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Theo Flock, 68 jaar oud. 
In een gesprek met hem herkennen we zijn Duitse 
afkomst, hoewel hij al 40 jaar in Nederland is. 
Wij kennen hem als die sterke beer op zijn Mountain-
bike met daaraan het karretje waarin hij de groente 
meeneemt voor Het Witte Huis, 
het tehuis voor dak- en thuislozen. Hij deed dit jaar mee 
aan de nieuwjaarsduik.
Theo zorgt voor de tuin van Het Witte Huis, de num-
mers 110/111 op ons volkstuincomplex. Theo woont al 
ongeveer 10 jaren naar z’n zin in Het Witte Huis nadat hij in Zierikzee vrouw en 
dochters verliet en thuisloos was geworden. “Ik moet er niet aan denken alleen in 
een kleine flat te moeten wonen; ik kan niet alleen zijn. Dan komen de muren van 
zo’n kleine kamer de gehele dag op mij af. Ik woon hier naar mijn zin en kan me 
nuttig maken door mee te helpen in de keuken. 
We vragen Theo hoe hij aan die kracht en gehardheid komt. Als kind deed hij al 
aan zware arbeid bij de boer, sjouwen met zware kruiwagens bij het uitmesten van 
de koeienstal. Zijn hele leven bestond uit zware lichamelijke arbeid als opperman 
in de bouw, het vlechten van matten van rijshout bij de Deltawerken hier in 
Zeeland en als dijkwerker met zware stenen. “Ik heb altijd veel en hard gewerkt en 
verdiende dan ook goed., maar nu heb ik ook een goed leven.” Theo zorgt in ons 
tuinhuis voor de schoonmaak van de toiletten. Daarbij verbaast hij zich erg over 
de manier waarop wij onze toiletten kunnen vuil maken en zelfs 2 wc-potten 
tegelijk verstopt doen raken.
We spraken met hem in de woonkamer van Het Witte Huis omdat het op de tuin 
niet mogelijk zou zijn op een van de koudste dagen van deze winter.

In Memoriam

In december kregen we bericht dat Klaas van den Berg tuin 155 is overleden.
Hij wist dat hij ernstig ziek was. Kort na zijn operatie is hij net voor kerst 
overleden.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte om dit verlies te dragen.

Op 17 januari kregen we te horen dat na een ernstige ziekte Mevr. v. d. Klei 
tuin 251 is overleden. Zij heeft een heel moeilijke strijd gevoerd tegen haar ziek-
te.
Wij wensen haar man en kinderen heel veel sterkte en kracht om dit verlies een 
plaats te geven.
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Januari 2009
Zo aan het begin van elk nieuw jaar wordt talloze plaatsen teruggekeken naar 
het voorafgaande jaar. In dit geval: ‘wat heeft 2008 ons gebracht’ en misschien 
vooral ‘wat heeft 2008 ons niet gebracht’. Ik kijk heel even terug en constateer 
dan dat het jaar is omgevlogen, maar daarover wil ik het nu niet hebben. Dit 
komt wel tijdens de ledenvergadering. Nu het begin januari lekker vriest 
kunnen we op de tuin toch niets doen en is er mooi de tijd om na te denken over 
ons complex, over onze eigen tuintjes. Het zou dan al heel snel over aardappe-
len, wortelen en boontjes kunnen gaan of over de vraag of biologisch geteelde 
tuinzaden een betere opbrengst hebben, maar er is meer dan dat. Iedereen heeft 
inmiddels toch wel nagedacht over wat er komend jaar moet worden geplant 
en gezaaid en een teeltplan in gedachten of zelfs al op papier. Veel bekend 
ogende zakjes tuinzaden zullen straks weer worden opgehaald in de tuinwinkel. 
Mag ik daarover een vraag stellen? Heeft u ook iets besteld dat u in voorgaande 
jaren niet hebt geprobeerd of juist helemaal niet kent als groente? Durft u die 
uitdaging aan met dat onbekende of is het meer van ‘wat de boer (in dit geval 
tuinier) niet kent dat zaait ie niet’.
Misschien wordt 2009 wel een vreemd tuinseizoen, waarbij sommige produc-
ten groeien als een tierelier en andere groenten wat achterblijven bij de ver-
wachtingen. De ervaringen die in het afgelopen seizoen zijn opgedaan zullen 
er ongetwijfeld toe bijdragen dat het komend seizoen vol enthousiasme en met 
veel plezier wordt getuinierd. Of het nu als beginnend tuinier of vanuit jarenlan-
ge ervaring is maakt niet veel uit. Moestuinieren is veel spannender dan 
buitenstaanders denken.
Mag ik u allen, ook namens mijn medebestuursleden, een goed en vruchtbaar 
moestuinseizoen toewensen?
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Nieuwjaarsreceptie.
Wat een gezelligheid op de 3de januari 2009, het tuinhuis was goed 
gevuld met heel wat goed geluimde leden.
Leuke gesprekken, handen schudden en jawel, natuurlijk weer happen 
van de traditionele lekkernijen!
Veel werk verzet door de “bakkers” (voor dag en douw begonnen!) van 
al dit lekkers en alsof het niet op kon: ook nog gratis consumpties. 
Hulde aan het kantine-team, fantastisch gedaan!
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Het Tuinhuis.
De meesten van ons komen af en toe in het verenigingsgebouw, beter bekend als 

“Het Tuinhuis”
Het bestuur is van mening dat er een naambord moet komen voor “Het Tuinhuis”.
Hierbij nodigen wij alle leden uit om een ontwerp te maken voor dit naambord.
Het is de bedoeling dat het leukste/origineelst ontwerp na realisatie op/aan het 
tuinhuis bevestigd zal worden.
Ontwerpen kunnen worden ingestuurd tot eind februari 2009.

 Van de redactie commissie.
Op  redactievergadering van november 09, was ons nieuwe redactielid Ab 
Pouwelse  voor het eerst aanwezig.
Welkom Ab! Wij wensen je veel succes met je redactiewerkzaamheden, in het 
bijzonder met je eigen rubriek “in gesprek met” welke je vanaf  jan. a..s. gaat 
verzorgen.

Benoeming hoofdredacteur.
Op voordracht van het bestuur is de Wim de Feijter aangewezen als hoofdredac-
teur van de nieuwsbrief. Hij gaat de werkzaamheden van de redactieciecommissie 
coördineren. 
Wim had al de zorg voor de verspreiding van de nieuwsbrief onder de leden die 
geen internet hebben.
Tevens heeft het bestuur besloten om de nieuwsbrief vanaf jan 09 uit te brengen 
op 1 A4.

Van de Tuinwinkel                (openingstijden: zaterdag van 10:00 tot 11:00 uur)

Vanaf 15 Januari 2009 kan besteld Dolokal en Kalizout afgehaald worden tijdens 
de openingstijden van de tuinwinkel.

Uitgifte zaden op Vrijdag 20 en Zaterdag 21 Februari.
Vrijdags van 15.00 tot  17.00 uur
Zaterdags van 10.00 tot  12.00 uur

Voorlichtingsavond

Onderwerp : zaai en plantklaar maken van de volkstuin.
Donderdag 19 februari 2009 in het tuinhuis.
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