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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    
 

 

Zo, op het einde van het jaar, is het tijd om te overdenken wat 2021 ons gebracht heeft. 

Vooral voor onze tuin heeft de coronapandemie veel te weeg gebracht, omdat we niet 

normaal gebruik konden maken van de kantine en terras was de mindere sfeer 

merkbaar. Ook het feit dat we door dit virus nog geen ledenvergadering hebben kunnen 

houden komt een beetje vreemd over. Gelukkig hebben we een achtkoppig interim-

bestuur welke hard werken om de zaken rondom de vereniging goed te behartigen. Ook 

de onzekerheid rond de Pfas zaken geven veel onrust. We staan ook stil bij de leden die 

ons dit jaar door overlijden ontvallen zijn. Gelukkig zijn er ook zaken die natuurlijk 

positief verlopen zijn, we hebben ondanks Lock -downs, de mogelijkheid gehad om 

gewoon naar onze tuin te kunnen om onze hobby uit te oefenen. Ook de inzet van de 

vele vrijwilligers die op verschillende fronten actief zijn mogen we als zeer positief 

beoordelen. En niet te vergeten onze jubilarissen die al 35 jaar lid en als ware pioniers 

de wegen voor onze tuin gebaand hebben. Laten we hopen dat de problemen rondom 

Pfas mee zullen vallen en dat we het spook van het coronavirus kunnen verjagen. 

Ondanks alles blijf ik toch positief ingesteld, het tij zal op termijn ook voor onze tuin gaan 

keren.  

Namens de redactie en vormgeving wensen we jullie weer veel leesplezier. 
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 OVERLEDEN RIA KONINGS-KEULENS 

 

Ria was, samen haar haar vriend Rinie van 
Crey, een regelmatig bezoeker van onze 
volkstuin. Vaak met de auto, maar meestal 
samen op de scooter.  
 
Ze deelden samen een mooie tuin waarin 
ze graag vertoefde, vooral het vele onkruid 
had haar aandacht en door haar zorg zag 
hun tuin er altijd piekfijn uit.  
Ook hebben ze samen een tijd 
kantinedienst gedaan en voor de water 
uitgifte gezorgd.  
 
Na een kort ziekbed is Ria op 75-jarige 
leeftijd overleden.  
 
We wensen haar familie en haar vriend 
Rinie heel veel sterkte toe met dit grote 
verlies.    
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       JUBILLARIS 35 JAAR LID 

 Riek van den Akker 

 

 

 

          

 

 

In de vorige nieuwsbrief stonden we 
stil bij het 35-jarig bestaan van onze 
volkstuin Delta. De mannen van het 
eerste uur Bernard van den Eijnde, 
Rudolf van den Boogaard en Joop 
Seijkens zijn lid vanaf het eerste uur.  
 
Riek heeft zich iets later aangemeld 
en was een van de eerste 25 leden 
die een tuin begonnen. Voor de 
redactie reden om ook de 81-jarige 
Riek in het zonnetje te zetten.  
 
Ondanks verschillende lichamelijke 
tegenslagen is Riek nog vaak in de 
tuin actief, na de revalidatie van een 
gebroken heup kwam ze met de taxi 
en, ondersteund door haar rollator, 
gewoon naar de tuin om te werken.  
 
We hopen haar nog lang in de tuin 
te mogen begroeten.  

    
 

Riek is al lang een bekend gezicht in de tuin     
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       MENSEN VAN DE TUIN 

 Huub Munsters 

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

toevoegen. We vinden daarom dat de 86-jarige Huub Munsters er zeker ook bij hoort. 

 

                                                              

 

 

Huub is 86 jaar en samen met zijn partner 
Lina genieten ze van hun oude dag. 
Vroeger verdiende hij vooral de kost met 
partij en textielhandel. 

Oorspronkelijk komt hij uit de Zeilberg / 
Deurne, maar al heel lang woont hij in 
Helmond.  

Vaak maakt Huub een ommetje in de tuin 
en is al heel lang actief bij ons als 
vrijwilliger. 

 
Een aantal van deze activiteiten zijn : 
kantinedienst, zorgdragen voor het water 
geven, indien nodig de slagboom open 
zetten voor de mensen die met de 
aanhanger op de tuin moeten zijn enz. 
Vroeger was Huub ook zeer actief met de 
verhuur van de aanhangers. 

Naast de activiteiten voor onze vereniging 
Delta, was Huub ook actief op andere 
plaatsen zoals de verschillende wijkcentra in de Rijpel en Brouwhuis. 

Ook is hij lid van de biljartclub, en zorgt voor de telling van de caramboles. 

We hopen Huub nog lang te ontmoeten; met zijn klompen blijft het een karakteristieke 
parmantige man, die erg veel van dieren houdt en graag een praatje maakt. 
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       MIJN VADERLAND MIJN MOEDERLAND 

 Dorottya Angela Ács, Hongarije. 

 
 

                                            

                 

 
 
 
 
 
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.   
 
Dorottya, is de tweede die we hier voor 
benaderd hebben. 
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       MIJN VADERLAND MIJN MOEDERLAND 

 Dorottya Angela Ács, Hongarije. 

 

 
 
Dorottya is geboren in Hongarije en in 2007 voor het eerst naar Nederland gekomen, 
om in de zomer haar vakantie door te brengen. 
 
Ze vond het een prettige ervaring om 2 maanden in Amsterdam te wonen, na het 
afronden van haar studies in haar vaderland in 2008 ,besloot ze om voor onbeperkte tijd 
terug naar Nederland te keren. 
 
Ze is daarna  in Almere gaan wonen, en voor een Amerikaans bedrijf op Schiphol gaan 
werken, waar zij haar man Jermaine Cotino leerde kennen. 

In 2010 zijn ze samen naar Helmond verhuisd en hebben zich jaren later aangemeld 

voor de volkstuin.   

 

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 – Dorottya Angela Ács, Hongarije.    

 Naam: Butternut / Flespompoen pudding.  

 Bereiding 120 minuten voor 4 a 6 personen. 

 Ingrediënten: 

 

Ingrediënten Bereiding 
 

 

1 pakje vanille of 

slagroom pudding 

 

Suiker na smaak  

 

1L Plantaardig of 

gewone melk 

 

Gebroken cacao 

boontjes ter decoratie   
 

 

De pompoenen goed 

wassen, in stukjes 

snijden, bestrooien met 

kaneel en wat bruin 

suiker of andere kruiden 

naar keus en op 180 

graden gaar bakken in de 

oven voor 60 min 

 

 

Zodra dat de pompoen 

delen afgekoeld zijn, met 

een lepel de zachte 

binnenkant uithalen en 

met een staafmixer er 

een puree van maken 

     

Zoals alle andere 

puddingen, we moeten bij 

deze ook de melk 

zachtjes aan de kook 

brengen 

 

De pudding toevoegen en 

goed mengen, daarna de 

gepureerde pompoen 

goed erin roeren en als 

het te dik aanvoelt wat 

extra melk toevoegen  

 

 
 

Als laatst gaan we het 

door een zeef heen doen 

dat er geen klontjes erin 

zijn en dan in kleine 

schaaltjes serveren 

 

Ter decoratie kunnen we 

de cacao bontjes of fruit, 

rozijntje, kaneel erop 

strooien  
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     SCHENKING STICHTING DE REIKENDE HAND 

 

Onze volkstuin heeft een hele mooie schenking gekregen van de stichting De Reikende 
hand. 
 
Deze stichting, die door vrijwilligers dagopvang aan licht dementerenden uit Stiphout en 
omgeving bood, heeft zich door gebrek aan vrijwilligers en andere oorzaken op moeten 
heffen. 
 
Ze hebben ons via een contactpersoon benaderd met de vraag of we spullen konden 
gebruiken. We hebben prachtig meubilair, koel en vries combinatie, combioven , kasten, 
kapstok etc. gratis op mogen halen. 
 
De bedoeling is dat in de komende winter een nieuwe inrichting in onze kantine zal 
worden gerealiseerd, waar deze spullen heel goed tot zijn recht komen.  
 
We zijn de voormalige stichting De Reikende hand zeer erkentelijk voor deze prachtige 
gift. Met deze mooie spullen zal onze ontmoetingsruimte nog meer een basis van 
gastvrijheid krijgen 
 
 

 

 

      SCHENKING STICHTING NKV GEBOUW 

 

De stichting NKV-gebouw heeft onze aanvraag voor het kopen van een tuinhakselaar 
positief beoordeeld en de gevraagde €500,00 goedgekeurd. 
 
Op een later tijdstip zal bij betere omstandigheden de tuinhakselaar symbolisch aan het 
bestuur worden overhandigd door Annelies Boetzkes voorzitter van stichting NKV-
gebouw. 
We zullen later dan ook uitgebreider berichten over deze schenking.  
 
De onderhoudsploeg kan al meteen gebruik gaan maken van deze prachtige schenking 
en de houtsnippers kunnen dan weer meteen in de tuin gebruikt gaan worden.  
 
Namens alle leden willen wij de stichting NKV gebouw hartelijk danken voor dit mooie 
cadeau. 
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     DE TUIN IN DE WINTER 
 

Ook in de winter kan men nog volop genieten van de tuin, de wintergroenten staan klaar 
om geoogst te worden, Wel dient men rekening te houden met de 
weersomstandigheden.  
 
Groenten die vanuit de grond geoogst moeten worden zoals winterprei, wortelen en 
andijvie kunnen niet geoogst worden als de grond hard bevroren is. Boerenkool, 
spruiten en dergelijke hebben hier geen last van.  
 
Winterandijvie en prei kunnen ook afgedekt worden met vliesdoek om verbranding door 
de vorst te voorkomen.  
 
Sommige groenten zoals boerenkool en spruiten worden lekkerder doordat de vorst er 
over heen is gegaan. 

 
Ook in de winter kunnen we nog steeds oogsten. 

Wie wat bewaart, heeft wat. 

 
 

Foto`s in gestuurd door Jeanne van Goor 
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 WINTERWERKZAAMHEDEN DOOR VRIJWILLIGERS 

 

Foto-onderschrift: Jan Verkoelen en Leo van Hoof bezig met timmerwerkzaamheden. 

 

 
 

 

Veel tuinen zijn al afgedekt met zwart worteldoek, deze tuinders zijn echte seizoen 
deelnemers. Gelukkig zijn de meeste leden ook in de winter aanwezig.  
 
Vooral een aantal vrijwilligers zorgen dat de tuin weer optimaal wordt bijgehouden. Er 
wordt getimmerd en gezaagd bij het opknappen van huisjes, andere leden zorgen dat 
tuinen weer klaar gemaakt worden voor de nieuwe leden. Ook de buitenkranen en 
kantine krijgen in de winter weer het nodige onderhoud. Kortom, er is van alles te doen 
in de winter. 
 
Het je nog wat tijd over om mee te helpen, dan zou het bestuur graag met je in contact 
komen. 
 
Meldt je aan via volkstuindelta@hotmail.com ,een paar uurtjes per week zou al veel 
ondersteuning geven. 
 

Wij wensen jullie prettige feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar met 
veel tuinplezier toe. 
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