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Vereniging
opgericht op 19 december 1977
Tuinkrabbels
verschijnt zes maal per jaar
Locatie verenigingsgebouw
Uithofslaan t/o nr. 32, Den Haag
Tel. 06-20144629

Voorzitter
Dhr. R.A. Smit
Burg. Waldeckstraat 43
2552 TT Den Haag
tel. 070-3971079
rudolfsmit@casema.nl
Secretaris
Mw. M.I. de Hooge
Soestdijksekade 478
2574 BZ Den Haag
tel. 06-57552784
rijkie.mdh@gmail.com
Tweede secretaris
Dhr. T.C.J. Zuiderwijk (a.i.)
Schoutendreef 133
2542 LD Den Haag
Tel. 06-20318687
theozuiderwijk@hotmail.com
Eerste penningmeester
Dhr. P. van der Hoeven
Koolmeesstraat 19
2623 GS Delft
tel. 06-11311164
adodh@hotmail.com
Tweede penningmeester
(Vacant)
Algemeen bestuurslid
Dhr. B. Kooijman
Steenhouwersgaarde 39b
2542 AB Den Haag
tel. 06 20291753
bkooijman@casema.nl
Contributie
€ 250,00 per jaar

Beppie en Hans van den Burg
verlieten onze tuinvereniging
Beppie, jammer dat je ons als
redactielid van Tuinkrabbels gaat
verlaten. Enkele jaren geleden is
op jouw initiatief ons blad in de
huidige vorm ontstaan.
Jij hebt het altijd belangrijk gevonden de leden te informeren
over allerlei zaken die onze vereniging aangaan. Een verenigingsblad zag je als hèt middel om de
leden op de hoogte te stellen van
leuke, grappige, interessante,
maar soms ook verdrietige aangelegenheden. Jij bracht verslag uit
van de creatieve activiteiten, de
bingo- en kaartmiddagen.
Als tweede secretaris informeerde je de lezers ook over wat er
tijdens bestuursvergaderingen
werd besproken. En zonder euro’s geen blad, dus ging je (niet
tevergeefs) op pad om bedrijven
te interesseren voor een advertentie in Tuinkrabbels.
Hans en jij zijn met de tuin gestopt. Je krijgt nu tijd om nieuwe
uitdagingen aan te gaan. We
wensen jou (en Hans natuurlijk!)
daarbij veel succes en plezier.
Heel veel dank voor je enthousiasme en inzet. Natuurlijk hopen
wij (stiekem) dat je zo nu en dan
je bijdrage zult blijven leveren!
Namens de Tuinkrabbelsredactie
Mildred Steevensz

Bankrekening ABN
IBAN: NL43 ABNA 0974 2388 80
t.n.v. penningmeester
ATV Houtwijk de Noord
te Delft
Redactie Tuinkrabbels
Mildred Steevensz
Wim Heijsteeg
Eind- en opmaakredactie:
Wim Heijsteeg

Tuinkrabbels

-

Jaargang 4, nummer 1 - januari-februari 2014

Ja, en als Beppie gaat, dan gaat
Hans natuurlijk mee. Of was het
nou andersom? Feit blijft dat we
in Hans v.d. Burg een vrijwilliger
van formaat, voor zowel de kantine als voor allerlei andere zaken, verliezen. Hij had een onbe-

rispelijke tuin die, niet altijd door
hemzelf, geweldig goed werd onderhouden. Geen grassprietje
stond verkeerd. Ruim zeven jaar
heeft Hans alle voorkomende
werkzaamheden in de kantine
verricht. De laatste twee jaar was
hij er ‘het gezicht’ en wist hij er
met zijn eeuwige weekend aanwezigheid een gezellige sfeer te
creëren. Het is zoals het is, Hans
heeft zijn tuin per 1 februari jl.
opgezegd en Beppie gaat met
hem mee. Feit blijft dat we hen
beiden blijvend zullen missen.
Namens alle kantinemedewerkers
Wim Heijsteeg

Nieuwjaarsreceptie matig bezocht
Op 11 januari jl. hield het bestuur in onze kantine de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Uw verslaggever was al vroeg met zijn
fototoestel aanwezig, maar de
leden lieten lang op zich wachten. Waarschijnlijk omdat de
receptie van 11 tot 13 uur was
gepland. De meeste leden die op
de receptie verschenen waren
dan ook weer de leden van het
zaterdagmiddagkaarten. Bijzonder was dat Jan de Winter, onze
oud-voorzitter op de uitnodiging
van het bestuur was ingegaan en
acte de présence gaf.
Jaarboek 2013
Rond half één, na vele kopjes
koffie mét, werd het tijd om het
jaarboek met foto’s die al of niet
Vervolg op blz. 2
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Beppie en Hans exit
Bezoek nieuwjaarsreceptie
Alg. Ledenvergadering
Zaaien in zacht winterweer
Natuur loopt maand voor
In gesprek met J. de Vreeden
Redactioneel
Oproep Paas creamiddag
Lentekrabbels - kort
Bestuurskrabbels
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Vervolg van blz. 1
in Tuinkrabbels waren opgenomen aan
de voorzitter
aan te bieden.
Het onder redactie van de
Tuinkrabbelredacteuren
vervaardigde
fotoalbum is
een hommage
aan de vrijwilligers en door
alle leden in te
zien. Het krijgt een permanente plaats in
de bibliotheek in de kantine.

houden. En Jan deed dat op zijn eigen
rustige, bijna fluisterende wijze.
Allereerst memoreerde hij zijn zware
ongeval van anderhalf jaar geleden en

de daarop volgende revalidatie. Vervolgens liet hij wat namen de revue passeren van vrijwilligers uit het verleden en
heden. Hij benadrukte het belang van de
vrijwilligheid van taken alsmede de rijkdom aan vrijwilligers die voor een vereniging van eminent belang zijn.
Na zijn uit het hoofd verzorgde toespraak nam iedereen nog een drankje en
werd er geproost op het nieuwe tuinjaar.
De speelkaarten kwamen op tafel, want
ook het zaterdagkaarten moest doorgang vinden.
Ikzelf vond het na die vroege uren nu
wel welletjes geworden, wenste iedereen gedag en in het bijzonder Hans en
Beppie v.d. Burg, ten afscheid.
Een goed tuinjaar 2014 toegewenst!
Wim Heijsteeg

Spreekmeester De Winter
Ruud Smit nam als voorzitter de gelegenheid te baat om de nieuwjaarstoespraak niet zelf, maar door een van zijn
voorgangers, Jan de Winter, te laten

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur de leden, ereleden, kandidaat-leden en donateurs uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering.

Locatie:
Datum:
Aanvang:

ons verenigingsgebouw aan de Uithofslaan t/o nummer 32 te Den Haag.
29 maart 2014.
11.00 uur.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

Opening
Ingekomen brieven en mededelingen.
Verslag van de Algemene Ledenvergadering
d.d. 19 oktober 2013
Verslag kascontrole - nieuw res.lid kascontrole
Decharge penningmeester en bestuur
Jaarverslag van de penningmeester
resultatenrekening
balans 2013
begroting 2014

7.

Voorstel tot benoeming van loco’s Theo Zuiderwijk tot
tweede secretaris en André Rietvelt tot tweede voorzitter
8.
Verzoek voor een tweede penningmeester
9.
Plannen
10.
Rondvraag
11.
Sluiting
Het financiële verslag wordt voor de vergadering uitgereikt.
Namens het bestuur.
De secretaris
Marijke de Hooge
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een paar vrijwilligers, die tuin 119 dusdanig willen opschonen dat deze er
voor de verkoop weer aantrekkelijk
gaat uitzien. En dat geldt eigenlijk ook
De wintertijd is over het algemeen een rustige tijd. Er wordt voor tuin 110. Het bestuur heeft na het
wat gespit en wat nieuwe mest op het land gemikt en door vertrek van Beppie van den Burg, tot de
de grond gewerkt en dat is het dan wel.
voorjaarsvergadering Theo Zuiderwijk
aangetrokken als tweede secretaris. TeOndanks dat het een zeer zachte winter is zulvens heeft het bestuur André Rietvelt aangesteld
len we toch de normale zaai- en plantkalender
als tweede voorzitter, eveneens tot de voorjaarsmoeten aanhouden. Wel kan al bekeken worvergadering. We hopen dat jullie op 29 maart a.s.
den wat we dit jaar, en waar we gaan zaaien of
zullen instemmen met hun benoeming. Zoals op
planten.
de agenda van die vergadering is te zien, zoeken
Als het weer zo blijft kan het sproei- en leidingwe ook een reservelid voor de kascontrolecomwater er bijtijds op en kunnen we de voorbemissie. En verder nog een tweede penningmeester. Ik hoop op aanmeldingen voor deze vacatureidingen, die vlak voor het zaaien of poten
res, nog voor de jaarvergadering.
moeten gebeuren nu reeds doen. Ik wens jullie
Wel dit was het voor deze keer maar weer, je
daar in elk geval veel plezier bij.
moet maar denken:
Het goede weer zorgt er ook voor dat er kan
Weinig actie op de tuin, is ook weinig te melden.
worden doorgegaan met de blokhut naast de
kantine, zodat die ook snel in gebruik kan worNoot van de redactie:
den genomen. Het oude hok achter de kantine
kan dan worden afgebroken.
Het bestuur heeft gelukkig enkele vrijwilligers
kunnen vinden om wat leeggekomen plekken in
Hans en Beppie v.d. Burg exit
het bestuur op te vullen. Het is aan u om op de
Per 1 februari hebben Hans en Beppie v.d. Burg
oproep van de voorzitter te reageren.
hun tuin opgezegd, dat houdt tevens in dat Bep
Ook de redactie van Tuinkrabbels zit met het
haar bezigheden voor dit blad neer heeft gelegd vertrek van Beppie van den Burg in een spagaat.
en Hans al sinds januari zijn werkzaamheden
Zoals Mildred hiervoor al aanhaalde was Beppie
voor de kantine heeft gestaakt. Wij willen beide drijvende kracht achter ons verenigingsblad.
den bedanken voor hun inzet voor de vereniging Nu zij onze vereniging heeft verlaten zijn wij op
en de tijd die ze hieraan hebben besteed.
zoek naar een man of vrouw die regelmatig een
Op dit moment zijn er drie tuinen beschikbaar
stukje in Tuinkrabbels wil schrijven en daarmee
voor de verkoop. Het bestuur zoekt nog wel
ons redactieteam wil versterken.

Mijnheer de Voorzitter…

door Ruud Smit

Zaaien in zacht winterweer?

COMMISSIES
Inkoop, winkeltje
en materiaalbeheer
Jan Scherpenzeel
Bouw en taxatie
Bertus Kooijman
André Rietvelt
Vacant
Tuincontrole
Piet Boers
Wim Heijsteeg
Ruud Smit
Onderhoud pomp
Gerard de Cock
Jan Scherpenzeel
Lief en Leed
Jolanda v.d. Hoeven
Kascontrole
Wim Heijsteeg
André Rietveld
Jan de Vreeden (res.)
Kantinebeheer
(vacant 2014)
Kantinemedewerkers
Peter v.d. Hoeven
Sylvia v.d. Hoeven
Thea en Ruud Smit
André en Wil Rietvelt
Wim Heijsteeg
Marijke de Hooge
Yvonne de Vassy
Activiteiten

Natuur loopt maand voor
‘Het is gewoon bijna lente’. Ben van Oijen van
Tuinideeënpark De Tuinen van Appeltern heeft
op 20 februari nog een rondje door de tuinen
gemaakt en hij zag dingen die hij nooit heeft
gezien.
Dat de krokussen en narcissen al in bloei staan,
verbaast hem nog het minst. ‘De bollen lopen
drie of vier weken voor. Maar ik heb ook al hortensia’s in blad staan. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik heb rozen gezien die knoppen
maken, de vroege heesters staan al in bloei en
we moeten al gras maaien. Sowieso is het gras
de hele winter groen gebleven’. Kortom, zegt
Van Oijen: ‘Het is extreem’.
Ook volgens Arnold van Vliet, bioloog bij Wageningen Universiteit en coördinator van het
waarnemersnetwerk Natuurkalender.nl, is de
situatie ‘zeer bijzonder’. Al past ook deze warme winter weer in de trend van de afgelopen
25 jaar: temperatuurstijging. De cijfers spreken
voor zich. ‘Sinds de temperatuurmetingen in
Nederland driehonderd jaar geleden begonnen, waren alleen de winters van 2007 en 1990
warmer’.
Tuinkrabbels
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De gevolgen voor de natuur zijn vergaand. De
gele kornoelje, klein hoefblad, speenkruid, en
het maarts viooltje komen al in bloei, ruim een
maand vroeger dan gemiddeld. ‘Ik heb de eerste bloei van sleedoorn al binnen en zelfs al de
eerste hondsdrafmeldingen. Daarvan lag de geVervolg op blz. 7, kolom 3

Jolanda van der Hoeven
Bianca van Vloten
Wim van Vloten

De redactie van

Tu i n k r a b b e l s
zoekt door het vertrek van een onzer redactieleden
mannelijke en/of vrouwelijke vrije

nieuwsgaarders
om het redactieteam te komen versterken.
Wat vragen wij van u:
Enige kennis van de Nederlandse taal
In het bezit van een personal computer
Liefde voor alles wat groeit en bloeit
Regelmatig aanleveren van allerhande kopij
Bij belangstelling graag uw naam per e-mail sturen naar wim.heijsteeg@gmail.com
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Mogen wij u een Rondje aanbieden?

Naast onze bestaande activiteiten, zoals de spraakmakende, spectaculaire op maat
gemaakte bedrijfsfeesten en natuurlijk het Rondje Den Haag, starten wij ook met een
aantal nieuwe projecten.

Het Rondje Den Haag dendert door! De 600 keer voorbij!
Het meerdere malen bekroonde en tot Leukste
Stadsuitje van Nederland uitgeroepen Rondje
Den Haag heeft op 7 januari 2012 haar 600ste
uitvoering beleefd!
Op onze website vindt u een omschrijving van
het programma, daarnaast kunnen wij voor u
een afsluitend diner, buffet of bbq-party
organiseren. Wij kunnen u hiervoor prachtige
locaties aanbieden op bijvoorbeeld het strand,
in het oude centrum of in sfeervolle industriële
gebouwen. Tot het volgende Rondje!

Nieuw!: Het Rondje Den Haag Close-Up: Ontdek het Hollywood aan de Noordzee!
In het voorjaar start deze geweldige nieuwe activiteit. Tijdens het
programma maken de gasten van Sjors & Co. op een ludieke wijze
kennis met Den Haag als filmstad. Van Zwartboek tot Ocean’s
Twelve en van Pizzamaffia tot Sonny Boy.
U bezoekt filmlocaties, maakt onderweg kennis met een overijverige
figurant, een doorgedraaide cameraman, een nerveuze regisseur en
een gedreven castingdirector die onze gasten uitnodigt voor een
heuse screentest.

Fotografie
Tevens kunnen wij al uw activiteiten prachtig in beeld laten
vastleggen door fotografe Robin Andeweg die met haar eigen
bedrijf Robin Andeweg Photography u hierbij van dienst wil zijn.
Hiervoor verwijzen wij u graag door naar haar website
http://www.robinandewegphotography.nl/.

Rob Andeweg Produkties De Werf 7 2544 EH 070 – 30 63 466
www.robandeweg.nl info@robandeweg.nl
4
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Ervaringen van een beginnende moestuinier (7)

Door Mildred Steevensz

Mijn moestuin en ik
De avonturen van een moestuinier
Het is warm voor de tijd van het jaar. Op de tuin kan nog worden gewerkt. Maar wat?
De tuin heeft na een jaar zijn vorm gekregen, de meeste teeltbedden zijn omgespit en
bekalkt. Wat overblijft (behalve onkruid wieden, maar daar heb ik even geen zin in) is
het oogsten van de laatste wintergroenten en zelfs nog wat bladgroenten die dankzij
het zachte winterweer nog steeds fier overeind staan.
Niet meer zo onervaren
maar nog veel te leren
In deze rustige periode heb ik dus genoeg tijd om het bezoek aan Groene
Passie, de beurs voor hobbytuinders, op
een rijtje te zetten.
De Beurs is uitsluitend gericht op tuinieren, zonder allerlei lifestyle gedoe en
andere poespas. Wat een verademing!
Mooi tuingereedschap, zaden, natuurvriendelijke bestrijdingsmiddelen (is dat
mogelijk?) maken me o zo hebberig.
Maar de verleiding om te kopen heb ik
kunnen weerstaan (op een paar kleine
dingetjes na: broeskopjes die je op een
plastic petflesje kunt draaien en tuinhandschoenen in mijn maat, eindelijk
passende handschoenen. We blijven
praktisch!).
Maar de lezingen, daar ging ik echt voor,
vooral die over permacultuur, omdat ik
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daar regelmatig iets over
tegenkom in tijdschriften.
Permacultuur
Permacultuur is een afkorting van permanente agricultuur en
cultuur en is ontstaan in Australië.
Verbondenheid tussen mens en natuur
en mensen onderling is het doel. Delen
is het uitgangspunt: ieder mens moet
toegang hebben tot vers en gezond
voedsel dat met respect voor mens en
aarde is geteeld, dus zonder schade aan
de natuur.
Kenmerkend is een landschap met een
verscheidenheid aan gewassen. Dit in
tegenstelling tot de gangbare monocultuur, grote oppervlakten met een en
hetzelfde gewas.
Hoe gaat het in zijn werk?

januari-februari 2014

Het bos met verschillende lagen als
ecologisch principe heeft als voorbeeld
gediend voor de permacultuur. In een
bos heb je achtereenvolgens bomen,
klimplanten, besdragende struiken, de
kruiden, de wortelgewassen en tot slot
de bodem met bodemleven als onderste
laag. Deze lagen vormen samen een
goed functionerend geheel. Ze beschermen en versterken elkaar. Dit principe
van de gelaagdheid geldt volgens de
permacultuur ook voor een gezonde
moestuin. Maar hoe doe je dit dan?
In de eerste plaats is het belangrijk om
rekening te houden met de invloed die
zon, water en wind hebben. Dat is overal
anders. In Nederland moeten we, omdat de zon hier weinig schijnt, zoveel
mogelijk zon invangen en sterke wind
omleiden.
In een moestuin kun je dat doen door
(fruit)bomen en in hun nabijheid (bessen)struiken in een halve cirkel te planten, zodat gewassen tegen de heersende
wind worden beschermd. De zon moet
daarbij zoveel mogelijk toegang hebben
tot de tuin. De grond wordt bedekt met
organisch materiaal zoals bladeren, stro,
dode plantenresten, zaagsel en zelfs
stukken karton. Dit remt de groei van
onkruid, zorgt dat vocht wordt vastgeLees verder blz. 7
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Vervolg van blz. 5
houden en wortels worden beschermd
tegen vorstschade. Bovendien wordt
deze mulch door micro-organismen
omgezet in voedingsstoffen voor de
plant.
Belangrijk is om de grond niet (meer,
zoals ik dat graag doe) om te spitten,
maar hooguit om te woelen. Het bodemleven mag niet worden verstoord,
want dat zijn de belangrijkste werkers in
de tuin (en niet ik/wij, valt dat even
tegen!).
In een ver verleden verbouwden de
Azteken in Mexico hun voedsel volgens
dit principe. Zij plantten bij maïs de
bonen. Deze bonen gebruikten de maïs
als klimstok en leverden op hun beurt
meststof aan de maïs door de stikstof-

productie in de wortels. Ertussen werden
pompoenen geplant die met hun grote
blad de bodem bedekten. Daar kunnen
we van leren.
Experimentje
De werkwijze van permacultuur is erg
verwant aan hoe het er in de vrije natuur
aan toegaat. Het lijkt mij best interessant
om het experiment aan te gaan. Als ik
eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik een
moestuin met een overzichtelijke indeling
in teeltbedden met in ieder bed een paar
gewassen in keurige rijtjes een prettig
gezicht vind.
Dus ik zal mijn tuintje niet helemaal omgooien. Maar ik ga het toch proberen.
Wel op een klein stukje. Ik ben benieuwd
of het me lukt om de natuur zijn gang te
laten gaan!
Mildred Steevensz

Koken met Mildred
Courgettesoep
4 personen
De roomkaas en de knoflook geven de
soep iets speciaals

Spruitjes anders
4 personen
(of: hoe maak je spruitjes acceptabel voor
spruitenhaters)

Ingrediënten
• 1 courgette, in blokjes
• 1 ui, gesnipperd
• 1 prei, in halve ringen
• 2 eetlepels (olijf)olie
• 3 teentjes knoflook
• 1 ltr. groentebouillon (blokje)
• 1 pakje roomkaas
• zout en peper (eventueel)

Ingrediënten:
750 gram spruitjes, schoongemaakt
1 ui, grof gesnipperd
1 rode paprika, in blokjes
(1 Spaanse peper, in ringetjes, voor de
liefhebbers van pikant)
1 teentje knoflook, fijngehakt
200 gram gerookte spekreepjes
2 eetlepels olijfolie (zonnebloemolie kan
ook)

Bereiding
- Snipper de ui, snijd de courgette in
blokjes en de prei (gebruik ook het
groen) in halve ringen
- Fruit de ui glazig
- Knijp de knoflook uit boven de ui
- Voeg de courgette en de prei toe en
bak het groentemengsel 5 minuten op
matig vuur
- Voeg zoveel bouillon toe tot het mengsel onderstaat, breng het aan de kook
en laat het op laag vuur in ca. 15 minuten gaar worden
- Pureer de groenten met een staafmixer
- Voeg de rest van de bouillon toe en
breng alles weer aan de kook
- Doe een beetje van de soep in een
kom, roer er de roomkaas door totdat
deze gesmolten is en schenk dit bij de
soep in de pan
- Voeg eventueel zout en peper naar
smaak toe
- Dien de soep heet op.
Tuinkrabbels
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Bereiding:
- Kook de spruitjes in tien minuten beetgaar, giet af en laat ze in een zeef uitlekken
- Bak de spekreepjes in de olie een beetje
uit (in de pan waar de spruitjes in zijn
gekookt, scheelt afwas)
- Doe de ui, knoflook en Spaanse peper
erbij en bak dit gedurende 4 minuten op
middelhoog vuur
- Voeg de paprika toe en laat het mengsel
op zacht vuur beetgaar worden, af en
toe roeren tegen aanbakken
- Doe de spruitjes bij het mengsel en roer
door
- Breng op smaak met zout en zwarte
peper uit de molen
Lekker met gebakken of geroosterde
aardappelen!
Eet smakelijk
Mildred Steevensz
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Vervolg van blz. 3, kolom 2
middelde eerste bloei vijftig jaar geleden op 16 april’. Zo kan Van Vliet nog
wel even doorgaan. Wat te denken van
fluitenkruid. ‘Is ook al gemeld. En de
hazelaar is al bijna uitgebloeid. Vijftig
jaar geleden begon die in februari pas
in bloei te komen’.
Wat voor planten geldt, geldt ook voor
insecten. De vroege vlinders zijn al
gesignaleerd: dagpauwoog, citroenvlinder, kleine vos, gehakkelde aurelia. En
wat iedereen ’s ochtends vroeg kan
horen: ook bij de vogels spelen de hormonen al op. Van Vliet: ‘Ik zag van de
week een meerkoet op een nest. Die
was er helemaal klaar voor’. ‘De zanglijster zingt volop’, zegt ook Jan Willem
Vergeer van Sovon Vogelonderzoek. ‘En
eigenlijk zijn alle standvogels al flink
bezig’. De vroege lente kan vooral een
probleem zijn voor de langeafstandstrekkers, meent Vergeer. ‘Als ze straks
terugkomen, zijn de standvogels al
volop aan het broeden, er is meer voedselconcurrentie en ze zijn misschien te
laat voor de insectenpiek’. Andere vogelsoorten profiteren juist van de warme winter. Het winterkoninkje en de
ijsvogel kunnen, al doet hun naam anders vermoeden, slecht tegen koude
winters.
Inmiddels staat ook de zwarte els in de
zuidelijke helft van Nederland al in volle
bloei. Arnold van Vliet verwacht in de
komende dagen sterk oplopende ‘pollenconcentraties’. ‘De hooikoortsklachtenscore op Allergieradar.nl loopt
nu al op tot 7 waar 10 het maximum is.
En veel mensen die nu denken dat ze
gewoon verkouden zijn, hebben in
werkelijkheid last van hooikoorts.
Uit: De Volkskrant, 20-2-2014

10 geboden Goed Eten
1. Eet lokaal. 2. Eet biologisch of in
ieder geval producten waarvoor geen of
zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen
zijn gebruikt. 3. Eet minder en alleen
diervriendelijk geproduceerd vlees. 4.
Eet producten waar geen E-nummers of
andere vreemde stoffen aan zijn toegevoegd. 5. Betaal meer. 6. Kook zelf. Besteed dagelijks minimaal anderhalf uur
aan uw eten. 7. Eet aan tafel, samen
met anderen. 8. Probeer een deel van
uw eten zelf te verbouwen, hoe klein
dat deel ook is. 9. Verspil geen voedsel.
10. Eet lekker.
7
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ZIJN
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GESPECIALISEERD

IN:

Complete verbouwingen
Spachtelputzen
Lamineren
Tegelzetten
Loodgieten en Elektriciteit

en alle verdere voorkomende werkzaamheden.
Tevens leveren wij kunststofkozijnen inclusief isolatieglas.
Bel voor een vrijblijvende prijsopgave naar: P. van Uffelen P&P montage: 06-22403081

Hobbykassen in alle maten.
Voor meer informatie kijk op www.broeikassen.com of bel 06-53935030
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MILDRED IN GESPREK MET …

stukje grond, waarop ik allerlei groenten kon kweken.
Ook daar kwam naar verloop
van tijd een eind aan.
Jan is al bijna drieëntwintig jaar lid van de tuinvereniging. Op perceel 84 tuiniert hij naar harten- Ik miste het tuinieren erg.
Een aantal collega’s die al
lust, zowel in zijn siertuin als in de kas. De moeite
vanaf de oprichting van
waard dus om eens nader kennis te maken met
Houtwijk De Noord er een
dit enthousiaste tuinlid.
tuin hadden, tipten mij dat
er een tuin vrij kwam. Zo ben ik begin
Kun je jezelf even voorstellen en verteljaren ’90 lid geworden en kreeg ik deze
len wat je zoal doet in het dagelijks letuin.”
ven?
“De dag begin ik met joggen. Meestal
loop ik een rondje van tien kilometer. In
de winter vijf kilometer. Ik heb verschillende routes waaruit ik kan kiezen. Zo ren
ik in Overvoorde en het Zuiderpark.
Hardlopen doe ik al heel lang, maar ik
merk toch wel dat ik wat ouder word.
Soms doet het lopen wat pijn, maar blijf
ik doorlopen met als gevolg dat ik het de
volgende dag moet bezuren.
Behalve hardlopen verzamel ik ook postHoe heb je de zaken aangepakt toen je
zegels. Het verzamelgebied is Europa.
de tuin kreeg?
Mijn collectie van de DDR, het voormali“De tuin was kennelijk niet erg aantrekge Oost-Duitsland, heb ik vrijwel comkelijk voor anderen. Daarom bleef hij
pleet, allemaal gestempelde zegels.
over. Het lag er vol troep, glas en resten
Het postzegels verzamelen is jammer
van koude bakken. Er stonden bomen en
genoeg veranderd. Vroeger kon je ruilen
veel bessenstruiken. Ik vond de aangeen ontving je post. Tegenwoordig wordt
troffen situatie juist leuk, want zo kon ik
er nog weinig per post verstuurd en kun
er mijn eigen stempel op drukken.
je zegels eigenlijk alleen nog kopen. Dat
Twee weken lang heb ik in een ton hout
is een kostbare geschiedenis en op deze
van de tuin opgestookt. Toen mocht dat
manier verzamelen is ook veel minder
nog.
leuk.
In het eerste jaar heb ik een haag geplant
Ik wandel ook graag. Als ik naar de tuin
en een grasveld en terras aangelegd. De
ga, doe ik dat meestal lopend.”
helft van de tuin was voor het kweken
Waarom en hoe ben je lid geworden van van groenten. In het tweede jaar ben ik
verder gegaan met het uitbreiden van de
Houtwijk de Noord?
aanleg. Voor mijn eerste vijvertje groef ik
”Ik tuinier graag. Doe dit van jongs af
een kuil en bekleedde die met een vuilaan. Ik had vroeger ook een schooltuintje. En met meerdere broertjes en zusjes, niszak. Die vulde ik met water voor de
goudvisjes.
die allemaal ook een schooltuintje kreOmdat Marleen niet zo veel op heeft
gen, hadden we na de oorlog altijd volop
met groenten uit de tuin vanwege al die
groenten.
beestjes die erin kunnen zitten, werd de
Bij het ouder worden ging mijn belangtuin steeds meer een siertuin.”
stelling naar andere zaken uit. Ik deed
aan judo en zwom veel. Ik ging sparen
voor een brommer en meisjes werden
interessant.
Na mijn trouwen keerde de belangstelling voor het tuinieren terug. Mijn
schoonvader was tomatenkweker in
Monster. Hij had een stukje grond over
dat ik mocht gebruiken. In de jaren ’70
werden veel tuinders uitgekocht vanwege de stadsuitbreiding, zo ook mijn
schoonvader.
Dus toen kon ik daar niet meer tuinieren.
Volgens mij verander je regelmatig iets
Maar via de man van een nicht van Maraan je tuin. Hoe kom je bij je veranderleen, mijn vrouw, kwam ik weer aan een

Jan de Vreeden
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plannen op de ideeën?
“Ik heb nooit een vastomlijnd plan. Ik
begin ergens aan zonder te weten hoe
en waar het zal eindigen. Al doende
borrelen de ideeën op. Ik maak graag
gebruik van het materiaal wat voorhanden ligt. Mijn manier van werken
leidde vaak tot hilariteit van de omgeving. De vijver werd in de loop van de
jaren steeds verder uitgebreid. Volgens
mij raakten anderen door mijn vijver
geïnspireerd en legden ook een vijver
aan. In het begin had iedereen veel
groenten. Nu zie je steeds meer siertuinen.”
Je vrouw komt ook regelmatig op de
tuin. Wat is haar inbreng?
“Helemaal niet. Zij heeft geen interesse.
Soms wil Marleen een bloemetje tussen
mijn beplanting zetten, maar dat mag
niet. Zij heeft wel een eigen hoekje,
maar doet er weinig mee.
Marleen is meer van het lekker in de
zon liggen. En thuis heeft zij veel te
doen. Zij is een echte kattenliefhebster.
Thuis zorgt zij voor de poezen en ook
voor zwerfkatten.”
In je kas ben je ook altijd druk bezig.
Wat doe je er zoal?

“Ik stek en kweek van alles: cactussen,
succulenten, planten voor de tuin en
bollen. Al mijn chrysanten zijn uit vermeerdering van de moederplant, die ik
ongeveer twintig jaar geleden heb aangeschaft, ontstaan. Eigenlijk koop ik
heel weinig. De meeste planten heb ik al
jaren. Planten hoeven niet duur te zijn.
Aan het eind van het seizoen kun je
koopjes halen. Afdankertjes van een
tuincentrum verzorg ik en haal er stekken van. Alle planten zijn interessant en
de moeite waard.
Niet winterharde planten gaan bij Robert, mijn zoon, in de berging. Die heeft
ramen, zodat de planten toch licht krijgen.
De bladeren van niet winterharde planten, waaronder Agaves, die te groot zijn
om te vervoeren, worden stuk voor stuk
Lees verder op blz. 10
9

ingepakt in eierdozen en keukenrollen.”
(heel inventief en het ziet er nog leuk uit
ook! MS)
Je hebt ook veel cactussen staan. Wat
maakt het verzamelen van cactussen zo
boeiend voor je?
“Sommige geven prachtige bloemen. Bij
andere is de vorm interessant. Frans, die
hier ook een tuin heeft, had lang geleden
een cactus, die ik mocht hebben. Die heb
ik in stukken verdeeld. De stukken heb ik
opgepot. Het duurde wel zo’n drie jaar
voordat het allemaal aansloeg en wortelde. Je moet wel veel geduld hebben. Mijn
favorieten zijn die met grote bloemen.
Maar eigenlijk is elke cactus mooi.”
Elke cactus zal zijn eigen verzorging
nodig hebben. Hoe ben je aan de kennis
hierover gekomen?
“Kennis heb ik opgedaan door te zien, te
ervaren en uit te proberen. Boeken en
internet geven niet altijd het gewenste
antwoord. Ik let goed op hoe planten op
de verzorging reageren. Mijn ervaring is
dat een mengsel van potgrond en klei
goed werkt. Verder gebruik ik koemestkorrels van de Aldi. Voor de siertuin en
de kas los ik in een gieter kunstmest op in
water. Voor de cactussen giet ik dit in
een bak en zet er de cactussen in, zodat
die het water kunnen opzuigen. Maar
kunstmest gebruik ik weinig.”

Tot slot: heb je tips voor ons om planten
in tuin en kas gezond en sterk te laten
worden en te houden?
Op deze vraag reageert Jan heel bescheiden met “Tja, welke tips zou ik moeten
geven? Goed kijken en inspelen op hoe
planten reageren. Een tuin aanleggen en
ontwikkelen kost veel tijd en geduld. Je
moet planten in de gaten houden. Belangstelling en liefde voor planten is het
sleutelwoord”.
Jan, je bent een tuinier met veel liefde
voor je hobby. Hartelijk dank voor je tijd
en het plezierige gesprek. Veel succes met
het opkweken van je planten en het realiseren van je ideeën.
10

REDACTIONEEL

door Wim Heijsteeg

Erg vroeg voorjaar
Het is vandaag 24 februari en buiten is
het met een winderig zonnetje 14 °C.
Het is de hele winter al zacht. Op de
weerkaart van het achtuurjournaal zie je
dan ook dat de temperatuur steeds (ver)
boven het gemiddelde uitkomt.
Nog een kleine week en dan zitten we in
de meteorologische lente en dan weten
we tevens of we 2014 met een warmterecord zijn begonnen. In het noorden en
oosten van het land heeft het dan wel
wat gewinterd, maar dat mocht geen
naam hebben. Hier in Den Haag is de
temperatuur slechts één keer één of
twee graden onder het vriespunt gezakt
en ook dat had voor de planten die buiten nog in potten stonden geen enkele
invloed. Zo had ik ‘vergeten’ de potten
met planten leeg en schoon te maken.
‘Dat is een karweitje van niks en voor als
het gaat vriezen’, dacht ik. Dus steeds
de temperatuur in de gaten houden om
dat werkje maar niet te hoeven doen.
Een beetje de omgekeerde wereld natuurlijk, want die paar potten met verdorde eenjarigen hadden mij minder tijd
gekost dan winterrond de temperatuur
in de gaten houden. Een soort zelfgekozen winterslaap dus. ‘Ze’ hebben me de
eerste maanden nog niet op m’n landje
gezien. Maar dat had andere oorzaken.
We zitten gevoelsmatig al een hele tijd
in het voorjaar. Lees daarom het bericht
op blz. 3 waarin te lezen valt dat de
natuur een maand voorloopt. Dan maar
eindelijk naar de tuin in maart. Er is al
genoeg te doen, voordat ik van de zon
kan gaan genieten.
Want met het zonnetje erbij wordt het
de volgende maanden gemakkelijk enkele graden hoger. En dan móét je gewoon even in de tuin aan het werk, wil
je überhaupt van de zomer van je sieren moestuin kunnen genieten.
Ik heb onlangs enkele sneeuwklokjespollen gekregen en die moeten beslist
snel de grond in, anders redden ze het
niet. Zolang ik deze tuin heb, ben ik
bezig met sneeuwklokjes. Ieder najaar
weer bolletjes kopen en iedere lente
verwacht ik grote groepen van die
schattige witgroene bloemetjes. Maar
elke keer mislukt het weer. Er komen er
wel wat op, maar om nou van een pol te
spreken is wat overdreven. Dus toen ik
die polletjes kreeg met vol in de knop
staande, prachtig grijsgroene exemplaTuinkrabbels

ren, was ik extra hoopvol gestemd. Ze
waren gelukkig niet ergens ‘gejat’ of zo,
maar eerlijk gekregen. Straks staan ze
op de mooiste plaats die ik maar kan
bedenken in mijn tuin. Natuurlijk is het
op deze manier wedijveren met de natuur, maar ik ben bang dat het anders
heel lang gaat duren en voor je het weet
is ‘dit seizoen’ alweer voorbij.

Ja, en dan gelijk maar de rommel van
vorig jaar opruimen, takjes, stengels,
kattendrollen. En beginnen met het uitknippen van de oude bloemstengels van
de lavendel. Dan de overblijfselen van
de alyssum tussen de stenen uitpeuteren. Hup, in de emmer ermee. Eind
februari mag het dorre blad van de tuin
omdat het voorjaar dit jaar gewoon
vroeg is begonnen. Luister maar naar de
vogels, die voelen het ook.
Ik heb verder wat bosviooltjes gekocht,
ook één van mijn favorieten. Ze staan
thuis al op het balkon en als ik straks
een uurtje ingespannen doorwerk, moet
mijn tuin zijn veranderd van een dooie
wintertuin in een vroege voorjaarstuin.
Natuurlijk moet ik ook nu het weerbericht goed in de gaten houden, want als
er nog nachtvorst mocht komen, moet
ik toch actief achter het jonge spul aan.

Tuinplannen maken
Voor het tuinseizoen begint is het leuk
om vast plannen te maken. In de tuin is
nu nog niet zoveel te doen. Binnen kun
je echter de ideeën uitwerken die je
vorig jaar hebt opgedaan. Lees daarom
nog eens de zes ‘dagboeken’ van Mildred Steevensz. Schrijf op wat wel en wat
niet mooi is in de border. Noteer de
beste planten voor een voorjaarshoekje
of bedenk verbeteringen voor de indeling van je tuin. Met behulp van duidelijke aantekeningen kun je deze verande•
ringen stap voor stap uitvoeren.
-
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zich overal omheen. Als je
er niets aan doet, raken de
andere planten binnen enkele jaren overwoekerd.
Het is daarom zaak vroeg in
het voorjaar al te kijken
waar de haagwinde opkomt. Het pijlvormige blad
is gemakkelijk te herkennen. Er zijn weinig andere
planten die zo vroeg uitlopen, dus je kunt de winde
nu goed bestrijden door
het blad in te spuiten of te
smeren met een biologisch
onkruidbestrijdingsmiddel
(Top Gun). Het middel
wordt via het blad opgenomen zodat de gehele
plant afsterft. Pas het middel toe op een droge dag.

PAAS CREAMIDDAG
Beste Tuinleden
Op 12 april a.s. is er weer een Paas Creamiddag.
We beginnen om 13.00 uur en eindigen om 16.00 uur.
De kosten zijn € 5,00 per persoon.
We gaan dan paaskaarten en paasversieringen maken.
Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan bij:
Bianca van Vloten per telefoon 06-133.982.40 of
per e-mail b.vvloten@hotmail.com.
Bij te weinig inschrijvingen, gaat het niet door.
Bianca van Vloten

Voor de moestuin
Het lijkt nog vroeg, maar toch is het al
weer tijd om zaden te bestellen voor de
moestuin. Sommige soorten kunnen al
in februari gezaaid worden en nu is er
niet veel tijd meer om de diverse zaadcatalogi door te kijken om de mooiste
en lekkerste groenten uit te zoeken.
Probeer eens de gemakkelijk groeiende
courgette of patisson, rode boerenkool
of heerlijke ‘zwarte’ tomaten. Ook al
heb je geen aparte
moestuin, veel groenten zijn zo mooi dat
ze niet misstaan in de
siertuin. Zet ze in een
pot of gewoon tussen
de bloemen. Geschikt
zijn bijvoorbeeld rode
kool, rode snijbiet en
eikenbladsla.

Niet snoeien als het vriest

Lentekrabbels - kort
Winterharde violen
Het tweejarig tuinviooltje is een van de
weinige bloeiende planten die goed
tegen vorst bestand zijn. Ze worden in
de winter dan ook graag gebruikt als
perk- en potplant. Er zijn heel veel rassen verkrijgbaar in allerlei tinten, vaak
tweekleurig en met een fraaie tekening.
De bloeitijd hangt af van de zaaitijd.
Gebruik deze vrolijke bloeier eens om de
winterse tuin op te fleuren. Met de verschillende kleuren zijn mooie combinaties te maken.

Het uittrekken van de wortels heeft helaas weinig zin. Op elk breekpunt verschijnen weer nieuwe planten, eigenlijk
help je de haagwinde dus op deze manier.

Takken in bloei trekken
Vroegbloeiende heesters wachten met
het openen van hun bloemknoppen op
de lente. Als je wat takken in de warme
kamer zet, raken ze door de hoge temperatuur in de war en bloeien ze eerder. Het moet buiten wel eerst een
tijdje flink koud zijn geweest.
Probeer het eens met de takken van de
kornoelje, de schijn- en gewone hazelaar, de forsythia, de magnolia en de
prunus. Ook de takken van bomen of
heesters met mooi blad kun je binnen
zetten. Kastanjetakken lopen bijvoorbeeld prachtig uit. Snijd de takken met
een scherp mes schuin af en zet ze in
lauwwarm water met speciaal voedsel
voor heestertakken.

Nu bladverliezende bomen en struiken
kaal zijn, kun je de structuur van het
takkenstelsel goed beoordelen. Een prima tijd om te snoeien dus. Snoei echter
nooit als het vriest om beschadiging van
de wonden te voorkomen.
Voor het snoeien van de walnoot, druif
en kiwi is het nu te laat. Doordat bij deze
soorten de sapstroom al vroeg op gang
komt (vooral bij zacht weer) kunnen de
snoeiwonden gaan ‘bloeden’.

Speciaal voorjaarshoekje
Er zijn niet zoveel planten die al heel
vroeg in het jaar bloeien. Als ze verspreid
door de tuin staan, vallen ze vaak niet zo
op. Daarom is het een goed idee deze
vroege bloeiers bij elkaar te zetten, zodat
er een voorjaarshoekje ontstaat. Situeer
deze beplanting op een plek waar je
dagelijks langsloopt of die vanuit je tuinhuisje of patio goed te zien is.
Geschikte soorten zijn onder andere de
kerstroos, het meloenboompje, de toverhazelaar, de sneeuwklokjes, de winterakoniet, sleutelbloemen, kamperfoelie
en de sneeuwbal.

Woekerende haagwinde
In de tuin kunnen zeer hardnekkige onkruiden voorkomen. Een daarvan is de
haagwinde. Het is een woekerende plant
met trechtervormige, witte bloemen en
lange, witte wortels. Haagwinde slingert
Tuinkrabbels
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Gereedschap slijpen Uitgebloeide hortensia
In het vorige nummer van Tuinkrabbels
is hierover al geschreven want goed
gereedschap is vaak prijzig en verdient
het om goed onderhouden te worden.
In de zomer gebruik je het waarschijnlijk
elke week. Zorg er nu vast voor dat het
in een goede staat verkeert. Het gaat
hoofdzakelijk om twee handelingen:
smeren en slijpen. Met olie bestrijd je
roest en beperk je de wrijving van metalen delen. De gereedschappen werken
dan prettiger en gaan veel langer mee.
Slijpen doe je voor je eigen plezier: met
scherp gereedschap werk je makkelijker
en sneller. Dat geldt bijvoorbeeld voor
snoeischaren en heggenscharen. Maar
ook voor spaden en schoffels. Het slijpen kun je zelf doen met een grove vijl.

De bloemen van de hortensia krijgen in
het najaar vaak prachtige kleuren en
blijven nog lang decoratief. Maar wie
genoeg heeft van de bruine bloemschermen kan ze wegknippen. Let wel
op waar je knipt:
bij de bekendste
soort Hydrangeea
macrophylla zitten
de nieuwe bloemknoppenvlak onder
de oude bloemen.
Knip dus boven de
laatste knop aan de
stengel, dan zullen
de struiken ook het
komende jaar weer rijk bloeien.

Kerstroos in de kamer

Zet het gereedschap het liefst klem in
een bankschroef en vijl de rand scherp.
Sneller gaat het met een elektrische
slijpsteen. Je kunt het slijpen ook uitbesteden bij de ijzerwarenwinkel, waar ze
vaak ook een speciale machine hebben
om de grasmaaier weer goed scherp te
maken.

12

Vanwege de grote, vaak mooi getekende bloemen is de kerstroos een van de
meest geliefde winterbloemen. Vooral
de witbloeiende kerstroos Helleborus
Niger wordt in de winter graag als kamerplant gebruikt. Maar ook andere
Helleborussoorten kun je tijdelijk naar
binnen halen. Bedenk wel dat een te
hoge temperatuur en uitdroging van de
kluit niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid van de plant. Zet ze dus vrij
snel weer in de tuin. Laat de planten
langzaam aan de buitentemperatuur
wennen door ze bijvoorbeeld eerst in
de bijkeuken of schuur te zetten.

afvoer. Als je niet wilt spuiten tegen
insecten zoals de koolvlieg, koolgalmug en koolwitjes, dan is insectengaas
een ideale oplossing.
Kweek de kolen bovendien zo vroeg
mogelijk: begin februari kun je al met
zaaien beginnen, alleen Chinese kool
en broccoli moeten later gezaaid
worden.

Nestkastjes kuisen
De vogels gaan al vroeg in het
seizoen op onderzoek om te kijken naar een geschikte nestplaats. Daarom is het belangrijk
nu al de nestkastjes gereed te
maken voor het voorjaar. Inspecteer de kastjes grondig: hangen ze nog
stevig, is het hout niet verrot, is het
dakje nog waterdicht? Verwijder ook
eventueel nestmateriaal van vorig
jaar, want daar hebben vogels een
hekel aan.
Nog geen nestkastje in de tuin? Dan is
het nu een goede tijd er een of meer
aan te schaffen. Hang het kastje op
een hoogte van ongeveer drie meter
en kies een plek waar katten niet
kunnen komen.

Winterjasmijn snoeien

Boomklimmers schadelijk

De winterjasmijn wordt ook wel ‘naaktbloeiende jasmijn’ genoemd: de bloemen verschijnen aan de nog kale ‘naakte’ takken. Het kleine, eivormige blad
verschijnt pas na de bloei. Deze jasmijn
is een vroege bloeier, de eerste bloemen zijn vaak al in december te zien.
Ze geuren helaas niet.
De struik heeft slappe,
altijd groene twijgen
die (tegen een muur)
geleid kunnen worden.
Maar het is ook mogelijk er een laag haagje
van te knippen. Enige
steun in de vorm van
een muurtje of hek is
dan wel nodig. Snoei in
dat geval direct na de bloei. Bij later in
het jaar snoeien haal je bloemknoppen
voor de volgende winter weg.

Vaak wordt gedacht dat een klimplant
die in een boom klimt schadelijk is
voor een boom. Voor een te kleine of
zwakke boom is dat inderdaad waar,
het gewicht van de klimop is dan een
probleem. Als de boom stevig genoeg
is, kan een begroeiing met klimop
echter geen kwaad. Klimop is heel
geschikt om in een oude eik of beuk te
laten groeien. Dat ziet er schitterend
uit en als de klimop een hoogte heeft
van ongeveer tien meter gaat hij
bloeien. Vogelnesten kunnen een
plaatsje vinden onder de beschutting
van het klimopblad.
Tip:
Wordt de klimop toch te wild? Haal
dan alle scheuten eraf, behalve de
hoofdtakken die zich aan de schors
vasthouden. Knip alle takken af op een
•
hoogte waar je nog bij kunt.

Kool zaaien
Bij het opkweken worden kolen nogal eens aangetast
door schimmels of insecten.
Het is aan te raden jonge
koolplantjes in een pot te
kweken die gevuld is met
potgrond, vermengd met wat
kalk. De kool kan met pot en
al worden ingegraven in de tuin.
Neem een ruime plastic pot en verwijder de bodem voor een goede water-
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J.C.Beezemer
Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf
• glasbewassing

• dakgoten schoonmaken

• periodieke schoonmaak

• spinnen verwijderen

• graffiti verwijderen

• schoonmaak van kantoren

Van der Gaagstraat 23 Den Haag
Tel. 06-14689681
TUINKRABBELS in een notendop
U weet nu na lezing van Tuinkrabbels
dat…

De volgende Tuinkrabbels verschijnt
rond 1 april 2014

• Hans en Beppie van den Burg onze
tuinvereniging hebben verlaten
• we dat heel jammer vinden, omdat
we nu alweer twee uitstekende,
welwillende en hardwerkende vrijwilligers kwijt zijn
• Beppie geen bestuurs- en redactiefunctie meer bekleedt
• de redactie van Tuinkrabbels naarstig
op zoek is naar een nieuw redactielid
• Hans de kantine niet meer runt
• we nu maar moeten afwachten wie
de nieuwe kantinebaas wordt
• de kantine in het hoogseizoen nog
slechts vier uurtjes open zal zijn
• de nieuwjaarsreceptie niet door álle
leden is bezocht
• het desondanks toch erg gezellig is
geweest
• onze oud-voorzitter Jan de Winter de
nieuwjaarstoespraak 2014 heeft
gehouden
• de algemene ledenvergadering zal
worden gehouden op 29 maart om
11.00 uur precies
• de natuur een maand voorloopt

• wij dat als amateurtuinders helemaal
niet erg vinden
• wij al vast met de uien en andere
zaailingen aan de slag kunnen
• de vrijwilligers voor de nieuwe gemeenschappelijke voorraadschuur in
het voorjaar hopelijk hun karwei
afmaken
• en dat de oude schuur kan worden
afgebroken
• dat de redactie een jaaroverzicht van
162 foto’s heeft samengesteld over
2013 en dat fotoalbum ter beschikking heeft gesteld voor de huisbibliotheek in de kantine
• Mildred Steevensz druk in de weer is
geweest met haar tuindagboek en
interview met Jan de Vreeden
• Tuinkrabbels een initiatief is vanuit
het bestuur en een blad voor u is
• het voor de redactie wel eens fijn zou
zijn als er vanuit de leden wat meer
respons komt
• het moeilijk is om met dit povere
redactieteam een leesbaar tuinblad
te blijven maken
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door Wim Heijsteeg
• mijn verzamelde seizoenskopij voor
Tuinkrabbels binnenkort op is als
er geen aanvulling komt
• Theo Zuiderwijk vanuit het bestuur
aan de redactie is toegevoegd voor
periodieke bestuursinfo
• onze tuinvereniging nog drie tuinen
beschikbaar heeft voor liefhebbers
• u vrienden of kennissen kunt wijzen
op deze leegstand
• het bestuur een oproep doet aan
enkele vrijwilligers om de tuinen 110
en 119 te helpen kuisen, zodat deze
tuinen er voor de verkoop toonbaar
uitzien
• het bestuur op zoek is naar een tweede penningmeester en een reservelid
voor de kascontrole
• er op 12 april toch weer een Paascreamiddag zal worden gehouden
• Bianca van Vloten heel graag wil dat u
hieraan meedoet en familie, kinderen
en kleinkinderen hiermee naar toeneemt
• de kosten slechts € 5,00 zijn per persoon en dat dat een schijntje is voor
zo’n gezellige knip- en plakmiddag
• Bianca hiervoor toch weer haar
schaarse vrije tijd ter beschikking stelt
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ligt of hoe een tuin erbij staat. Bij onze
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