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  VOLKSTUIN VERENIGING DELTA 

 

Beste Tuinleden, 

Na goed overleg met het bestuur is er besloten om de nieuwsbrief voort te zetten, 

ook vanuit de tuin kwamen er geluiden naar buiten dat de nieuwsbrief gemist werd. 

Voor ons voldoende reden om weer door te gaan. 

Het Pfas verhaal is intussen duidelijk geworden, onze tuinen hebben een verhoogde 

Pfas opname. Maar niet zodanig dat we meteen risico lopen. Hopelijk is iedereen nu 

wat meer gerustgesteld en kunnen we weer vooruitkijken Onze nieuwsbrief gaat 

voorlopig gewoon weer door, met tuintips, berichtjes en foto’s uit de tuin. 
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  Van de Redactie 
 

 

 

In deze uitgave worden weer een aantal leden voor het voetlicht geplaatst.  Verder 

aangevuld met een aantal tuintips en andere wetenswaardigheden. 

Ook staan we stil bij een mooie actie van de Mama’s, een organisatie die zich inzet voor 

ontwikkelingshulp. Door middel van een donatie kan er voor 7 euro een moestuintje bij 

mensen worden aangelegd, zodat deze mensen minder afhankelijk worden van voedselhulp 

uit het westen. Wij als volkstuinders weten wat het betekent om na het zaaien en bewerken 

te kunnen oogsten. Voor ons is het hobby, maar in ontwikkelingslanden is het een 

aanvulling op het vaak eenzijdige voedsel.  Doe mee en ontvang gratis een mooi kookboek. 

 

Namens de redactie wensen wij jullie weer veel leesplezier. 
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 KINDERFONDS DE MAMA’S 
 

 

 

Mensen in Afrika gaan zelf leren om groenten en voedsel te verbouwen. 

 

De MAMAS hebben tijdens de coronapandemie duizenden moestuinen aangelegd bij 

kwetsbare gezinnen thuis. Dankzij de dagelijkse verse groente uit de moestuin hebben 

kinderen, zoals Nandi, nu weer energie om te spelen en zich te concentreren in de klas. 

Helaas zijn door de oorlog in Oekraïne ook de voedselprijzen in Zuid-Afrika geëxplodeerd. 

Voor een gezin dat moet rondkomen van één euro per dag, is zelfs een bordje pap 

onbetaalbaar geworden, met ondervoeding tot gevolg. Gelukkig zijn er de MAMAS. Zij 

willen de komende tijd nog veel meer moestuinen aanleggen om gezinnen te steunen. 

Daarom lanceert Kinderfonds MAMAS een nieuwe campagne rondom het aanleggen van 

moestuinen. Voedselpakketten geven is geen duurzame oplossing en maakt mensen 

afhankelijk. Door een moestuin te geven, kan een gezin duurzaam in haar eigen 

voedselvoorziening voorzien. Het overschot kunnen ze verkopen, waardoor ze extra 

inkomen hebben. Ook krijgen ze zo hun eigenwaarde terug. Een prachtige manier om 

gezinnen te steunen. 
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 KINDERFONDS DE MAMA’S 

Duurzame oplossing 

De impact van de moestuin gaat verder dan dagelijkse gezonde voeding. De MAMAS 

merken dat de moestuinen ook bijdragen aan onderlinge verbondenheid. Het herstelt 

daarmee het gevoel van onafhankelijkheid en waardigheid. De MAMAS willen de komende 

tijd nog vele duizenden m² moestuinen aanleggen, zodat kwetsbare gezinnen dagelijks te 

eten hebben. 

Voor slechts 7 euro kan een MAMA een moestuin aanleggen, en ontvangt u het prachtige 

MAMAS-kookboek. Dit kookboek bevat recepten van de MAMAS, onze ambassadeur 

Robèrt van Beckhoven en vrienden als Erik Scherder en Isa Hoes ondersteunen dit project. 

Het kookboek is volledig gesponsord door alle betrokken partijen. 

 

Doe mee en laat ook de mensen in Afrika ervaren om zelf 

groenten te telen.   

 

Via de site van de Mama’s kun een moestuintje sponseren 

en krijgt u als dank een mooi kookboek cadeau.   
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       MENSEN VAN DE TUIN 

 Joop Seijkens: al vele jaren actief voor de tuin 

Voor de meesten onder ons behoeft Joop geen kennismaking meer. 

 

Als medeoprichter van de tuin in 1986 is hij een van leden van het eerste uur van Delta. 

Tijdens zijn werk bij de belastingdienst heeft hij geleerd om eerlijk en doelmatig op te treden. 

Onze tuin heeft daar ook zijn voordeel mee gehad, bestuurlijk heeft hij in het verleden als 

voorzitter, secretaris en penningmeester altijd verantwoordelijkheid genomen. Altijd is hij voor 

onze vereniging bereid geweest om als vraagbaak over financiële zaken zijn kennis in te 

brengen. Redenen waarom hij in het verleden tot erelid is benoemd. 

 

Joop heeft de eerste 30 jaar altijd dezelfde tuin gehad maar heeft nu een plekje op de kop 

van het tweede laantje gevonden, waar hij nu als gepensioneerde nog steeds tuiniert. 

 

 

Mensen zoals Joop, die op 

verschillende terreinen hun 

bijdrage leveren aan de tuin, zijn 

zeer belangrijk voor een goede 

voortgang van de organisatie. Ook 

zijn echtgenote mag niet 

onvermeld blijven, zij hielp bij 

allerlei activiteiten en haar 

oliebollen op de 

nieuwjaarsreceptie vonden gretig 

aftrek.  

 

Ik sprak met Joop regelmatig over 

het ontstaan en de geschiedenis 

van Delta, waar hij veel over wist 

te vertellen.  

 

Hij heeft in al die 36 jaren in meer 

of mindere mate altijd een rol in 

onze tuin vervult. Als redactie 

vonden wij het daarom belangrijk 

om hem op deze wijze in het 

zonnetje te zetten.  

 

Joop, hartelijk dank voor alles wat je 

tot op heden voor onze tuin hebt betekend.  

Hopelijk mogen we nog lang een beroep op je doen! 
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   MIJN VADERLAND SURINAME MIJN MOEDERLAND NEDERLAND 

 René Charles 

  

René is in Frans-Guyana geboren, maar omdat hij in de eerste 23 jaar van zijn leven in 

Suriname heeft gewoond, beschouwt hij dat land als zijn vaderland. Tot 1984 heeft hij daar 

gewoond en is daarna in Nederland terecht gekomen. De 61-jarige René is al 19 jaar lid 

van onze tuin, waar hij met heel veel plezier zijn hobby uitvoert. Naast de algemeen 

bekende groenten, teelt hij ook Surinaamse groenten zoals kousenband een soort lange 

sperzieboon, en bittermeloen dit is een komkommerachtig gewas. 

 

 

 

De bittermeloen, ook wel 

sopropo genaamd, is een vrij 

onbekende vrucht. De vrucht 

heeft een groene, wratachtige 

schil en kan verschillende 

vormen hebben. Omdat 

de bittermeloen familie 

is van de komkommer 

heeft deze vaak een 

langwerpige vorm maar 

de bittermeloen kan ook 

bol zijn.  
 

Kousenband kennen we vanuit 

onze band met Suriname. Het is 

een lange, groene peul die lijkt 

op een uitgerekte sperzieboon. 

Kousenband groeit aan een 

klimmende plant die 

gemakkelijk 

uitschiet tot 4 meter hoogte. 

Deze lange en gezonde 

peulen bevatten onder andere 

foliumzuur (vitamine B11), 

kalium en vitaminen B1 en B6.  
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       MIJN VADERLAND SURINAME MIJN MOEDERLAND NEDERLAND 
 

In het dagelijks leven werkt hij in 2 ploegendienst bij Berkvens deurenfabriek in Someren. 

Ondanks dat hij vanwege zijn leeftijd ook voor dagdienst zou kunnen kiezen blijft hij toch de 

wisselende dag en avonddienst de voorkeur geven. Zoals hij aangeeft kan hij daardoor voor 

of na zijn werk naar de tuin komen om te werken in zijn tuin.  

Hij vindt de sfeer in de tuin prettig en voelt zich goed thuis. Op mijn vraag hoe er in 

Suriname getuinierd wordt, vertelt hij dat er vaak stukjes oerwoud worden vrij gemaakt en 

dat er elk jaar op een ander stukje groenten worden geteeld. Om de 5 jaar cultiveren zij 

weer het eerste veldje, waardoor ze een soort wisselteelt toepassen. Op een commerciële 

wijze worden er rijst en bananen geteeld en op beperkte schaal uitgevoerd.  

 

Terug naar Suriname! 

Na zijn pensionering zou hij graag terug willen, maar vanwege zijn gezondheid 

(suikerziekte) zit dat er door de mindere gezondheidszorg in zijn vaderland niet in. Af en toe 

gaat hij er nog wel op vakantie om de sfeer en cultuur weer te proeven en om zijn 

verschillende familieleden te bezoeken. De Hollandse keuken kan hem weinig bekoren, 

alleen stamppot zuurkool vindt hij lekker.  

 

Suriname is 4 tot 5 keer zo groot als Nederland en is met zijn ca. 600.000 inwoners zeer 

dun bevolkt. Hij roemt de saamhorigheid in Suriname onder de verschillende 

bevolkingsgroepen en de ondanks diverse soorten geloofsbeleving leven ze in harmonie 

met elkaar. De oorspronkelijke bewoners zijn de Indianen, verder wonen er Creolen, 

Javanen, Chinezen, Hindoestanen en Brazilianen, er is er ook een blanke bevolkingsgroep 

waaronder veel Nederlanders. Na de onafhankelijkheid en decembermoorden zijn er veel 

Surinamers naar Nederland geëmigreerd. Daardoor er in ons land ook een grote 

Surinaamse gemeenschap ontstaan. Hierdoor zal er altijd vanuit Nederland een band met 

Suriname blijven. 

 

Zijn vrouw Lygia heeft voor onze lezers onderstaand een traditioneel Surinaams gerecht 

samengesteld. 
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       MIJN VADERLAND SURINAME MIJN MOEDERLAND NEDERLAND 

 Recept – Lygia 

 Surinaamse kip kerrie 

 Bereiding 90 minuten voor 4 personen. 

 Ingrediënten: 

 

Ingrediënten Bereiding 
 

 

• 4 eieren 

• 2 tenen knoflook 

• 1 verse rode peper 

• 1 ui 

• 500 gr aardappelen 

• 400 gr kousenband of 

sperziebonen 

• Zonnebloemolie 

• 1 eetlepel tomatenpuree 

• 1 blokje kippenbouillon 

• 2 eetlepels kerrie poeder 

(Surinaamse kerrie is te koop bij 

de toko) 

• 500 gr kippendijen of drumsticks 

• 4 rotivellen (te koop bij de toko) 

• Halve eetlepel djinten (gemalen 

komijn) 
 

 

Voorbereiding: 
 

• Kook de eieren tot ze hardgekookt zijn. Hak 

de knoflook. Maak de peper schoon. 

Snipper de ui. Schil de aardappels en snij 

ze in partjes. Maak de kousenband schoon 

en snij ze in stukken. 

     

Bereidingswijze: 

• Verwarm wat olie in een wok. Voeg 

knoflook, ui, tomatenpuree, bouillonblokje, 

djinten en kerriepoeder toe.  

• Schep de aardappels en kousenband 

erdoor.  

• Doe een deksel op de pan en laat in 25 min. 

Zachtjes stoven.  

• Dep de kip droog en bestrooi ze met zout.  

• Bak in een koekenpan de kip bruin.  

• Doe de kip en de eieren (wel eerst pellen) 

na 30 minuten bij de aardappels en 

kousenband en laat dit nog 15 min. stoven. 

• Voeg als laatst de peper erbij en zet je pan 

van het vuur af.   

• Verwarm de rotivellen in de magnetron tot 

ze heet zijn, verdeel ze over 4 borden en 

schep het kipmengsel erop. 

Eet Smakelijk 
P.S.  Je kan dit gerecht ook met rijst of gekookte 

aardappelen eten 
 

 

https://www.smulweb.nl/recepten/1152928/roti-kip-kerrie
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 DELTA - TIPS 

 

 

• Verjong bieslook door de stengels tot de grond terug te knippen. In 

slechts een paar weken zijn de stengels weer aangegroeid en klaar om te 

oogsten. 
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 DELTA BERICHTEN 

 Overlijdensbericht 

 

Na een lang ziekbed is onze imker Mohamed Eddayab op 5 juli op 48-jarige leeftijd 

overleden. 

De meeste leden zullen hem niet gekend hebben, maar Mohamed beoefende zijn hobby 

imkeren in de tuin van Loek. Zijn bijenvolken zorgde ervoor dat onze groenten en 

fruitsoorten bestoven werden. Wij leven mee met het verdriet van zijn vrouw, kinderen en 

zijn familie. En wensen hen veel kracht toe om dit verlies te verwerken. 
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  DELTA BERICHTEN  

 Delta Barbecue 

                                            

• Bij voldoende belangstelling organiseert het 

bestuur op zaterdag 3 september voor onze leden 

en hun partners een barbecuemiddag. Men kan 

zich hiervoor via de mail van Delta opgeven tot 19 

augustus. De kosten hangen af van het aantal 

deelnemers. Graag aangeven of er dieetwensen 

zijn, hier wordt dan rekening mee gehouden. 

 

 

 

 Delta Koopjes 

• De verkoop van eieren heeft weer een aanvang genomen, in de kantine worden 

ze verkocht. Ook is er weer eerste klas potgrond en zijn er Tonkinstokken voor 

scherpe prijzen te koop. 

 

 Delta Oud ijzer 

• Vorig jaar is er voor €150,00 aan oud ijzer door onze leden verzameld, heeft u 

ook oud ijzer dan kun je dit via een mail <volkstuindelta@hotmail.com> of in de 

kantine melden. Zij geven dan aan waar het ijzer verzameld wordt. 

 

 Hobbyclub Helmond -Noord op bezoek bij Delta. 

• De kinderen en hun begeleiders van hobbyclub Helmond-Noord brachten een 

bezoek aan onze tuin. Gastheer was Ronald Dingler, die de kinderen wegwijs 

maakte over het tuinieren in de moestuin. De kinderen mochten plantjes stekken 

en leerden spelenderwijs de kneepjes van het vak. Ook de rondleiding in de tuin 

sloeg erg aan. Het is mooi dat onze vereniging ook hiervoor open staat. Wellicht 

komen er in de toekomst nog enthousiaste volkstuinders uit voort. Want jong 

geleerd is oud gedaan. 
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 DELTA BERICHTEN  

 

 
 

 

De kinderen vermaken zich geweldig met het verspenen van de plantjes. 
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 GROENBEMESTERS. 

• Vanaf september kun je de grond weer voedzaam en humusrijk maken met 

groenbemesters. 

Wanneer je je oogst binnen hebt, houd je een kaal stuk grond over. Groenbemesters 

zaaien zorgt ervoor dat die grond er in de winter niet kaal bij ligt – en dat heeft 

meerdere voordelen. 

 

 Wat is groenbemesting 

 

• Een groenbemester is geen mest die van dieren afkomstig is, maar van planten. 

Groenbemesting betekent dat je een gewas zaait in je moestuin met maar één 

doel: het moet groeien. Sommige soorten sterven in de winter af, andere moet je 

in het voorjaar onderspitten. Maar ze verbeteren allemaal de grond, zodat je 

groenten in de lente goed van start gaan. 

Voordelen groenbemesters zaaien: 

•  Bepaalde soorten groenbemesters binden stikstof uit de 

lucht en geven dit terug aan de bodem. Prettig als er 

daarvoor een groentegewas heeft gestaan dat veel stikstof 

uit de grond heeft gehaald (zoals veel blad- en 

koolgewassen). 

• Op kale grond spoelen voedingsstoffen weg wanneer het 

regent, groenbemesters houden de voedingsstoffen beter 

vast. 

• Groenbemesters onderdrukken onkruid en daardoor heb je er in het voorjaar minder last 

van. 

• Heb je zware kleigrond dan helpen de wortels van de groenbemesters om de grote 

kluiten losser te houden. De grond is daardoor makkelijker te bewerken 

https://www.gardenersworldmagazine.nl/tag/winter/
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 GROENBEMESTERS. 
Nadelen groenbemesters: 

  

Slakken kunnen zich verbergen tussen de 

planten en zich er voortplanten. 

Na het omspitten van de groenbemesters 

moet je ongeveer een maand wachten voor 

je er weer groenten kunt zaaien. Anders 

loop je het risico dat je groentezaden niet 

ontkiemen. 

 

 

 

 Groenbemesters zaaien 

Verbeter de grond in je moestuin door het zaaien van groenbemester zo pak je het aan:  

Stap 1: Groenbemester mengsel 

Hoe groot is het gebied dat je wilt inzaaien? Meet het op en bekijk dan op de doos met zaden 

hoeveel je nodig hebt. Zaai je verschillende variëteiten door elkaar, meng de zaden dan eerst 

goed voor het beste resultaat. 

Stap 2: Groenbemesters zaaien 

 

Bereid de grond voor door het goed 

los te harken en onkruidvrij te maken. 

Strooi dan de zaden breedwerpig 

over de grond. 

 

 

 

 

Via de Boerenbondswinkels in de omringende dorpen, kun je vaak losse zaden voor 
groenbemesting kopen. 

 GROENBEMESTERS. 
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Stap 3: Zaden door grond mengen 

 

Hark de zaden lichtjes door het oppervlak van 

de grond. Bescherm de zaden voorlopig ook 

nog tegen vogels, want die eten de zaden ook 

graag. Laat de planten natuurlijk afsterven in 

de winter of spit ze in de lente onder. 

 

 

 

 Groenbemesters soorten 

 

Dit zijn enkele van de beste groenbemesters: 

• gele mosterd (Sinapis alba, zie foto) 

• winterkoolzaad (Brassica napus) 

• rode klaver (Trifolium pratense) 

• witte klaver (Trifolium repens) 

• veldbonen (Vicia faba) 

• luzerne/alfalfa (Medicago sativa) 

• fenegriek (Trigonella foenum-graecum 

• winterrogge (Secale cereale) 

• Italiaans raaigras (Lolium multiflorum), 

• boekweit (Fagopyrum esculentum) 

• facelia (Phacelia tanacetifolia) 
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 8 TYPISCHE HERFSTGROENTEN: KNOLLEN, KOLEN EN POMPOENEN.  

 

1. Koolraap 

De eerste in het rijtje is de koolraap. Van buiten zijn ze geel-paars van kleur, van binnen 

lichtgeel. De smaak is wat zoetig. 

2. Koolrabi 

Ook koolrabi behoort tot de koolfamilie. Deze is lichtgroen of blauw-paars van kleur. Ook 

bevatten ze lange stengels met bladeren. Je kunt het zowel rauw als gekookt eten. De smaak 

is gekookt vergelijkbaar met bloemkool en rauw met bleekselderij, maar dan wel iets pittiger. 

3. Paksoi 

Paksoi is een koolsoort die oorspronkelijk uit China komt. De witte stengels zijn knapperig en 

de donkergroene bladeren zijn sappig. Beide kunnen gegeten worden. Paksoi zit boordevol 

vitamines en mineralen. Het is rijk aan vitamine A en C. Daarnaast bevat het ook calcium, 

ijzer, mangaan, fosfor, kalium en magnesium. 

 

 

https://www.plusonline.nl/groente-en-fruit/zo-gezond-is-bleekselderij
https://www.plusonline.nl/vitamines-en-mineralen/alles-over-vitamine-a
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 8 TYPISCHE HERFSTGROENTEN: KNOLLEN, KOLEN EN POMPOENEN.  

4. Pastinaak 

Pastinaak is een grote, witgelige wortel die boordevol vitamines en mineralen zit. Zo is 

pastinaak rijk aan ijzer, kalium, calcium, caroteen en vitamine C. De smaak zit tussen wortel 

en knolselderij in. Echt een groente voor de herfst en winter! 

5. Pompoen 

Nog een typische herfstgroente is de pompoen. De vrucht bevat weinig calorieën, maar veel 

vezels. Goed voor de spijsvertering dus. Daarnaast is deze vrucht rijk aan calcium, ijzer, 

vitamine C en E. Vooral de oranje pompoen zit vol met bètacaroteen wat in het lichaam wordt 

omgezet naar vitamine A. 

6. Rode biet 

Rode bieten zijn familie van suiker- en voederbieten. Net als spinazie en sla is het een 

nitraatrijke groente. Uit verschillende, maar kleine onderzoeken is gebleken dat nitraat een 

positief effect heeft op het uithoudingsvermogen. Het zorgt ervoor dat de bloedvaten zich 

verwijden, de bloeddruk daalt en je minder zuurstof gebruikt tijdens inspanning. 

 

7. Rode kool 

Rode kool is één van oudste koolsoorten. Deze kool bevat vitamine C, E en K, ijzer, 

bètacaroteen, kalium, calcium en foliumzuur. Daarnaast is rode kool ook vezelrijk. Je kunt 

rode kool zowel rauw als gekookt eten. Kook rode kool nooit te lang, dan gaan er vitamines 

en voedingsstoffen verloren. 

8. Wortels 

Worteltjes zijn niet alleen lekker, maar ook goed voor je ogen. Ze bevatten namelijk vitamine 

A en andere voedingsstoffen die essentieel zijn voor de gezondheid van de ogen. Kinderen 

vinden ze lekker om tussendoor rauw op te eten. 

 

https://www.plusonline.nl/vitamines-en-mineralen/fit-met-vitamine-c
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Wij wensen jullie veel leesplezier en stuur ons ook jullie tips, foto’s en 

leesbijdragen toe, want de nieuwsbrief is van iedereen en is het bindmiddel van 

onze tuin en haar leden. 
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