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door Jac Claasen
door de laatst vertrekkende maar ook het
niet door laten gaan van de
werkurenregeling, die er zeker toe
hebben bijgedragen dat de kans op
besmetting door het covi-19 virus op ons
complex minimaal is geworden. We
hebben met kunst en vliegwerk het
onderhoud van het complex ter hand
genomen; het moge duidelijk zijn dat we
met z’n allen de schouders onder het
onderhoud moeten zetten zodra dit weer
mogelijk.

Beste leden,
Voor zover we het kunnen overzien,
zijn we als leden van de Volkstuindersvereninging Waalwijk de achter ons
liggende periode zonder kleerscheuren
doorgekomen. En dat is een groot
compliment voor u allen. Iedereen
bedankt voor zijn of haar medewerking.
Immers, de onzekerheid was groot.
Gelukkig beoefenen wij onze hobby in de
vrije natuur en zijn we in de regel op
voldoende afstand van elkaar in onze
tuintjes bezig. We hebben een aantal
eenvoudige maatregelen genomen, zoals
de poort open laten staan en pas sluiten

Het tuinjaar loopt langzaam maar zeker
op een eind. 2020 wordt gekenmerkt door
een droog voorjaar en een vrijwel
onafgebroken reeks van zes weken met
zeer hoge temperaturen van 35 graden
en hoger in juli en augustus. Voor velen
en ook voor ondergetekende betekende
dat ’s morgens vroeg of ‘s avonds naar de
tuin om te oogsten en vooral water te
geven. We hebben enorm veel profijt
kunnen trekken van de waterleiding, die
grote gedeelten van het voorjaar en de
zomer onmisbaar is geweest.
De oogsten aan aardbeien, tomaten,
boontjes, sla, worteltjes en andijvie etc
zijn uitstekend te noemen. Ondanks de
aanloopproblemen in het voorjaar hebben
we geen echt grote problemen
geconstateerd. Door de tijdige
constatering van de aanwezigheid van
phytophthora infestans ( aardappelziekte)
heeft iedereen op tijd zijn maatregelen
kunnen nemen en is de aardappeloogst
geslaagd te noemen.
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In dit clubblad
Op 29 augustus hebben een korte
algemene ledenvergadering gehouden op
het parkeerterrein i.v.m. de royering van
een lid. Wij hebben u daarover uitvoerig
geïnformeerd. Uit de gang van zaken
hebben we als bestuur de conclusie
getrokken dat de Algemene
Ledenvergadering eerst gehouden gaat
worden nadat een goed werkend vaccin
op de markt is verschenen. Gezien de
kwetsbare leeftijd van velen onder ons
rest ons geen andere keuze.
Spitten of niet-spitten is de keuze dit
najaar. In het clubblad gaan we nader op
deze materie in en brengen we de vooren nadelen voor het voetlicht.
Met vriendelijke tuingroet,
Jac. Claasen, voorzitter
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Appels en peren
Ondanks het devies het beter niet te
doen waag ik mij er toch maar aan om
een kleine vergelijking te maken. Want
eerlijk is eerlijk ze lijken toch ook best
op elkaar, beide soorten zijn rond de
zelfde tijd van het jaar rijp, hebben
vergelijkbare groeiwijze, een klokhuis
en dienen op gelijke wijze gesnoeid te
worden. Zo heel vreemd is het dan
toch ook niet om ze te gaan
vergelijken? Toch? Eens kijken wat er
gebeurt wanneer je beide hetzelfde
verwerkt.
Mijn peren oogst was dit jaar weer enorm,
dus ondanks dat ik echt heel erg mijn best
heb gedaan met uitdelen (echt iedere
ouder die de eerste twee weken na de
oogst een kind had met een afspraakje
met mijn dochters kreeg een zakje) en ik
al aardig wat potjes peren jam had was er

door Mirjam van der Mooren
genoeg over om mee te experimenteren.
Nu heeft mijn vader een tijdlang vrij
fanatiek wijn gemaakt, ik weet niet meer
wat er allemaal voor soorten voorbij
kwamen, maar onder andere perenwijn,
bramenwijn en vlierbloesemwijn zijn de
revue gepasseerd. Eigenlijk alles wat we
gratis of in ruil voor een deel van het
latere product konden plukken. Nu weet ik
nog wel dat het wijn maken behoorlijk wat
voeten in de aarde had, dus dat gaat het
wat mij betreft niet worden, maar voordat
de wijn wijn werd was het sap. Een
telefoontje later was ik in het
bruikleenschap van een sappan. Ideaal
ding want zelfs wassen van het fruit hoeft
niet, dus hoppa met een koksmes grove
stukken snijden, die zo de pan in en voila
na een tijdje op het vuur liep zo de sap er
uit, top! dankzij deze wijze van het
verkrijgen van het sap is deze al direct
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gesteriliseerd door de warmte dus het kon
zo de flessen in.
Een klein nadeel is echter dat het toch vrij
lang duurde voor ik het idee had dat er
echt nauwelijks meer sap uit de peren
kwam en er toch al flink wat water
verdampt was uit het onderste deel van
de pan. Even de proef op de som
genomen en ja inderdaad de laatste paar
flessen waren toch aan de waterige kant.
Bij het gebruik van een sappan komt er
stoom vrij die het fruit verhit waardoor de
cellen openbarsten en het sap vrijkomt,
als dit dan erg lang duurt komt er blijkbaar
dusdanig veel stoom bij dat het resultaat
waterig word.

In totaal had ik vijf halve liter flesjes met
peren sap, de eerste drie zien er vrij
donker uit maar de laatste twee vrij licht,
erg lekker vond ik dit waterige sap niet,
dus tja wat dan. Onlangs werd er op een
moestuinforum geopperd om zelf
fruitstroop van appels of peren te maken
simpelweg door het sap in te koken.

Welnu, een prima doel dus voor deze
twee flesjes. En ook weer ideaal omdat de
warmte wederom het meeste werk doet.
Het kost wel veel tijd, maar je hoeft er dus
weinig aan te doen en vooral dat laatste
gaf de doorslag. Uiteindelijk heeft een vol
pannetje sap van 's morgens acht uur tot
's avonds tien uur op een laag pitje
gestaan en bleef er een vijfde in het
pannetje over.de consistentie zit een
beetje tussen schenkstroop en de potjes
appelstroop uit de winkel in. Dit zal bij
meer puur sap korter zijn en meer
opleveren. Het zal wel wat stroom gekost
hebben, ik troost me er maar mee dat we
sinds begin dit jaar zonnepanelen
hebben, maar wat is dit lekker. Dit ga ik
zeker nog eens herhalen, wellicht met
toevoeging van een paar kardemom
peulen of klassiek met kaneel, of... ach ja
nog een jaar om over na te denken.
Dankzij bovenstaande resultaten ging ik
eerder deze week enthousiast aan de
gang met de appels. Koksmes er in en
hoppa de pan in en wachten maar...
Alleen de sapstroom kwam niet echt op
gang. Ach ja appels en peren he. Appels
zijn ook harder, zal misschien ook wat
langer duren dan, toch? Aan het eind van
mijn geduld toch maar eens even onder
het deksel kijken. Oke, nu zit er dus een
soort van tot moes gekookt prutje in de
pan? Euh wat bij mijn conference peren
prima werkte gaat dus niet met mijn
appels (ik geloof dat het jonagolds zijn)
Heel jammer dit want nu kan ik er eigenlijk
amper nog iets mee alles zit door elkaar
en is een grote prut geworden. Uiteindelijk
met behulp van een paar zeven toch wat
appelmoes weten te redden, maar wat nu.
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Ik heb nog redelijk wat appels over,
uit. Eens kijken wat er gebeurt wanneer ik
appelmoes was eerder al gemaakt en nu
het verhit. Hee kijk dat is super er vormt
ook wat aangevuld. Met appels die zo
zich zodra het sap goed kookt een
snel kapot koken zal jam
dikkere laag bruin
ook niet echt en succes
schuim, maar daar onder
zijn. Zou zo'n sapcentrifuge
zit nu dus helder licht
wat zijn? Ik heb geluk en
rode sap onder. Met een
kan dezelfde ochtend via
schuimspaan haal ik het
marktplaats in Kaatsheuvel
ergste deel weg en giet
een sapcentrifuge voor een
de rest door een
zacht prijsje ophalen. Alleen
kaasdoek om verder te
komt er in eerste instantie
filteren. Appelstroop dan
en flink schuimende laag in
maar. Dit keer ga ik er
de maatbeker terecht, deze
een schenkstroop van
laag keurt ook nog eens
maken, met heel klassiek
binnen de kortste keren
een kaneelstokje er bij.
Perenstroop!
flink bruin. Hm snel weken
Tijdens het typen staat
dus en maar niet teveel ineens dit keer.
het al een tijdje op, nu maar eens gaan
Dat centrifugeren werkt super alleen dat
kijken wat het geworden is…
schuim... Erg aantrekkelijk ziet het er niet

Völl -Gummi
Na vele lekke banden hebben
we besloten om geleidelijk
over te stappen naar volle
rubberen banden, we gaan de
komende jaren alles door
deze banden vervangen. In
verband met het frequente
gebruik en veelal zwaardere
belasting dan bij huis tuin en
keukengebruik is gekozen
voor een zogenaamde ’VöllGummi’- band. Voor de
herkenbaarheid en identificatie is gekozen
voor een fel gele kleur.

Namens de technische commissie,
Nico van Meer.
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De moeder aller onkruid
door Ad van Brunschot

We hebben allemaal wel eens last van
wat onkruid, of wat meer onkruid. Of
extreem veel onkruid. Maar er is nog
een overtreffende trap op het gebied
van onkruid. Dit onkruid is zo extreem
dat je in Engeland bij verkoop van je
huis een verklaring moet afgeven dat
dit onkruid niet in je tuin voorkomt.
Rond 1830 was er een Duitse botanicus
die meerdere zaden uit Japan mee nam
naar Europa. De zaden werden gezaaid
in de Hortus in Leiden en op een
onbekende wijze is de plant ontsnapt en
is nu een hele serieuze bedreiging voor
de natuur.
Het is de Japanse Duizendknoop, de
latijnse naam is Fallopia japonica. Klinkt
best leuk, maar het is echt een drama van
de bovenste orde. De wortels kunnen tot
3 meter diep gaan en in de breedte tot 2
meter vanaf de plant. En uit ieder klein

stukje wortel groeit heel snel weer een
volledige plant. De wortels dringen door in
ieder klein haarscheurtje en vernielen zo
gebouwen, bruggen, funderingen, wegen,
enzovoort.
Heel veel gemeentes hebben een eigen
plan van aanpak, stomen van de grond,
de grond verhitten in een oven, bestrijden
met parasieten en/of schimmels. Maar de
veelheid van methodes maakt ook
duidelijk dat er niet 1 methode is die
perfect werkt.
De Japanse Duizendknoop is een plant
die je echt niet moet willen hebben. Op
onze moestuin is de plant nog niet
gesignaleerd en dat moet ook zeker zo
blijven. Ik kan me zelfs voorstellen dat dit
verbod opgenomen zou worden in het
huishoudelijk reglement. Want het is echt
een serieus en bijna onoplosbaar
probleem als we deze plant wel zouden
hebben.
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Inspiratiebronnen
door gerard van Mierlo

Toen ik eind 2012 met Jeroen
Berendsen sprak over zijn moestuin op
ons (oude) volkstuincomplex, werd ik
al snel enthousiast. Ik herinnerde me
een lang vervlogen (hippie-)tijd toen ik
samenwoonde met mijn huidige vrouw
in een klein boerderijtje is SprangCapelle.

anders uit. We zijn altijd in de buurt
gebleven, we woonden in huizen met
meestal kleine tuinen en te weinig tijd om
alles bij te houden. Het zaadje was echter
gezaaid en nu er meer tijd kwam voor
hobbies, ontkiemde het en besloten we
om de tuin van Jeroen voortaan samen te
doen.

Achter het huis was een stuk grond
waar we toen korte tijd samen met de
achterburen een kleine moestuin hadden.
Er waren idealistische dromen over een
boerderij met een groot stuk grond waar
we een biologisch-dynamische tuin
zouden beginnen, met kippen en schapen
en een pottenbakkerij. Dat kon wel ergens
in het noorden van het land, waar de
boerderijtjes voor redelijke prijzen voor
het opscheppen lagen. De Kleine Aarde in
Boxtel was daarbij een inspiratiebron.
Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Ik haalde mijn oude boeken weer eens te
voorschijn: “Uit eigen tuin op tafel:
succesvol tuinieren zonder
bestrijdings- middelen” en
“Biologisch-Dynamisch tuinieren”,
beiden uit 1974 of 1975.
Sommige basisdingen zijn niet veranderd,
maar ook in het alternatieve circuit heeft
de tijd niet stilgestaan. Gelukkig is er
tegenwoordig internet, waar oneindig veel
informatie is te vinden. Al snel ging mijn
interesse uit naar permacultuur en kwam
ik in aanraking met de nieuwsbrief van de
Belg Frank Anrijs en blog van
Yggdrasil, met het voor mij zeer
aansprekende motto “Tuinieren met de

Een paar maanden later en een aantal
illusies armer, zag de toekomst er toch
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natuur mee, niet tegen de natuur in”.
Je krijgt daar een schat aan informatie
hoe te starten met permacultuur, het
oplossen van de problemen, waar je in de
praktijk tegenaan loopt en allerlei
suggesties over een andere inrichting van
de tuin, zoals “schijnbare chaos” en het
gebruik van golvende lijnen in plaats van
de geijkte rechte lijnen. Zie ook
www.yggdra.be .
Op de volkstuin, waar iedereen op zijn of
haar eigen manier werkt, kunnen we van
elkaar blijven leren, door te kijken hoe
anderen het doen en af en toe eens een
praatje te maken. Verder kijk ik regelmatig
op de site van “Diana’s mooie moestuin”.
Ik kreeg een mooi boek van (weer een
Belg) Wim Lybaert, bestaande uit 2 delen:
“Mijn Moestuin” met van maand tot
maand praktische tips en zijn voorkeuren

en “Mijn oogst” waarin allerlei recepten
voor het verwerken van de oogst. Ook
probeer ik op vrijdagavond op de BBC te
kijken naar “Gardeners world”.
Daarin gaat het wel erg vaak over allerlei
prachtige siertuinen waar je jaloers op
wordt, maar je krijgt ook allerlei praktische
tips over enten, verdelen, uitgebloeide
bloemen verwijderen, snoeien, planten
en ga zo maar door. Ook zit er in elke
aflevering wel een stukje uit de
groentetuin en krijg je
suggesties wat je dat weekend in de tuin
zou kunnen doen.
Zo pik ik overal wat informatie op en pas
een aantal dingen toe in onze tuin.
Overigens met wisselend succes, maar
altijd met veel plezier.

Gerard van Mierlo, tuin 36.

Tiny Pulles
Op 29 juli is afscheid genomen van onze
goede tuinvriend Tiny Pullens.
Tiny is in 2012 - eindelijk - lid geworden
van onze vereniging. Hij was reeds jaren
daarvoor veel op ons complex aanwezig
om Han Soeters en anderen te helpen op
zijn/haar perceel.
Tiny was een buitengewoon aardige man,
plezierig in de omgang, altijd vrolijk
gestemd met een gulle lach en nooit te
beroerd om de handen uit te mouwen te
steken als zijn hulp werd gevraagd. Dat
bleef niet beperkt tot de mensen in de
buurt van zijn perceeltje. Ook als lid van
de inkoopcommissie was hij zeer actief.
Een telefoontje en Tiny stond op de tuin.

Wij verliezen in Tiny een echte tuinvriend.
Moge hij rusten in vrede.
Jac Claasen, voorzitter
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Spitten of niet spitten?
door Jac Claasen
Spitten of niet spitten? Onderstaand een
kort overzicht van de pro’s en contra’s.
Het einde van het tuinseizoen is in zicht. Op
prei, boerenkool en veldsla na zullen de
perceeltjes steeds leger worden. De
mensen met een kasje gaan natuurlijk
gewoon door. Het dramatisch veranderende
klimaat en de daarmee gepaard gaande
opwarming heeft het mogelijk gemaakt om
bijna het gehele jaar door te zaaien en te
oogsten in een kasje. Met de nadruk op
bijna. Bij de minste of geringste beetje vorst
is ook hier alles aangetast. Dus
voorzorgsmaatregelen nemen.
We dwalen af. Spitten of niet is de vraag.
Van oudsher is de volkstuinder geneigd de
schop ter hand te nemen, een voor te
maken, die voor vol te donderen met mest,
tuinafval en onkruid en de zaak toe te
dekken met grond, zodat er weer een
nieuwe voor ontstaat.
Maar inzichten veranderen. Het is toch
eigenlijk van de zotte dat het beste stukje
grond ondergewerkt wordt! Je zou die
toplaag, de bovenste 10 cm van de
bodemlaag toch moeten koesteren? Dat
inzicht dringt langzaam maar zeker door in
Nederland waar dit in Noord-Frankrijk, ZuidEngeland en grote delen van België al lang
gemeengoed is. Nederlanders hebben nu
eenmaal harde koppen en wat ze
honderden jaren gedaan hebben, kan toch
nooit slecht zijn? Nou, dat is ook
niet, maar er is een methode van
grondbewerking die net zulke goede

resultaten oplevert maar veel minder
inspanning kost en bijkomende voordelen
oplevert.
We hebben het over het gebruik van de
woelvork, waarbij de kostbare toplaag van
uw volkstuintje intact blijft: de gelaagdheid
van de bodem blijft zo als ie is en wordt niet
verstoord. De aërobe (zeer nuttige)
bacteriën zitten in de bovenste tien
centimeter van je moestuin. U heeft
gegarandeerd meer pieren, die onzichtbare
helpers die onverstoorbaar hun werk doen.
De mest wordt er niet onder gewerkt maar
overheen gestrooid. De champost die de
inkoopcommissie elk jaar aanvoert is hier bij
uitstek geschikt voor.

Voordelen bij het gebruik van de
woelvork.
• Met name voor de wat oudere tuinier is
het belangrijk dat rechtopstaand met de
woelvork de grond bewerkt wordt. Rugpijn
is niet meer aan de orde, u kunt gewoon
doorgaan met tuinieren tot uw negentigste
(sic).
• Gaat u de woelvork gebruiken, dan is het
aan te bevelen vakken te maken, maak
deze niet te breed: u vermijdt dan het
betreden van de tuingrond.
• Een andere tip: zorg dat uw perceel vrij is
van onkruid voor het opbrengen van de
champost. Het eerste jaar wat werk, het
tweede jaar al merkt u dat u veel en veel
minder last heeft van onkruid.
• Het gebruik van de woelvork is vier tot vijf
keer zo efficiënt als het gebruik van de
spitvork of kleischop.
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Waarom spitten?
Waarom spitten veel tuiniers dan elk jaar?
Voornamelijk uit gewoonte. De mens is nu
eenmaal een gewoontedier. Maar ook feit
dat de woelvork een onbekend fenomeen
is, zal zeer zeker een rol spelen. Van
oudsher ziet men spitten als een goede
grondvoorbereiding. De kern van deze
opvatting is dat het de grond luchtig houdt,
zodat er voldoende zuurstof bij de wortels
komt, men werkt de resten van de oogst en
onkruiden onder en zo voegt men
organische stof toe. En de tuin heeft na het
werk een verzorgde uitstraling.
Waarom niet-spitten?
Het niet-spitten heeft aanhangers die
stelling nemen tegen de spitters. De kern
van hun mening is: ongestoorde bodem
is beter voor een gevarieerd en uitgebreid
netwerk van micro- en macro-organismen.
Deze organismen onderhouden de bodem
en de grond en houden die luchtig. Zij
houden daarmee voedingsstoffen
gebonden tegen uitspoeling én zij maken
die voedingsstoffen beschikbaar voor de
planten. Dit werkt alleen als de bodem
steeds bedekt blijft om die organismen te
voeden en te beschermen (dus: mulchen).
Periodiek spitten vernietigt steeds opnieuw
dit netwerk met veel van die organismen.
Ieder jaar moet dat netwerk zich na de
bewerking dan weer opnieuw opbouwen.
Het niet-spitten geeft een ongestoorde
bodem. Zo blijft netwerk van organismen in
stand dat de grond luchtig houdt en de
planten voedt.

Hoe gebruik je een woelvork?
1. Zet je woelvork loodrecht en ga op de
dwarsbalk staan.
2. Zet een pas achteruit, trek de
handvatten naar je toe.
3. De tanden lichten nu de grond op, door
de hefboomwerking.
4. Zet een pas achteruit, trek de woelvork
achteruit en herhaal vanaf 1
Nogmaals voor de opbrengst maakt het niet
uit of u spit of de woelvork hanteert. We
zien op ons complex een sterke opkomst
van het niet-spitten. De vereniging beschikt
over èèn woelvork. Deze staat in het
verenigingsgebouw en kan door elk lid
gebruikt worden. Wel schoongemaakt
terugzetten.
Jac Claasen

11

Nieuw gereedschap!
Hierbij nog een nieuwtje! We hebben een
heggenschaar op accu aangekocht voor
het nodige snoeiwerk op de tuin, wat
Johan altijd doet en waar we allemaal
heel dankbaar voor zijn. Dit maakt het
een stuk makkelijker voor hem, het is
één Husqvarna net als de kant maaier.
De accu gaat ongeveer een uur mee wat
voldoet voor onze haag.

Mooie tomaten
door Nico van Meer

Namens de technische commissie,
Nico van Meer.

Je kunt het zaad kopen bij
www.tomatenzaden.nl
Als je ze eerst wilt proberen heb ik voor
geïnteresseerden nog wel wat zaadjes over.
We hadden natuurlijk te maken met extreem
warm weer wat natuurlijk wel heel goed voor
veel groenten is. En dat we onze waterleiding hebben is zo te horen van veel mensen
een geweldige verbetering voor het tuinieren.

Hallo medetuinders hierbij een klein
berichtje over onze mooie tomaten, deze
rassen zijn uitermate geschikt voor buiten
teelt, van een stuk of 18 planten heb ik
meer dan 100 kg tomaten afgehaald, de
zwarte tomaten zijn toch meer voor de kas
gezien de lange rijping buiten.
Op de foto hiernaast de zakjes van de
tomaten, de zwarte tomaten zijn Black
Beauty dat zaad komt uit België.

Inkuilen,
wie doet het nog?
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door Jac Claasen
Vroeger werden wortelgewassen zoals
winterpeen, pastinaak of biet in
oktober en november ingekuild om ze
tot ver in de winter te kunnen
gebruiken. Je graaft dan een ondiepe
kuil waarin je de wortels legt. Daarna
dek je ze weer af met zand of aarde.
De nadelen zijn bekend: ratten of
muizen die alles opvreten, een (te)
hoge grondwaterstand , of geen
ruimte.
Een eenvoudige oplossing is het gewas in
kratten opkuilen. Draai eerst het loof van
bieten, wortels of pastinaken, maar zorg
ervoor dat het groeipunt intact blijft. Neem
een krat en leg een laag zand op
de bodem. Leg er vervolgens een laag
knollen op en dek weer af met zand.
Herhaal dit tot de krat vol is.
Het zand moet vochtig zijn, maar niet nat.
Het zand moet de knollen volledig
omsluiten. Schud tijdens het vullen af en
toe met de krat, dan zal het zand alle
hoeken en kieren vullen. Kranten aan de
zijkanten leggen.
Het vocht moet weg kunnen. Laat de
bovenkant van de krat open, anders kan
er schimmel of rot ontstaan.
Zet de kratten op een koele en donkere
plek, die toch vorstvrij is. Controleer ze
regelmatig, want een rottende knol kan de
rest van de voorraad besmetten.
Succes!

Het narijpen van fruit

13

door Jac Claasen
Fruit oogsten is iets eenvoudiger dan
groenten. Het fruit kan – afhankelijk van
de soort – namelijk nog rijpen of langer
worden bewaard. Enkele fruitsoorten
stoten het rijpgas ethyleen af, waardoor
het fruit sneller rijpt. Dit wordt na de oogst
ook overgedragen op andere fruitsoorten.
Wil je dus een onrijpe vrucht laten rijpen
die zelf geen ethyleen afgeeft, zet ze dan
naast een rijpe vrucht. Groene tomaten
dus naast narijpende vruchten leggen. Als
de vruchten echter al heel rijp
zijn, plaats je ze best
niet naast een andere
rijpe vrucht.

Hier vind je een overzicht van narijpende
en niet narijpende vruchten :
Narijpende vruchten: appels, abrikozen,
bananen, peren, vijgen, bosbessen,
suikermeloenen, kiwi’s, mango’s,
nectarines, perziken, pruimen
Niet narijpende vruchten: ananas,
bramen, aardbeien, frambozen, kersen,
watermeloenen, druiven, citrusvruchten

Colofon
Deze editie 24 van ons clubblad is gemaakt door:
Jeroen Berendsen met bijdragen van Ad van Brunschot, Gerard van Mierlo,
Mirjam van der Mooren, Jac Claasen en Nico van Meer.
De foto’s zijn gemaakt door, Nico van Meer, Ad van Brunschot, Gerard van Mierlo,
Mirjam van der Mooren,Jac Claasen en Jeroen Berendsen.
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
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Hartelijk bedankt sponsoren!

