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Op de eerste nieuwsbrief zijn veel enthousiaste reacties gekomen! Fijn dat om te merken dat er 

zeker behoefte is aan deze manier van communicatie. Een groot aantal leden hebben we de 

nieuwsbrief via de mail kunnen toesturen. Daarnaast is de nieuwsbrief te lezen op de site 

www.denoortbonnen.nl en wordt de link geplaatst op de facebookpagina van de vereniging. 

Verderop in de nieuwsbrief leest u ook verzoeken en mededelingen van het Bestuur. 

 

 

Helaas moeten we ook verdrietig nieuws melden: 

Maddy Cornelissen, een tuinierster in hart en nieren en 

jarenlang lid van De Noort Bonnen, is op  zaterdag   

22 augustus 2015 overleden. Zij is 81 jaar geworden. Tot 

enige jaren terug had zij haar eigen volkstuin, maar nadat zij 

haar tuin van de hand had gedaan, kwam zij regelmatig 

druiven krenten op andere tuinen, een rondje tuinen 

keuren en een praatje maken. Op de rouwkaart stond een 

mooie afbeelding van haar tuin en kas met de rode deur. 

 Met dank aan de familie van Maddy voor de foto. 

 

 

 

 

http://www.denoortbonnen.nl/


 

 

Van Hoekse Bodem 

Op zaterdag 26 september 2015 vonden er op het complex 

activiteiten plaats in het kader van burendag, bij de Kindertuinen 

waren er diverse activiteiten georganiseerd. Het thema was Van 

Hoekse Bodem. Het is een geslaagde dag geweest.  

 

 

Winter……… 

Na weer een gevarieerd tuinjaar, tot in juni erg koude nachten en een lang warm najaar is nu toch 

eindelijk de herfst zicht- en voelbaar. En voor je het weet, is het echt winter en ligt er misschien wel 

een mooi sneeuwlaagje over de tuinen. 

Winterklaar maken van de tuin, daar zijn de meningen verdeeld over. De een vindt het prettig de tuin 

volledig kaal te maken, te spitten en zo te laten liggen. Met vorst vriest de grond dan los en is een 

stuk makkelijker te bewerken. Anderen laten juist de oude bloemtakken staan voor de vogels en 

insecten. Deze laatsten overwinteren in holle stelen. Op deze manier kun je de natuur een handje 

helpen. En in het voorjaar beginnen we allemaal weer van vooraf aan…. 

 

Ook bij ons op het complex zie je de verschillende opvattingen hierover. Dat geeft een bont overzicht 

van de tuinen. Op sommige staan de zonnebloemen, dahlia’s en cosmos nog volop te bloeien en 

andere tuinen liggen keurig te wachten op wat het volgend tuinjaar gaat brengen. 

 

 

 



 

 

 

Zaad voor het komend tuinjaar 

We kunnen de wintermaanden goed gebruiken om de 

zadenbak eens goed uit te zoeken.  

Oud zaad weggooien, kijken wat je nog hebt liggen en 

een lijstje maken van de zaden die je graag wilt hebben. 

Het is ook altijd leuk om zelf zaad te winnen en te ruilen. 

 

Via de vereniging kunt u pootaardappelen en zaden bestellen. Hiermee ondersteunt u de vereniging 

door de kortingsinkomsten die het oplevert. 

Verder wil het Bestuur u erop attent maken dat er in het winkeltje van alles te koop is, van honing tot 

potgrond, van zwavel tot tonkinstokken. Denkt er volgend seizoen ook eens aan om u aankopen in 

het winkeltje te doen. Het scheelt u extra sjouwwerk en u ondersteunt de vereniging financieel met 

deze extra inkomsten. 

 

 

Brief Gemeente Rotterdam Bomen op volkstuinen 

In augustus 2015 heeft de vereniging een notitie voor VTV’s in Rotterdam 

ontvangen van de gemeente Rotterdam over de “Omgang bomen 

individuele tuinen”. 

Deze brief is geplaatst op de site www.denoortbonnen.nl onder “actueel 

nieuws”. 

In deze brief wordt heel duidelijke de  richtlijnen gegeven voor het planten van bomen op de 

volkstuinen (alleen na toestemming van de gemeente Rotterdam), maar ook wordt er aandacht 

besteedt aan het snoeiplan en de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de boom. 

Iedere boom die na toestemming van de gemeente kan worden geplant wordt opgenomen in het 

Bomenzorgplan. De eigenaar van de boom is en blijft verantwoordelijk voor het onderhoud en de 

veiligheid van de boom. 

Het is aan te raden deze brief goed te lezen alvorens u spontaan een boom plant.  

 

 

 

 

 

 

http://www.denoortbonnen.nl/


 

 

 

Berichten van het bestuur: 

- Donderdag 26 november 2015 om 19.30 uur Algemene Ledenvergadering in het 

verenigingsgebouw op het complex. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. 

 

- Eind november wordt gestart met het uitbaggeren van de singels. Dit wordt nog bekend 

gemaakt door middel van flyers voor omwonenden 

 

- Op 29 oktober vond de 5e editie van Beursvloer Westland, georganiseerd door Vitis Welzijn 

plaats. Bij Rabobank in De Lier ontmoetten 50 Westlandse bedrijven en 50 Westlandse 

organisaties elkaar. Na de slag op de gong spraken de deelnemers elkaar over wat men te 

bieden had. Volkstuinvereniging De Noort Bonnen was ook aanwezig en heeft 3 matches 

gemaakt, welke nog verder uitgezocht worden. Voor meer informatie over de Boersvloer kijk 

op: http://www.vitiswelzijn.nl/site/nl/vrijwilligeinzet/projecten/beursvloerwestland 

 

- Het bestuur zoekt een vrijwilliger voor de functie van 2e secretaris. Kandidaten kunnen zich 

schriftelijk aanmelden vóór 24 november 2015. 

 

- Verder worden er vrijwilligers gezocht voor de begeleiding bij de kindertuinen en voor het 

begeleiden van de werkbeurten. Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden vóór 24 

november 2015. 

 

 

 

 

Things to do: 

- Laatste keer (?) de heg (bij)knippen 

 

- Ook onder de heggen schoonmaken 

 

- Voorjaarsbollen kopen, plant ze in de boomgaard 

of zet een paar potten vol bollen neer!!! 

Denk vooral aan de vroege bloeiers: krokussen, 

narcissen, blauwe druifjes... 

 

- Druiven snoeien als de sapstroom stilstaat……met het warme weer van de afgelopen tijd 

schuift dat flink op.  

 

- Tuingereedschap schoonmaken en winterklaar wegleggen. 

 

 

 

 

http://www.vitiswelzijn.nl/site/nl/vrijwilligeinzet/projecten/beursvloerwestland


 

 

Koken met eigen oogst……….:          Klassieke uiensoep met gruyère. 

 

Ingredienten: 

6 personen, of hoofdgerecht voor 4 

• 80 g boter 

• 6 grote uien, in dunne ringen 

• 1 el tijmblaadjes 

• 2 laurierblaadjes 

• 1 el bloem 

• 200 ml witte wijn 

• 1,5 l groente- of runderbouillon 

• 12 sneden oud stokbrood 

• 150 g geraspte gruyère 

Bereiding: 

Uiensoep is het ultieme comfort food. Serveer met heerlijke croutons met kaas bij en dip in de 
soep. Makkelijk en snel klaar 
 
Smelt de boter in een grote pan. Doe de uienringen, tijm en laurier erbij, plus wat zout. Verhit 40 
minuten op laag vuur (wel regelmatig omroeren) tot ze glazig en heel zacht zijn, maar niet 
verkleurd. Roer de bloem erdoor. Voeg langzaam de wijn toe, en dan de bouillon. Breng de soep aan 
de kook; laat ’m 20 minuten pruttelen. Verwijder de laurierblaadjes en gooi ze weg. Proef en voeg 
indien nodig nog wat zout toe. 
 
Leg de sneden stokbrood op een bakplaat, bestrooi ze met twee-derde van de gruyère en laat de 
kaas in 2–3 minuten smelten onder een hete grill. Schep de soep in verwarmde kommen en leg op 
elke kom een snee brood. Bestrooi met de rest van de gruyère, zet de kommen op de bakplaat onder 
de hete grill tot de kaas na ongeveer 2 minuten bubbelt en goudgeel is. Serveer de soep meteen. 
 
Of anders… 
Je kunt ook een harde kaas als Parmezaan gebruiken, of een romige mozzarella. Met kruiden als 
dragon of peterselie komt de zoete smaak van de uien nog beter naar voren. 
 
Per portie: 382 kcal, 16,1 g eiwit, 20,3 gŠvet (12,4 g verzadigd), 27,2 g koolhydraten, 10,4 g suikers 
 

http://www.jamiemagazine.nl/recepten/klassieke-uiensoep.html en vele andere lekkere recepten!! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jamiemagazine.nl/recepten/klassieke-uiensoep.html


 

 

 

Heeft u tips, ideeën of wilt u een verhaal kwijt in de nieuwsbrief, laat dat dan weten via een briefje in 

de brievenbus. Vermeld uw naam, tuinnummer en telefoonnummer en we nemen snel contact op. 

Of u stuurt een mail naar: nieuwsbrief-denoortbonnen@outlook.com 

 

Tuinieren is topsport: 

 

 

Volkstuinvereniging De Noort Bonnen, Tasmanweg 124, Hoek van Holland 

                         www.denoortbonnen.nl 

 

Volkstuinvereniging De Noort Bonnen 

 

Contactpersoon voor de nieuwsbrief: Martha van den Heerik, tuin 36 

mailto:nieuwsbrief-denoortbonnen@outlook.com
http://www.denoortbonnen.nl/

