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  VOLKSTUIN VERENIGING DELTA 

Voorlopig laatste nieuwsbrief. 

Beste mensen, omdat ik te weinig ondersteuning van het bestuur ervaar, wil ik 

mededelen dat mijn motivatie op dit moment niet optimaal meer is. Inmiddels wordt 

voor het tweede jaar de nieuwsbrief aangeboden, helaas heb ik tot op heden, 

ondanks diverse vragen, nooit een regeltje van het bestuur mogen ontvangen. 

Misschien zijn er anderen die wel de motivatie of de ondersteuning krijgen om de 

nieuwsbrief door te zetten, schroom dan niet en zet de nieuwsbrief voort! 

Vriendelijke groeten, Ruud van der Zanden 

mailto:r.%20zanden41@upcmail.nl
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  Van de Redactie 
 

 

Beste mede tuinders, het seizoen gaat weer beginnen . De zon wint aan kracht en het 

zwarte zand lonkt ons tegemoet. Na een lange herfst zonder een echte winter, begint nu 

het voorjaar weer te ontluiken in de tuin. Op verschillende plekken komen de krokusjes ons 

al tegemoet gegroeid, terwijl de knoppen in bomen en struiken ook zichtbaar worden. Ook 

de dierenwereld ontwaakt weer. De mollen worden wakker en gaan op zoek naar voedsel 

in de grond. De molshopen markeren de graafzucht van deze bijna blinde dieren. Ook de 

insectenwereld maakt zich op voor het voorjaar. De hommel, vlinder en wilde bijen zijn al 

op zoek naar voedsel om aan te sterken. Jammer genoeg is de bedrijvigheid zoals vroeger 

jaren nog niet zichtbaar. Veel tuinders hebben de grond nog afgedekt met tuinfolie in 

afwachting van wat komen gaat. Pfas speelt nog steeds parten in onze volkstuin. Wat zal 

het advies van de gemeente worden. Allemaal vragen waar we nog geen antwoord op 

hebben. 

Ondanks alles hebben we toch weer een nieuwsbrief voor jullie samengesteld, waarin we 

weer een aantal mensen uit de tuin naar voren halen. Ook hebben we weer wat tips en 

voor de bedrukte stemming er een beetje humor ingebracht.  

Namens Jermaine en mijzelf wensen we jullie veel leesplezier en schroom niet om te 

reageren, want de nieuwsbrief is van en voor de leden van Delta. 
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 ZEG HET MET BLOEMEN 
 

 

 
 

Keuze stress….. 
 

wat zal ik kiezen, als ik er niet uit kom hang ik mijn jas wel op in de tuin! 
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   PAARDENMEST VOOR DE AARBEIEN 
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       MENSEN VAN DE TUIN 

 Hans van den Broek: al vele jaren actief voor de tuin 

Via een tip kwam ik er achter dat Hans van den Broek al heel lang actief is in onze volkstuin. 
Samen met de toenmalige beheerder deed hij veel onderhoudswerkzaamheden en nam hij 
bij zijn afwezigheid veel taken over . 
Hij is al heel lang lid en vanaf de bouw van het verenigingsgebouw actief. Zoals hij aangeeft 
was hij de eerste kantine vrijwilliger, momenteel draait hij nog op dinsdag en vrijdagmorgen 
kantine dienst. Hij heeft op verschillende plaatsen in onze tuin getuinierd, momenteel heeft 
hij een bak en is nog steeds aanspreekbaar voor ander vrijwilligerswerk in onze tuin.  Tijdens 
zijn kantinediensten zorgt hij dat alles in orde is en in de zomermaanden voorziet hij ons ook 
van het water. Voor de biljarters zorgde hij op vrijdag dat het biljart op tijd aanstond zodat de 
biljarters op een warm doek de caramboles konden maken Hans komt nog met veel plezier 
naar onze tuin en vindt het fijn dat hij nog steeds zijn steentje bij kan dragen. Namens onze 
leden willen we Hans hartelijk danken voor zijn trouwe dienst  en we hopen hem nog lang in 
onze tuin bezig te zien.  
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       SCHENKING TUINHAKSELAAR 
 Schenking tuinhakselaar voor volkstuinvereniging Delta 

 
Tijdens een informele bijeenkomst werd door voorzitter Annelies Boetzkes van Stichting NKV 
gebouw uit Helmond, een tuinhakselaar overgedragen aan volkstuinvereniging Delta. 
 
Stichting NKV-gebouw heeft de aanvraag voor de tuinhakselaar op een positieve wijze 
gehonoreerd, omdat ze het een heel mooi idee vonden en vonden passen binnen de 
doelstelling van hun stichting. 
 
De leden van de volkstuin zijn hier erg blij mee omdat zij op een natuurlijke biologische wijze 
de gesnoeide takken en struiken terug kunnen winnen voor de tuin. In het verleden werd al 
het snoeiafval met de aanhanger afgevoerd naar de milieustraat, door het volume en 
omvang van dit afval waren dit onnodige ritjes. 
 
Een aantal leden van de volkstuin die gecertificeerd  zijn voor het bedienen van deze 
hakselaar zorgen dat het werk op een verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd. De 
houtsnippers worden door de leden weer gebruikt om paden tussen de groenteplanten te 
bedekken. Zoals gezegd een ware kringloop in de tuin. 
 
Stichting NKV gebouw beheert een fonds waarmee sociale en maatschappelijke activiteiten 
ondersteunt kunnen worden. Voor meer informatie: www.nkv-gebouw.nl. 
 

 
 

Foto onderschrift: voorzitter Annelies Boetzkes (midden)overhandigt de tuinhakselaar aan de 

bestuursleden Ronald Dingler en Fatma Teckan en aanvrager Ruud van der Zanden. 

http://www.nkv-gebouw.nl/
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   MIJN VADERLAND TURKIJE MIJN MOEDERLAND NEDERLAND 

 Fatma Tekcan. 

  

Fatma Tekcan is een bekend gezicht in onze tuin, al 30 jaar tuiniert zij al op verschillende 

plekken in de tuin. Zij is ook bestuurslid en helpt vaak andere mensen die de taal niet 

helemaal machtig zijn met het duidelijk overbrengen van berichten uit de tuin. Met een 

twaalftal mensen van Turkse afkomst is deze groep ruim vertegenwoordigt met circa 8% 

van de leden. 
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       MIJN VADERLAND MIJN MOEDERLAND 

 Fatma Tekcan. 

 

 

Hoe wordt er in Turkije getuinierd. 

 

Aan de randen van de grote steden is er ook een vorm van volkstuinen. In de dorpen is het 
een gewoonte dat er in de directe omgeving groenten en fruit voor eigen gebruik worden 
geteeld. 

Op het platteland is er in verschillende delen van het land een grote werkgelegenheid op het 

gebied van landbouw. Naar gelang de streek 

wordt er o.a. tabak, rijst , pepers en paprika, tomaten komkommers , aubergine, en  
verschillende bonensoorten geteeld . Verder worden ook hazelnoten en walnoten op grote 
schaal geteeld en geëxporteerd naar vele landen, waaronder ons land. 

Zoals Fatma aangeeft zal het zeker zijn opgevallen dat veel  van deze soorten ook in onze 
tuin voorkomen. Een bekend gewas dat je zeker in de tuin bij mensen van Turkse afkomst 
ziet is Lahana, een plant met koolbladen. Ook zie je vaak druivenplanten staan , ze worden 
beide voor vele gerechten gebruikt die worden gewikkeld in druiven en koolblad. Ook geeft 
Fatma aan dat ze de zaden voor haar  tuin meestal uit Turkije laat komen. De verschillende 
slasoorten, bonen, pepers , paprika en dergelijke smaken weer anders dan de zaden en de 
planten die we hier zaaien.  Fatma vindt de sfeer in de tuin heel erg fijn en wil vooral het 
voor elkaar klaar staan en het elkaar willen helpen als zeer positief naar voren brengen. 
Zoals ze ten slotte aangeeft hoopt ze nog heel lang te kunnen tuinieren in onze volkstuin. 
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       MIJN VADERLAND MIJN MOEDERLAND 

 Recept – Fatma Teckan 

 De Turkse Sarma 

 Bereiding 90 minuten voor 8 personen. 

 Ingrediënten: 

 

Ingrediënten Bereiding 
 

 

 1 ui 
 1 tomaat 
 halve eetlepel tomatenpuree 
 100 gram gehakt 
 een bosje peterselie 
 1 theelepel rode peper 
 1 theelepel zwarte peper 
 1 theelepel zout 
 2 eetlepels zonnebloemolie 
 1 glas rijst 
 40 druivenbladeren 
 2 eetlepels zonnebloemolie 

(voor op de sarma zelf) 
 1 citroen (voor op de sarma zelf) 
 1 beker gekookt water (voor op 

de sarma zelf) 

 
 

Bereiding van het gehakt: 
 

 Doe de ui, tomaat, tomatenpuree, 
zonnebloemolie, peterselie en het gehakt in 
een kom. 

 Voeg de rode peper, zwarte peper en het 
zout ook in de kom bij het gehakt. 

 Was de rijst en laat het zeven zodat het 
water eruit kan. Doe de rijst daarna in de 
kom 

 Meng met je handen alles tot één geheel.  
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 MIJN VADERLAND MIJN MOEDERLAND 

 Recept – Fatma Teckan – De Turkse Sarma 

       Bereiding van de sarma zelf: 

 Was de druivenbladeren en laat het 5 minuten in warm water stan zodat het 
makkelijker is om mee te werken. (Als ze uit de winkel komen, laat de 
druivenbladeren ongeveer een half uur in warm water staan. Dit doe je zodat het zout 
eruit gaat.) 

 

 

 Pak een druivenblad. Doe een beetje 
gehakt op de onderkant van het blad 

 

  

 Rol het onderste stukje van de blad 
over het gehakt heen. 

 Sluit de uiteindes naar binnen toe. Rol 
het geheel helemaal naar de 
bovenkant  

 Nu hoor je een vingervormige Sarma 
te hebben. 

 

 Doe alle Sarma’s in een pan. Doe de zonnebloemolie over de Sarma’s heen. 
 Voeg ook het water bij de Sarma’s. 
 Snijd de citroen in schijfjes en plaats deze bovenop de Sarma’s. Laat de Sarma’s zo 

staan totdat het water begint te koken. Als het begint te koken, doe je het vuurpitje 
omlaag en laat je de sarma’s 45 minuten staan. 

 Zie de onderstaande foto voor het eindresultaat, eet smakelijk 
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 TIPS 
 

NESTKASTJES OPHANGEN IN VOLKSTUIN 
 

 

Wil je vogels naar je tuin lokken om ze van 
dichtbij te kunnen bewonderen, of om ze de kans 
te geven om te nestelen en te broeden? Dan 
moet je zeker nestkastjes ophangen. Het ideale 
moment om de nestkastjes op te hangen is in het 
najaar of vroeg in het voorjaar. Dan kunnen de 
vogels er alvast wat aan wennen en het 
nestkastje gebruiken tot de broedperiode in het 
voorjaar. Ook zorgen ze dat rupsen en insecten 
die schade kunnen brengen in de tuin worden 
opgeruimd. 

 

   BEWAAR HET  KOFFIEDIK, HET IS GOED VOOR DE TUIN.  

               
Veel mensen starten hun dag met een bakkie. Het is dan ook niet gek dat koffie één van de meest 
gedronken dranken ter wereld is. Na het zetten van een verse pot, wordt de drab vaak weggegooid. 
Dat geeft stof (of drab) tot nadenken. Kun je het koffiedik niet hergebruiken? Nou, dat kan zeker! 

Het bruin voor in je tuin 

Stikstof, kalium en fosfor: er zitten allerlei stoffen in de prut die goed zijn voor je planten. 
Dit maakt je koffiedik geschikt om mee te bemesten. Meng de inhoud van een volle filter 
met potgrond en je (moes)tuin zal je dankbaar zijn. (Overigens maakt dit de grond iets 
zuurder, wat niet elke plant fijn vindt.) 
Als je net je tuin onder handen hebt genomen, is er niks zo irritant als gravende katten die 
al je werk weer verpesten. Katten schijnen een hekel te hebben aan koffiegeur. Slakken 
trouwens ook. Koffiedik is dus perfect als natuurlijk afweermiddel. Gooi het hier en daar 
tussen je planten en de dieren zullen op afstand blijven.  
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 KLIMAAT VERANDERING IN DE TUIN 

 

 

We worden elke dag geconfronteerd met de klimaatverandering in de wereld. Ook in onze 
tuin is te merken dat het klimaat aan het veranderen is. Verschillende mede tuinders 
spelen hier al op in. Op onderzoek en gesprekken met sommige leden kwam ik en achter 
dat er in een aantal tuinen pinda’s ( aardnoten worden geteeld)  ook kousenband ( een 
Surinaamse lange boon) gember, citroengras, bittere komkommer, meloen en pompoen 
worden geteeld. Verder kwam ik de bananenboom tegen in onze tuin, vruchten heb ik niet 
waargenomen maar het blijkt dat het blad van deze boom wordt gebruikt als onderdeel van 
verschillende tropische gerechten. Deze gerechte worden ingevouwen met bananenblad. 
Het verrijkt wel het aanzien van de tuin maar de opwarming van onze aarde geeft wel 
zorgen voor de toekomst.      
 

            
 

                       Kouseband                                                              Pinda’s of Aardnoten 
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  GROENTEN KUNST 

Pas geleden ben ik naar een expositie van kunstenaar  Medy Oberendorff in de cacao 
fabriek geweest. Zij is een fijn tekenares en laat alle details zien. Hieronder komkommer, 
Paksoi en gember. Op haar site staat nog veel meer te zien en te beleven. 
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 EVEN LACHEN  

                  

 

Namens redactie en vormgeving wensen wij u veel leesplezier. 
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