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Clubblad van en voor leden

Van de voorzitter
December betekent altijd een beetje
terugkijken.
Iedereen zal ongetwijfeld het mooie
voorjaar, de loeihete zomer en de
warme herfst bijblijven. 2018 was een
topjaar wat betreft aantal zonne-uren en
gemiddelde temperatuur. Dat betekent
dat alle zonneminnende gewassen het
buiten meer dan uitstekend gedaan
hebben. De oogst van tomaten,
courgettes, pompoenen, pepers maar
ook bv wortelen en bieten was
uitstekend te noemen evenals de
vroege aardappelen. De zomerhitte was
duidelijk van negatieve invloed op bv
bonen, maar ook bramen en
frambozen. Per tuin kon dat overigens
enorm verschillen, mede afhankelijk
van de tijd die gestoken kon worden in
het watergeven. Maar daar gaan we
iets aan doen !
Watervoorziening
In de zomereditie van het clubblad is
gesproken over het voornemen van het
bestuur om de watervoorziening op de
tuinen te verbeteren. De Lange Droogte
van 2018 hebben we allemaal nog op
het netvlies geëtst staan:de eindeloze
reeks gieters water die nodig was om
onze gewassen toch nog enigszins te
laten bloeien en groeien hing op een
gegeven moment iedereen de keel uit.
Op de algemene ledenvergadering van
26 november j.l. bent u uitvoerig
bijgepraat over het voorstel van het
bestuur om het tuinieren op ons
complex ‘De goede aarde’ wat
gemakkelijker te maken. Immers een
beregeningsinstallatie is geen noodzaak
, -de handpompen leveren het gehele
jaar door meer dan voldoende

grondwater van goede kwalitiet - maar
maakt het tuinieren wel een stuk
gemakkelijker.
Voor diegenen die niet aanwezig waren
op de vergadering van 26 november
2018 onderstaand de belangrijkste
wapenfeiten..
De financiering is als volgt geregeld.
Uit de verzamelde verenigingsgelden
wordt € 2.500, - vrijgemaakt, de rest
van het benodigde bedrag wordt
geleend bij een externe geldschieter,
die overigens anoniem wenst te blijven.
Het geleende bedrag moet in vier jaar
terug betaald worden.
Het bedrag dat iedere volkstuinder moet
ophoesten bedraagt € 60, -.
U kunt kiezen voor betaling in een keer
in 2019 of u betaalt gedurende vier
jaren, van 2019 t/m 2022, jaarlijks een
bedrag van € 15, -.

De technische aspecten.
Het grondwater wordt opgepompt en
komt in een ringleiding terecht.
Deze leiding begint aan de oostzijde bij
tuin 1, loopt naar het noordelijkste
puntje van het complex ( tuin 99) en
loopt via de even nummers aan de
westzijde weer terug naar tuin 2 en
vandaar weer naar de pomp.
De pomp komt in de laatste container te
staan in een afgeschermde ruimte.
De ringleiding van het onverwoestbare
tyleen wordt tegen het gaas bevestigd,
vlak boven de grond. Op de grens van
elke twee tuinen komt een paaltje met
daarop een universeel T-stuk, elke tuin
kan daar zijn eigen slang aan vast
klikken. Deze slang moet u zelf
aanschaffen. De pomp levert
voldoende druk.

Het bestuur stelt nog de tijden vast
waarop besproeid kan worden.
U moet wel zelf aanwezig zijn op de
tuin. Niet aanwezig = niet sproeien.
Bijdrage inkoopcommissie
Het doet het bestuur enorm veel
genoegen dat de inkoopcommissie alle
centjes bij elkaar schraapt en het zo
mogelijk maakt dat tegen een alleszins
aanvaardbare prijs de regeninstallatie
kan worden gerealiseerd.
U ziet nu hoe belangrijk het is om uw
inkopen via de inkoopcommissie te
laten lopen. Ook diegenen die nooit iets
bestellen bij deze actieve club mensen
profiteren nu mee. Het zij zo, daar zijn
we een vereniging voor.
Nieuw op de tuin
Het afgelopen jaar zijn een aantal
mensen vertrokken: Miranda Velden,
Anita Thoolen, Sjaak van Helvoirt,
Cees Geerts en Ed Maas.
Wij wensen hen het allerbeste.
Nieuw op het complex zijn :
Mevr. Csilla Zabone (op tuin 39)
Mevr. Celina Passchier ( 37)
Dhr. D. Nezir ( 43)
Dhr. D. Amshal ( 55)
Mevr. Van de Ven ( 97)
Van harte welkom bij onze vereniging.
Aarzel niet om iemand aan te spreken
en te vragen als u iets niet weet.
Tuinieren leer je in de praktijk, gewoon
door het te doen. Voor meer info: kijk op
onze site waar een groot aantal goede
links zijn vermeld naar veelal fraaie
sites. En lees goed uw email. Er komen
in de loop van een jaar heel wat
berichtjes binnen.
Maar dat geldt voor iedereen.

Wat gebeurde er nog meer?
Naast de voorjaarsstorm van 18 januari
met als resultaat een afgebroken
vlaggenmast is in 2018 zeker het
vermelden waard de bijdrage van
€ 500, - van Groen Linksaf. Dit bedrag
is deels gebruikt voor het opfleuren van
het de oost- en westzijde van ons
complex. Het inzaaien met een
bloemmengsel langs de slootkant is
helaas mislukt. De gehoopte en
verwachte bloemenzee is uitgebleven.
Met dank aan het droge voorjaar. Aan
de oostkant hebben we met zijn allen
op 24 maart 100 sporken geplant, dè
bijenstruik bij uitstek. Ook daar een
grote tegenvaller. Door de aannemer
van RW zijn de boompjes omgemaaid.
In het najaar zijn, in een nieuwe ronde,
weer stokken aangebracht ter
markering. Het bleek n.l. dat de
sporkjes voor het overgrote deel weer
uitschoten.

Namens het bestuur dank ik iedereen
voor alle diensten en inspanningen
verricht het afgelopen jaar.
Wij vertrouwen er op dat ook 2019 een
mooie tuinjaar gaat worden. Dat moeten
we wel met z’n allen doen.
Iedereen fijne kerstdagen toegewenst,
een mooie jaarwisseling en een gezond
en voorspoedig 2019.
Jac Claasen, voorzitter
PS: Bezoek onze mooie site
Aarzel niet om regelmatig een kijkje
te nemen op
www.volkstuinderswaalwijk.nl.
Het nieuws wordt zeer regelmatig
ververst door Marion.

Aardappels
Of ik eens een artikel wilde schrijven
over aardappels was de vraag. Voor het
clubblad nog wel, ik zou er namelijk
nogal wat van afweten. Of die bewering
enig steek houd waag ik toch wel te
betwijfelen, ik ben toch niet bepaald een
deskundige zoals een
aardappelveredelaar dat is, maar goed
ik heb de laatste jaren wel wat kleine
experimentjes gedaan en vind de
aardappel een mooi gewas om in mijn
tuin te hebben. De manier waarop ik dat
doe heeft alles te maken met mijn reden
voor het hebben van een volkstuin. . Ik
houd namelijk nogal van koken, maar
dan bedoel ik niet de dagelijkse kost,
nee juist het minder bekende vind ik
leuk, smaken ontdekken en nieuwe
manieren van dingen bereiden. Voordat
onze meiden er waren kon ik soms
hiermee een volle dag of langer mee

bezig zijn. Om een maaltijd voor ons en
vrienden te bereiden. Zelden word er
twee keer hetzelfde bereid. Dus toen ik
in mijn toen favoriete kookboek
recepten vond voor snijbieten, kardoen,
borlottibonen en venkel en ik deze
groenten niet in winkels gevonden
kreeg maar er wel volop zaad voor
verkrijgbaar was ontstond het idee voor
een volkstuin.
Smaken ontdekken daar gaat het bij mij
dus om, ook wanneer ik aardappels
poot. En iets moet wel heel erg lekker
zijn en goed bevallen wil ik het weer
herhalen. Bewaarbaarheid van
aardappels en een grote opbrengst zijn
wat mij betreft dus van minder belang,
bijzondere soorten ontdekken en het
liefst ook nog met teelt eigenschappen
die er voor zorgen dat mijn toch vrij

dat je dan denkt van ja maar dan heb ik
meteen een kilo poters terwijl ik niet
weet of ik het wel iets vind. Maar geloof
me dat heb ik in dat jaar natuurlijk ook
niet gedaan. Na een best uitgebreide
zoektocht heb ik een website gevonden
die de mogelijkheid bood om poot
aardappelen per 5 stuks te bestellen:
www.levenvanhetland.nl dit is een
website met een flink aanbod aan zeer
uiteenlopende rassen, nieuwe maar ook
juist oudere rassen die door de huidige
eisen voor een commerciele aardappel
niet meer grootschalig verbouwd
worden maar nog wel erg lekker zijn.
Denk aan bijvoorbeeld aardappels met
een grillige vorm of diepe ogen of wel
zeer smaakvol maar minder opbrengst
per plant.

Onze Ilva druk bezig met oogsten
van de Annabel
minimale inspanningen toch een prima
resultaat opleveren des te meer. Het
volgende hoeft ik vast niet te vertellen,
ook al blijft de aardappel prima om te
eten na meerdere maanden, zo lekker
als vers geoogst is het toch echt niet
meer. Bovendien heeft het daarbij ook
nog eens mijn voorkeur om ook nog
eens zo veel mogelijk biologisch
pootgoed te gebruiken en alleen op
biologische wijze ziektes en plagen wil
bestrijden.
Het willen experimenteren met
verschillende soorten zorgt er wel voor
dat ik al menig ras in de tuin heb gehad.
Drie jaar terug heb ik zelfs tien
verschillende rassen gepoot. Ik ga ze
niet allemaal apart benoemen, maar wil
wel iedereen aanraden om ook eens
wat anders te proberen, nu snap ik ook

Een iets
sarpo mirte uit de kluiten g
a
eg

roeide

In mijn zoektocht naar ‘onderhoudsvrije’
aardappelen heb ik een jaar of vijf
geleden voor het eerst de sarpo mira
ontdekt. Dit is een in hongarije
ontwikkelde late aardappel die door

kruisingen toe te passen met wilde
heerlijke smaak en structuur. De rote
aardappel soorten uit zuid amerika en
emma vanwege de rode kleur, niet
mexico een vijftal resitentie genen heeft
alleen van de schil maar dus ook van
tegen de aardappelziekte (phytophthora het vruchtvlees in combinatie met een
infestans) een proces wat meer dan 40
prima smaak. Verschillende mede
jaar heeft geduurd. Dit heeft een
tuinierders die een kookje, of al eerder
aardappel opgeleverd die echt
poters van me hebben gehad vroegen
opmerkelijk sterk is. Helaas heeft bij het mij al naar de naam van de Annabelle,
ontwikkelen duidelijk de nadruk gelegen ik verwacht deze wel meer te gaan zien
op deze kwaliteiten, de smaak is weinig
op de tuin komend jaar.
bijzonder. Zelf heb ik wel
gezien dat ook in een nat jaar
waarin menigeen de
aardappelen vroeg rooide
vanwege de aantastingen
van het blad mijn sarpo’s fier
door bleven groeien.
Er verschenen wel
beginnende aantastingen,
maar het verspreide zich
niet in het blad, overigens
bleven ze maar doorgroeien
en vormde ze echt
gigantische knollen, maar
deze waren enorm hard en
Rote Emma met
het rode vruchtvl
ees
soms hol van binnen. Dat was
overigens eind oktober.
Maar goed er komen steeds meer sarpo
soorten bij, waarvan er verschillende bij
zijn die volgens anderen ook al betere
smaakeigenschappen bezitten.
Daar ga ik dan ook wel weer wat van uit
proberen.
De methode die mij nu dan toch vooral
het beste bevalt om plagen voor te zijn
en een lekkere aardappel op mijn bord
te krijgen is toch vooral voor vroege
soorten kiezen en hopen dat het
voorjaar droog genoeg is om deze
ziekte vrij te houden. Dit jaar was de
keuze gevallen op de Annabelle en de
Rote Emma. De Annabelle vanwege de
zeer vroege oogstbaarheid en de

Al met al heb ik tot nog toe geen spijt
van het vele uitproberen.
De veredelaars zitten ook niet stil en elk
jaar zijn er wel weer nieuwe rassen te
krijgen, jammer om al die inspanningen
niet in ons eigen voordeel te laten
werken, toch? Dit jaar zie ik alweer
nieuwe varianten van de sarpo bij
verschillende handelaren, misschien dat
daar er ook nog wat van in mijn tuin
verschijnen komend jaar.

Mirjam van der Mooren

Bijennieuws van
Nellie en Cees
De bijen heb ik nagekeken en extra
verwend met wat suikerwater. Ze
hebben een fijne zomer gehad met al
die mooie bloemen, ik hoop komende
zomer wat meer honing te kunnen
oogsten.

De buitenste bijtjes ruilen af en toe met
de binnenste, zodat zij ook op kunnen
warmen. De mannetjes overwinteren
niet, die zijn door de werksters verjaagd
of gedood. Die zijn niet meer nodig hun
taak zit er op.

Hieronder een verslag wat er in de kas
gebeurt in de winter

Op de langste dag krijgt de koningin
speciale voeding, koninginnenbrij dat
zijn eiwitten, die ze weer nodig heeft om
in de lente eieren te leggen.
en dan word het weer een gezellige
drukte.

In de winter gaan de werksters allemaal
rondom de koningin zitten, honing eten
en warmte opwekken door hun
vleugelspieren te bewegen, ze hebben
een interne thermostaat en houden de
kas tussen de 15 en 25 graden ze
zitten in de buurt van de honing
en andere voorraden.

Alemaal bedankt voor jullie
bijdrage aan bloemen.
Groetjes Cees en Nellie

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

Windmolen nummer 3
Wat is er aan de hand?
Zoals bekend wordt door de gemeente
Waalwijk meegewerkt aan de reductie
van CO2 uitstoot door over te stappen
op duurzame energie bv windmolens.
Dit wordt de energietransitie genoemd.
De gemeente Waalwijk werkt samen
met Brabant Water aan een plan om
5 grote, nieuwe windmolens te plaatsen
op Haven VIII. Eneco doet ook een duit
in het zakje: haar huidige aantal van vijf
windmolens worden vervangen door
2 stuks van het nieuwe type.
Totaal worden er dus 7 nieuwe, grote
windmolens geplaatst in de Baardwijkse
polder oftewel Haven VIII.
Op het plaatje hierboven worden de
locaties aangegeven.
Windmolen drie komt te staan pal ten
zuiden van de Visbankweg en iets ten
westen van het noordelijkste puntje van
ons complex.
Lang voordat deze locatie bekend was,
hebben wij in een schrijven van

november 2017 aan het College reeds
onze zorgen geuit over de te
verwachten overlast.
Uw bestuur heeft het belang van deze
locatie onderkend en heeft de volgende
stappen ondernomen.
Op 3 april is de informatieavond
bezocht in het RKC stadion.
Ondergetekende heeft zich op
persoonlijke titel aangemeld voor een
zgn klankbordgroep ( KBG).
Als vereniging konden wij ons hier niet
bij aansluiten.
De KBG heeft een zevental
vergaderingen belegd en heeft twee
excursies georganiseerd naar locaties
met een windmolenpark t.w. de
Krammersluizen en Nieuwegein.
Op 1 november 2018 heb ik in de
forumdiscussie van de gemeenteraad
nogmaals het standpunt van de
vereniging naar voren gebracht. Ik had
heel wat uurtjes in de voorbereiding
gestoken, jammer genoeg was er
slechts een vraag van de zijde van de
raadsleden. Mevr. Odabasi als
verantwoordelijke wethouder heeft

geantwoord dat bekeken zal worden
welke mogelijkheden er zijn. Maar dat
deze beperkt zijn. Daarop is een
gesprek gevolgd op 14 november 2018
met Blix en de consultant in deze.
Er zijn een drietal gesprekken geweest
met de ingehuurde projectleider van
een adviesbureau om ons standpunt
naar voren te brengen en uit te
onderhandelen. De laatste keer op 14
november
Wat is het standpunt van de
vereniging?
Als supergroene vereniging juichen wij
de energietransitie toe.
Zelfs een windmolen in onze achtertuin
vinden wij niet erg, maar die
reusachtige molen mag niet in de onze
woonkamer gezet worden. We praten
over de kathedralen van de 21ste eeuw:
een masthoogte van 145 m en daar een
wiek bovenop van 65 m, totaal derhalve
210 m hoog. Dat is drie zo hoog als de
St. Jan in ’s Hertogenbosch en twee
keer zo hoog als de Dom in Utrecht.
Wij willen graag dat de geplande locatie
van windmolen drie zo ver mogelijk

richting Gansoyensteeg, richting het
westen dus, verplaatst wordt.
Dit standpunt is telkenmale bepleit en
heeft ook al enkele keren het Brabants
Dagblad gehaald.
Hoe is op dit moment de stand van
zaken?
Wethouder mevr. Odabasi-Seker heeft
uitstel aan de raad gevraagd omdat
klaarblijkelijk nieuwe informatie
beschikbaar was. Op 14 november is
derhalve door de raad geen besluit
genomen over de voorgenomen
plaatsing. Naar verwachting zal in
januari 2019 de gemeenteraad hierover
discussiëren.
Als lid van de KBG kan ik beamen dat
het een complex vraagstuk betreft met
tal van invalshoeken waar bovendien
een grote tijdsdruk op zit, immers ook
bepaalde subsidievoorwaarden zijn aan
termijnen gebonden.
Jac Claasen, voorzitter

Deze wezel was op ons
complex in een rattenva
l
terechtgekomen en weer
vrijgelaten. De wezel is
het
kleinste roofzoogdier ter
wereld.
Hij voedt zich voornam
elijk
met knaagdieren als
muizen, woelmuizen.
Foto gerard van Mierlo

Dat alle gewassen die u plant in
de tuin ons allemaal veel plezier
en genot zullen geven
Ik wil graag alle mede
Dat we een jaar krijgen waarin we
tuinliefhebbers bedanken voor al
nieuwe en zittende
het medeleven, warme woorden,
tuinliefhebbers mogen ontmoeten
steun en hulp die ik heb gekregen
Maar vooral aan iedereen een
tijdens haar ziekte en na
jaar gewenst zonder zorgen en in
het overlijden van mijn vrouw.
goede gezondheid
Langs deze weg wil ik alle mede
In deze tijd van korte nachten en
tuinliefhebbers fijne kerstdagen
duisternis, is licht een groot
en een goed 2019 toewensen.
gemis
Dat wil ik graag op mijn/deze
Maar een ster in het duister zal
manier doen.
voor u en mij altijd blijven
schijnen
Mijn wens voor het komende jaar
Die net als mijn liefde voor deze
2019,
speciale ster nooit zal verdwijnen
Maar laat 2019 vooral een jaar
Ik hoop dat het voor u allemaal
zijn van verdraagzaamheid en
een kerstmis gaat worden vol
vrede
vrede en lieve mensen om u
Ik wens u allemaal een magische
heen
kerst en een schitterend
Dat er veel flonkerende sterren
nieuwjaar
zullen zijn, met veel pracht en
Maar dat 2019 u zeker brengt het
schittering
allerbelangrijkste, veel liefde van
De warmte van kerst je ziel en
allen die u dierbaar zijn.
hart zal verwarmen en dit met
vreugde zal omarmen
Frans Linnenbank.
2019 een jaar zal zijn zonder
tegenslag en verdriet, maar
vooral van voorspoed en geluk
Dat we van kleine problemen en
kleine zaken geen
onoverkoombare hobbel maken
Negeer deze kleine dingen niet
maar vergaar ze om er
gezamenlijk iets groots
van te maken.

Beste medetuinders,

Twee keer plezier

Dat is het spreekwoord over knoflook.
De eerste keer plezier door de lekkere
smaak en de andere dag nog een keer
plezier door de geuren die dan vrij
komen.
En voor de moestuinder is het planten
van de knoflook vaak de afsluiting van
het seizoen. Of de vroege opening van
het nieuwe seizoen.
Dit jaar was de oogst van de knoflook
bij mij maar heel matig. Hele kleine

en
n op zonnebloem
Jonge groenlinge
van
el
eg
Mierlo en de
door Gerard van
a Perlangelim
Hans door Ornell

bolletjes, nauwelijks groter dan de
teentjes die ik in de grond heb gestopt.
Nee, dat gaat me dit jaar niet meer
gebeuren. Ik heb me goed ingelezen en
ik heb de regel van 10 goed in mijn
oren geknoopt. Tussen de rijen moet er
10 cm ruimte zijn, ruggetjes van 10 cm
hoog en de teentjes dan op 10 cm
diepte en in de rij 10 cm uit elkaar.
En natuurlijk op 10-10.
Dus ik op 10 oktober rond 9 uur naar de
tuin, ruggetjes van 10 cm hoog
gemaakt, 10 cm uit elkaar. En het
horloge erbij, de eerste teen ging om
10.10 uur de grond in. Door deze
aandacht en doordat ik ze heb beloofd
dat ze het komende jaar op tijd water
zullen krijgen, moet het toch goed
komen?
Ad van Brunschot
PS: kijken jullie ook zo uit naar de
wateraansluiting?

De tijd is altijd ergens rijp voor
De tijd is rijp om
te spitten te snoeien
te leggen te poten
te rooien te sproeien
te frezen te verzetten
te dieven te klieven
en te greniletten
te schoffelen te maaien
te toppen te doppen
te zagen te klagen
te wieden te zaaien
Nu mag het land rusten
Het werd tijd
En ik geniet, geniet van de rijp

Deze editie 19 van ons clubblad is gemaakt door:
Jeroen Berendsen, met bijdragen Ad van Brunschot, Jac Claassen, Mirjam van
der Mooren, Nellie en Cees van de Hoven en Frans Linnenbank.
De foto’s zijn gemaakt door Ornella Perlangeli, Gerard van Mierlo,
Ad van Brunschot en Jeroen Berendsen.

Colofon
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

Oproep van de redactie
aan alle leden!
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 .

Windm le
ns in avon
een dubboel
dlic
Gerard va e regenboog doohrt en
n Mierlo

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!
Fijne Feestdagen en een Gelukkig nieuwjaar!

