Nummer 14 - 2017

Clubblad van en voor leden

Van de voorzitter
Voorwoord van de voorzitter.
De winter viel vroeg in – november
2016- zo vroeg dat de pompen nog niet
verwijderd waren. De schade aan de
flensen is inmiddels door Hans van de
Lee hersteld. Nogal wat perioden met
lichte vorst deze winter, altijd goed voor
onze klei. De eerste voorjaarsstorm
hebben we achter de rug, gelukkig met
weinig schade en nu in maart vooral veel
regen. Ten tijde van het schrijven van dit
voorwoord hebben we de eerste frisse
dagen met zon achter de rug. Het is dan
meteen een drukte van belang op het
complex. Leuk eigenlijk om te
constateren dat iedereen zit te wachten
op het moment dat de tuinbonen de
grond in kunnen, de plantuitjes en
sjalotten gezet kunnen worden en de
spinazie gezaaid. Vervolgens de
aardappelen, de worteltjes, de bietjes
etc. De leden met een kasje zijn nog
veel eerder bezig met het zaaien van
postelein, spinazie etc.
Met name voor de beginners verwijs ik u
naar misschien wel de beste
zaaikalender die ik kan vinden.
De groentenzaaikalender - zowel in
Excel als pdf - kunt u vinden via de
volgende link:
www.mooiemoestuin.nl/moestuin/
groentezaaikalender
De site Diana’s mooie moestuin:
www.mooiemoestuin.nl is onbetwist
een van beste sites voor ons als
amateurtuinder. Vooral de beginners op
ons complex kunnen heel veel plezier
hebben van het raadplegen van deze
site. Maar ook de mensen die menen op
de hoogte te zijn van alle ins en outs van
tuingebeuren zullen opkijken van de

schat aan informatie die u hier kunt
vinden.
Wat is er gebeurd de afgelopen
maanden?
Uitvoering gevend aan de
besluitenvorming op de laatst gehouden
algemene ledenvergadering is uitvoerig
informatie vergaard over een
bosmaaier. Het alternatief, een maaibalk
op de frees, is verre van aanlokkelijk,
m.n. door het gebrek aan wendbaarheid.
De prijs valt mee. Voor ± € 600,- kan
een goede Husqvarna bosmaaier
aangeschaft worden. Het bestuur al op
korte termijn hierover een besluit nemen.
De plaats van de pomp voor de leden op
de laatste percelen is inmiddels bepaald,
namelijk helemaal achteraan het
tegelpaadje, op de plaats waar dit pad
afbuigt. Van Eggelen zal een dezer
dagen overgaan tot het slaan van de
pomp.

De aanvoer en transport naar de
perceeltjes van houtsnippers en compost
loopt zo’n beetje op z’n einde. Wij willen
graag de inkoopcommissie bedanken

voor het vele werk dat gepaard gaat met
de distributie van deze hulpstoffen.
Kees Mans zal zo gauw de grond het
toelaat een aanvang maken met het
frezen. Het is nu eenmaal zo dat Aken
en Keulen niet op een dag gebouwd zijn,
derhalve uw begrip als u moet wachten.

Siem van Veen overgenomen voor een
bedrag van € 200,-.
Voor dit aanhangertje en de beide
handwagens zal een overkapping
gemaakt worden tussen de huidige
container 3 en container 4.
Grootste prioriteit heeft het klaarmaken
van container 3 als opslag voor de
kruiwagens voor algemeen gebruik.
Tom van de Schans is druk bezig
geweest met het grote onderhoud van
de handpompen. Dus dat betekent de
pakkingen en afdichtingen uit het vet.

De handwagens van ¼m³ en ½ m³ zijn
door Nico en Hans totaal gerenoveerd.
Onze waardering voor het vele werk dat
nodig was om dit te realiseren.
Begin dit jaar is de Aussems
dubbelassige aanhanger verkocht. De
opbrengst bedroeg € 900,- . Dit stemt
( bijna) overeen met de boekwaarde.
Dus geen verlies of winst. Als bestuur
zijn wij content met de opbrengst. De
reden voor de verkoop is gelegen in het
feit dat er geen emplooi meer was voor
deze aanhanger. Achterstallig
onderhoud en verzekeringskosten liepen
wel door.
Om niet helemaal onthand te zijn op het
gebied van transport is de kleine
aanhanger ( + extra reservewiel) van

Het bestuur is bezig met de
voorbereidingen van de algemene
ledenvergadering. Belangrijk onderwerp
zal zijn het binnenhalen van electriciteit.
Op dit moment zijn datum en tijdstip nog
niet bekend.
Tot slot. Aarzel niet om regelmatig een
kijkje te nemen op onze site,
www.volkstuinderswaalwijk.nl.
Het nieuws wordt zeer regelmatig
ververst door Marion. Oja en houd Ad
van Brunschot in de gaten. De man met
de camera duikt overal op. Kijk maar
eens naar zijn fraaie trailer op onze site.
Jac Claasen, voorzitter.

Leden aan het woord
Hoi,ik ben Tom.
Ik ben altijd werkzaam geweest als
elektromonteur. In 2006 kreeg ik de
mogelijkheid om via de vut regeling
eerder te stoppen met werken.
Omdat ik een echt buitenmens ben en
altijd al met bloemen en planten bezig
was leek mij het leuk om ook een
groenten tuin te hebben.
Ik heb me toen gelijk ingeschreven bij
de vereniging. Al heel snel kon ik een
perceel huren. Vooral in het begin
kreeg ik heel veel informatie van
doorgewinterde volkstuinders wat
ik wel of juist niet moest doen.

Naast de tuin heb ik ook nog andere
hobby's zoals vogels, ik heb zelf een
voliere met verschillende soorten
vogels. Ik ben ook lid van de
vogelbescherming en natuurmonumenten dus ga graag de natuur in of
een weekje vogels spotten samen
met mijn vrouw op Texel. Als lid van
de inkoop commissie doe ik meestal
het veldwerk. Ook doe ik samen met
een aantal collega tuinders het
onderhoud en reparatie in en rond
ons complex.
Groetjes Tom.

Waarom schoffelen wij in onze tuin?
Met schoffelen stop je onkruid op een natuurlijke manier. Je snijd de wortel
van het plantje waardoor deze uitdroogt en sterft. Eigenlijk een heel
natuurlijke manier van onkruidbestrijding!
De voordelen in oneliners:
• Natuurlijke manier van onkruidbestrijding
• Maakt dichtgeslagen grond los
• Brengt lucht in de bodem
• Werkt tegen alle onkruid
• Maakt je nekspieren los
• Goed voor je armspieren
• Werkt ontspannend
Bij droog weer werkt
schoffelen het beste. Het
plantje droogt direct uit en
krijgt geen kans verder te
groeien. Bij vochtig weer
moet je vaker schoffelen
voor hetzelfde effect.
Het is belangrijk de grond
rondom je planten luchtig te
houden. Hierdoor kan de bodem voldoende vocht en plantenvoeding opnemen.
Af en toe schoffelen helpt om de bodem los te houden. Daarnaast schoffel je
automatisch kleine onkruidjes af welke anders groot worden en uitzaaien.
Met schoffelen werk je snel, binnen een kwartiertje kun je al een hele tuin
doorwerken. Daarnaast heb je geen bestrijdingsmiddelen nodig. Zorg er voor de
kleigrond bedekt te houden.
Met schoffelen maak je je schouderspieren los welke door computerwerk vaak
vast komen te zitten. Ook je bovenarmen krijgen zo automatisch een work-out.
Veel mensen hebben baat bij meer beweging in de buitenlucht.
Nadeel van schoffelen.
De bodem wordt omgewoeld. Zaden die dikwijls tientallen jaren opgesloten
hebben in de grond, worden plots blootgesteld aan het zonlicht en gaan
ontkiemen. Het bekendste voorbeeld is misschien wel de doornappel, een
schitterend onkruid. De doornappel (Datura stramonium) is een plant uit de
nachtschadefamilie. Het is een zeer giftige plant
die hallucinogene alkaloïden bevat. Voorzichtigheid geboden derhalve.
Vooral met kinderen in de buurt. Op het oude complex kwam de doornappel elk
jaar terug, die in mijn tuin alle ruimte kreeg.
Jac Claasen

Bladaarde maken

Ik heb de keuze gemaakt om de bodem zo natuurlijk mogelijk te onderhouden.
Mijn voorbeeld daarbij zijn de bossen, ik zie ze daar nooit spitten, frezen, snoeien
of bemesten. Maar dat is ook een omgeving volledig met elkaar in evenwicht.
Een moestuin is niet helemaal hetzelfde, we hebben geen bomen en maar weinig
struiken. Dieren zijn er ook niet veel, want die er zijn, willen we meestal niet.
Slakken, muizen, ratten, konijnen, vogels, sommige zijn leuk maar niet in mijn
moestuin.
Kortom, de bosrijke omgeving zullen we nooit halen, maar ik wil die wel
benaderen. Een van de dingen die ik daarvoor doe, is het maken van bladaarde.
Dat is wel een proces van meerdere jaren.
Bij het gebruik van natte bladeren in een vuilniszak duurt het proces van bladeren
naar bladcompost 2 jaar.
De werkwijze is al volgt:
1.! Verzamel vochtige bladeren, bij voorkeur niet alleen eikenblad.
Eikenbladeren bevatten looizuur en dat vertraagt het kiemproces
van zaden
2. !Prop een vuilniszak behoorlijk vol en strooi er wat bloedmeel op,
bindt de zak dan dicht
3.! Maak in de bodem een aantal gaten, hierdoor kunnen de wormen
naar binnen
4.! Zet de zakken in de schaduw
5.! Heb 2 jaar geduld
6.! Geniet van de prachtige bladaarde die je gemaakt hebt.

In het najaar van 2018 kan ik de zakken openmaken om mijn bladaarde oogsten.
Ad van Brunschot

Kruiden in de moestuin
Kruiden zijn onmisbaar in de keuken, ze geven extra smaak aan gerechten.
Maar ook in de moestuin mogen ze eigenlijk niet ontbreken.
Ze zie er mooi uit en leveren in bloei grote hoeveelheden nectar voor hommels en
bijen.
Ook zijn bepaalde kruiden ‘goede buren’ met groenten en is het nuttig om ze
tussen die groenten te zaaien. Bloemen van bloeiende kruiden verjagen
plaaginsecten of trekken ze juist aan. Dille zou goed werken tegen luis tussen
tuinbonen. Sterk geurende kruiden zoals munt, salie, rozemarijn en tijm verjagen
het koolwitje, de koolvlieg, wortelvlieg en bonenkever. Deze insecten vinden de
geur niet lekker of worden er door in de war gebracht.

Bieslook

Komkommerkruid

Oregano

Kruiden zijn het lekkerst om vers te gebruiken maar je kunt ze ook prima
bewaren. Ze kunnen in hun geheel worden in gevroren in een plastic zakje, of
gehakt in olie in een ijsblokjesvorm. Je kunt ze drogen op een hele lage
stand in de oven of er een lekker fles kruidenolie
mee maken. Samengebonden
kruiden zoals Salie, Tijm,
Oregano en Rozemarijn,
Dragon en Lavas zijn heerlijke
smaakmakers in bijvoorbeeld
stoofvleesgerechten en je kunt
ze ook makkelijk invriezen. In
de supermarkt betaal je voor
zo’n Bouquet Garni al gauw
meer dan anderhalve euro, dus
zelfgekweekte kruiden zijn ook
nog eens goed voor de
portemonnee.

e moestuin

arni uit d
Bouquet G

Een kijkje bij Piet Biekens
Piet Biekens, is er elk jaar
vroeg bij met zaaien. In
zijn kassen komen de
spinazie en raapstelen al
op. En het zal niet lang
meer duren voordat de
capucijners en
peulplantjes buiten in de
volle grond worden
geplant. Piet mengt altijd
fijn zaagsel door zijn
kweekgrond zodat het
water beter wordt
vastgehouden. Na het
zaaien gaat er ook altijd een dun laagje zaagsel overheen. Piet zaait in handige
tempex bakken. Over de bakken waar de koolplantjes worden gezaaid spant hij
een wit doek om de koolvlieg buiten te houden.

Naar de Groenmoes Markt
Markt voor natuurlijk (moes)tuinieren en eerlijk voedsel
Zondag 19 maart zijn we naar de Groenmoes Markt geweest in St. Oedenrode.
We waren op tijd want het is daar altijd druk. Het aanbod was zeer gevarieerd van
zaad tot eetbaar onkruid. Her en der kregen we uitleg en informatie over bepaalde
producten. Ook over tomatenzaad voor de buitenteelt, het blijkt toch moeilijk om in
ons koude en vochtige klimaat mooie tomaten buiten te kweken. Met de man van
compostbedrijf Bio Kultura hadden we een goed gesprek over compost maken.
Hij kwam tot de conclusie dat we goed bezig zijn met het maken van onze eigen

compost dus dat is altijd goed om te horen. Bij de stand van het Nederlands
Fruitbomen Museum hebben we staan praten over oude fruitrassen. Hans heeft
daar nog wat stekken gekocht van sterappels. Er was aanbod genoeg en zeer
interessant om naar de deskundige deelnemers te luisteren. De meeste
kraampjes verkochten biologisch zaad, want daar draait het eigenlijk om bij de
Groenmoes Markt. Natuurlijk hebben we ook nog wat gekocht: dalia’s en
boerentenen. Het was gezellig, leerzaam en beslist een aanrader om volgend jaar
naar toe te gaan!
Groeten Teresa, Coby, Hans en Nico. De familie Kivits kwamen we ook nog tegen.
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PaastakkenTIP
Vorig jaar hadden wij takken
gevonden en in stukken gezaagd om
lijntjes te spannen of om aan te
geven waar we iets gezaaid hadden.
Twee van deze takken zijn we
vergeten uit de grond te halen en zijn
spontaan wortel gaan schieten en
gaan groeien. Het blijken
kronkelhazelaars te zijn. Dus
wanneer je dit jaar Paastakken hebt
gekocht bewaar dan een paar takken
en stop die in de grond. Dan heb je volgend jaar je eigen mooie Paastakken.

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.

Tom van der Schans Piet Langermans
Tuinnummer 14
Tuinnummer 26

Piet van Geenen
Tuinnummer 12

Tiny Pulles
Tuinnummer 25

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 14 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 Jeroen
Berendsen
Dit clubblad verschijnt 4 keer per jaar. In maart, juni, september en december.

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!

