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  VOLKSTUIN VERENIGING DELTA 

 

Houdt u altijd aan de corona maatregels wanneer u de 

tuin betreedt. 

 

  

“Als je je eigen 

boontjes kan 

doppen, ben je 

sterk en 

onafhankelijk” 
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  VAN DE REDACTIE 

Vanuit het bestuur bestaat de behoefte om meer contact te leggen met de leden van onze 

volkstuinvereniging Delta. Omdat ik graag mijn steentje bij wil dragen aan het welzijn van de 

tuin heb ik aangeboden om zorg te dragen voor deze nieuwsbrief. Met een bepaalde regelmaat 

zal de nieuwsbrief digitaal aan u worden aangeboden. Voor diegene die niet op deze manier 

bereikt kunnen  worden zullen er kopieën worden gemaakt en in de kantine op tafel worden 

gelegd. Het is vooral de bedoeling dat deze nieuwsbrief door alle leden gevoed kan gaan 

worden. Hebt u ideeën, tuintips, foto’s, verhaaltjes, gedichtjes of andere zaken die je met onze 

leden wil delen, dan wordt u van harte uitgenodigd om deze bij de redactie aan te leveren. We 

hopen dat deze nieuwsbrief de mogelijkheid geeft om optimaal geïnformeerd te worden over 

het reilen en zeilen van onze volkstuin Delta. 

Ik wens jullie veel leesplezier en schroom niet om stukjes aan te leveren. 

Ruud van der Zanden. 
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  VAN HET BESTUUR 

 

Sinds januari 2021 bestaat het bestuur uit de volgende mensen: 

Gusta Massey, tuinnummer 134 Voorzitter/uitgifte tuinen 

Marian Boers, tuinnummer 124 Secretaris/website 

Stefan van Helmond, tuinnummer 140 Penningmeester/onderhoud 

Ronald Dingler, tuinnummer 10 Technische zaken/onderhoud 

Fatma Teckan, tuinnummer 108 Uitgifte tuinen 

Herman van den Berg, tuinnummer 130 Terreincommissaris/intakes tuinen 

Twan Cornelissen, tuinnummer 123 Terreincommissaris 

Jan van Goor,  tuinnummer 98 Waterbeheer /uitgifte tuinen 

 

Wij hadden hier graag een groepsfoto willen zetten, maar aangezien die niet gemaakt kan 

worden in verband met de corona maatregelen, moeten jullie daar nog even op wachten. 

 

Dit bestuur hoopt dat de leden van de tuin meer betrokken gaan worden bij het reilen en zeilen 

van de tuin. 

Er komt nu veel neer op steeds dezelfde mensen en dat zien wij graag anders. 

Wij zijn al blij als iemand een uurtje vrij kan maken om mee te helpen. 

Vele handen maken licht werk! 

Wil jij op een of andere manier mee  willen helpen, dan kun je je aanmelden via: 

volkstuindelta@hotmail.com ook voor andere vragen kun je ons op dit  mailadres bereiken. 

 

 

 TOILET RUIMTE 

 

Zoals jullie wel gezien hebben wordt de toiletruimte dagelijks schoon gemaakt. Het zijn 

vrijwilligers uit de tuin die dit werk op zich genomen hebben. Jammer genoeg hebben ze vaak 

maar kort eer van hun werk. Ze doen dan ook een vriendelijk verzoek aan iedereen om de 

toiletruimte netjes achter te laten. Ze maken vaak mee dat de ruimte met modderschoenen 

betreden worden. Ook de toiletpot wordt vaak vol gepropt met toiletpapier en wordt de wc borstel 

niet goed gebruikt. Laten we respect hebben voor deze vrijwilligers en voortaan beter opletten. 
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 ANJA BEDANKT 

 

Een tijd geleden gaf Anja aan dat ze graag het stokje over wilde dragen, aan een ander. Zoals ze 

mij wel eens toevertrouwd heeft vertelde ze dat zij meer een beheerder dan bestuurder was. 

Daarom heb ik veel respect voor haar gekregen. Toen er geen andere kandidaten waren om het 

voorzitterschap over te nemen, nam zij de verantwoordelijkheid op zich om de zaak draaiende te 

houden. Anja is een doener, maar zeker geen vergader tijger. Samen met haar man Jan heeft ze 

heel veel werk verzet en zeer goed op de tuin gepast. Het nieuwe bestuur dat nu aan gaat treden  

heeft Anja en Jan dan ook hartelijk bedankt en stil gestaan bij al het werk dat zij voor de tuin 

verricht hebben. Natuurlijk zijn we ook dankbaar voor het werk dat de andere oud  bestuursleden 

door hun inzet voor Delta hebben verricht. Ik wil hier ook vooral Peggy bedanken voor het 

zorgdragen van de financiën de afgelopen jaren.  
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 WINTER IN DE VOLKSTUIN 

 ingestuurd door Jeanne van Goor. 
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  MENSEN VAN DE TUIN -  JAN VERKOELEN 

 

Ongetwijfeld bent u hem al eens tegengekomen op de tuin. Jan is namelijk degene die zorgt dat 

de graspaden er keurig uitzien, met de maaimachine maakt hij regelmatig een rondje door de 

tuin. Jan is vanuit zijn beroep stukadoor, maar werd door rugklachten op latere leeftijd 

genoodzaakt om te stoppen.  

Na zijn carrière als stukadoor kwam hij in dienst bij een bedrijf in de groenvoorziening, waar hij 

tot zijn pensioen gewerkt heeft. Jan is ook al jarenlang een trouwe volkstuinder op de Delta. In de 

winter doet hij met de klusploeg allerlei  onderhoudswerkzaamheden. 

We hopen nog lang op zijn inzet te mogen rekenen, en willen hem bedanken voor al zijn 

werkzaamheden in de tuin. 

 

        

 

Jan Verkoelen bezig om een tuinhuisje op te knappen, op de foto ontbreekt Leo van Hoof die 

samen met hem voor deze werkzaamheden zorg draagt 
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  TUIN TIPS 

 

       

Het mooie van een volkstuin is dat de meeste materialen voor de compost altijd voorhanden zijn.  

Behalve het loof van de tomaten en aardappel plant i.v.m. de aardappelziekte ( fytoftora) kan 

bijna alles op de composthoop. Wel moet men opletten dat je zieke of aangetaste planten zoals 

koolplanten met knolvoet e.d. niet op de hoop gooit.  

Van thuis uit kun je ongebleekte koffiefilters met koffiedras , eierschalen, bananenschillen , 

ongekookte groenteafval en de inhoud van een stofzuigerzak gebruiken. Maar geen kattengrit 

,etensresten, snijbloemen, aardappelschillen en schillen van citrusvruchten.  

Doordat je alle afval van je tuin weer terugbrengt via de composthoop creëer je een soort 

kringloop, alle energie die je via de groenten uit je tuin haalt wordt weer aangevuld door de 

compost, zodat er weer evenwicht in je grond komt.  

Maak van een hoekje in de tuin, op een schaduwrijke plaats, “zodat de hoop niet te snel 

uitdroogt”, een plek om de composthoop te maken. Zorg rondom met bijvoorbeeld gaas of pallets 

voor een afscheiding om alles bij elkaar te houden. Om de voedingsstoffen zo veel mogelijk in de 

hoop te laten, zou de bodem met tegels verhard kunnen worden.  

Om de paar maanden moet de hoop worden omgezet en in de winter kun je hem afdekken om 

uitspoelen van de voedingsstoffen te voorkomen.  

Compost is een bodemverbeteraar en de grove stukken in de compost (humus) houden het vocht 

vast in de grond en is voeding voor de wormen. 
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  TUIN TIPS  VOLGENDE UITGAVE 

 

      

In de volgende uitgaven gaan we meerdere tuin tips behandelen, zoals: 

 

 water geven 

 zaaien stekken en vermeerderen 

 bemesting 

 bestrijding 

 tuinindeling en wisselteelt 

 logboek enz 

 

Samen met Jermaine hebben we een nieuwsbrief voor u samengesteld, we zouden het fijn 

vinden als er actief gebruik van zal worden gemaakt door foto’s, stukjes tips en dergelijke aan te 

leveren. Met jullie medewerking kunnen we met deze nieuwsbrief een mooi communicatiemiddel 

tot stand brengen. 

 

We wensen jullie heel lees plezier. 
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