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                               De Herfst. 

 

 Een nieuw jaargetijde breekt aan, 

de herfst. 

 Bladeren vallen, de avonden 

worden langer.  

 De kachel gaat weer aan en de 

gordijnen gaan eerder dicht. 

 Ook de natuur maakt zich op voor een rustperiode. 

 Planten en bloemen geven nog een laatste groet, om zich 

klaar te maken voor de winter. 

 De tuinliefhebber is bezig om de tuin winterklaar te maken 

en om de 

 Kwetsbare planten binnen te halen. 

 Herfst kleurrijk, donker en nat, maar ook knus en sfeervol. 
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 VAN DE REDACTIE 
 

 

 

“Het is weer voorbij die mooie zomer van Gerard Cox”.  

Met dit lied in mijn hoofd kijk ik terug op de mooie maar ook erg droge zomer. Dit heeft 

natuurlijk ook zijn weerslag op het tuinieren in onze volkstuin gehad.  

Voor de tomaten en het fruit was het een perfecte zomer. Voor veel andere groenten en 

planten was het vaak overleven en was de oogst veel minder. Ondanks alles was het voor 

de vele vakantievierders een prachtige zomer om op terug te kijken.  

Vooruitkijken is momenteel ook aan de orde, de herfst heeft zijn intrede gedaan, tijd om de 

tuin op een andere manier aan te pakken. Natuurlijk kunnen nu de wintergroenten zich 

mooi ontplooien, knoflook, boerenkool, spinazie en andijvie nemen nu de plaats in van de 

zomergroenten.  

Met betrekking tot de werkzaamheden, kunnen we onze tuinen weer winterklaar gaan 

maken. Om toch een beetje in de zomersfeer te blijven hebben we in deze uitgave een 

aantal zomerse terugblikken met foto`s en video. 
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        EEN ZOMERSE TERUGBLIK VAN ONZE TUIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto`s ingestuurd door Jeanne van de Goor. 
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       MENSEN VAN DE TUIN 

 Herman Korsten:  

 

Eigenlijk iedereen uit de tuin zou Herman moeten kennen, want hij is bijna dagelijks op 

de tuin. Herman woont op het landgoed Kraneven in Ommel, tegenover “Oostappen’’. 

Eerst heeft hij daar vanaf 1971 gekampeerd, vanaf 1996 woont hij permanent in een 

chalet op dit prachtige park.  

 

Het park is vernoemd naar een ven in de buurt waar in het verleden altijd Kraanvogels 

kwamen uitrusten tijdens de vogeltrek in het voor- en najaar. Op dit rustige park voelt 

hij zich erg thuis, toch maakt hij bijna iedere morgen met zijn auto de tocht naar onze 

tuin om vooral medetuinders te ontmoeten.  

 

Herman geniet van zijn bezoekjes aan onze tuin 

 

Hij is ook vrijwilliger voor de kantinedienst. Na 

zijn vroegpensioen op zijn 55e na 40 dienstjaren 

in de textielindustrie, geniet hij met volle teugen 

van zijn pensioen.   

Als vaste gast op het Kraneven organiseerde hij 

vele activiteiten voor zijn mede kampeerders. 

Zelf was hij zeer actief met sporten zoals 

voetbal, volleybal en hardlopen. Zijn deelname 

aan de eerste marathon van Eindhoven was een 

kroon op zijn sportieve instelling. 

  

Herman is ruim 20 jaar lid van onze tuin, maar 

vanwege een hersenbloeding moest hij een 

aantal jaren geleden zijn tuin opgeven, waardoor 

hij nu in een bak verder tuiniert.  

Zijn vrouw is 29 jaar geleden overleden, maar ondanks deze tegenslagen staat hij nog erg 

positief in het leven. 

Herman is een man van vastigheden en kan moeilijk tegen vele wisselingen. 

Zijn levensmotto is: “Ik laat iedereen in zijn waarde”. Als we deze levenswijsheid nou eens 

allemaal overnamen zou de wereld er een stuk beter uitzien.  
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   MIJN VADERLAND DUITSLAND MIJN MOEDERLAND NEDERLAND 

 Hans Thissen 

 
 

De keuze om Hans op te nemen in deze rubriek is eigenlijk een grensgeval want gezien zijn 

Duitse afkomst heeft hij altijd met een been in Nederland vertoefd.  

 

Hans is opgegroeid in Sonsbeck, op 10 kilometer van Kevelaer, voor vele mensen van 

oudsher bekend vanwege het bedevaartsoord voor de Maria viering. Ook vanuit Helmond 

ging men in groten getale naar het stadje net over de grens bij Well in Noord-Limburg.  

Zoals hij vertelde spreekt in die regio daarom bijna iedereen Nederlands.  

 

Hans heeft altijd gewerkt als slager, vanaf zijn 14e jaar is hij als leerling en stagiair in de 

praktijk dit vak in gerold. In het begin ging hij zelf mee langs bij de boeren om het vee op te 

halen en te slachten.  

 

Hans is inmiddels alweer 22 jaar getrouwd 

met zijn Thaise vrouw Wan. In zijn tuin met 

huisje voelt hij zich erg thuis en is ook zeer te 

spreken over de onderlinge sfeer in de tuin 

en neemt graag deel aan de “serieuze 

gesprekken” in de kantine en het terras. Ook 

verzorgt hij voor zijn dochter een bak waarin 

veel oosterse groenten worden geteeld. De 

teelt in zijn tuin is een mix van oosterse en 

westerse groenten.  

 

Hans is ook vrijwilliger bij Delta, hij opent een 

paar dagen per week     

S ‘morgens al om half acht de poort. Omdat 

hij op deze vaste tijden opent zijn er mensen 

die al vanaf dit vroege tijdstip aanwezig zijn 

op de tuin.  

Ook is hij een van de vrijwilligers die 

regelmatig voor de wateruitgifte zorgt. Hij wil 

altijd mensen vooruithelpen, zoals hij vertelt. 
Hans poseert met zijn Bob Marle shirt in zijn tuin.  
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   MIJN VADERLAND DUITSLAND MIJN MOEDERLAND NEDERLAND 
 

Zijn leven heeft niet altijd op rolletjes gelopen, vaak hangt het overlijden van zijn zoontje, 

vlak na zijn geboorte, als een donkere schaduw in zijn gedachten. 

Een ander groot verlies is het dodelijk verongelukken van zijn viereneenhalf jarige 

dochtertje, zij werd vlak voor haar ouderlijk huis aangereden. Beiden zitten na al die jaren 

nog diep in zijn hart verstopt. 

 

Omdat hij vanaf 1993 in Helmond kwam werken en het pendelen vanuit Duitsland hem te 

veel werd, heeft hij zich in uiteindelijk in ons mooie Helmond gevestigd. Daarna is hij na 

verloop van tijd lid geworden van onze tuin, in eerste instantie tuinierde hij in een bak en 

toen er een tuin met huisje vrij kwam ging hij ook in deze tuin aan de slag.  

 

Hans heeft vroeger aan hondensport gedaan en met trots kijk hij terug aan het dresseren 

van paarden voor de springsport. Hans zorgde dat de springpaarden in prima conditie aan 

de start kwamen, zijn broer was de berijder van deze paarden. 

 

Tijdens het maken van de foto viel het al op dat hij een Bob Marley shirt droeg, ook van 

deze te vroeg overleden artiest en zijn reggae muziek is hij groot liefhebber.  

 

Hans is een markante persoonlijkheid die we graag in de tuin tegenkomen. 

                                              Chris en Hans samen met een drankje in de tuin 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto gemaakt door Gusta 
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       MIJN VADERLAND DUITSLAND MIJN MOEDERLAND NEDERLAND 

 Recept – Hans Thissen 

 Duitse rollade 

 Bereiding +/- 90 minuten voor 4 personen. 

 Ingrediënten: 

 

Ingrediënten Bereiding 
 

 

• Grote platte runderlap van 

ongeveer 300 gram, ongeveer 1,5 

cm dik. 

• Kruiden met zout, peper, en 

paprikapoeder. 

• Ontbijtspek 

• 500 gr aardappelen 

• 400 gr kousenband of 

sperziebonen 

• Klein gesneden uien 

• Augurken  

• Mosterd 
 

 

Voorbereiding: 
 

• De runderlap insmeren met mosterd en 

beleggen met ontbijtspek. 

• Daarna naar smaak klein gesneden uien 

en augurken toevoegen 

• Oprollen en dichtmaken met een klem of 

opbinden met rollade touw. 

• De bovenkant weer met bovenstaande 

kruiden toevoegen en insmeren met 

mosterd.     

•  

Bereidingswijze: 

 

• Hard aanbakken en c.a. 1,5 uur rustig 

laten sudderen,   

• Af en toe met jus overgieten. Voor de jus 

kun je gesneden uien en tomaat aanfruiten 

en afblussen  

 

Eet Smakelijk 

 

 
P.S.  Duitse rollade kun je bij alles eten, bijvoorbeeld 

met kartoffelsalade  

(Aardappelsalade) en rodekool. (Rot-kohl) 
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       OPENSTELLING EN GASTVRIJHEID VAN ONZE TUIN. 
Om ook andere inwoners van Helmond te laten ervaren dat Delta een oase van rust en 

ruimte is, gaan we steeds meer onze tuin voor andere groepen openstellen. In de vorige 

uitgave schreven we al over het bezoek van een hobbyclub uit Helmond -noord. Ook de 

stichting NKV-gebouw deed een verzoek om hun jaarlijkse bestuursvergadering op onze 

tuin te mogen houden.  

 

Op zaterdag 10 augustus jl. heeft de PvdA Helmond onze tuin en kantine “tegen een 

vergoeding” mogen gebruiken voor hun jaarlijkse barbecue. Een dertigtal PvdA leden 

bezochten de barbecue en onze tuin, in een aantal groepen werd er een rondleiding door 

onze tuin gegeven. Alle mensen waren zeer verrast dat onze tuin en de prachtige locatie 

hier gelegen was. 

 

De meeste mensen reden vaak langs het kanaal of Deurneseweg richting Brouwhuis, maar 

hadden niet voorzien dat er achter spoordijk en houtwal zo`n mooie locatie aanwezig was. 

Bij de aanwezigen was ook Mohamed Chaim, lid van het Europees parlement, wethouder 

Martijn de Kort en raad en burgercommissie leden van deze partij aanwezig.  

 

Iedereen was het erover eens dat de jaarlijkse barbecue op deze locatie een schot in de 

roos was. Hier kunnen we als Delta gerust trots op zijn en het is ook goed om het netwerk 

te vergroten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PvdA leden waren dankbaar voor de gastvrijheid van onze tuin. 
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 DELTA BERICHTEN 

 Mogelijkheden om groenten en fruit uit onze tuin te verwerken. 

 

• Invriezen: eerst schoonmaken en blancheren  

• Wecken: Koken en inmaken in potten   

• Drogen: vooral van kruiden en dergelijke 

• Fermenteren: bijvoorbeeld zuurkool  

• Roken: bijvoorbeeld knoflook bollen. 

 
 

  

Oogsten      Snijden 

  

Verpakken Opslaan 
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  DELTA BERICHTEN  

 Zomeroogst van Jeanne van de Goor. 

 

Ook Jeanne van de Goor stuurde haar zomer oogst aan ons door. 

 

  

Thaise courgette                                    Heerlijke appels 

 

  

Diverse verwerkte groenten              Pompoen en courgette 
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 DELTA BERICHTEN 

 Egelhotel in de tuin. 

                                            

Dat de egels het moeilijk hebben is wel duidelijk, dat egels graag in tuinen met veel groen 

overwinteren is ook bekend. In onze tuin komen ook egels voor. Zij zijn heel nuttig en vormen 

een familie van insecteneters ook o.a. muizen en slakken staan op hun menu.  

Egels houden een winterslaap, om ze te helpen zou men een behuizing kunnen maken om de 

egels gezond de winter door te komen. Voor de handige tuinder staan er op internet 

verschillende bouwtekeningen.  
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 DELTA BERICHTEN 

 Nestkastjes kunnen alweer schoongemaakt worden.   

 

Als de koude en natte maanden beginnen zullen de vogels nestkastjes gebruiken om te 

schuilen tegen de regen en koude dagen.  

 

Als je al nestkastjes in de tuin hebt hangen, is het een goed idee om na het broedseizoen de 

nestkasten na te kijken De meeste nestkasten zijn behoorlijk smerig geworden.  

 

• Haal alle takjes en nestresten er daarom uit en spoel daarna de kasten met kokend 

water schoon. Op die manier verdwijnen alle parasieten en is de kast klaar om als 

slaapplaats te worden gebruikt.  

 

Samen slapen 

 

• Leg na het schoonmaken niets in het nestkastje. Vogels slapen het liefst zonder 

nestmateriaal, omdat het dan mogelijk is om met meerdere vogels bij elkaar te slapen. 

Zo blijven zij extra warm. 
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 DELTA BERICHTEN 

 Kolibrievlinder in de tuin. 

 

Door de mooie en warme zomer kon men ook verrast worden door insecten die je 

normaal niet zo snel in ons klimaat verwacht.  

 

Een van die verrassingen werd in mijn tuin gefilmd, een kolibrievlinder deed zich tegoed 

aan de nectar van mijn vlinderstruik die volop aanwezig was. 

 

 

 

 

 

 Watermeloen. 

Dankzij de prachtige zomer watermeloen kunnen oogsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto`s en film Ruud van der Zanden 
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 DELTA NIEUWS 

 Onderhoud teeltbakken. 

 

 

De bakken voor onze medetuinders hebben 

onderhoud nodig, verschillende bakken zijn 

doorgezakt.  

 

Ook het zand in de bakken moet uitgegraven en 

bemest worden. Door de warme droge zomers 

kunnen ze geen vocht meer vasthouden.  

 

Door er meer grof compost onder te verwerken 

blijft het vocht beter in de grond zitten en houd het 

de grond luchtig. 

 

 

 Oprichting activiteitenclub Delta.   

 

Een aantal enthousiaste leden hebben het initiatief genomen om een activiteitenclub 

binnen onze vereniging op te richten. Ze zijn nu nog aan het kijken welke activiteiten zij 

aan gaan bieden.  

 

Vanuit de gemeente zijn er mogelijkheden om hiervoor financiële ondersteuning te 

krijgen. De activiteitenclub zal onder verantwoordelijkheid van het bestuur gaan 

opereren. Zodra er meer duidelijkheid is komen ze met hun plannen naar buiten. 

 

 Vrijwilligers gaan helpen in de tuin. 

 

Een aantal vrijwilligers willen in de wintertijd van oktober tot maart gaan helpen om 

tuinen leeg te maken. We kunnen altijd handjes gebruiken, het voorstel is om in overleg 

een middag in de week van 13.00 uur tot 16.00 uur groenonderhoud te doen.  

 

Wie mee wil helpen kan zich aanmelden bij Ruud van der Zanden,  

Email: r.zanden41@upcmail.nl  

Tel    : 06-18997560 
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 WINTERTEELT  

 

Om het seizoen te verlengen, kan men ook in de herfst en wintergroenten zaaien en telen.  

Weeuwe of overwinteringsteelt. 

Is een teeltmethode om in het vroege voorjaar al oogstbare groenten te verkrijgen. Het 

beste resultaat verkrijgt men in een koude bak of tunnel en kas. Naast het voordeel van 

vroege oogsten heeft men ook geen last van aantasting door insecten of knolvoet. In het 

vroege voorjaar kan men de plantjes uitplanten. Ook andere koolsoorten zoals rodekool, 

spitskool, broccoli, maar ook wortels, sla, tuinbonen, rode bieten, en selderij, zijn mogelijk. 

Voor je de zaden aankoopt informeren of het ras toepasselijk is voor deze teelt. Zaaien 

vanaf september oktober. 

 

       

 

 

 

Namens de redactie wensen wij u weer veel leesplezier. 

Volgende uitgave half december,voor inzendingen e-mailen naar de redactie.  

Email : r.zanden41@upcmail.nl 
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