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  VOLKSTUIN VERENIGING DELTA 

 

Houdt u altijd aan de corona maatregels wanneer u de tuin 

betreedt. 
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  VAN DE REDACTIE 
 

 

Na een koud en nat voorjaar was het begin van de zomer ook niet al te best. Voor de tuin 

en de natuur was het daarentegen wel een goed klimaat. Voor sommige groenten zoals 

aardbeien en bonen was het eigenlijk te nat, De sla, bladgroenten en koolsoorten voelden 

zich weer prima met de vele regenbuien. We zijn in de tussentijd ook geconfronteerd met 

de perikelen rondom de Pfas problematiek.  Het is natuurlijk niet prettig dat we hiermee 

geconfronteerd zijn. Het geeft toch onrust en onzekerheid. We kunnen alleen maar 

afwachten wat er uit het onderzoek komt en proberen om positief te blijven. Een vrolijker 

thema is, dat onze volkstuin dit jaar 35 jaar bestaat en we nog leden van het eerste uur in 

ons midden hebben. We staan hier natuurlijk uitgebreid bij stil. Ook de vaste rubrieken 

zullen in deze nieuwsbrief weer aan bod komen.  

Namens de redactie en vormgeving wensen we jullie weer veel leesplezier. 
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 OVERLIJDEN INEKE VAN VEGHEL 

 

Namens de familie laten we jullie weten dat Ineke van Veghel is overleden. Ineke was een 
groot liefhebber van de volkstuin. Ze heeft met heel veel plezier in onze tuin gewerkt. En er 
veel fijne uren doorgebracht 
 

 

Ineke, wat jou is overkomen hadden we nooit 

kunnen bedenken… 

Met grote verslagenheid laten wij weten dat 

onze liefste Ineke plotseling uit ons leven is 

weggerukt. De mooie herinneringen aan haar 

leven geven ons kracht en troost om dit niet te 

beschrijven verlies te dragen. 

 

Ineke  van Veghel-van Hout 

* 4 augustus 1953    † 9 september 2021 

 

Tinus en Thijs van Veghel 

Mayke en Ruud van der Zanden 
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     JUBILEUM 35 JAAR VOLKSTUINVERENIGING DELTA 

 

 

Door middel van een terugblik, staan we stil bij de geschiedenis van onze volkstuin.  

 

Volkstuin Delta Helmond is op 5 december 1986 bij notariële akte opgericht. De 
oprichtingsvergadering vond plaats op 7 november 1986 in Wijkhuis De Loop. Zoals de 
naam al aangeeft, is het doel het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur. 

In 1987 zijn ongeveer 25 leden aan de slag gegaan op ons complex gelegen aan de 
Griftstraat 31a in Brouwhuis. Dit terrein van bijna 3 hectare groot is eigendom van de 
Gemeente Helmond en wij huren dit. 

Bij de start heeft de gemeente het terrein opgeleverd met half verharde paden, eenzelfde 
parkeerterrein en een tekening voor de terreinindeling. Voor de rest was er enkel sprake 
van voormalige weilanden en sloten. Een oud houten dierenasiel van de 
dierenbescherming was ons eerste onderkomen. 

Dit allemaal is moeilijk voor te stellen wanneer u ziet wat er in die tijd allemaal veranderd 
is. Momenteel hebben wij ongeveer 100 leden en is ons complex voorzien van een modern 
verenigingsgebouw. Dit gebouw is alweer een aantal jaren geleden in eigen beheer 
gebouwd. Het bijzondere hieraan is dat dit gebouw ook voor rolstoelgebruikers is ingericht. 
Tegelijk met het realiseren van dit gebouw is er op een geheel verhard deel van ons terrein 
een mogelijkheid geschapen voor mensen waarvoor een gewone tuin geen optie is. In de 
verhoogde bakken kunnen ouderen/minder validen nu ook naar hartenlust tuinieren. 

Ons verenigingsgebouw is verder voorzien van toiletten, een kantoortje en een grote 
gezamenlijke ruimte. Onder het genot van een kopje koffie kunnen hier de sociale 
contacten worden aangehaald en lossen we met elkaar alle tuinproblemen op. Verder 
hebben we over het hele terrein een waterleiding met tappunten zodat ook bij droog weer 
de groenten en planten geen vocht te kort komen. Dit alles is en blijft mogelijk door de 
inzet van een aantal mensen die geheel vrijwillig diverse taken op zich nemen. 

In de 35 jaar dat onze vereniging nu bestaat, hebben uiteraard de nodige mutaties 
plaatsgevonden in ons ledenbestand. Ook degenen die geen lid meer zijn en bijgedragen 
hebben aan de groei en bloei van onze vereniging, zijn wij dank verschuldigd. 
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  JUBILEUM 35 JAAR VOLKSTUINVERENIGING DELTA 

 Joop Seijkens 
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  JUBILEUM 35 JAAR VOLKSTUINVERENIGING DELTA 

 Bernard van de Eijnde 
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  JUBILEUM 35 JAAR VOLKSTUINVERENIGING DELTA 

 Rudolf van den Bogaard 
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  MENSEN VAN DE TUIN 

 Kevin Dingler 

In deze rubriek besteden we altijd aandacht aan mensen van de tuin die iets extra 

toevoegen. We vinden daarom dat de 9-jarige Kevin Dingler er zeker ook bij hoort. 

Kevin, zoon van Ronald, is altijd samen met zijn vader in de tuin te vinden. Op zijn tractor 

met gereedschap crost hij de hele tuin door, als er ergens werkzaamheden zijn die buiten de 

tuinen moeten plaatsvinden zorgt hij dat er met de afzetting van Pilons de zaak veilig voor 

onze leden kan worden uitgevoerd.  
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  MENSEN VAN DE TUIN 

 Kevin Dingler 

Ook zijn kunstzinnige uitingen die hij het papier toevertrouwd hebben altijd onderwerpen die 

met de tuin te maken hebben. Op door hem zelf gezaagde plankjes worden die werkjes 

gepresenteerd. Kevin is een leuk, gezellig, praatgraag ventje, die erg veel van honden houdt. 

Als ik in de tuin ben komt hij binnen de kortste keren op bezoek, vooral mijn oude hond 

Dibbus krijgt dan alle aandacht van hem. Kinderen als Kevin zijn met hun ontwapenende 

houding een pareltje voor onze tuin. 
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       MIJN VADERLAND MIJN MOEDERLAND 

 Pranee van der Linden, Thailand. 

  

Omdat er in onze tuin veel mensen van verschillende nationaliteiten lid zijn, hebben we 

een nieuwe rubriek in het leven geroepen om meer kennis te nemen van de andere 

culturen.  Pranee, van Thaise afkomst, is de eerste die we hier voor benaderd hebben. 
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       MIJN VADERLAND MIJN MOEDERLAND 

 Pranee van der Linden, Thailand. 

 

Pranee Sae-Yang kwam 26 jaar geleden voor de liefde met haar dochter naar Nederland. 

Ze woont al die tijd al samen met haar partner, Johan van der Linde, in Helmond 

Pranie, zoals je haar naam uitspreekt, werkt in de wasserij van het Elkerliek ziekenhuis 

Helmond. 

Ze teelt, naast de ons bekende groenten, ook Thaise groenten, zoals: citroengras, bittere 

komkommers, Thaise pompoen en boontjes. In Thailand zijn ze niet bekend met 

volkstuinen, alles wordt daar geteeld door kleine boertjes die met hun familie hard werken 

om de kost te kunnen verdienen. De meeste verse producten worden op markten verkocht.  

Pranee vindt het in Nederland fijn en voelt zich hier erg thuis, zelfs het klimaat en de 

wisseling van de jaargetijden kan haar bekoren. Men kan wel zeggen dat ze helemaal is 

ingeburgerd en de taal heel goed onder knie heeft. 

Ze mist haar 80-jarige moeder en andere familieleden wel erg. Door het wekelijkse 

beeldbellen met haar moeder blijft ze goed contact houden. Om de 2 jaar gaat ze op 

vakantiebezoek naar Thailand en is dan blij dat ze haar moeder weer kan knuffelen. Tijdens 

het onderhouden van haar tuin heeft ze vaak een koptelefoon met Thaise muziek op, wat 

haar rust en een beetje gevoel van thuis zijn geeft. 

Ze is trotse oma van haar kleinzoon en is vol verwachting van het tweede kleinkind dat in 

september geboren zal worden. De goedlachse Pranee is vaak in haar tuintje waar ze graag 

bezig is. 

 

 

In deze rubriek vragen we de deelnemers ook om een recept uit hun vaderland met ons te 

delen, zodat we deze maaltijd ook zelf kunnen klaarmaken. 
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       MIJN VADERLAND MIJN MOEDERLAND 

 Recept - Pranee van der Linden, Thailand. 

 Thaise massaman curry met kip. 

 Bereiding 25 minuten voor 2 a 3 personen. 

 Ingrediënten: 

 

Ingrediënten Bereiding 
 

 

 

 

- 1 pakje Thaise massaman curry. 

(bijv. van fair rade original of Conimex                  

Massaman Curry te koop in de 

supermarkt). 

- 150 gram rijst 

- 250 gram vastkokende aardappelen 

- 300 gram kipfilet 

- 200 ml kokosmelk 

- 300 gram broccoli 

- olijfolie 

- 3 knoflook teentjes 

- 1 groene en 1 rode paprika 

- 1 kleine ui 

- 1 limoen 

- verse peterselie 

- 75 gram cashew noten 

- eventueel wat rode peper om het wat 

pittiger te maken. 
 

 

 

 

 

Snijd de ui in halve maantjes en de knoflook in 

dunne plakjes.  

Snijd de paprika’s in grove stukken.  

Snijd de kip in blokjes. 

  

Verhit een beetje olie in een pan en fruit de ui aan 

en voeg vervolgens de kip, de knoflook en de 

paprika toe.  

Als deze rondom is gebakken voeg je de 

aardappels in blokjes toe en de broccoli in kleine 

roosjes.  

Doe de Massaman Curry Paste erbij, de 

kokosmelk en 150 ml water. 

 

Laat het gerecht ca. 15 minuten zachtjes koken tot 

de aardappels gaar zijn.  

Kook ondertussen ook de rijst gaar.  

Hak de cashewnoten grof. 

 

Serveer de massaman curry met een limoentje, 

de cashewnoten, peterselie en eventueel wat 

extra rode peper, mocht je het wat pittiger willen 

serveren. 
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 RIJKE OOGSTEN ONDANKS HET SLECHTE WEER 

 

Na het oogsten begint het verwerken, men kan producten invriezen, wecken of drogen, zodat je ook in de winter 

kunt genieten van alle heerlijke groenten die je in de zomer hebt gezet. Het hele jaar door genieten van de 

producten uit je tuin.  
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                     DIVERSE FOTO’S 

 

Jonge merels kijken reikhalzend uit naar het 

voedsel van hun ouders. 

Spinnen 

 

 
Een grote bloemenpracht en voedsel voor 

de insecten 

Nuttig werk van de Hommels 
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 WERKZAAMHEDEN VOOR DE WINTER 

 Groenbemesters 

 

 

Om braakliggende grond extra aandacht geven, zou men eind augustus begin september 

groenbemesters kunnen zaaien  

 

Groenbemesters geven de grond extra voedingstoffen zoals: stikstof, fosfaat, kalium en 

andere natuurlijke elementen. Na het afsterven en het onderwerken in de grond ontstaat er 

humus, zodat de grond voor het nieuwe seizoen al luchtig en klaar is om te gaan telen.  

 

Voorbeelden van groenbemesters zijn afrikaantjes, gele mosterd, lupine en phacelia. Deze 

groenbemesters kun je het best los kopen bij een Boerenbond in een naast gelegen dorp. 
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        WERKZAAMHEDEN VOOR DE WINTER. 

 

 

 
  

Onderhoud 
regentonnen 

 

Gereedschap 

onderhouden. 
 

Tuinplan maken. 
 

 

Onderhoud van de 

compost hoop. 
 

 

 

Om 

vorstschade te 

voorkomen 

kun je 

regentonnen 

leeg laten 

lopen of 

zorgen dat er 

stokken in de 

tonnen worden 

gezet om 

kapot vriezen 

te voorkomen.  
 

 

 

Het gereedschap 

heeft zijn werk weer 

gedaan en kan 

worden 

schoongemaakt en 

nagekeken of de 

stelen nog goed zijn 

en de bladen van 

schop en schoffel 

nog scherp genoeg 

zijn. 
 

 

 

Om een goede 

wisselwerking te 

krijgen is het belangrijk 

om elk jaar de 

gewassen op een 

andere plek te laten 

groeien, meestal wordt 

er met klok mee om de 

5 jaar de tuin 

rondgegaan. Door 

wisselteelt krijg je 

minder plantenziektes 

en uitputting door 

intensieve teelt. 
 

 

 

Al het groenafval kan in 

komende maanden gaan 

composteren, het is 

belangrijk om regelmatig 

de hoop om te gooien 

zodat hij gelijkmatig 

composteert. Om 

uitspoeling van 

voedingstoffen in de 

composthoop te 

voorkomen kun je hem 

het beste afdekken.  
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 VRIJWILLIGERS – MOESTUIN MONTESSORI SCHOOL 

 

 
Ik ben zelf werkzaam op Montessorischool Helmond. Wij hebben op school voor iedere 
klas een eigen moestuintje. Hier kunnen de kinderen zaadjes planten die ze vervolgens 
zelf kunnen verzorgen. We hadden de vraag of er bij jullie vrijwilligers zijn die interesse 
hebben om de kinderen hierbij te ondersteunen. We zouden dan momenten kunnen 
inplannen, zodat zij samen met de kinderen gaan werken in de tuintjes. Het zou dan vanaf 
volgend jaar starten. 
Contact gegevens: 

Naam: Paco Hoffman 

Email: p.hoffman@mozon.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens redactie en vormgeving wensen wij u veel leesplezier. 
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