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opgericht  op 19 december 1977 
 
 

Tuinkrabbels  
verschijnt zes maal per jaar 
 

Locatie verenigingsgebouw  
    Uithofslaan t/o nr. 32, Den Haag 
    Tel. 06-20144629 
    atvhoutwijkdenoord@gmail.com 
 
Voorzitter 

    Dhr. R.A. Smit 

    Burg. Waldeckstraat 43 

    2552 TT  Den Haag 

    tel. 070-3971079 

    rudolfsmit@casema.nl 
 

Tweede voorzitter 
    Dhr. A. Rietvelt 
    Hengelolaan 444   
    2525 KA  Den Haag  
    tel. 070-3294838 
    andrerietvelt@gmail.com  

 

Secretaris 
    Mw. M.I. de Hooge  
    Soestdijksekade 478 
    2574 BZ  Den Haag 
    tel. 06-57552784 
    rijkie.mdh@gmail.com of 
    atvhoutwijkdenoord@gmail.com 
 

Tweede secretaris 

    Dhr. T.C.J. Zuiderwijk 

    Schoutendreef 133 

    2542 LD  Den Haag 

    tel. 06-20318687 

    theozuiderwijk@hotmail.com 
 

     Penningmeester 
    Dhr. P. van der Hoeven 
    Koolmeesstraat 19 
    2623 GS  Delft 
    tel. 06-11311164 
    adodh@hotmail.com 

      

     Tweede penningmeester 
    Mw. L. Rolff 
    Zeewinde 40 
    2673 BL  Naaldwijk 
    tel. 06-29283748 
    schraphage@hotmail.com 
 

    Contributie 
    € 260,00 per jaar   
     

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 
     

          Verenigingswebsite 
              www.atvhoutwijkdenoord.com 

              Webbeheerder: 

              Hanne Giezeman 
 

 

u i n k r a b b e l s 
V e r e n i g i n g s b l a d       -      A m a t e u r t u i n d e r s v e r e n i g i n g   H o u t w ij k   d e   N o o r d 

2015: Jaar van de bodem  

kan zo'n eenvoudige vraag 

niet in het weekend worden 

gesteld) en wordt me aange-

raden met het betreffende 

medicijn te stoppen. Een en 

ander moet evenwel nog met 

de behandelend neuroloog 

worden kortgesloten, die er 

dinsdag pas weer is. 'U wordt 

teruggebeld.' In tv-program-

ma's word je dan nooit meer 

teruggebeld, maar zowaar 

woensdag een telefoontje 

dat op donderdag andere 

medicijnen bij de apotheek 

klaar liggen. 

Veel kaarten, telefoontjes en 

e-mails getuigen van medele-

ven van clubgenoten, familie 

en vrienden, een grote fruit-

bak en kaarten van het tuin-

bestuur en van Lief en leed. 

En dat voelt echt betrokken.  

Gelukkig lijkt het erop dat ik 

enorm geluk heb gehad. Het 

had zoveel erger kunnen zijn. 

       > 

 

 

 

 

 

 

 

Met een licht herseninfarct 

en met medeneming van een 

grote zak vol medicijnen kan 

en mag ik gelukkig de vol-

gende dag weer naar huis. 

Mij wordt verboden de eer-

ste twee weken te fietsen of 

auto te rijden en mag strikt 

onder begeleiding het huis 

verlaten voor een wandelin-

getje of iets dergelijks. Want 

binnen twee weken kan zich 

een herhaling voordoen. 

 

Het inregelen van de medicij-

nen vergt moed en volhar-

ding. Een gigantische migrai-

neachtige hoofdpijn, wat ik 

voel is erger dan de kwaal, 

 

 

 

 

 

 

 

 

neemt die  

eerste dagen 

bezit van mij. 

Een bezoek aan de huisarts 

bevestigt dat dit zeer zeker 

een gevolg kan zijn van het 

voor mij onbekende en onbe-

staanbaar toekomstig medi-

cijngebruik van bloedverdun-

ners, cholesterolverlagers en 

maagbeschermers. Vanaf nu 

verkeer ik in het bonte gezel-

schap van chronische medi-

cijnslikkers. Ik zal me naar 

mijn leeftijd dienen te gedra-

gen. Omdat de hoofdpijn na 

vier dagen niet afneemt 

wordt 's maandags het zie-

kenhuis gebeld (natuurlijk  

Afscheid eindredacteur Tuinkrabbels 
 

Daar zit ik dan, ineens, achter de geraniums. Niet op de tuin, 

maar thuis. Ik zie op woensdagmiddag 26 augustus de wereld 

voor een doedelzak aan en ik word met een  

noodgang naar het ziekenhuis vervoerd waar  

ik op de intensive care een nacht mag blijven.  

 

  

   

 

Helaas kwamen de toegestuurde foto's tussen de 'zoekgeraakte stukken' te-

recht en konden daardoor door de jury tijdens de bbq niet worden beoordeeld. 
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> 

Ik heb rond de datum van de 26ste al 

bijna de volledige Tuinkrabbels pers-

klaar. Ook is er ruimte voor de foto's 

van de fotowedstrijd, die afgedrukt op 

fotopapier gelukkig al voor mijn onge-

steldheid via de gele bus in het halletje 

van de kantine waren ingeleverd.  

En dan moet ik het jaarlijkse bbq-feest 

voor de tuinleden missen. Ik heb be-

grepen dat het ook zonder mij erg ge-

zellig is geweest.  

Verder mis je ook andere activiteiten 

en festiviteiten waar je je volledig voor 

hebt ingezet. Ineens moeten vervan-

gers worden gezocht, die gelukkig ook 

snel worden gevonden.  

 

Kortom 

Ik ben een gewaarschuwd mens. En 

daarom is het nu tijd om met wat acti-

viteiten te stoppen, waaronder het 

(eind)redacteurschap van Tuinkrab-

bels. 

Ik heb ons tuinblad altijd met hart en 

ziel (op)gemaakt - het was tenslotte 

een onderdeel van mijn vak -, maar het 

laatste jaar was het steeds moeilijker 

geworden om aan actuele kopij te 

komen. En mijn mantra naar het be-

stuur toe was vooral: 'geef me infor-

matie uit het bestuur', zoals verkorte 

notulen uit de maandelijkse bestuurs-

verslagen. Zonder deze informatie aan 

de tuinleden kan er eigenlijk geen in-

formatieve jaarvergadering worden 

gehouden, omdat de leden niet weten 

wat er in de vereniging speelt. Dan 

wordt het  in een finaal stadium leden 

informeren die ad hoc moeten jaknik-

ken. We hebben nu zo'n anderhalf jaar 

een goed draaiende website, beheerd 

door Hanne Giezeman. Wellicht dat 

volstaan kan worden met informatie 

alleen via de site. Het ga u goed!  WH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ling opgeslagen. Muziekje erbij en de 

sfeer was perfect. 

Om ongeveer acht uur 's avonds werd 

het wat stiller en hadden de meesten 

hun vlees uit de pakketten al zelf gaar 

gebakken en genuttigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dank van het bestuur in het alge-

meen en die van mij in het bijzonder 

gaat uit naar iedereen die op zijn manier 

een bijdrage heeft geleverd aan de bar-

becue 2015. Toppers zijn jullie en zon-

der hen was deze dag niet zo geslaagd 

geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

door Andre Rietvelt 

 

De gehele dag zijn de besturen van 't Is 

Altijd Wat en Houtwijk de Noord en de 

vrijwilligers hard aan het werk geweest 

om de barbecue zo perfect mogelijk te 

laten verlopen. 

Een enorme partytent hebben we ge-

huurd met een kraampje voor de sala-

des en de sauzen en zogenaamde bier-

banken, werkelijk een briljant idee en 

ruimtelijke oplossing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De blokhut was omgebouwd tot een 

ruimte waar de gekoelde drankjes kon 

den worden besteld, en onze Ruud 

Smit was de kastelein. In de kantine 

hadden we de vleespakketten in de koe- 

 

 

Gezamenlijke barbecue gezellige aangelegenheid 
 

 De BBQ 2015 was op 29 augustus weer een gezellige aangelegenheid en de 

 temperatuur was perfect. Om vier uur zouden we beginnen, maar ruim voor die 

 tijd waren er al vele leden aanwezig. 48 Personen hadden zich via de mail aan-

 gemeld en 43 zijn er daadwerkelijk gekomen. Prima resultaat. 

 

 

 

  

 
Uitnodiging en Agenda Algemene ledenvergadering, zie blz. 5 
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als je huishoudboekje thuis. Ik kan 

iedereen vertellen: het is toch net iets  

anders. Ik doe het nu alweer 3 jaar en ik 

moet zeggen, als je het goed wil doen 

 kost het toch wel een hoop tijd.  

De betalingen moeten op 

tijd de deur uit en de con-

tributies moeten geïnd 

worden. Iedere maand 

hebben we bestuursver-

gadering en sinds kort om 

de twee maanden overleg 

met het bestuur van ’t Is 

Altijd Wat. 

Ik mag van geluk spreken 

dat Silvia niet zo moeilijk 

is en ervoor zorgt dat on-

ze tuin er mooi blijft uit-

zien.  
 

Mijn pen is bijna leeg en ik ga haar nu 

doorgeven aan Marijke de Hooge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn pruimenboom heeft zichzelf dit 

jaar overtroffen, zo rijk was de oogst. Ik 

kon het ondanks de afname door mijn 

dochters niet aaneten en gezien de vele 

aangevreten pruimen, de vogels ook 

niet. Met mijn komkommers is het al 

niet anders, maar ook die   (vervolg p. 5) 

 
 

 

Wie is nou toch  

die penningmeester  
 

Mijn naam is Peter van  

der Hoeven, 51 jaar en nu 

alweer 27 jaar getrouwd  

met Silvia. Wij hebben twee zonen, één 

van 25 en één van 21 jaar. 

Ik ben werkzaam bij General Logistics 

Systems Nederland, kortweg GLS. Hier 

ben ik depotmanager. Op dit depot wer-

ken 126 man, die er dagelijks voor zor-

gen dat uw pakketjes van A naar B ver-

zonden worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hoor jullie zeggen: 'Van der Hoeven?, 

is dat soms de zoon van Ferry van der 

Hoeven? Ja dat klopt, mijn vader is een 

van de medeoprichters van atv Hout-

wijk de Noord. Hij heeft binnen de ver-

eniging diverse functies bekleed. In 

2009 wilde ik graag de tuin naast mijn 

ouders hebben, maar de dame die die 

tuin had, deed hem niet weg. Niet lang  

daarna werd mijn vader ongeneeslijk 

ziek en hij vroeg mij of ik interesse had 

in zijn tuin, dan had mijn moeder nog 

een uitje. Toen mijn vader overleed heb 

ik zijn tuin gekregen, dat is nu al weer 

vijf jaar geleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In die vijf jaar is er veel gebeurd op tuin 

61. Silvia en ik zijn eerst alles gaan op-

ruimen. Mijn vaders bijnaam was name-

lijk Malle Pietje. Hij kon alles gebruiken. 

Zijn lijfspreuk was dan ook: 'het geld ligt 

op straat, je moet alleen even bukken'. 

Het zoldertje van het huisje lag vol met 

hout en ijzer en het schuurtje zelf met. 

schroeven, spijkers, tuingereedschap, 
 

waaronder harken, scheppen, schoffels 

enz., enz. Van alles wel vijf stuks. In het 

kasje was geen ruimte meer voor spul-

len die groeien en bloeien, ruimen dus. 
 

Na het opruimen was het tijd voor op-

knappen van het huisje. Het raam lekte 

en er moest geschilderd worden, Ferry’s 

Hoeve zag er weer gelikt uit. Ook de tuin 

hebben we aangepakt. Waar de groen-

ten gekweekt werden, is nu een bak 

gemaakt voor kleine kweek zoals aard-

beien en uien, de rest is gras. In de kas 

groeien weer tomaten, komkommers, 

paprika en meloenen. Ook heb ik aan 

mijn vader gedacht en 

hier een soort gedenk- 

teken voor hem ge- 

maakt. Ik heb wat oud 

gereedschap aan de  

schutting gehangen en 

niet te vergeten zijn  

klompen die een plekje 

hebben gekregen. 

 

In mei 2012 toen ik  

dacht lekker van mijn  

tuin te gaan genieten, 

werd mij gevraagd of ik 

penningmeester wilde worden. Dat stel- 

de, volgens de toen zittende leden van 

het bestuur, niet veel voor. 'Het is net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind juli 2015... 

We hebben al een lekker tijdje prima 

tuinweer gehad en het is nog steeds 

niet afgelopen. Dit zorgt er natuurlijk 

wel voor dat er regelmatig gesproeid 

moet worden, maar daar krijgen we ook 

wat voor terug. 

 

De Voorzitter heeft het woord…                  door Ruud Smit 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

J.N. Hanemaaijer   

tuin 10  

06-81733084 

 

 
J. Verheul 

tuin 14 

06-46691640 

 

 
P. v. Rijn 

tuin 39 

06-13959725 

  

 
W. Krouwer 

tuin 42 

06-13959725 
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J.H. v. IJzerloo 

tuin 47 

06-33495022 

 

 
Peter v.d. Hoeven 

tuin 71 

06-11311164 

 

 
Hennie Verlind 

tuin 63 

06-10929240 

 

 
Marijke de Hooge 

tuin 63 

06-57552784 

 

 

 

 

 
 

Circulatiestoring: begin met reanimeren 

en roep om hulp en bel zo snel mogelijk 

een ambulance op noodnummer 1 1 2  

en laat de AED halen! 

 
 

Wim Heijsteeg 

tuin 82 

06-16170930 

 

 
Andre Rietvelt 

tuin 100 

06-20429830 

 

 
Jan Scherpenzeel 

tuin 111 

06-16408473 

 

 

Lijst van AED-gecertificeerden 
Amateurtuinverenigingen  Houtwijk de Noord  en  't Is Altijd Wat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De AED, daar red je levens mee! 
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    Naam begeleider  Tuinnummer 

Groep 1     Tuin   49 t.m.   72 Peter van der Hoeven       61 

Groep 2     Tuin   73 t.m.   96 Aad Vrolijk        83 

Groep 3     Tuin   97 t.m. 108 (Vacant) Theo Zuiderwijk     109 

Groep 4     Tuin 109 t.m. 126 Hanne Giezeman      122 

 Voorjaars-                      Najaars- 
     beurt                       beurt 

Datum     11/4     16/5           20/6         18/7         12/9         31/10     evaluatie 
 

Groep  1 t.m. 4         1             2              3                4            1 t.m. 4  alle groepen

  

Werkbeurtenschema 2015 

●  als u zich na 10.00 uur aanmeldt en vooraf hier- 

     over geen bericht heeft gegeven, zal u als niet  

     verschenen worden geregistreerd met alle  

     financiële gevolgen.  

●  als u zonder melding niet verschijnt op werk- 

     beurten, wordt hiervoor een boete van € 50,00  

     opgelegd. 

●  als u zwaarwegende redenen had om niet te  

     verschijnen, wordt dit ter beoordeling aan het   

     bestuur voorgelegd. 

●  het inhalen van een werkbeurt is verplicht en  

     mag door de week plaatsvinden. 

●  afmeldingen dienen persoonlijk en vooraf te  

     worden gedaan bij de groepsbegeleider. 

 

Werk en privé gaan natuurlijk altijd voor, maar communiceren is zeker zo 

belangrijk, neem gewoon contact op als u niet aan de vastgestelde dagen kan 

voldoen. Samen lossen we het op.             Het bestuur 

 

LET OP         Vrijgestelde leden zijn bij het bestuur bekend. 

Werkbeurten vinden plaats op zaterdag.   

Secretariaat 

Mw. M.I. de Hooge 

Soestdijksekade 478 

2574 BZ.  Den Haag 

  

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
  

Hierbij nodigt het bestuur de leden, ereleden, kandidaat-leden en donateurs uit voor 

het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering (najaarsvergadering).  

  

Locatie:      Ons verenigingsgebouw aan de Uithofslaan t/o nummer 32 te Den Haag 

Datum:      17 oktober 2015 

Aanvang:  11.00 uur 

  

 Agenda 

1.           Opening 

2.           Ingekomen brieven en mededelingen 

 -              evaluatie over de werkbeurten 

3.           Verslag van de Algemene Ledenvergadering  d.d. 14 april 2015 

4.           Verslag kascontrole - nieuw reserve lid kascontrole 

5.           Decharge penningmeester en bestuur 

6.            Jaarverslag van de penningmeester 

 -              resultatenrekening 

 -              balans 2014 

 -              begroting 2015 

7.          Bestuursverkiezing 

-              aftredend bestuurslid: 1
e
 voorzitter – Ruud Smit niet herkiesbaar 

-              bestuur stelt Andre Rietveld voor als voorzitter. 

-              verzoek voor twee nieuwe bestuursleden 

8.           Rondvraag 

9.           Sluiting 

     Namens het bestuur. 

 

     De secretaris  

     Marijke de Hooge 

  

(vervolg van p. 3) 

 

vinden hun weg wel binnen de familie. 

Het is, als ik langs kom op de tuin, steeds 

gezellig druk. Waaruit maar weer blijkt 

dat ik niet de enige tuingenieter ben.  

 

Helaas zijn er ook minder fijne berichten 

te melden. Zo is de  

huurder van tuin  

114 van mening dat  

reglementen voor  

hem niet gelden  

en hij zijn tuin kan  

uitlenen aan wie hij  

wil. De ontzeggings- 

procedure tegen dit  

lid is in werking gesteld. Jammer, maar 

ook wij zijn genoodzaakt die regels te 

handhaven.  

In de kantine is nu ook een blikjesauto-

maat geplaatst. Ik weet alleen niet of 

deze al is aangesloten. Hopelijk komt de 

aanpassing van de kantine nog voor de 

nazomer gereed (zie aldaar) en kunnen 

de koffie- en frisdrankautomaten de taak 

verrichten waarvoor ze zijn aangeschaft.  

 

Ik weet niet of Tuinkrabbels nog voor de 

barbecue verschijnt, anders hoop ik dat 

de website voldoende wordt geraad-

pleegd, zodat een ieder op de hoogte is 

van de juiste datum en zich tijdig heeft 

opgegeven.  

Het is niet veel deze keer, maar als er 

weinig gebeurd is, is er ook weinig te 

melden. Dus tot ziens maar weer!    Ruud 

weer, 
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