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GEACHTE LEDEN, 

We beginnen deze nieuwsbrief met een bericht van Erik 
van der Meiden. Hij had z’n eerste bloemkolen geoogst 
op 30 april en stuurde deze prachtige foto van z’n trotse 
zoon Daniël (7 jaar) en hij schreef erbij: “Zo heeft een 
warme winter ook weer voordelen! ” 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Hierbij een bijdrage voor de nieuwsbrief van mei. Er is 
deze maand weer genoeg aan de hand. 
Deze week zijn er weer Colorado kevers in de 
aardappelen geconstateerd . 
In het publicatieboord  bij de schuur hangt een 
uitgebreide beschrijving van de bestrijding van deze 
kever. 
Op 24 April jl.  kwam de mededeling dat de vergunning 
van de nieuwe schuur wordt afgegeven. 
Er is een bezwarenprocedure van 6 weken, die we nog 
even af moeten wachten; dan kunnen we aan de slag. 
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Deze week gaan we met de voorbereiding voor de 
werkzaamheden starten. 
Op donderdag 9 mei jl. bespraken wij op het 
gemeentehuis de uitslag van de grond- en 
watermonsters. U leest de uitslag in deze nieuwsbrief en 
er wordt door de gemeente ook nog een persbericht 
gemaakt. 
Zoals u al gezien heeft, is het hek bij de ingang van het 
complex aangepast, hierdoor staat het steviger en er 
komt ook nog prikkeldraad boven. 
Sinds 25 mei 2018 moet iedere vereniging groot en klein 
voldoen aan strenge privacyregels, voortkomend uit de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG]. 
Bij deze nieuwsbrief zit een  bijlage  waarin u het privacy 
regelement van onze vereniging kunt lezen. Lees het 
a.u.b. goed door en als u vragen heeft horen wij het 
graag.  

Ik wens u een goed tuinseizoen toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
Nico Klomp 

 

EEN NIEUWE SCHUUR 

 
 
De aanvraag voor een vergunning voor de nieuwe 
schuur werd op 19 maart ingeleverd op het 
gemeentehuis. Op 24 april werd goedkeuring voor de 
nieuwe schuur, oftewel ‘het clubhuis’ zoals de gemeente 
het noemt, verleend. De oplettende lezer heeft het 
allemaal langs zien komen in ‘Het Kompas’. Nu moeten 
we 6 weken wachten omdat de mogelijkheid bestaat dat 
er bezwaarschriften binnen gekomen zijn. Wanneer dat 
het geval zou zijn, zullen we nog langere tijd geduld 
moeten hebben voor de bouw kan beginnen. 
De werkgroep schuur komt één dezer dagen bijeen om 
de eerste activiteiten te plannen. Dit zal vooral gaan om 
het leeg halen en slopen van de oude schuur en ook 

over het opruimen rondom en inrichten van de 
bouwplaats.  Later komt hier wel nieuws over. 
 

LEDENVERGADERING 
 
Op 18 maart jl. hebben we onze ledenvergadering gehad 
in de vergaderruimte van Pedaja. Er waren 33 leden 
aanwezig. We noemen enkele belangrijke punten uit de 
vergadering. 
Het financieel verslag over 2018 is met een klein positief 
saldo vastgesteld en goedgekeurd; ook de begroting 
voor 2019 werd door de leden aangenomen.  
De heren H. Nederlof (penningmeester) en A.P. de Kock 
(lid) werden voor een volgende periode herbenoemd in 
het bestuur. 

 
BODEM- EN WATERONDERZOEK 

 
Door Onderzoeksbureau Lievense is een Verkennend 
milieukundig bodemonderzoek volkstuinen PFOA en 
GenX  uitgevoerd op Tuincomplex De Moeshof te 
Hardinxveld in opdracht van de Gemeente Hardinxveld. 
 
Het rapport bestaat uit 12 pagina’s en er zijn ca. 50 
pagina’s toegevoegd met bijlagen. Wanneer u kennis wilt 
nemen van de gehele inhoud van het rapport kunt u 
contact opnemen met voorzitter Nico Klomp.  
In deze nieuwsbrief vermelden wij slechts de conclusies 
en aanbevelingen uit het rapport. 
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In een gesprek met wethouder Nederveen is door hem 
een toelichting gegeven op de bevindingen in het 
rapport. De gemeente heeft een persbericht opgesteld, 
dat in komende weken gepubliceerd kan worden in de 
kranten.  
We zijn de gemeente zeer erkentelijk voor het laten 
uitvoeren van dit onderzoek. We weten hierdoor wat op 
dit moment – voor een aantal aspecten –de kwaliteit van 
de bodem en het water op onze tuinen is. Bijkomend 
voordeel is dat bij zo’n meting ook andere aspecten zoals 
de pH (zuurgraad) weer eens goed vastgesteld is. Dit is 
een belangrijk gegeven bij het telen. We hopen hier op 
terug te komen met informatie. 
 
5.1 Conclusies  
In opdracht van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
namens de gemeente HardinxveldGiessendam heeft 
Lievense Milieu B.V. een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van 
volkstuincomplex ‘De Moeshoef’, gelegen aan de 
Parallelweg (tussen de nummers 101 en 105) in 
Hardinxveld-Giessendam. De milieuhygiënische kwaliteit 
van de grond en het grondwater ten aanzien van PFOA, 
PFOS en GenX zijn met dit onderzoek vastgesteld.  
  
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn 
hieronder weergegeven:  
  
Grond: In de grond zijn gehalten aan PFOA tussen 7,9 en 
9,8 µg/kg d.s. aangetroffen.  De gemeten gehalten aan 
PFOA zijn hiermee boven de achtergrondbelasting van 
2,5 µg/kg d.s. gelegen, maar beneden de contourwaarde 
van de verwachtingskaart (10 µg/kg d.s.) en de 
risicogrenswaarde voor ‘Wonen met moestuin’ (86 µg/kg 
d.s.). De gehalten aan PFOS liggen wel beneden de 
achtergrondbelasting (2,0 µg/kg d.s). GenX is in de grond 
analytisch niet aangetroffen.   
 
Grondwater: In het grondwater is maximale concentratie 
PFOA van 0,074 µg/l aangetroffen. De gemeten 
concentraties zijn hiermee ruim beneden de 
risicogrenswaarde voor ‘Wonen met moestuin’ (12 µg/l) 
gelegen. PFOS en GenX is in het grondwater analytisch 
niet aangetroffen.  

 
 
Geconcludeerd kan worden dat in de grond en in het 
grondwater weliswaar PFOA en in mindere mate PFOS 
aangetroffen is, maar dat dit niet resulteert in 
onaanvaardbare humane risico’s. De gemeten gehalten 
in de grond en gemeten concentraties in het grondwater 
liggen ruim beneden de risicogrenswaarden voor Wonen 
met moestuin.  
 
5.2 Aanbevelingen  
Er wordt geen nader onderzoek aanbevolen. 
 

KINDEREN ZAAIEN / WIE TEELT DE 
GROOTSTE ZONNEBLOEM? 
 

 
De Stichting Servanda organiseert op 
woensdagmiddag workshops voor kinderen. Op 10 
april gingen ongeveer 30 kinderen aan de slag met 
een les over zaaien. Ze zaaiden tuinkers, maakten 
perspotjes en kleibolletjes met bloemzaden. Het 
geheel werd voorbereid door onze Vereniging in 
samenwerking met Servanda. Nico Klomp en Jan 
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Vink hebben genoten van de activiteit met de 
kinderen. In een perk tegenover het gebouw van 
Servanda werden samen met de kinderen bloemen 
gezaaid. Ook komt er een wedstrijd wie de hoogste 
zonnebloem kan telen. Onze vereniging zal de 
metingen verrichten van de bloemen die worden 
aangemeld. 
 

 

(OP)NIEUW LID 

Tuin 5 is uitgegeven aan mevrouw Ziegenhard. Zij was 
eerder lid van onze vereniging, was gestopt met 
tuinieren maar kon kennelijk het tuinieren niet missen. 
We heten haar opnieuw hartelijk welkom en wensen 
haar veel tuinplezier. 
 

We hebben ook een droevig bericht. Afgelopen jaren was 
mevrouw Marieke Stam de tuinvrouw op tuin nr. 15. Door 
haar ziekte kon zij de laatste tijd weinig tuinieren en 
daarom besloot ze afgelopen december met haar tuin te 
stoppen. Ze is op 7 april op de leeftijd van 41 jaar 
overleden. We leven mee met haar achterblijvende man, 
5 kinderen en familie. 

 

ENKELE MOESTUINKLUSJES  

 Je kan nu reeds vroege gewassen zoals sla en radijsje 
oogsten die in het voorjaar binnen of onder glas 
werden gezaaid.   

 Zaai nu courgettes, pompoenen, sperziebonen en 
suikermaïs in de serre of kas om ze op het eind van 
de maand buiten te planten. 

 Ook komkommers 
kunnen nu binnen 
worden gezaaid om 
begin juni buiten te 
planten. 

 Zaai buiten gewoon door 
in korte rijen om 
overschotten te 
voorkomen. Bieten, 
kolen, wortelen 
radijsjes, tuinbonen en 
knolrapen kunnen 
steeds door worden gezaaid. 

 Zaai nu reeds witlof om deze in de winter voor te 
trekken. 

 Eerder gezaaide prei kan nu buiten worden geplant 
indien je dit in april nog niet hebt gedaan. 

 Voorzie vooral net uitgeplante koolsoorten van extra 
water. Maak gebruik van koolkragen om uw kolen te 
beschermen tegen de koolvlieg die haar eitjes aan de 
voet van kolen legt. 

 Geef alle jonge plantjes voldoende water en schoffel 
regelmatig om het onkruid tegen te houden. 

 Aard vroege aardappelen aan, dit beschermt ze tegen 
de vorst en stimuleert de vertakking. 

BESTRIJDING VAN DE KOOLVLIEG MET 
KOOLKRAGEN 

De koolvlieg legt zijn eitjes op circa een centimeter van 
de stam van de koolplant. De eitjes komen uit, de larven 
vreten zich in de stam en de koolplant sterft af. De 
koolkragen zorgen ervoor dat de koolvlieg haar eieren 
niet kan afleggen aan de voet van de koolgewassen 
waardoor er ook geen larven op de planten komen. 

Koolkragen voorkomen dat onkruid kiemt rond de plant 
en houden het vochtgehalte rond het wortelgestel op 
peil waardoor er minder gietbeurten nodig zijn. 

De voorgesneden koolkragen zijn zeer eenvoudig te 
plaatsen. Je plaatst het midden van de koolkraag 
gewoon rond de stengel tegen de grond aan. Doe dit 
met de donkere kant naar boven toe. 
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Koolkraag is een product om koolplanten te beschermen 
tegen aantasting door de larve van de koolvlieg. De 
plantvoet wordt afgedekt waardoor de vlieg, die vanaf 
eind april actief is, zijn eitjes niet af kan zetten bij de 
wortels van de koolplant. 

Pluspunten 

 Herbruikbaar 

 Behoudt het vocht 

 Weert slakken 

 Houdt koolvliegen weg 

NB: Koolkragen kun je zelf maken! 

 

5 TIPS VOOR HET KWEKEN VAN RODE 

BIETEN  

 

 
Rode bieten bevatten veel mineralen en vitamines en 
zijn daarom ontzettend gezond. Je kunt ze 
ongekookt  en gekookt eten. 

Tip 1 zaaien 
Bieten kun je prima in de volle grond zaaien. Maak 
geultjes van 2 cm diep en leg hierin de zaden op een 

afstand van 5 cm. Vaak gaat het om een kluwen die 
meerdere zaadjes bevat. Daarom moet je de planten na 
opkomst uitdunnen, omdat ook meerdere zaadjes uit 
kunnen komen. 

Tip 2 oogsten 
Bietjes kun je oogsten wanneer je wilt. Je kunt ze rauw 
eten en vooral als de bietjes nog jong zijn, zijn ze rauw 
superlekker. Rauw geraspt door een salade of rauw in 
een smoothie, het is heel gezond! Ook het blad van de 
bietjes is eetbaar. Het smaakt heerlijk in een gemengde 
salade met andere soorten sla of jonge bladspinazie. Als 
je in de zomer hier en daar wat bietjes uit het rijtje trekt, 
zorg je ervoor dat de overige planten wat meer ruimte 
krijgen. De kleine bietjes zijn prima eetbaar en na 10 
minuten koken gaar. 

Tip 3 warme bodem 
Op zijn vroegst kun je half maart buiten aan de slag. 
Binnen voorzaaien kan ook. Zijn de plantjes 5 cm groot, 
dan kun je ze buiten uitplanten op een afstand van 30 x 
10 cm. Geef zeker de eerste tijd flink water en bescherm 
ze tegen al te felle zon. 

Tip 4 voeding 
Bieten die te weinig water krijgen, worden houtig en 
krijgen soms last van schurft. Wees spaarzaam met 
bemesting; wat compost die oppervlakkig is 
ondergewerkt is voldoende. Je kunt wel een beetje kali 
geven om wortelvorming te verbeteren. 

 

 

Tip 5 bewaren 
De laatste bieten kun je voor de vorst oogsten. Draai het 
loof van de bieten, maar laat een stukje van de stengels 
staan en zorg ervoor dat de bieten niet beschadigd 
raken. De beschadigde knollen kun je niet bewaren, de 

https://detuinoptafel.com/wp-content/uploads/2015/06/bieten-shutterstock-748.jpg
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andere bewaar je in een kistje met vochtig zand in een 
koele ruimte. 

Kook de rode bieten in de schil, zodat waardevolle 
stoffen behouden blijven. 

RABARBER 

 

Rheum Bharbarum: Wie maakt het nog klaar? Zelfs in een 
glazen potje is het maar sporadisch te krijgen. Er gaat 
niets boven vers! De groente is rijk aan vitaminen A, C, 
Magnesium en Calcium. Vroeger aten we het thuis 
regelmatig vanaf het begin van de zomer. Er werd dan 
wat kalk toegevoegd om het oxaalzuur, dat kalk aan je 
beendergestel onttrekt, te neutraliseren en de smaak wat 
zachter te maken. Het meeste oxaalzuur zit in het blad, 
dus bij de bereiding verwijderen. Het gaat tenslotte om 
de bladstelen. Als je af en toe rabarber eet is de 
kalktoevoeging niet nodig. Rabarber stelt niet veel eisen 
aan de grond, bloeit prachtig in de nazomer en zal 

daarom ook in de siertuin met zijn 
grote bladeren en bloementoorts 
niet misstaan. Bedenk wel dat hij 
wat ruimte nodig heeft. Het is een 
vaste plant en zal elk jaar weer wat 
groter opkomen. De wortelstok 
kan gesplitst worden om te 
vermeerderen.  

Herkomst: Al 5000 jaar geleden 
brachten de Chinezen dit gewas vanuit de Aziatische 
steppen in cultuur. Eerst als geneesmiddel en later ook 
als eetbare groente. Pas duizenden jaren later, rond 
1900, vond in Nederland en België de eerste teelt plaats. 

Soorten: Je hebt vroege en late soorten en planten met 
half groene en rode bladstelen. Eén van de lekkerste 

soorten is de “Red Champagne” met mooi rode stelen en 
vrij zacht van smaak. Rabarber is zelfbestuivend. De plant 
is in kluitvorm of als zaad te koop en verlangt onder in het 
ruime plantgat, vocht doorlatende aarde met wat 
tuinaarde. In het voorjaar wat kalk rond de plant werken 
bevordert de groei. 

Teelt & kopen: Rabarber is het hele jaar door 
verkrijgbaar, omdat er tijdens wintermaanden 
geforceerde teelt plaatsvindt, eerst in koelcellen en later 
in verwarmde kassen. Niet bepaalt milieuvriendelijk! Ik ga 
voor het natuurlijke groeiproces wat in de volle grond ligt 
tussen april t/m max. half augustus, afhankelijk van de 
weersomstandigheden tijdens een zomer. Om vroeg in 
het voorjaar te kunnen oogsten en om                      
vorstschade te voorkomen worden er soms lage plastic 
tunnels gebruikt ter bescherming. Na juli/half augustus 
heeft de plant rust nodig om reserves te kunnen opslaan 
in z’n wortelstok voor het nieuwe seizoen. Trouwens de 
te oogsten bladstelen worden dan te vezelig. De stelen 
kunnen, goed afgedekt, in de koelkast max. 1 week                      
bewaard worden. Daarna zullen ze slap worden. In de 
diepvries is rabarber goed te bewaren, mits de portie 
tevoren is geblancheerd.  

 

Rabarber compote:  

Ingrediënten:  

- 600 gr. gewassen en gesneden (ca. 4cm) rabarber stelen 

- 100 gr. suiker (of Stevia waarde)  

- 80 ml. water  

- 2 kleine mespuntjes kaneel. 

Bereiding: 

Breng alle ingrediënten aan de kook en laat het op laag 
vuur nog + 10 min. doorpruttelen om wat in te dikken. Af 
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en toe de rabarber vezels los roeren tot een gladde 
massa. Proeven! Misschien is het nog niet zoet genoeg. 
Lekker als toetje met kwark of als bijgerecht. Voor jam, in 
een taart of als vlaaivulling moet u geleisuiker gebruiken. 
Sommigen voegen ook een zoete appelsoort toe. 

 

INTERVIEW  

Deze keer komt een tuinder zelf aan het woord! We 
ontvingen een uitgebreid verhaal met prachtige tips van 
de tuinder van tuin 63 Nicole Vendelbosch. We plaatsen 
het eerste deel, de rest bewaren we voor volgende 
nieuwsbrieven! 

Sinds 2017 heb ik een moestuin op de Moeshof wat ik als 
klein kind altijd wenste. 
Als kind fietste ik vroeger dagelijks van Giessenburg over 
de Parallelweg naar het station in Hardinxveld en kwam 
daarbij langs de moestuinen. Ik wenste toen altijd een 
moestuin voor later. Ik kreeg dan ook een hoekje in de 
tuin van m’n ouders, waar ik vaak Lupines en Kruidje-
roer-me-niet zaaide. M’n moeder zaaide het eetbare 
goed, dat vaak niet ons bord bereikte, omdat m’n zusjes 
de Parijse worteltjes stiekem zo uit de tuin aten en zelfs 
nog met grond aan hun lippen alles ontkenden. 
Het plattelandsleven/de natuur heeft altijd mijn grote 
interesse gehad; ik was vaak op de boerderij, tegenover 
ons woonhuis  in Giessenburg, te vinden en ging elk stukje 
vrije tijd mee met de boer; hooibouwen! Op de 
zaterdagen ging ik met de dierenarts op pad in haar oude 
Citroën 2CV de Alblasserwaard in. Zo heb ik de mooie en 
indrukwekkende kanten van het platteland mogen 
ervaren, welke deels hebben bijgedragen aan de 
interesse voor tuinieren en het vak dat ik uitoefen. 
Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat ik voor een 
medisch beroep heb gekozen. Ik ben vaak op m’n 
trekkingfiets in de bossen te vinden en ik rijd daar ook nog 
wel eens off-road met m’n auto. Datzelfde ervaar ik 
wanneer ik als duiker het onderwaterleven aan het 

verkennen ben, of in de winter in de Alpen. Fotografie is 
één van mijn hobby’s. Ik vind het boeiend om mijn 
omgeving vast te leggen op de gevoelige plaat, zodat je 
er later weer van kunt genieten. Wat is het dan prachtig 
dat mijn baan en hobby’s samengaan en in m’n beleving 
elkaar aanvullen. 
Ik werk bij Arbo Unie Nederland als Coördinator Team 
doktersassistentes en met medische keuringen en 
onderzoek in de sector reizigersvaccinatie. Ook heb ik 
veel te maken met beroepsrisico’s, zoals in de  
baggerindustrie, bij beroepsduikers en caissonziektes in 
de offshore tak, scheepvaart en petrochemische 
industrie, wat je veel tegenkomt in de Botlek. Daarnaast 
ben ik voor het beroepsonderwijs aan doktersassistentes 
de praktijkopleider vanuit het werkveld. 
 
 
Nieuwsgierigheid en experimenteren zijn eigenschappen 
die mij ertoe hebben geleid om een moestuin te gaan 
beginnen. Eerst de standaard dingen proberen en daarna 
buiten je comfortzone gaan bij het zaaien van bijv. paarse 
en gele wortels, rode bloemkool, rode boerenkool of 
vierkante tomaten.  Bij Vreekens zaden, een klein super 
leuk winkeltje in Dordrecht, haal ik dit aparte zaaigoed. 
Ze hebben er ook exclusief tuingereedschap, zoals van 
Sneeboer Tools for Life en de pottenpers van G-BLOXX.  
En aparte moestuinplanten!! Het is echt de moeite waard 
om daar eens langs te gaan; wedden dat je daarna, net 
als ik, met zaad voor paarse worteltjes buiten staat! 
 

 
 
Ik tuinier niet alleen, Bas, mijn tuinmaat, heb ik leren 
kennen via zijn moeder Henriette. Bas, hovenier in hart 
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en nieren, had ik gevraagd om eens mee te denken voor 
een moestuinplan. Vanuit die vraag om een 
moestuinplan is er spontaan een ander plan ontstaan om 
samen te gaan tuinieren. Met mijn boeren-kinder-groene 
vinger moestuinervaring, het lezen van allerlei boeken 
over tuinieren, het enthousiasme en de 
hovenierskwaliteiten van Bas en beide gekenmerkt met 
gezonde eigenwijsheid, floreert de tuin naar hartenlust. 
Het is jullie denk ik niet ontgaan dat er nog een tuin 
vlakbij floreert: Bas heeft een 2e tuin, waar hij zijn 
“groene energie” in kwijt kan. Mijn moeder zie je ook 
vaak op de  moestuin; ze helpt dikwijls even mee en 
snoept gezond mee van onze oogst. Voor de Grote Kerk 
in Dordrecht maakt zij de bloemstukken en gebruikt soms 
de prachtige bloemen uit de moestuin. 
 
In een moestuin mogen er m.i. geen bijzonder bloemen 
ontbreken; daarvoor laat ik me inspireren door Sarah 
Raven. Zij is een Engelse tuinster, kok en schrijfster van 
bijzondere boeken.  
En door Marieke Nolsen uit Leusden die op een bijzonder 
innovatieve manier leert hoe je kruiden en bloemen als 
eetbare planten kunt verwerken in prachtige 
bloemstukken.  
Ik noem ook graag De Boschhoeve, pluktuin, kwekerij en 
theeschenkerij in een oude boerderij te Wolfheze. Zij 
hebben een moestuin waar zij niet van eten,  puur 
vanwege de mooie bloemen en decoraties. Ook is daar 
regelmatig een fair waarbij bv een herboriste aanwezig is: 
Meeuwissen, leverancier van aparte bollen, etc. 
Ik doe ook inspiratie op in de tuinen van Villa Augustus in 
Dordrecht. Het leuke concept van hen is dat, wat ze in 
hun tuinen verbouwen, terug te vinden is op hun 
menukaart - van taart tot spannende 
groentecombinaties.  
Tijdschriften zoals “de Tuin op tafel” en “Paleo” liggen 
vaak in mijn keuken als informatiebron voor mijn 
gerechten.  Tevens de kookboeken van Yotam Ottolenghi 
( Israëlisch-Britse kok en auteur). Jeruzalem” is één van 
mijn favorieten kookboeken. Hij volgde in Londen de 
Franse kookopleiding.  Zijn achtergrond is duidelijk 
“proefbaar” in zijn kookboeken.  Zijn kracht is 
combinaties van kruiden en eten maken, die een 
verfijnde smaak geven en een aparte tinteling 
achterlaten. 
 

              

 

PUZZEL 

Bijgaand de juiste oplossing.  Er zijn 4 oplossingen 
binnengekomen; de inzenders hebben per mail 
bericht ontvangen. Hartelijk dank! 
 

1. Ik ben slecht in schaken, maar ik weet dat ik nog 

Rotterdam. 

2. Als er ergens wat te eten is, dan ben ik altijd van 

de Partij. 

3. Ik kom geregeld in ’t klooster, omdat ik graag 

met Monnikendam. 

4. Wie zo afgelegen woont, is voor garen en band 

op Deventer aangewezen. 

5. Hoewel het Elspeet moet ze haar straf 

ondergaan. 

6. De ober keek wat zuur, toen wij onze koffie 

Zoeterwoude. 

7. Er heerst heel wat strijd bij ons in de familie, we 

zijn dan ook verdeeld in twee Kampen. 

8. Het keukentje is echt te klein, waar moet ik nu al 

mijn Zevenbergen. 
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9. Om zo laat op je werk te komen, moet je wel 

een verrekte Goedereede hebben. 

10. In dit dorp is er sprake van structuur, alle straten 

lopen hier Haastrecht. 

11. Ga jij de pinguïns maar bekijken, dan denk ik dat 

ik maar eens naar de Wolvega. 

12. Midden in het bos zag de jager vele konijnen en 

zelfs een Hindelopen. 

13.  In Katwijk vinden ze het maar niks dat weduwe 

Pronk het met een Noordwijkerhout. 

14. “Hoeveel zou Heerhugowaard zijn?” vroeg de 

ontvoerder  van de edelman zich af. 

15. Met een klamboe heb jij de Muggenbeet in 

plaats van zij jou. 

16. Het scheelde een haar of de keeper Hattem 

gehouden. 

17. In India is het heel normaal dat je voor een 

overstekende Koewacht. 

18. Met juridische problemen kunt Utrecht bij het 

juridisch loket. 

19. De ochtend na het feest had ze een stevige 

kater, och wat Wassenaar. 

20. Met ganzenbord wint jij altijd van me maar met 

scrabble Delft hij geheid ’t onderspit. 

21. De parachutist zweefde naar beneden en dacht: 

als ik maar niet in de Rozen/en of Bloemendaal 

22. Elke keer als ik op zijn Landgraaf, komt de boer 

naar buiten en pakt mijn schop af. 

23. Haar zonvakantie was Mieke niet goed bevallen 

maar Bruinisse. 

24. De meeste tanden van Jan z’n melkgebit zitten 

vast maar een snijtand zit wat Losser. 

25. Er lopen vast een hoop zwijnen daar in 

Biggekerke. 

Het antwoord van de volgende puzzel kunt u sturen 
naar: c.adriaanse@kpnmail.nl 

 

DE NIEUWE PUZZEL 

Vul een Nederlandse plaatsnaam in op de stippellijn. 
De zin moet wel goed klinken. 

Het volledige antwoord met 25 plaatsnamen kunt u 
sturen naar: c.adriaanse@kpnmail.nl 

1. Na de confrontatie met de wilde ......... hond geen 

poot meer verzetten. 

2. In Gran Dorado heb je huizen met ….... met koud 

stromend water. 

3. De vogel die daar vliegt is geen ….... een meeuw. 

4. Voor 't tafeltje bij het raam, drie whisky, twee 

wodka en ….... graag. 

5. Druk op ..... om naar het volgende scherm te gaan. 

6. Een eigen ..... in de krant is een aardige schnabbel 

voor bekende Nederlanders. 

7. Zodra ik de veerman heb gevonden, ..... naar de 

overkant. 

8. Sinds die vreselijke storm heeft de dorpskerk een ..... 

9. Volgens mij begreep hij je uitleg niet. Hij ..... bij, in 

ieder geval. 

10. Nu ik gepensioneerd ..... ik mijn vroegere baas graag 

tegen de schenen. 

11. Als ik de ..... moet je 'm wel vangen, natuurlijk. 

12. De weidevogel keek in de sloot en dacht: "Als m'n 

..... maar goed zit!" 

13. Geen beste locatie voor de wasmachinebranche. Al 

je was gaat ..... 

14. Een zak meel per uur wil zeggen dat ik er per dag … 

15. Een schipper zei: “Als de Maas te laag staat, denk ik 

dat ik naar de ……” 

16. Bij nood moet de kapitein de bel op het ….…  

17. Een ….… is beter dan een vuil kanaal. 

18. De babyuitzet was al verkocht. Dus had het 

nakomertje geen ……. 

19. De melk is niet bedorven, maar wel een beetje …… 

20. Is dat de koningin? Ja hoor, ……  

21. Als mijn fiets kapot is, ….…  

22. De kar zakte door zijn ……..  

23. In de Drentse bossen werkt men nog met ….…  

24. Waarom wilde je die haak rechtbuigen? Nou, ik hoef 

zo’n …….  

25. Weet jij wat je chef verdient? Nee, hij praat 

nooit……. 

 

MET VRIENDELIJKE GROET, 
Het bestuur van VTV-HG. 
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