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NIEUWSBRIEF      nummer 02 / juni 2022 

___________________________________________________________________ 

 

Voorwoord van de redactie 

Nog een paar nachtjes slapen, dan is de OPEN DAG op 10 juli en meteen de viering van het 40 jarig 

bestaan van onze vereniging. Verder in deze uitgave wat meer hierover. Natuurlijk hopen we op mooi 

weer en veel bezoek. Als iedereen zijn beste beentje voorzet, kunnen we ons mooi presenteren aan 

onze vrienden en kennissen en aan alle geïnteresseerde bezoekers. 

 

PRIJSVRAAG: Wie weet er een leuke naam voor deze nieuwsbrief ? NIEUWSBRIEF is ook maar een 

beetje saai, toch. Alle suggesties zijn welkom. Graag sturen naar info@vtvwaalwijk.conscribo.nl .  

De winnaar krijgt 10 kruiwagens champost. Het bestuur en de redactie gaan bepalen wie de winnaar 

is. 

 

In deze uitgave zul je zien dat er veel ingezonden is. We zijn daar heel blij mee, ga zo door ! 

Jullie onderwerpen, suggesties, vragen, foto’s, recepten, linkjes naar filmpjes of artikelen of wat dan 

ook.... graag insturen naar info@vtvwaalwijk.conscribo.nl of gerardvanmierlo@ziggo.nl .  

Alle bijdragen zijn welkom.  

En je weet: mocht je niet zo goed zijn in opschrijven of typen of mailen, dan mag je mij altijd vragen 

om assistentie bij het verhaal of een foto te maken van iets wat jij op de tuin hebt gezien. 

  

Gerard van Mierlo (tuin 36)  

 

 

In dit nummer 

pagina 1  :  voorwoord, inhoud 

pagina 2  : van de voorzitter 

pagina 3 tm 6  : gezien op de tuin 

pagina 6  : van het bestuur 

pagine 7    : nieuwe leden stellen zich voor 

pagina 8,9          : interessante links/weetjes 

pagina 10 tm 13 : volkstuinen en internet 

pagina 14  : kweken op strobalen 

pagina 15  : open dag 

pagina 16  : smeerwortelgier 

pagina 17  : colofon 

mailto:info@vtvwaalwijk.conscribo.nl
mailto:gerardvanmierlo@ziggo.nl


 
 

- 2 - 
 

 

Van de voorzitter 

De eerste helft van het jaar 2022 ligt  achter ons.  

De algemene ledenvergadering op zaterdag 11 juni werd voorzien ven 

een stralend zonnetje.  

De locatie op het parkeerterrein voldoet goed, zeker nu als vereniging 

een muziekbox op de kop getikt hebben – kosten: nul komma nul – en 

een voordelige microfoon.  

 

Speciale aandacht voor de plannen om – op kleine schaal-  het 

parkeerterrein wat vriendelijker te maken met de aanplant van wat 

struiken en boompjes aan de zuid- en oostkant. Onvermijdelijk zullen 

daarbij enkele parkeerplaatsen sneuvelen. Het plan moet nog gemaakt 

worden, er zijn al de nodige suggesties  èn aanbiedingen voor boompjes 

binnen gekomen. 

                                                                                                                                     foto: Ornella Perlangeli 

 

Niet behandeld op de alv, maar recent ontvangen is het voorstel van Ornella Perlangeli om de 

grauwe, grijze beplatingskant, grenzend aan het parkeerterrein. te voorzien van een vrolijke tekening. 

Street art dus. Een prima idee waarbij we zeker uw hulp en medewerking nodig hebben. De kosten 

zullen beperkt blijven is de verwachting. 

Het voorzaaien, planten, uitdunnen, opbinden is achter de rug. Af en toe een beetje schoffelen en 

water geven. En waar nodig opnieuw zaaien. Denk bv aan sla: zaai aan het begin van elke maand 

een beperkt aantal plantjes, dan blijf je tot in november kroppen sla mee naar huis nemen en uitdelen. 

Denk er aan om het juiste ras te kiezen voor het najaar  Over oogsten gesproken, weer of geen weer, 

de natuur gaat gewoon zijn gang en wij , als volkstuinder, hebben ons daar maar bij neer te leggen. 

Tenzij je een kasje of platte bak hebt, dan zijn er mogelijkheden om dat te reguleren. Dan denken we 

onmiddellijk aan de tomaten, die binnen minder phytophthora gevoelig zijn èn langer productief. Het 

rooien van de aardappelen vindt grotendeels plaats in de maand juli. De kunst is daarbij om de 

aardappelen niet te beschadigen. Steek de riek dus op voldoende afstand van de plant in de grond, 

Dan vermijden we het aanprikken van de oogst. Èn oogst alle aardappelen, ook de kleintjes en hele 

kleintjes, anders lopen ze uit het volgend jaar: het zgn opschot. 

Succes 

Jac Claasen, vzt 
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Gezien op de tuin   

onder het afdak waar de kruiwagens staan, zat afgelopen tijd weer een boerenzwaluw te broeden. 

De eieren zijn uitgekomen, maar 2 van de jonge vogels hebben het helaas niet overleefd, misschien 

als gevolg van de warmte van de afgelopen weken of het steeds nijpender gebrek aan insecten. 

Jammer, volgende keer beter. Als je op de link klikt krijg je wat meer informatie over deze vogel en 

kun je ook horen hoe hij klinkt. 

Hoewel het tijden behoorlijk droog is geweest, 

werden we ook regelmatig verrast door fikse buien 

en overvloedige regen, zoals hier op 19 mei. 

 

Ons volkstuincomplex is een oase van rust en veel 

vogels maken gebruik van onze tuinen en de directe 

omgeving om te nestelen en hun jongen groot te 

brengen met de rupsen en insecten die ze tussen 

onze gewassen vinden. Zo helpen ze ons en zijn ze 

een belangrijke graadmeter over de gesteldheid van 

onze omgeving. Hieronder nog een paar bijzondere 

broedvogels op en rond ons terrein. 

 

kneu      vink           putter                                ringmus 

 

 

 

roodborsttapuit 

 

 

 

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/boerenzwaluw
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/kneu
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/vink
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/putter
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/ringmus
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/roodborsttapuit
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Iedereen heeft wel last van slakken, maar soms levert dit ook mooie plaatjes op, zoals hier de innige 

omhelzing van slak en aardbei (foto Esther) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans van der Lee stuurde deze foto’s van een bijzondere bloem die in zijn tuin bloeit:  

de Arum Dracunculus aasbloem of draculabloem of drakenwortel. Met de grote, soms stinkende 

bloem worden vleesvliegen aangetrokken die zorgen voor de bevruchting. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Drakenwortel
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De charme van een volktuincomplex is de invulling die elke tuinier aan zijn stukje grond geeft. 

De verschillende gewassen, groenten, bloemen, kruiden, maar ook de variëteit aan huisjes, 

overkappingen, kasjes en zo. Soms zie je ook wonderlijke vervoermiddelen, zoals deze van de heer 

Kahveci van tuin nr. 4 op weg naar de stort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inkoopcommissie doet goed werk voor de vereniging en soms moet er ook flink gesjouwd 

worden, zoals hier bij de levering bonenstaken en potgrond door Vos op 13 april 2022. Siem van 

Veen, Piet van Geenen, Han Soeters en Adri Kivits aan het werk. 
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Hieronder zien we Johan met de ramenwagen, die hij aan de vereniging heeft geschonken. 

Veel dank daarvoor Johan ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste tijd horen we veel over het apenpokkenvirus bij mensen. 

In onze tuin moeten we opletten  voor de perenpokziekte ! 

Hier wat meer informatie over de bestrijding van deze op zich ongevaarlijke aandoening van 

perenbomen.  

 

Ook iets leuks gezien? Stuur een foto, of laat het horen ! info@vtvwaalwijk.conscribo.nl 

 

Van het bestuur 

Dit jaar hebben we 10 nieuwe leden weten te begroeten, 

door uitval van overleden, zieke en gestopte oudleden. We 

hopen dat het hun op onze tuin zal bevallen en ze hun best 

gaan doen om tot een goed resultaat te komen. Dat valt niet 

voor iedereen mee qua tijd en interesse, maar met passie en 

problemen oplossen door bijvoorbeeld vragen te stellen aan 

andere leden moet dit goedkomen. 

Passie ligt bij jezelf. Motivatie en passie heeft de een meer als 

een ander hebben we gezien, maar iedereen krijgt bij ons een 

kans.  

 

bestuurslid Hans van der Lee. 

https://www.fruitbomen.net/mobile/info.php?id=6
mailto:info@vtvwaalwijk.conscribo.nl
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Nieuwe leden stellen zich voor 

In deze rubriek nemen we telkens een of meer nieuwe leden onder de loep. Ze vertellen iets over 

zichzelf, hun ervaring en plannen, waar ze zitten. Dit keer HENRI VERSTEEG, tuin 55 

 

Dag mede tuinders, 

Ik heb sinds enkele weken een moestuintje van 100 m2 toegewezen gekregen en wil me graag even 

aan jullie voorstellen. Mijn naam is Henri Versteeg, ben 63 jaar en kom uit Drunen.  

Ben werkzaam bij Amarant, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en werk 

daar op de dagbesteding. 2 dagen op de groenvoorziening en 1 dag op de houtwerkplaats.  

Buiten bezig zijn is het liefste wat ik doe. Daarom heb ik mij een jaar of 3 geleden ook ingeschreven 

voor een stukje grond met het oog op, als ik straks met werken stop ik mij bezig kan gaan houden met 

kweken van mijn eigen groenten en bloemen.  

Toen ik een tijdje terug me bedacht om eens te informeren kreeg ik te horen dat ik op plek 2 stond. En 

wat verbaasde mij, een week later kreeg ik al een stukje, tuin nummer 55, aangewezen.  

Ik heb toen besloten het toch te nemen ondanks al mijn andere bezigheden en dat ik nog een goed 

jaar moet werken. 

De ontvangst op de tuin was aller hartelijkst. Kreeg duidelijke uitleg over hoe de zaken geregeld zijn 

op de tuin en wat er verwacht wordt. Fijn om zo te starten.  

Met verschillende van jullie heb ik al kennis gemaakt en hoop nog meer van jullie te leren kennen. 

Wat mij opvalt is dat iedereen heel vriendelijk is en bereid 

is de vaardigheden en kennis van het tuinieren met elkaar 

te delen. Zo heb ik van verschillende mensen plantjes en 

tips gekregen om met de tuin te kunnen starten. Waarvoor 

dank. 

Naast het moestuinen heb ik nog andere hobby’s. Ik ga 

graag fietsen, mountainbiken. Ben lid van de 

kuipplantenvereniging”De kuipplant” in Elshout, speel in 

een sambaband Zero treze in Tilburg en ben zoals ze dat 

noemen een amateur-paleontoloog. Wat inhoud dat ik 

regelmatig op pad ben met collega’s van 

geologenvereniging West-Brabant om fossielen te zoeken 

en te verzamelen in binnen en buitenland. Dus vervelen 

doe ik mij niet. 

Zo voor nu is dit het wel een beetje en zie ik jullie wel op 

de tuin. 

Groetjes Henri 
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Interessante links en allerlei weetjes 

De vorige keer hebben we het gehad over de koninginnenpage, een van de mooiste vlinders in 

Nederland. Hier een mooi stukje met foto’s van Nellie en Cees van den Hoven. 

 

Vorig jaar had Nellie van tuin 20 bij haar overbuurman Ari (die had haar geroepen) 4 rupsen gevonden 

in de knolvenkel. En dat waren rupsen van de Koninginnenpage. 

Zij heeft ze in een bak gedaan met het groen van de knolvenkel. 

Na verloop van tijd gingen ze verpoppen. 

In het voorjaar ongeveer de 2e week van Mei zijn ze uitgekomen,prachtige vlinders. 

Dus als u zulke rupsen tegen komt maak ze niet dood maar zet ze in een bak met voedsel. 

groetjes van ons Nellie en Cees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat in steeds meer tuinen niet alleen groente en fruit, maar ook kruiden en bloemen worden 

geteeld, zien we ook steeds meer insecten en zeker ook vlinders op ons complex. 

Hier een vlinderkaart, zodat je kunt zien wat er zoal rondfladdert.  

 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/koninginnenpage
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/27cfc0c3-f9df-4ff9-9440-6d0ab3575eaa.pdf
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Meer vlinders op de tuin...... 

kleine vos                                                   gehakkelde aurelia 

argusvlinder                                                                          koolwitje 

 

 

KIJKTIP 

 

The biggest little farm, een schitterende film over duurzaam boeren op basis 

van biodiversiteit natuurlijk. Te zien op NETFLIX. 

Hier de trailer. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UfDTM4JxHl8
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Volkstuinen en het internet. 

“Als je eenmaal door hebt gezet en na eindeloos wachten een volkstuin hebt toegewezen gekregen, is 

de volgende stap: de praktijk. Wat gaan we zaaien en planten, hoe gaan we met de grond om, etc? 

Het voordeel van een vereniging is dat er altijd wel mensen zijn die je iets kunnen vertellen hoe zij het 

doen, dat zaaien, planten en grondbewerken. Maar als je hetzelfde vraagt aan mijnheer of mevrouw 

numero twee, dan krijg je veel van hetzelfde te horen en toch ook weer veel iets anders. We stellen 

vast dat de absolute waarheid niet bestaat en er dat er vele wegen zijn die naar de Weteringweg 31 

leiden.  

Om het nog mooier te maken zijn er vele vloggers op internet, mensen die met een telefoon in de 

hand jou vertellen dat je aardappelen het beste in september kunt poten. Ja, aardappelen worden 

gepoot, een deel van ons jargon. Dat klopt natuurlijk niet. We mogen daarom best eisen stellen aan 

lieden die ons iets proberen te vertellen. Op de eerste plaats moet er sprake zijn van een zekere 

continuïteit. D.w.z. er moet sprake zijn van een zekere regelmaat in de filmpjes. Wat buitengewoon 

hinderlijk is, zijn de producten die aangewezen worden om van alles en nog wat te bestrijden. Weg 

met die hinderlijke producten. Want dat willen wij niet, wij willen gifvrije producten mee naar huis 

nemen of weggeven. Enfin, er zijn vele duizenden sites over alles wat groeit en bloeit. We pikken er, 

om te beginnen, twee goede uit. 

Voor de beginners onder ons is er de volgende site: Ini’s moestuin. Op Youtube plaatst Ineke 

Wennink elke zaterdagmorgen een verslag van alles wat er gebeurt in haar volkstuin en alles duidelijk 

uitgelegd. Aanrader. 
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Diana’s mooie moestuin (www.mooiemoestuin.nl) is een mooie, uitgebreide goed verzorgde  blog met 

veel info en leuke verhalen over het wel en wee op haar volkstuin. De site bevat ook een grote 

database over tomaten, paprika’s, pepers en nog veel, veel  meer. Ga op ontdekkingsreis in deze 

blog. Ook te vinden op Feesboek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romke van der Kaa is tuinier, ondernemer, journalist en schrijft boeken en artikelen over tuinen en 

alles wat daar mee samenhangt. Af en toe ook over volkstuinen. Hij doet dat 'opstandig, relativerend 

en met ironische humor' Hij is een een buitengewoon goede tuin schrijver. En elke zaterdag te 

vinden in Mezza de bijlage van het Brabants dagblad. 

“Wie een volkstuin heeft kan 

in de zomer beter niet met 

vakantie. Droogte of geen 

droogte, onkruid groeit altijd 

wel. Wie drie weken van zijn 

tuin wegblijft kan na 

terugkomst zijn fiets tegen 

het onkruid laten leunen. De 

toegewijde volkstuinier blijft 

’s zomers dan ook thuis. 

Maar goed – er is altijd nog 

de wintersport.En zeg nu 

zelf: wat is er lekkerder dan 

een krop sla uit eigen tuin? 

Of doperwten van eigen 

teelt? Niets haalt het bij 

zelfgekweekte groenten, 

alleen – je hebt er wel een tuin voor nodig. Weliswaar heb je tegenwoordig stadsboeren die gebruik 

maken van braakliggende stukjes grond in de stad, maar wie wil er nu sla die naar kattenpis ruikt, of 

erwten die in dieseldamp zijn opgegroeid? Nee, dan liever wat verder fietsen, naar de volkstuin.  

De volkstuin kent een lange geschiedenis. Al in de middeleeuwen werd er rondom de stad groente 

verbouwd, maar de opkomst van de volkstuin zoals we die nu kennen is nauw verweven met het  

http://www.mooiemoestuin.nl/
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ontstaan van de arbeidersbeweging, zo’n honderd jaar geleden. De arbeider moest zijn eigen voedsel 

kunnen verbouwen, als aanvulling op zijn karig loon, en daarnaast moest hij kunnen verpozen in het 

groen. Schoffelen en wieden zouden hem van de drank afhouden, en nog steeds verbiedt het 

reglement van veel volkstuinverenigingen het drinken van alcohol op de tuin. 

 

In de Randstad heeft de arbeider het kennelijk zo goed, dat een 

volkstuincomplex meer op een bungalowpark lijkt; hier is het verpozen 

belangrijker dan het verbouwen van voedsel. En dat verpozen gebeurt 

heus niet alleen met een glaasje Rivella. Maar in de rest van het land 

wordt de volkstuin wel degelijk voor de groenteteelt gebruikt. Niet alleen 

door autochtonen, maar ook door Nederlanders van buitenlandse 

afkomst, die in hun tuintjes de groenten van hun geboorteland in ere 

houden. Italianen zaaien nog steeds roodlof en rucola, al liggen deze 

van oorsprong Italiaanse groenten allang in de schappen van de 

vaderlandse supermarkt. Tuiniers van Turkse afkomst hebben het 

assortiment verrijkt met de Turkse komkommer, een elegant 

komkommertje dat op rijtjes geplant kan worden en dat veel meer smaak 

heeft dan de lompe Hollandse komkommer. 

Ook de kardoen, die wij tot de Vergeten Groenten rekenen, is door tuiniers van buitenlandse origine 

helemaal niet vergeten, en wordt op de volkstuin in ere gehouden. Een heel aparte categorie van 

volkstuiniers zijn de vluchtelingen die in limbo verkeren tussen uitwijzing en verblijfsvergunning, en die 

niet mogen werken en daarom weinig anders kunnen dan hun tijd op de volkstuin doden. Zo’n tuin ziet 

er piekfijn uit; de mooist onderhouden volkstuin die ik ooit zag werd onderhouden door een erudiete 

Afghaanse apotheker die al jaren op een verblijfsvergunning wachtte. 

In volkstuinen gaat het om de oogst en niet om het aanzicht. Maar rode kolen en pronkbonen hebben 

een heel eigen schoonheid. Artisjokken en asperges zijn prachtig om te zien en het feit dat ze nog 

eetbaar zijn ook, geeft ze een meerwaarde boven margrieten en kerstrozen. En toch zie je op de 

volkstuin wel degelijk bloemen, maar daar zijn dat meestal snijbloemen, zoals dahlia’s en 

duizendschonen, die niet mooi gegroepeerd zijn, maar heel praktisch op rijtjes staan. 

De volkstuinier is so-wie-so praktisch ingesteld. Die instelling uit zich in het hergebruik van oude 

materialen. Hier geen decoratieve regenton om de gieter te vullen, maar een afgedankt, knalblauw 

zuurkoolvat. Snijbonen klimmen in een wand van betonijzer, en gaas om de savooiekool tegen 

duivenvraat te beschermen wordt gespannen 

over boogjes van elektriciteitsbuis. Schuurtjes zijn 

gebouwd van oude deuren en golfplaten, en voor 

het schuurtje prijkt de onmisbare witte plastic 

tuinstoel die in de siertuin al jaren geleden is 

afgedankt. Cd’s blinken tussen de capucijners die 

ook al belaagd worden door die vermaledijde 

houtduif – de erfvijand van iedere volkstuinier. 

Nee, mooi is het niet altijd – zo'n rommeltuin, 

maar al die hergebruikte spullen verlenen de 

volkstuin toch een heel eigen charme. En 

sommige vogelverschrikkers, gemaakt van oude 

petflessen, zijn opvallende creaties die zo naar een museum voor moderne kunst kunnen. 
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De volkstuinier is een sociaal mens; hij houdt van delen – niet alleen van prei en wortelen, maar ook 

van kennis. En daarin schuilt misschien het grootste belang van het verschijnsel volkstuin: het enorme 

reservoir van praktische kennis over het kweken van groenten: wanneer je moet zaaien, en hoe diep; 

hoe je de slakken van je slaplanten weghoudt; waarom rode kool op zandgrond niet wil groeien; 

hoeveel mest je per vierkante meter moet geven; hoe je je pompoen zo groot kunt krijgen dat je er een 

wedstrijd mee wint - je kunt het zo gek niet bedenken of op de volkstuin kun je het antwoord krijgen. 

De verzamelde kennis van de Nederlandse volkstuinier is waardevoller dan alle tegenstrijdige 

adviezen van het internet, en dan wijsheid uit een boek. 

De volkstuin is niet typisch Nederlands; hij bestaat in heel Europa; In Engeland heet hij Allotment, in 

Frankrijk Jardin Ouvrier en in Duitsland heette hij oorspronkelijk Armengärten. Volgens de laatste 

telling telt ons land 240.000 volkstuinen. Maar sinds de opkomst van het internet nam de totale 

oppervlakte in tien jaar tijd met 5 procent af.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u tips over mooie en interessante sites, vlogs en blogs stuur ze a.u.b. door naar 

Gerardvanmierlo@ziggo.nl 

Jac. Claasen 
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Kweken op strobalen 

 

Als je geen geld hoeft te verdienen aan je geteelde groente, dan heb je de gelegenheid om wat te 

experimenteren. Zo kwam ik ergens op Youtube een film tegen van kweken op strobalen.  

Een van de voordelen is dat je dan overal kunt kweken. Er zijn scholen de speelplaats hiervoor 

gebruiken, het kan op je oprit, eigenlijk overal waar een strobaal kan staan. Het komt er op neer dat je 

een strobaal zodanig bewerkt dat die gaat broeien door het juiste gebruik van water en mest. In de 

warme strobaal plant je dan de gewenste plantjes, waarbij de warmteminnende planten de voorkeur 

hebben. Denk aan tomaten, pompoen, courgette, peper, paprika, enz. Vooral de voorbereiding met op 

de juiste momenten de juiste mest en hoeveelheid water is belangrijk. 

Ik heb een baal stro (zeker geen hooi) gekocht en die op mijn tuin gelegd. Stro zijn de gedroogde 

stengels van graan en heeft dus een holle structuur. Om het water goed vast te houden moeten de 

stengels met de open zijde naar boven wijzen. Daarna begint het proces om het composteren aan de 

gang te krijgen, het kost ongeveer 2 weken om dit te starten. Op de juiste dagen stikstofrijke mest 

en/of water toevoegen en daarna kan er geplant worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En daar is het bij mij fout gegaan. Ik heb een lange wandeltocht gemaakt en dan ook nog op het 

moment dat ik eigenlijk bezig moest zijn met de voorbereidingen. Want thuis groeiden de 

tomatenplanten al de pot uit. Het resultaat nu is dat de helft van de planten is aangeslagen en de 

anderen staan er een beetje verlept bij. Ik denk door de onjuiste verdeling van de mest en door het 

nog niet aan de gang zijn van het composteren. Maar goed, zoals ik al zei, ik hoef er niet van te leven 

en volgend jaar gewoon opnieuw.  

Interesse? Kom maar eens kijken op tuin 62. Ad van Brunschot. 



 
 

- 15 - 
 

 

Open dag 10 juli 2022 

Beste leden,  

Even een bericht vanuit de evenementen commissie. We 

kunnen ons namelijk voorstellen dat er ondertussen enige 

nieuwsgierigheid is naar onze open dag van 10 juli. Dat er een 

springkussen gaat komen en een speurtocht dat weten we nu 

wel, maar achter de schermen wordt er hard gewerkt om nog 

meer aan te bieden. 

Om iedereen zich welkom te laten voelen verstrekken we 

koffie en thee op kosten van de commissie, frisdrank en bier is 

er ook daar vragen we wel een vergoeding voor. Er zullen 

meer versnaperingen zijn zowel hartig als zoet. Om de kosten 

te drukken vragen we ook daarvoor een vergoeding, de kosten 

houden we wel laag. Ieder lid krijgt bovendien twee munten om 

te besteden deze zijn af te halen bij de muntverkoop. Denk er 

aan om wanneer je meer wilt dan koffie of thee om dan contant 

geld mee te nemen. 

 

Bij de koffie en thee hoort natuurlijk ook wat lekkers, een 

aantal leden heeft al aangegeven iets te willen bakken voor deze gelegenheid, daar zijn we ontzettend 

blij mee. Mochten er nog andere leden zijn die hier ook wat voor voelen dan nemen we dat graag aan. 

Om het overzicht te houden graag dit even doorgeven aan een van de commissieleden. 

Voor aankleding van de algemene ruimte zorgen wij als commissie, ons lijkt het leuk als de individuele 

tuinen wellicht ook wat extra versierd of aangekleed zijn. Het hoeft niet veel te zijn, maar wellicht een 

slinger ophangen of een bosje bloemen op tafel als er eentje staat een hanging basket van thuis in de 

tuin hangen, poortjes naar de tuin open zetten, dat soort werk. 

Mocht het nu zo zijn dat je zelf die dag niet aanwezig bent en het niet op prijs stelt dat het eigen 

perceel bezocht wordt maak dit dan duidelijk door het hekje te sluiten, geen hek? Geen probleem we 

hebben eventueel een afzetlint beschikbaar. 

Een geslaagde open dag is om te beginnen een goed bezochte open dag. Vandaar onze oproep: zegt 

het voort zegt het voort. Ook als je er zelf niet bij kan zijn, vertel het rond in vrienden en kennissen 

kring, ben je actief op social media like en deel berichten van anderen over deze dag zelf iets posten 

mag natuurlijk altijd!! 

Kom vooral zo veel mogelijk op de fiets, het parkeerterrein is onderdeel van het feestterrein en daar 

zal nog maar voor een enkele auto plaats zijn. Parkeren kan op de dijk, niet aan de Wetering weg 

i.v.m. verkeersveiligheid. 

Wij hopen met deze dag een positieve indruk te maken bij de (Waalwijkse) bevolking. Als vereniging 

zijn we nu eenmaal gebaat bij wat goodwill. Hopelijk tot 10 Juli! 

Jac Claasen tuin 10/ Kirsten de Haan tuin 61/ Nellie van den Hoven tuin 20/ Simone Korst tuin 17/ 
Kees Mans tuin 32/ Mirjam van der Mooren tuin 19/ Siem van Veen tuin 28 
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Smeerwortelgier 

In het vorige nummer stond een artikel van Nico van der Meer over de smeerwortel. 

Een van de mogelijkheden van deze plant is het maken van smeerwortelgier, een uitstekende 

meststof voor bijvoorbeeld tomaten, fruitbomen en –struiken, aardappelen, kolen, bladgroente, 

knolselder en rode bieten.  

De plant bevat veel belangrijke voedingsstoffen, zoals Stikstof (N),fosfor (P) en kalium (K). 

 

De gier is eenvoudig te maken: 

 

- Vul een emmer of een oude pan (die gebruik ik omdat die een 

deksel heeft) met grof gehakte smeerwortel 

 

 

 

 

 

 

- Vul de emmer of pan met water zodat de smeerwortel onder water staat. Leg er een steen op zodat 

de bladeren onder water blijven 

 

 

 

 

 

- laat minimaal drie weken staan (het begint wel flink te stinken, maar dat hoort zo, vandaar de deksel 

op de pan) 

 

- doe de inhoud van de emmer of pan door een zeef en je houdt een vloeibare 

donkerkleurige meststof over. De restanten van de planten gooi je op de 

composthoop. 

 

 

 

 

Gebruik: verdun in de verhouding 10% smeerwortelgier / 90% water (gebruik niet onverdund !) en 

geef de gewenste planten een keer per week bij de wortels. 

 

Gerard van Mierlo, tuin 36 
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Colofon 

Deze editie 02 van onze digitale nieuwsbrief clubblad is samengesteld door: Gerard van Mierlo, met 

bijdragen van Jac Claasen, Ad van Brunschot, Nellie en Cees van den Hoven, Henri Versteeg, Hans 

van der Lee, Romke van der Kaa, het bestuur, de evenementencommissie en Gerard van Mierlo. 

De foto’s zijn gemaakt door Gerard van Mierlo, Ornella Perlangeli, Esther Timmermans, Jac Claassen, 

Henri Versteeg, Hans van der Lee en Ad van Brunschot. 

 

Deze nieuwsbrief verschijnt 3 à 4 keer per jaar. 

 

Vereniging : Volkstuinders Vereniging Waalwijk 

Complex :  De goede aarde, Weteringweg 31, 5145 NN  Waalwijk 

E-mail  :  info@vtvwaalwijk.conscribo.nl 

Internet  :  www.volkstuinderswaalwijk.nl  
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