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VAN DE REDACTIE: 
 
Het is soms al zomers op de tuin, hoewel de weersomstandigheden zeer 

wisselend zijn. De aardbeien werden geplukt, de spinazie is al weer op en 

de zomerse kolen zijn prachtig! Iedereen druk met coloradokevers e 

aardappels rooien. Alle zomergoed is geplant en gezaaid. Dit is de tijd van 

groei!  

Er is nieuws uit de bestuursvergadering; graag uw aandacht! 

 

Een grote klus is geklaard, waardoor de vereniging weer jaren kan 

genieten van een ruim gebouw! 

We leunen even achterover en genieten ervan!  
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VAN DE VOORZITTER 

Zaterdag 5 juni was het voor als Volkstuinvereniging een prachtige dag! 

Ons mooie onderkomen werd feestelijke geopend door Burgemeester Heijkoop. 

Hij en alle genodigden waren onder de indruk van het mooie resultaat, maar ook zeker over ons 

tuincomplex. Tijdens de rondgang langs de tuinen was er alleen maar lof. 

Dit komt ook jullie toe, de tuinen lagen er keurig bij, waarvoor dank! 

 

Vanaf deze dag is het clubhuis  voor iedereen toegankelijk, bij de opening is op een ludieke manier 

door Albert en Dirk het slot verwisseld. 

Aandachtspunt: bij  het openen en sluiten van De Stek moet de deurklink omhoog gehouden worden. 

Als er niemand meer aanwezig is dan bij het verlaten van het clubhuis de deur weer op slot doen. 

Via deze weg nogmaals dank aan alle vrijwilligers die op wat voor manier ook een bijdrage hebben 

geleverd  bij de totstandkoming van De STEK !! 

 

TUINUITGIFTE 
 
Tuin 24 van Henk Boer is dit jaar niet opnieuw uitgegeven. Deze tuin is tot het einde van dit jaar 

verhuurd aan Bas de Deugd, Nicole Vendelbosch en Jan Vink. Aan het eind van dit jaar komt de tuin 

beschikbaar voor iemand op de wachtlijst. 

 

SLEUTEL VAN HET ACHTERHEK 
 
Het achterhek naar de voetbalvelden is altijd gesloten. Dat is zo en blijft zo. Toch kan het gebeuren, 

dat er behoefte is – in een uitzonderlijke situatie – om dit hek te openen. Denk daarbij aan de landing 

van een traumahelikopter op het voetbalveld. Er is een nieuw slot gemonteerd, waarvan onze 

vereniging een sleutel bezit. M.i.v. 8 juli kunt u in De Stek in de witte kast met de EHBO sticker erop, 

naast de EHBO doos, ook deze calamiteitensleutel vinden. 

Het is te  hopen dat we deze sleutel nooit nodig zullen hebben, maar het is wel van groot belang, dat 

een ieder hier van op de hoogte is! 

 

 

BERT EN DE BONEN 
 
Bert z’n vrouw houdt niet van tuinbonen, maar Bert wil ze elk jaar wel proeven. Daarom teelt hij toch 

een beetje tuinbonen. Ook dit jaar en hij vond ze heerlijk. Maar je kunt er dan niet te vaak mee 

thuiskomen en daarom heeft Bert tuinbonen over. Hij vraagt aan mij: ”Jan, wil jij tegen je buurvrouw 

zeggen dat ze de rest van m’n tuinbonen mag afplukken?” Maar ik zie m’n buurvrouw niet en zo 

gebeurt er weinig. Zonde van die mooie tuinbonen ……………. 

Ik ga terug naar Bert en vraag aan hem: “Wanneer er bij De Stek een tafel zou staan waar je de 

tuinbonen op kunt leggen, zodat ieder vrij is om ze mee te nemen, wat zou jij dan doen?” “Dan zou ik 

ze zeker plukken en daar neerleggen”, zei Bert, “en het bonenstukje in m’n tuin opruimen om er weer 

wat anders neer te zetten” …………….. 
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EEN DEELTAFEL 
Wat doe je met opbrengsten, plantjes, bonen, andijvie, rabarber, pootaardappelen, enz. die je over 

hebt? Dat leg je op de deeltafel! Aan de voorzijde van De Stek onder het afdak komt een tafel met het 

bordje ‘deeltafel’. Soms leg je een briefje erbij ……. ieder mag er iets opleggen en er van meenemen 

wat je maar wilt en kunt gebruiken of zelfs weggeven. 

Dit is het eerste idee om overschotten weg te werken. Waar jij te veel van hebt kan een ander om 

verlegen zitten. Heb jij te veel bietjes; bij een ander groeien ze dit jaar niet goed. Binnenkort hopen we 

een geschikte tafel te vinden en bij De Stek te plaatsen. 

 

AFVOER VAN GROEN MET DE KAR 

 

Het bestuur heeft in haar vergadering van 30 juni geconstateerd dat dit niet goed verloopt en een 

steeds groter probleem wordt. Dit heeft twee oorzaken:  

1. Er wordt materiaal in de kar gedumpt dat er niet in hoort. De kar is bedoeld voor groen afval, dat 

eerst fijn gemaakt wordt. Er zitten echter ook grote wortelstronken van struiken in, heel veel onkruid 

met aanhangende grond, bamboestokken, balkjes, plastic, enz. enz. Daar is de kar niet voor bedoeld. 

De regel is: ieder is verplicht zíjn of haar afval zelf op te ruimen! 

2. De kar wordt door slechts enkele personen geleegd; dat zijn altijd dezelfde vrijwilligers. Maar die 

zijn er ‘langzamerhand wel klaar mee’! Tijdens de aardappeloogst moet de kar bijna dagelijks geleegd 

worden. 

 

Vanwege het bovenstaande voelt het bestuur zich nagenoeg genoodzaakt met deze service voor de 

leden te stoppen. Toch nog een poging om vol te houden, maar dat is dan wel de laatste !!!!   

Ad 1: Het is nu toch echt duidelijk wat u wel en niet in de kar mag gooien!!!! 

Denk ook aan: eerst de voorzijde van de kar en daarna de achterkant laden. De kar ook aan de 

slootzijde vullen en het groen goed verdelen over de kar. Het dekzeil weer keurig bevestigen. De kar 

is van ons allemaal en niet denken: “Ze zoeken het maar uit”! 

Ad 2: Er zijn meer vrijwilligers nodig om de kar te lossen. Dat doe je altijd met z’n tweeën. Wanneer je 

geen auto met trekhaak hebt, kun je toch helpen door mee te gaan. Kun je door de week niet; help 

dan op zaterdagmorgen of –middag. Breng je riek mee! 
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De coördinatie hiervan wordt verzorgd door Cees Adriaanse. Graag telefonisch (06-22421398) contact 

of per mail c.adriaanse@kpnmail.nl. Hij wil graag concrete afspraken maken wie wanneer helpt om de 

kar naar de stort te brengen ! 
 

EEN GOEDE SUGGESTIE 
 

Afvalverwerkingsbedrijf Waardlanden heeft aangekondigd met nieuwe regels te komen. Onderdeel 

daarvan is dat we moeten gaan betalen voor het wegbrengen van afval. Hoe gaan we dat oplossen?  

Dan komt tijdelijk opslaan van het groenafval op onze tuin in beeld en een nog betere oplossing is om 

te composteren. Gaat u daar eens mee aan de slag?! 

 

 

 

Wanneer je zo’n bak op de tuin hebt, loop je minder vaak naar de kar ………………….. 

 

OPMERKING 
 

Een lid stond bij de kar en zei: “Ik heb de aardappelen eruit en nu moeten ze er nog in”. Hij bedoelde 

dat hij de kistjes met aardappelen in de auto ging laden. En wat stond erbij? Zakken met 

aardappelloof! “Je moet toch de aardappelen afvoeren en dan is het toch een kleine moeite om ook 

het loof in een paar zakken te doen en die even op de stort te brengen. Ik doe dat wel even zelf!” 

 
DE OPENING VAN DE STEK 
 

Vanwege de corona-beperkingen konden slechts enkele leden aanwezig zijn bij de opening van De 

Stek. Het bestuur heeft zich daardoor beperkt tot de vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd 

aan de totstandkoming. Om voor de leden toch een presentatie te verzorgen van dit leuke en 

bijzondere moment voor onze vereniging, zetten we de toespraakjes die zijn gehouden in deze 

nieuwsbrief, samen met een aantal foto’s. De foto’s zijn gemaakt door Fabienne Klein. 

 

mailto:c.adriaanse@kpnmail.nl
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Voorbereidingen …. het begon al vroeg! 
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Voor u staat het nieuwe gebouw van Volkstuinvereniging Hardinxveld-Giessendam. 

Hiervóór stond er op deze plaats een schuur, die werd gebouwd in 1988, bij het ontstaan van dit 

volkstuincomplex. Die schuur was destijds in elkaar gezet o.a. van sloophout en zwart geteerde 

planken van een voormalige timmermansschuur. Al langere tijd werd er over gesproken dat die schuur 

in slechte staat was en een opknapbeurt nodig had en daarvoor was 1000 euro op de begroting 

gereserveerd. 

Maar, ……. één van de leden merkte op tijdens de ledenvergadering van 29 maart 2016 dat er méér 

mogelijkheden zouden kunnen ontstaan door een aanvraag in te dienen bij het coöperatief 

dividendfonds van de Rabobank. Dat heeft toen plaatsgevonden en dat leverde een toezegging op van 

het mooie bedrag van 3.000 euro. Ondertussen hadden we echter al een plan bedacht voor een 

schuur die minstens 10.000 euro zou kosten. Hoe verder? Door een aanvraag bij de A.A. de Haan 

Stichting kregen we een toezegging van 1000 euro en tenslotte kwam de MAG met een ondersteuning 

van 5000 euro over de brug. Voor een kleine vereniging zijn dit fantastische bedragen! 

Onze zuinige penningmeester had inmiddels al z’n reserveringen bij elkaar opgeteld en de leden 

wilden graag een nieuw gebouw. We hebben de stoute schoenen aangetrokken en zijn met de bouw 

begonnen. Dit verenigingsgebouw is geheel vervaardigd door vrijwilligers. We zijn dankbaar en trots 

dat het is gelukt! 

 

 

Wat kunnen we met dit nieuwe gebouw? Om dat te beantwoorden overhandig ik symbolisch iets aan 

de voorzitter. 

Dit zijn de boeken van wijlen de heer Speksnijder. Hij was een prominent lid van onze vereniging en 

had dáár een huisje. Toen dat gesloopt werd heb ik deze boeken meegenomen. Ze hebben al een 

leven achter de rug en ze hebben een betekenis. 

De heer Speksnijder maakte kinderen enthousiast voor het tuinieren, zoals Albert Hein dat nu doet, 

maar dan echt op een tuin. Hij nam ze mee naar dit complex, gebruikte deze boeken en tuinierde met 

hen. 

 

Tuinieren; het telen van je eigen groenten en fruit is ‘trendy’ geworden. Gezond voedsel met veel 

groente, lekker buiten zijn, weten wat je eet; dat zijn allemaal motto’s die veelvuldig langskomen. We 

merken dat bij veel nieuwe aanvragen voor het lidmaatschap en we zien in toenemende mate jonge 

mensen op ons complex. Er is steeds een wachtlijst van een tiental gegadigden voor een tuin. 

Dit nieuwe verenigingsgebouw biedt nieuwe mogelijkheden! 
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Natuurlijk als eerste als ontmoetingsplaats voor de leden. 

Maar ook om met en voor hen activiteiten te organiseren; informatievoorziening, planten en 

opbrengsten aanbieden en ruilen, gasten ontvangen. 

Het ontwikkelen van educatieve activiteiten, het ontvangen van schoolklassen of groepjes kinderen. 

Dáárom zijn de boeken van Speksnijder weer terug! 

In toenemende mate zien we ook multiculturele belangstelling, leden die met sociale ondersteuning 

genieten van hun tuin; steeds meer vrouwen tuinieren! 

Het is dan fantastisch dat we bij die activiteiten kunnen beschikken over een toilet en zelfs enige 

elektriciteit; we hebben daarvoor milieuvriendelijke keuzes kunnen maken. 

Wanneer u ons over dit gebouw hoort spreken dan duiden we het nog vaak aan met ‘onze schuur’. 

Door de aanpak van dit prachtige project, de steun van velen en de grote inzet van vrijwilligers is het 

veel meer dan een schuur geworden en daarmee is onze vereniging klaar voor haar belangrijke rol in 

de toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankwoord 

 

Volkstuinvereniging Hardinxveld-Giessendam wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de 

totstandkoming van het gebouw 

 Rabobank  

 A.A.de Haan Stichting  

 MAG  

 Pim Muller ontwerp en advies bv 

 Bouwbedrijf Visser bv 

 Hagitech zonnepanelen 

 H. Krijgsman Installatietechniek koper/lood/zinkwerken 

 RVM kunststoffen bv 

 Van Wijngaarden groothandel bouw en industrie 

 Blokland materieeldienst 

 Firma MM digitale ondersteuning 

 K. Poortvliet project begeleiding 

 Marjolein Timmer houten tekstborden & ontwerp 
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Zonder deze financiële steun of sponsoring zou dit project niet mogelijk geweest zijn! 

Allemaal heel hartelijk dank, zonder uw financiële steun, zeer billijke prijzen of sponsoring zou dit 

project niet mogelijk geweest zijn. 

Vervolgens past grote dank aan de vrijwilligers. 

Daarvoor noem ik als eerste de bestuursleden Nico Klomp en Dinand de Kock. Zij hebben, samen met 

het gehele bestuur, de inzet geleverd en verantwoording genomen voor dit project. Daarnaast hebben 

Nico en Dinand zitting genomen in de bouwcommissie en heel veel werk verzet aan dit gebouw. Nico 

was de spil van de organisatie en hij heeft werkelijk van alles gedaan, ondanks dat hij in deze periode 

verschillende keren werd getroffen door ernstige ziekte. Dinand zorgde met grote precisie voor de 

technische installatie op het dak en in het toilet. 

Daarnaast zijn er verschillende vrijwilligers te noemen, waarbij twee personen zich bijzonder hebben 

onderscheiden. Dat zijn Albert van Haarlem en Dirk van Genderen. 

Albert is dé bouwer, hij heeft de materialen besteld, de kozijnen gemaakt, leiding gegeven aan de 

overige timmerlieden, heel veel uren gemaakt op de zaak en op deze plaats. Hij moest tegelijkertijd 

ook verbouwen bij zijn kinderen, maakte in dezelfde periode in zijn gezin verdrietige en vreugdevolle 

omstandigheden mee en bouwde een eigen schuur die nog niet af is. En natuurlijk bleef hij enthousiast 

tuinieren. Grote waardering voor deze enorme inzet! Heel veel dank! 

Dirk van Genderen is eveneens een vrijwilliger die altijd voor iedereen klaarstaat! Hij heeft met 

onophoudelijke inzet en grote vasthoudendheid aan dit project gewerkt. Altijd was er de drang om 

verder te kunnen. Vanaf het voorbereidende graafwerk, het storten van de vloer, het timmerwerk aan 

wanden en dak, tot het schilderen van de deuren en het opruimen van het terrein; altijd was Dirk er!  

Daarom aan hen de eer om het gebouw samen te openen! Dat had de burgemeester ook wel kunnen 

doen, maar we twijfelden of hij een nieuw slot in de deur kon plaatsen. 

Dank voor ieders enorme inzet! Nico overhandigt de materialen aan Albert en Dirk voor de allerlaatste 

klus! 
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Alle vrijwilligers hartelijk dank, ook voor de vlag en de taarten! 

Voorzitter Nico Klomp overhandigt bloemen en wijn aan de burgemeester, Albert, Dirk en Jan Vink. 

 

 
VAN DE TUINCOMMISSIE 
 
EEN SCHONE(RE) TUIN 

We kregen de vraag: Hoe komt het toch dat ik bij het werken in de tuin zoveel rommel aantref: 

stukjes plastic, draadjes, lapjes, steentjes, enz.? 

Dat is het resultaat van dertig jaar slordig tuinieren, maar het kunnen ook restjes uit compost zijn, 

die niet voldoende was gezeefd. 

Er zijn dus tuinen die elk jaar een beetje meer verontreinigd worden met stukjes van tie rips of 

buisdraad, kleine klemmetjes, enz., maar er zijn ook tuinen die elk jaar schoner worden doordat 

tuinders deze afval verzamelen en verwijderen. 

Ons verzoek: wanneer u in de tuin werkt, bijv., bij het onkruid wieden, gebruik dan een bakje en gooi 

daar alles in wat niet thuishoort in de grond………. en deponeer dat thuis in het afval! 

 

DE VOORJAARSSCHOUW 

We hebben een rondgang langs alle tuinen gemaakt en geconstateerd dat veel tuinen er prima 

uitzien. Er is contact opgenomen met tuinders die we nog weinig hadden gezien en waar 

onkruidproblemen dreigden te ontstaan.  

Toch willen we een kritische opmerking maken nadat we achter de schuurtjes van enkele leden 

hebben gekeken. Ook daar moet soms opgeruimd worden! De reden dat we hiervoor aandacht 

vragen, is dat leden in het verleden, na het beëindigen van hun lidmaatschap, enorm veel rommel 

hebben achtergelaten. Daarom wordt u er op aangesproken wanneer dat nu al het geval is, 

Opruimen dus! 

 

ROUNDUP / GLYFOSAAT 

De tuincommissie constateerde dat er Roundup was gespoten. Dat is te zien aan de gelige kleur van 

de dode grassen en onkruiden op de paden en slootkanten. Het gebruik van dit middel op ons 

complex is niet toegestaan. Dit staat vermeld in het Tuinreglement artikelen 20 en 21. Deze 

middelen zijn in de landbouw en door particulieren nog wel toegestaan, maar niet op openbare 
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terreinen. Ons volkstuincomplex is een openbaar terrein, eigendom van de gemeente; dus er mag 

geen Roundup/glyfosaat gebruikt worden 
 
WERKZAAMHEDEN IN JULI 
 

Juli is veelal een warme maand, dat betekent dat er volop kan worden geoogst. Enkele stukken 

grond komen hierdoor leeg te staan en zijn klaar voor de volgende teelt. Bij het kweken in een kas is 

het belangrijk om goed te ventileren en hoge temperaturen te voorkomen om ziektes en schimmels 

te vermijden. 

Zaaien in juli 

 Je kunt nog steeds een aantal gewassen zaaien in de lege bedden in de moestuin. Denk 

bijvoorbeeld aan rapen, radijzen, wortelen, andijvie, pluksla, postelein, paksoi, Chinese kool, 

spinazie, rucola en tuinkers. 

 Tussen eind juli en begin augustus kun je nog een laatste ronde klein duimpjessla zaaien. 

 Dun eerder geplante zaailingen goed uit zodat ook deze gewassen goed de ruimte krijgen om 

te groeien. 

Oogsten in juli 

 Deze maand kunnen de eerste komkommers, augurken, ronde worteltjes, boontjes en 

doperwten geoogst en klaargemaakt worden. 

 Daarnaast kun je deze maand ook weer courgette, rapen, peterselie, koolrabi, wortel, 

spinazie en bloemkool oogsten. 

 Ook bij kleinfruit zoals zomerframbozen, aalbessen, zwarte bessen, kruisbessen, blauwe 

bessen en bramen kunnen de vroege rassen al geplukt worden. 

 Pluk verder de vruchten op tijd; des te meer zullen de planten produceren. Als je enkele 

vruchten rijp laat worden, zal de plant stoppen met produceren. 

 

Algemene moestuintips juli 

 Ziekten en schimmels zoals meeldauw liggen op de loer. Zorg ervoor dat je gewassen minder 

vatbaar zijn door ze in optimale conditie te houden. 

 Iedere dag valt er nu meer uit je moestuin te oogsten. Het beste is om wat je verzamelt uit je 

moestuin gelijk op te eten nu het nog vers is. Zodra groenten zijn geoogst, beginnen ze in 

kwaliteit achteruit te gaan omdat  het vocht verdampt uit de vezels. 

 In volle grond is de aardappelziekte nu een voortdurende bedreiging voor aardappels en 

tomaten. Vooral als het een nat jaar is, dan ontkom je er niet aan dat je meerdere keren de 

planten moet bespuiten om de ziekte te voorkomen. 

 Tomaten, komkommers, paprika’s, meloenen etc. hebben vooral water en vloeibare voeding 

nodig. Om plagen te voorkomen is het verstandig om biologische bestrijdingsmiddelen te 

gebruiken. 

 Geef bonen voldoende water bij de wortel zolang ze aan het bloeien zijn. Hiermee bevorder je 

ook de nieuwe bloemvorming. 
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CRYPTISCHE TUINPUZZEL: 
 

1. Tuin van de beloften ……. 

 
 

MET VRIENDELIJKE GROET,  
het bestuur van VTV-HG. 
 

2. Tuingerei dat in het casino ter tafel komt……… 

3. Tuintje met besjes?....... 

4. Tuinplant……. 

5. Tuinbed met korting……… Rabat 

6. Tuinkas……. 

7. Tuingereedschap van een metaalbewerker….. 

8. Tuinbouwproject….. 

9. Tuinfeest…. 

10. Tuinafscheidingen plaatsen….. 

11. Tuinmest hoort een gevraagde bestelling te zijn…… 

12. Tuinspecialist van wie het Koninklijk Huis beter wordt…… 

13. Tuinvrouw met een koninklijke functie….. 

14. Vorstelijk tuinhuis…… 

15. Tuinder die de spanning opzoekt…… 

16. Tuin van de dominee…… 

17. Tuinafscheiding die uit loofbomen bestaat….. 

18. Tuinaarde van je ouders….. 

19. Tuindecoratie….. 

20. Tuinfluiters……… 

21. Tuinders houden niet van dit broodbeleg……. 

22. Tuingereedschap van iemand die een schwalbe maakt…. 

23. Tuinperkjes met kruiden….. 

24. Tuincentrum dat gesloten is…… 

25. Tuinkabouters die iets voorstellen….. 

26. Tuinbouwgebied in België…… 

27. Tuinpartij waarbij je nattigheid voelt….. 

28. Tuin gek….. Hofnar. 

 

ANTWOORDEN:  Stekker - Serre – Hofkapel – Siergras – Rabat -  

Hofdame – Behagen – Hofnar – Prieel – Compost – Uitbeelden 

Kerkhof – Hofarts – Buitenbedrijf – Hagelslag – Eden – 

Nagelbedden – Hark – Erehagen – Hosta – Vijver – Hofbal – 

Erfgrond – Gieter – Hofstee – Grasroller – Voerstreek - Hofje 

 

Dit is dezelfde puzzel als in 

de vorige nieuwsbrief. 

Niemand heeft echter de 

antwoorden ingezonden. 

Daarom plaatsen we de 

puzzel opnieuw, maar nu met 

de antwoorden erbij. Die 

staan echter in de verkeerde 

volgorde. Schrijf de nummers 

1 t/m 28 op met daarachter 

het woord dat bij de 

betreffende cryptische zin 

hoort. 

Stuurt u het in naar 

c.adriaanse@kpnmail.nl of 

overhandigt u het aan Cees?  

Wanneer u de oplossing 

inlevert, ontvangt u een paar 

tuin-werkhandschoenen! 

 

mailto:c.adriaanse@kpnmail.nl

