hun werk en trekken 
de verterende afdeklaag gaandeweg de 
grond in.  
Ook zullen er meer insecten, maar ook wel 
muizen en af en toe een mol in en onder de 
afdeklaag bezig zijn. Vogels scharrelen er 
tussen om nog wat van hun gading te 
vinden. 

De indeling van mijn tuin voor volgend jaar 
is klaar. Met bakken en vaste bedden en 
looppaden is het erg handig om 
vruchtwisseling toe te passen en te bepalen 
wat voor mulchlaag wordt aangebracht.  
Waar de kruiden staan, strooi ik alleen wat 

Mest erop

Bladeren

Bladeren met gaas

Gespit en leeg



 

8

bladeren, die ik er straks in het voorjaar 
weer van af haal. Dit dient eigenlijk alleen 
maar voor bescherming van de planten 
tegen eventuele strenge vorst. 

Ook tussen de aardbeien komen bladeren. 
Zoveel mogelijk gemengd blad van 
verschillende bomen. Bij het planten van de 
aardbeien meng ik altijd wat oude mest van 
vorig jaar door de grond. In het voorjaar 
gaan de nog niet verteerde bladeren eraf en 
komt er stro voor in de plaats.

De bedden waar de kolen gaan komen, 
bedek ik met een laagje biologische mest, 
samen met wat champignonmest en 
tuinafval. In de lente haal ik de 
overgebleven mest er weer af en laat die de 
rest van het jaar apart liggen en verwerk 
een deel in de composthoop. 

De bedden waar nog gewassen op staan 
worden bedekt met een laagje 
champignonmest, soms gemengd met een 
beetje bladeren.  

Op de overige bedden komt een dikke laag 
bladeren, vermengd met geknipt en gehakt 
tuinafval of gemaaid gras. Waar de knoflook 
is gepoot strooi ik wat houtsnippers. 

Rond de fruitbomen een laagje biologische 
mest. De bloembedden krijgen, nadat de 
bloembollen zijn gepoot, een laagje blad. 
In het voorjaar is een flink deel van de 
mulchlaag verteerd. De grond eronder is 
meestal al best wel korrelig en los. De 
bedden worden indien nodig nog wat losser 
gemaakt en voorzien van een laag 
compost. De paden krijgen een verse laag 
houtsnippers. Dan is alles klaar voor een 
nieuw seizoen. 
Voor iedereen fijne kerstdagen en een 
gezond en gelukkig nieuw jaar ! 

Champignonmest

Biomest erop

Divers

Gras en 
Champignonmest



 Afgelopen algemene leden vergadering 
zijn met goedkeuring van alle aanwezige 
leden 3 personen aan de 
toewijzingscommissie toegevoegd. 
Hans van de Lee, Neff Ayazalp en 
ondergetekende Nico van Meer,
alle 3 ook bestuursleden
Met Siem van Veen erbij zitten er nu 4 
personen in de commissie.

Jac Claasen en Wim Schilders de oude 
secretaris zijn met de commissie gestopt.
De opzet van de commissie is gewijzigd, we 
gaan rouleren met het voorzitterschap 
ondergetekende is nu de voorzitter. 
Neff fungeert als adviseur als er 
taalmoeilijkheden zijn, maar heeft ook een 
stem voor beslissingen.
De laatste paar maanden zijn heel druk 
geweest we hebben dus 7 nieuwe tuinen 
toegewezen en dat gebeurt niet vaak in zo'n 
korte tijd, daar zijn heel wat telefoontjes 
voor gevoerd meestal deed ik dat in het 
weekend. Omdat de meeste mensen dan 
thuis zijn hierbij had ik natuurlijk wel eens 
ondersteuning van Neff.

Heel wat geapp wat natuurlijk de 
communicatie sneller maakt en de nodige 
emails. Waar ik tegen aan liep dat veel van 
die mensen niet bereikbaar zijn en die dus 
wel op de wachtlijst staan en dan toch geen 
tuin willen, na vele telefoontjes. Begrijp niet 
goed waarom ze niet even een berichtje, 
doen dat ze geen meer interesse hebben, 
maar we hebben tenslotte op de valreep 
van het jaar alle tuinen bezet hebben, en 
dat geeft toch ook wel voldoening voor de 
hele commissie.

We streven ernaar om mensen op de tuin te 
krijgen die toch wat ervaring hebben met 
tuinieren en wat feeling voor de vereniging, 
Wat niet altijd makkelijk is, maar wij zijn niet 
ontevreden met de nieuwe mensen gaat 
helemaal goed komen.
Hierbij wil ik wel benadrukken hoeveel werk 
en tijd er in gaan zitten Hierbij petje af voor 
Jac, Wim en natuurlijk Siem die nog steeds 
de officiële papieren regelt en aanverwante 
zaken, die hebben dat dus al die jaren 
gedaan, CHAPEAU!

Wij als toewijzing commissie wensen alle 
leden Fijne Feestdagen en een Gelukkig 
Groen Jaar!
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Stalmest  en stro 
door Jac Claasen

De inkoopcommissie zorgt elk jaar voor 
de aanvoer van twee soorten stalmest. 
De ene soort komt uit een potstal en 
bevat veel stro, de andere soort is de 
klassieke koeienmest.

Deze laatste soort wordt op ons terrein met 
een mestverspreider behandeld, 
fijngemalen derhalve, bevat dan geen grote 
aangekoekte mestplaten meer en is door 
elke volkstuinder op een gemakkelijke 
manier onder te werken. Dit laatste is 
belangrijk, koemest moet u onderspitten. 
Om voor een goede vertering te zorgen 
maar ook om ammoniakuitstoot tegen te 
gaan.

Hoe zit het dan met stro?
Er zijn een paar serieuze nadelen 
verbonden aan het gebruik van stro. Zo is 
het heel moeilijk om biologisch gekweekt 
stro te krijgen, waardoor je standaard stro 
gebruikt waar allerlei sproeistoffen op zitten. 
Denk dan aan groeiremmers, middelen 
tegen schimmels, ziektes en misschien 
zelfs roundup. De hoeveelheden zullen 
klein zijn, maar de kans dat je 
schimmelwerende middelen op je moestuin 
brengt is wel reëel. En laten schimmels nu 
zowat je belangrijkste helpers zijn op weg 
naar een uitstekende bodemstructuur.
Zelfs indien je biologisch stro vastkrijgt, is er 
nog een puntje van aandacht: stro bevat 
zeer weinig voeding. Het dient prima als 
mulch om een barrière te vormen tegen 
onkruid, maar als voedselbron voor je 
bodemleven is het zeer beperkt. 

Stro bestaat vooral uit koolstof en voedt het 
bodemleven maar zeer beperkt, waardoor 
ook de ontwikkeling van het bodemleven 
ondermaats is.
Stro is een goed materiaal om mee te 
mulchen, maar er zijn wel enkele punten 
waar je best rekening mee houdt. Misschien 
kort even de voordelen van stro: het is licht, 
goedkoop en eenvoudig vast te krijgen. 
Omdat het in handzame ‘pakken’ verpakt is 
kan je het gemakkelijk op je tuin 
verplaatsen en stapelen indien je een 
voorraad wilt aanleggen.

Is stro gebruiken slecht? 
Nee, maar ik zie het toch eerder als een 
materiaal dat je in het begin gebruikt, tijdens 
de opstart. Probeer ondertussen zoveel 
mogelijk ander materiaal te verzamelen 
zodat je steeds minder afhankelijk wordt 
van stro en het na een tijdje achterwege 
kan laten.
Conclusie: pas stro als mulchmateriaal zeer 
spaarzaam toe, maar liever niet. Gebruik 
het eenmalig als bodemverbeteraar, als je 
volkstuintje nog enkel bestaat uit vette klei, 
als startmateriaal dus. Vele percelen op ons 
complex hebben al een ware 
gedaanteverandering ondergaan en 
hebben absoluut geen stro meer nodig.
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(Equisetum arvense) Heermoes, ook wel 
tuinderverdriet, kattenstaart of 
paardenstaart, is lid van de 
paardenstaartfamilie. Het is een 
oerplantje en gaat terug tot de tijd van 
voor de dinosauriërs.

Misverstanden. 
Het wordt wel signaalplant genoemd, maar 
dat is een nietszeggende term, elke plant 
kun je wel een signaalplant kunnen 
noemen. Heermoes zou alleen op erg arme 
grond kunnen groeien maar dat klopt niet! 
Op echt arme grond gedijt weinig en zeker 
geen heermoes. Integendeel, de andere 
planten vertellen juist dat het een rijke grond 
is, rijk aan mineralen die met erg diepe 
wortels naar boven gehaald worden. Vooral 
door heermoes met zijn lange wortels die 
tot 6 mater diep kunnen groeien.

Mannelijk en Vrouwelijk Heermoes 
planten. 
De groene sprieterige planten, dat zijn de 
mannelijke delen. Er is ook een vrouwelijk 
deel. Een soort bleke, wit-gelige kopjes die 
eenzaam en verloren, her en der, een cm of 
10 a 15 boven de kale grond uitsteken. Je 
ziet ze bijna niet , zo'n mooie schutkleur 
hebben ze. Maar als je ze aanraakt lossen 

ze ineens heel veel poeder, poef, weg! En 
dan na een tijdje komen de mannelijke 
delen uit alle hoeken en gaten gekropen. 

Dat is Heermoes, die onschuldige 
kerstboomachtige plantjes. Ze lijken zich 
een weg naar boven te boren door de vaak 
harde grond heen. Zodra ze bovengronds 
zijn groeien er sprieten uit. Neem van mij 
aan dat als je in het vroege voorjaar van die 
bleke kopjes ziet, je eigenlijk al weet dat je 
die dat hele jaar zeker nog niet weg zult 
krijgen. Zo werkt dat met heermoes. Om 
van heermoes af te komen, moet je denken 
aan een meerjarenplan. 

Het Heermoes verhaal 
door Jac Claasen

Waarschuwing 
Ik weet dat er mensen zijn die een 
gasstel in hun schuurtje hebben 
staan. Die moeten alert zijn op de 

houdbaarheidsdatum van de 
gasslang.

Ad van Brunschot
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Gember oogst  
door Nico van Meer

Hierbij het eindresultaat van het kweken 
van Gember had er iets meer van 
verwacht in afmeting, ligt ook wel aan de 
matige zomer natuurlijk, Gember is wel 
een subtropische plant, de smaak is 
fantastisch, niet te vergelijken met die uit 
de winkel, met dank aan Han waar het in 
de kas stond.

Verslag 
ledenadministratie  
door  Ad van Brunschot

In 2021 zijn er de nodige mutaties geweest 
in ons ledenbestand.

Wij hebben de volgende leden welkom 
geheten:

Harrie van Pinxteren
I. Visser
P.M. Langermans
Mohammed Alsarakbi
Rob Mesman
Okan Sulun
Chiel van der Werf
Mehtap Aytar

Twee leden hebben hun lidmaatschap 
opgezegd:

C. Szabone
Jeroen Berendsen
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Deze editie 28 van ons clubblad is gemaakt door:
Jeroen Berendsen met bijdragen van Gerard van Mierlo, Jac Claasen, Nico van Meer,  
Siem van Veen, Ad van Brunschot.
De foto’s zijn gemaakt door, Gerard van Mierlo en Nico van Meer, Jeroen Berendsen 
en Gertine van Tilborgh. 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 : info@vtvwaalwijk.conscribo.nl
Internet : www.volkstuinderswaalwijk.nl

Colofon  

Gezien door Gerard 

http://www.volkstuinderswaalwijk.nl
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Hartelijk bedankt sponsoren en fijne feestdagen! 




