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door Jac Claasen
Het voorjaar is begonnen, we hebben de
kwakkelwinter achter de rug. Dachten we.
Het kwakkelt echter gewoon door in maart
en april. Op dagen met warm weer is het
parkeerterrein te klein om alle voertuigen
te stallen. Het is plezant om waar te
nemen dat bij de minste
temperatuurstijging het tuindersbloed bij
iedereen begint te stromen en we de tuin
vol willen planten en zaaien. Maar let op,
pas na medio mei zijn we van de
nachtvorst af en kunnen we beginnen met
boontjes te leggen bij de staken en
courgettes en tomaten buiten te planten.
Deze warmteminnende gewassen kunnen
niet tegen de geringste vorst. Kijk wat u
allemaal in de diverse maanden kunt
zaaien en planten maar eens goed rond
op internet, waar talloze sites en blogs u
verder informeren, veelal vergezeld van
instructievideo’s die duidelijk aangeven
hoe te zaaien, stekken, verpoten etc. Heel
erg leerzaam, zeker als u pas begint op
ons complex.
Inbraak 22/23 maart
Dit voorjaar is van vrijdag 22 maart op
zaterdag 23 maart wederom ingebroken
op ons complex. Via de Visbankweg is
toegang verschaft tot ons complex door
de sloot over te springen en een gat te
knippen in de afrastering. De schade is
aanzienlijk. Bij de verenging is de oude
Goldoni freesmachine gestolen, maar ook
het Honda-aggregaat alsmede een pomp
om de banden op spanning te brengen.
De meeste tuinschuurtjes zijn bezocht.
Waar deze niet op slot zaten is dit

geforceerd. De schade moet alles bij
elkaar aanzienlijk zijn geweest. Op de
terugweg hebben de inbrekers een
bruggetje gemaakt over de sloot. Het
heeft ons weer eens geleerd om niets van
waarde in de schuurtjes of kasjes te laten
liggen en zeker geen elektrisch
handgereedschap of freesjes.

Op de algemene ledenvergadering is
uitvoerig stil gestaan bij dit onderwerp en
is gekeken welke maatregelen we
preventief kunnen nemen. Er zijn een
paar mooie suggesties uit voortgekomen.
Op 27 maart is de gemeentepolitie op ons

complex geweest en is uitvoerig gepraat
over de beveiliging. Conclusie: het
complex is niet te beveiligen. We kunnen
het dieven en inbrekers wel moeilijker
maken door het plaatsen van lichtmasten
voorzien van breedstralers met sensoren,
zoals geplaatst op de vlaggenmast nabij
de ingang. Camera’s worden niet echt
beschouwd als een optie. We hebben
contact gezocht met de burgemeester.
Inmiddels is er contact geweest met de
gemeente en zal verder gesproken met
de wijkcoördinator. Wellicht zit er ruimte in
het wijkbudget om de vereniging te
ondersteunen in de preventie.
Wij zijn erg blij met de geste van Ad van
Mierlo die zijn spiksplinternieuwe
aggregaat om niet heeft overgedragen
aan de vereniging. We kunnen weer
vooruit. Als u het apparaat nodig heeft,
graag contact opnemen met Nico van
Meer, Hans van de Lee of Tom van de
Schans.
Geen windmolens op Haven Acht?
Op donderdag 11 april 2019 heeft de
gemeenteraad een amendement
aangenomen. Daarmee wordt de
ontwikkeling voor windmolens op deze
locatie stopgezet. Er zal gekeken worden
naar een nieuwe, grootschalige visie op
de energietransitie. Met name de locatie
ten westen van de Sprangse sloot komt
dan in beeld. Waarbij een samenwerking
met de gemeente Geertruidenberg voor
de hand ligt. Maar ook Haven Acht blijft
meedingen voor het plaatsen van vijf + 2
windmolens. Immers het opwekken van
elektriciteit is een industriële activieteit en
kan nergens anders beter plaatsvinden
dan op een industrieterrein.

Op het afgeschermde deel van het
parkeerterrein liggen nog stalmest en
compost. Neem contact op met de
inkoopcommissie als u nog wat nodig
heeft.
Iedereen een fijn tuinjaar toegewenst!
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door Mirjam van der Mooren
En aantal jaar geleden heeft mijn
moeder een rabarber taart gemaakt die
ik echt verrassend lekker vond. Zelf
zou ik niet zo snel en dergelijk recept
uit proberen. Hoewel ik weet dat in
Groot Brittannië vele van deze
recepten zijn. En daar weten ze wat
bakken is!
Helaas weet zij niet met welk recept ze
daarvoor had gebruikt. Deze komt
zeker in de buurt. (Niet tegen haar
zeggen ik denk zelfs dat deze lekkerder
is). Een heerlijk contrast van zoet en
zuur met een lekker noot smaak er bij.
Je kunt er voor kiezen om zelf
amandelen te malen en deze dan iets
grover te houden. Dan krijgt het ook
nog een lekkere bite.

Voor de bodem:
600 gram rabarber, stukjes van ca. 1,5 cm
2 eetlepels suiker
100 gram boter, op kamertemperatuur
130 gram suiker
1 theelepel vanille extract
Flinke snuf zout
2 grote eieren
150 gram bloem, gezeefd
50 gram amandelmeel
2 theelepels bakpoeder
Voor de merinque
3 eiwitten
150 gram fijne suiker of poedersuiker
25 gram amandelschaafsel
Was de rabarber en droog ze af. Snijd in
kleine stukjes, doe ze in een schaal met
twee eetlepels suiker en schep om. Laat
even staan. Doe ze daarna in een vergiet
en laat minimaal een uur uitlekken. Er
komt namelijk veel vocht vrij. Zelf ga ik de
volgende keer een paar eetlepels
paneermeel toevoegen wanneer het is
uitgelekt, de uiteindelijke taart was nog
een tikkeltje te nat.
Rooster het amandelmeel in een pannetje
zodat het extra smaak krijgt laat het goed
afkoelen. Verwarm de oven voor op 175
graden en vet een springvorm met een
doorsnee van 24 centimeter in. Beleg de
bodem met bakpapier. Meng in een kom
de gezeefde amandelmeel, zout en
bakpoeder. Mix met een handmixer de
boter, suiker en vanille extract tot de boter

luchtig en de suiker gemengd is. Mix één
voor één de eieren erdoor. Meng op heel
lage snelheid de droge ingrediënten
erdoor tot alles net gemengd is, niet te
lang mengen. Doe het beslag in de vorm,
strijk glad en verdeel de uitgelekte
rabarber erover. Zet de vorm in de oven en
bak 25 minuten. Mix intussen
de eiwitten stijf en voeg de suiker beetje

voor beetje toe en meng tot de eiwitten
stevig en glimmend zijn. Verdeel het
eiwitschuim over de rabarber en strooi er
wat amandelschilfers over. Zet terug in de
oven en bak de taart nog 15 minuten. Als
het eiwit tè bruin wordt, kun je
het voorzichtig afdekken met
aluminiumfolie. Naar een recept van
carolinebrouwer.blogspot.com

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
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Waterleiding
door Jac Claasen
Op de algemene ledenvergadering van
25 maart 2019 is met algemene
instemming besloten over te gaan tot
de aanleg van een ringleiding. Iedereen
kan inpluggen op deze waterleiding en
zorg dragen voor de watervoorziening
op z’n eigen perceeltje.
Nico van Meer heeft aan de hand van
een demomodel uitleg gegeven over het
systeem en de vragen beantwoord. De
eerste fase van de aanleg hield in: het
graven van een greppel voor de
grondkabel en de retour van de
thyleenslang. Deze greppel loopt het
verenigingsgebouw naar de laatste
container, waar de pomp komt te staan.

Inmiddels is het bijna eind mei 2019 en de
werkzaamheden zijn bijna afgerond. Het
is niet allemaal van een leien dakje
gegaan. Zo moet de huidige, voorlopig
geplaatste, pomp nog vervangen worden
door de geoffreerde pomp.
Al met al is het een enorm karwei
geweest. De mensen van de
technische commissie hebben de
afgelopen weken, samen met een
aantal vrijwilligers,keihard gewerkt om
water uit de tuinslang te krijgen.
En dat is gelukt!
De ringleiding werkt inmiddels, u kunt
water geven. De techneuten onder ons
zijn al bezig met het construeren van
ingewikkelde bevloeiingsinstallaties !!
En dat doet ons goed, als bestuur maar
zeker ook als technische commissie om al

die blije gezichten te zien, blij dat het
gedaan is met het gesjouw met de
gieters.
Opmerkingen over het gebruik
- Kabelklemmen zijn niet
toegestaan om uw slang te
bevestigen aan de twee-weg
stukken. Gebruik altijd de
originele Gardena-koppelingen.
- Zet de aanvoer dicht. Gebruik de
hendel bovenop om de
watertoevoer af te sluiten na
gebruik. Dat geldt ook twee-weg
ventielen: na gebruik dicht zetten.
Met het bovenstaande wordt bereikt dat
de pomp, het hart van onze
beregeningsinstallatie, alleen draait als er
serieus om water gevraagd wordt.

Besproken tijdens de algemene
ledenvergadering
- wie een zwenk-sproeier gebruikt,
dient deze zo af te stellen dat de
buurman of -vrouw daar geen last
van heeft.
- Alleen sproeien als u op de tuin
bent.

Als we allemaal rekening houden met
elkaar en zuinig zijn op de installatie, dan
kunnen we vele jaren vooruit met deze
geweldige voorziening.
Iedereen die zijn of haar steentje heeft
bijgedragen aan de realisatie van dit
project van harte bedankt voor uw
inzet voor dit geweldige,
gemeenschappelijk project!

Bijennieuws
door Kees Mans
Zoals jullie allemaal al weten ben ik vorig
jaar begonnen met bijen geïnspireerd
door Nellie.
Ik ben begonnen met 2 volken
en moet zeggen dat ze goed
de winter zijn doorgekomen
We hebben inmiddels de 2e
broedkamers erop staan vorige week op
beide kasten de honingkamers erop.
Zo te zien is alles in orde, de volken
breiden zich goed uit en het broed loopt
aardig op in de kasten.
Straks in juli/augustus komen er nog 2
volken bij dan gaan we naar 4 kasten.
Volgend jaar wil ik kijken of we 2 eigen

Regenton-actie
gemeente Waalwijk
Een mooie actie van de gemeente
Waalwijk voor particulieren met een tuin
maar natuurlijk ook voor ons
volkstuinders. Je kunt met een regenton
hemelwater opvangen maar er ook
grondwater in opslaan. Dan heb je altijd
water tot je beschikking dat in de zomer
warmer is dan het grondwater dat net uit
de grond komt. Sommige planten zoals
pepers en paprika’s houden niet zo van
koud water. Die willen het gewoon
lekker warm hebben.
Mochten de vouchers op zijn dan heeft
de redactie er nog 2 liggen, bel Jeroen
Berendsen 06-38526622.
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volken kunnen opkweken zodat we in de
komende jaren meer kasten hebben.
En misschien zijn er dan wel
medetuinders / hobby-imkers die
interesse hebben om samen met mijn een
kas in hun tuin te willen plaatsen.
Maar da’s allemaal nog ver weg…
tot zover Kiske mee z’n bijen...

€25,- korting op regenton
Ben je van plan om een regenton aan te
schaffen? Koop deze nu met 25 euro
korting. Op het stadhuis bij de balie kunt
je tot 1 augustus 2019 een
kortingsvoucher ophalen die te besteden
is bij Gamma, Boerenbond of Karwei in
Waalwijk of bij Vos Capelle in Sprang
Capelle. Er zijn maximaal 200 vouchers
beschikbaar, dus op = op.
Stuur ons een foto
Wij zien graag het resultaat. Als de
regenton staat, deel het dan met ons.
Via facebook of instagram, of per e-mail
via communicatie@waalwijk.nl.
Samen duurzaam vooruit!

Zaaien met vermiculiet
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door Nico van Meer
zaad kwijt. De kiemplantjes kun je er heel
gemakkelijk uit halen om ze te verplanten.

Dit is een berichtje over het opzaaien met
een ander zaaimedium: vermiculiet. Een
heel makkelijk product. Vermiculiet is heel
zuiver te verwerken, weegt niets en is
herbruikbaar. Zelf zaai ik al mijn groenten
en bloemen in vermiculiet in plastic
bewaarbakjes. De bakjes dek ik altijd af
met een handdoek om de plantjes donker
te kunnen laten kiemen. Vermiculiet laat
namelijk licht door. Vermiculiet heeft
verschillende voordelen. Met een relatief
klein bakje vermiculiet kun je heel veel

Een ander voordeel van vermiculiet is dat
het geen voedingsstoffen bevat. Daardoor
kun je het verpotten uitstellen omdat je
kiemplantjes niet verder groeien. Tot slot
geeft het gebruik van vermiculiet minder
kans op schimmel. Hierbij vind je enkele
foto’s zodat je een indruk krijgt.
Vermiculiet is te krijgen bij een regulier
tuincentrum.
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Wat kost een Volkstuin?
door Jac Claassen

Zelf je groenten, fruit en kruiden
kweken: brengt dat eigenlijk wel op? In
een moestuin stop je toch veel tijd, en
wat kosten groenten in de winkel? We
beginnen met wat harde cijfers, maar
graaf je dieper, dan blijkt een
moestuintje veel meer op te brengen
dan euro’s en kilo’s.

Kosten van een tuin van 150 m²

Hoeveel m² moestuin heb je nodig om
jezelf en je gezin te voeden?
Reken even mee: een volwassene heeft
250 g groente per dag nodig. Maal 365
dagen is dat 91 kg groente per jaar.
Er gaat weleens wat verloren tussen
grond en mond, dus laten we 100 kg per
persoon per jaar rekenen.

In het Handboek Ecologisch Tuinieren
van Velt lees je per gewas wat het
opbrengt. Een gemakkelijk haalbaar
gemiddelde van al die cijfers is 2 kg per
m². Dus dan heb je voor een gezin van
vier personen theoretisch gezien 200 m²
tuin nodig. Heb je een koude kas, serre of
platte bak? Dan kun je vele malen meer
kilo’s per m² produceren dan in de volle
grond. Achter glas gaat helemaal over dat
intensieve telen onder beschutting, vier
seizoenen lang.
Kosten:
Laten we eens kijken wat de kosten zijn
van een tuintje van 150 m², de
middelgrootte op ons complex.
(zie overzicht op linkerpagina)
De eenmalige entreekosten ad € 25,- zijn
niet meegenomen evenals de
waarborgsommen voor in totaal € 60,Het bedrag van € 166, - bent u dus kwijt
als u niets bijzonders doet en normaal,
basaal tuiniert, het hele jaar door en de
grond goed onderhoudt. We mogen er
van uitgaan dat er enorme verschillen zijn
in de bedragen die uitgegeven worden.
Met name als er flink wordt geïnvesteerd
in opstallen zoals daar zijn kasjes,
schuurtjes en afrastering en het
onderhoud daarvan. Maar ook fruitbomen
en klein fruit kunnen behoorlijk aantikken.
Opbrengsten
Er zijn hier en daar op internet wel wat
richtlijnen te vinden wat een volkstuintje
opbrengt of op kan brengen. Dit
cijfermateriaal is niet betrouwbaar voor
onze situatie.

In zijn algemeenheid kan gerust gesteld
worden dat de opbrengsten in enge
financiële zin de kosten in ruime mate
zullen overtreffen.
Wederom, de verschillen zullen groot zijn.
Wie nog in het arbeidsproces bezig is en/
of in de hectiek van het drukke
gezinsleven kan nu eenmaal minder tijd
aan deze hobby besteden. Het is de
vraag of er dan minder geoogst kan
worden. In het algemeen is wel zo dat
een volkstuin altijd meer tijd vraagt dan u
denkt. Een perceel van 150 m² vraagt het
gehele jaar door toch al gauw vier tot zes
uren per week. Met ontzettend grote
pieken in het voorjaar en de zomer
wanneer de werkzaamheden maar blijven
doorgaan.
Echter, er zijn andere opbrengsten, die
niet direct in geld zijn uit te drukken en die
van even zo vele of grotere waarde
kunnen blijken te zijn.

Denk aan ons motto :
‘Wij weten wat we eten’.
Wij willen geen industrieel
verwerkt voedsel'.
Dat is ons devies en als het dat nog niet
is, laten we dan dit motto gaan hanteren.
Maar denk ook aan de sociale contacten,
de rust en ontspanning als je even weg
bent uit alle drukte en simpel met je
handen in de grond bezig bent met de
alledaagsheid van de natuur.
Onbetaalbaar toch?

Terugkomend op de opbrengst:
spreid je oogst
Ervaren moestuiniers kennen de pieken
wel in volle zomer. De boontjes groeien
tegen de klippen op, familie en buren ,
ook op de tuin, delen mee.
Maar: in veel moestuinen valt tussen
november en eind april nauwelijks nog
wat te oogsten In het ideale geval spreid
je de oogst meer over het hele jaar. Ons
klimaat stelt wel beperkingen, maar je
kunt heel wat inmaken, wecken, inkuilen,
invriezen, fermenteren, en zo de oogst
netjes bewaren. Echte zelfvoorzieners
mikken nog verder. Vooral een slimme
planning van voor- en nateelten levert je
een grotere opbrengst op. Winterharde
nateelten zijn er genoeg: winterpostelein,
palmkool, veldsla en winterprei
bijvoorbeeld.
Schakel ook tweejarige en doorlevende
groentegewassen in, zoals winterbroccoli,
zwartmoeskervel, spinaziezuring en
asperges. Die oogst je in het voorjaar nog
voor de pas gezaaide gewassen zoals
spinazie en radijsjes wat opbrengen.

Niets dan voordelen
Niet iedereen heeft natuurlijk zoveel tijd
en grond, kennis of zin. Maar ook wie
maar een heel klein beetje tuiniert, gaat al
bewuster consumeren. Geen boontjes uit
Afrika of bespoten aardbeien uit Spanje ,
maar meer lokaal, ecologisch en fair. Een
kleinere ecologische voetafdruk en dus
beter voor de planeet.
Of je nu 100 procent of 1 procent van je
groenten zelf kweekt, een ander netto
effect is in ieder geval dat je meer
groenten eet. En dat is op zich al gezond.
Je eet gevarieerder én verser dan je
gemiddelde buur: rechtstreeks van grond
naar mond, met het volle behoud van de
vitamines. Mentaal en fysiek doet
tuinieren nog meer met je: je wacht
geduldig op je eerste radijsjes, je leert
omgaan met overvloed en belagers, je
beweegt in de buitenlucht, je hebt contact
met de seizoenen.
Bronnen: Wij danken VELT voor de
nodige informatie. De administratie van de
inkoopcommissie voor het cijferwerk.

Onbetaalbare kwaliteit
Maar geen enkele tuinier wil zijn
zelfgekweekte sla (in vele
variëteiten),tomaten, boontjes en bietjes
vergelijken met wat er in de winkel ligt..
Wat we zelf kweken, vinden we lekkerder.
Onbespoten, rijp geplukt, vers van bed
naar bord. Je plukt, vers uit de tuin, en
geniet: onbetaalbaar. Voeg daar je trots
en je voedselzekerheid aan toe. Je hebt
je tomaat nog als zaadje gekend en je
oogst de vruchten van je arbeid.
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Bijenles van Nell
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Beste medetuinders,
naar aanleiding van het succes van het
vorige OOGSTFEEST “Koken voor
elkaar”, willen we dit graag herhalen dit
jaar. De geplande datum is:
Zondag 18 augustus 2019
Wij van de evenementencommissie
zouden het geweldig vinden als er weer
zo`n fantastische opkomst is dan vorige
keer. Het zou leuk zijn wanneer iedereen
weer wat zelfgemaakt lekkers mee brengt
zoals bv, cake, koekjes, taart, broodjes,
hapjes, soep enz. Laat je creativiteit de
vrije loop.

De lange tafel - Oogstfe
est 2017

Voor koffie en thee wordt gezorgd. Er zijn
ook gekoelde dranken zoals frisdrank bier
en wijn te verkrijgen tegen een kleine
vergoeding. Er wordt wederom weer
gezorgd voor een springkussen, mini
rommelmarkt, grabbelton enz.
Vrijwilligers die willen helpen deze dag
met opbouwen van de feesttent, koffie
schenken en andere werkzaamheden
kunnen zich aanmelden bij een van de
leden van de evenementencommissie.
Met vriendelijke groeten,
De Evenementencommissie
Jac ,Siem, Nellie, Mirjam en Kirsten

De marktkraam

- Oogstfeest 2017

Droogte en water
door redactie

Het is een luxe dat we nu stromend water
hebben op de tuin maar in tijden van
steeds langer aanhoudende droogte’s is
het ook belangrijk om slim met dit kostbare goed om te gaan. Hieronder wat tips.
Sproeien
Wanneer je tuin van bovenaf besproeit bij
droogte en warm weer is een groot
gedeelte van het water al verdampt
voordat het de grond raakt. Wanneer het
water de warme grond raakt gebeurt
hetzelfde en bereikt het water dieper
liggende grondlagen niet. Als je sproeit
doe het dan ’s ochtends vroeg of in de
avond. Dan heb je ook geen kans op
verbranding van de bladeren.
Gericht sproeien
Het is beter om gericht te sproeien aan
de voet van de plant. Tomaten-,
aardappel- en courgetteplanten houden
niet van natte bladeren want dat kan
schimmels veroorzaken. Prei krijgt tijdens
droge zomermaanden juist wél graag
water over zich heen want preimotlarven
verdrinken als het hart vol water blijft
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staan. Gericht sproeien gaat perfect met
een broes met verlengstuk. Je hebt ze
vanaf 70 tot 140 cm. Je hoeft niet te
bukken dus beter voor je rug.
Grondwater 10 - 14 graden
Grondwater is best koud voor sommige
planten als het warm weer is. Een
peperplant wordt er door afgekoeld terwijl
die het liever gewoon warm heeft.
Planten in de kas kun je beter ook water
geven dat de omgevingstemperatuur
heeft. Je kunt regenwater opvangen in
een regenton of een ton steeds bijvullen
met grondwater. Dan heb je ook altijd
beschikking over water dat wat warmer is
dan water direct uit de grond.
Ook mulchen in de zomer
Muchmateriaal is zonnebrandcrème voor
de grond. Het beschermt tegen hevige
zon, voorkomt verdamping van water uit
de bodem en voedt ook het bodemleven.
Je kunt mulchen met bladafval van
groente’s die je hebt geoogst zoals
koolplanten of tuinbonen of gedroogd
grasmaaisel, stro, hooi of compost.

Super-mulch-plant
Een perfecte plant waarvan je het blad
kunt gebruiken als mulch is Smeerwortel.
Deze plant heeft een heel uitgebreid,
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diepgaand wortelstelsel en verbetert zo
de grondstructuur. Met zijn lange wortels
haalt Smeerwortel mineralen uit de diepe
grond waarmee je je grond weer verrijkt
wanneer je het blad als mulch gebruikt.
Het blad van de plant groeit heel hard en
je kunt de plant 3 à 4 keer per jaar
terugsnoeien. Het is wel belangrijk de
juiste smeerwortel te planten want ze

bestaan in vele soorten.
Het beste voor in de moestuin is de
Russische smeerwortel (Symphytum
uplandicum). Deze soort groeit hard,
heeft alle voordelen van Smeerwortel
maar verspreidt zich niet gemakkelijk via
zaad. Hierdoor kan de plant redelijk
gemakkelijk in toom worden gehouden.

In en rond de moestuin
door Gerard van Mierlo
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Het witte goud

Het is net onkruid
door Ad van Brunschot
Onkruid is onlosmakelijk verbonden
met een moestuin. Tenminste wel met
de mijne. Als je het eenmaal hebt, kom
je er niet meer vanaf. Kweekgras,
muur, wilgenroosje. Mijn persoonlijke
onkruid is het Santiago-virus.
Mijn camino
Op 30 maart 2019 ben ik naar Sevilla
gevlogen om de eerste 500 km te gaan
lopen. Ik heb de route verdeeld over 2
jaar, dit jaar van Sevilla naar Salamanca
en volgend jaar weer 500 km van
Salamanca naar Santiago de Compostela.

Voorbereidingen
Maar hoe combineer je
dat met een maand
niet op je tuin komen? En dat juist in de
tijd dat er eigenlijk heel veel te doen is. Ik
heb geprobeerd om mijn tuin zoveel
mogelijk klaar te maken voor het nieuwe
seizoen. Maar dit seizoen begint voor mij
pas in mei. De bakken zijn in orde
gemaakt, de grond is voorbewerkt, de
paden zijn weer aangevuld met verse
houtsnippers.
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In de winter maak je al een voorzichtig
plan van welke groenten je wilt gaan
zaaien. Alleen heb ik nu duidelijk rekening
gehouden met de zaaitijden, ik heb niets
gekocht wat ik alleen maar in april kan
zaaien. Ook heb ik me in moeten houden
om nu al niet veel te gaan zaaien. Ik heb
alleen de pepers voorgezaaid in kweekbakken die nu (eind maart) binnen staan.
Begin maart heb ik al wat zaaiuien en
rucola gezaaid. En vlak voordat ik vertrek
ga ik nog wat bietjes en schorseneren
zaaien. Ik denk dat die in het begin niet al
te veel verzorging nodig hebben.
Vrienden van ons komen een paar keer
kijken en ik wil hun ook niet met al teveel
werk opzadelen, dus vlak voor vertrek zo
veel mogelijk onkruid vrij maken. Maar ik
realiseer me dat als ik terug ben, de
moestuin weer prioriteit zal krijgen. Dan is
het echt wel tijd om veel dingen te gaan
zaaien.
Santiago de Compostela
Een bedevaartsplaats in het noordoosten
van Spanje. Vanuit bijna alle Europese
landen lopen routes naar Santiago de
Compostela en veel routes hebben ook
namen. De meest bekende is de Camino
Frances, uiteraard vanaf Frankrijk, maar
er zijn ook de Camino Primitivo, de
Camino de Norte. En vanuit het zuiden
van Spanje, de Via de la Plata, de route
die ik ga lopen met de start in Sevilla en
het einde 1000 km verder in Santiago de
Compostela.
PS: Door familie-onstandigheden heb ik
de tocht af moeten breken na 260 km.
Volgend jaar verder.

Oproep van de redactie
aan alle leden!
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Dit is een 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 of interessants over
zijn of haar tuin te vertellen heeft, kan dat in dit
clubblad plaatsen. Dus iets over bijzondere
planten, leuke anekdotes, vragen of goede
tips. Ook mooie foto’s en recepten zijn van
harte welkom. Alles is welkom en iedereen
mag gehoord worden!
Inleveren kan via e-mail
bij Jeroen Berendsen:
info@berebeeld.nl .

Colofon
Deze editie 20 van ons clubblad is gemaakt door:
Jeroen Berendsen met bijdragen van Ad van Brunschot, Jac Claassen, Mirjam van
der Mooren, Nico van Meer, Kees Mans en Kirsten de Haan.
De foto’s zijn gemaakt door Gerard van Mierlo, Mirjam van der Mooren, Ad van
Brunschot, Jac Claassen en Nico van Meer.
Dit clubblad verschijnt 3 à 4 keer per jaar.

Vereniging:
Complex:

Volkstuinders Vereniging Waalwijk
De goede aarde
Weteringweg 31
5145 NN Waalwijk

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

v.d. Duinstraat 128, SPRANG-CAPELLE-0416-652420

NATUURLIJK BIOLOGISCH
BODEMVERBETERAARS
MESTSTOFFEN
POTGROND & SUBSTRATEN
ZADEN, PLANT-EN POOTGOED
GEWASBESCHERMING
TUINKASSEN & UITRUSTINGEN
EN MEER…….

Hartelijk bedankt sponsoren!

