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kelijk is. Ook deze verbouwing 

werd door de vergadering goed-

gekeurd. Eind augustus wordt 

ook de blokhut met daaraan het 

nieuwe pomphok afgeleverd.  

 

Een belastingmeevaller wil het 

bestuur benutten om ook het 

terras naast het verenigings- 

gebouw een opknapbeurt te 

geven, zodat het daar weer 

aangenaam vertoeven wordt. 

Hiervoor heeft het bestuur al 

gemeld dat daar een aantal 

vrijwilligers voor nodig is. Te 

zijner tijd zal daar een oproep 

voor uitgaan. 

 

Erna en Erik Verwaal hebben 

door lichamelijke gesteldheid 

helaas hun tuin al weer moe- 

Vervolg op blz. 2 
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Wijzigingen HR goedgekeurd 

In ieder geval zijn de voorge-

stelde wijzigingen in het huis-

houdelijk reglement door de 

vergadering goedgekeurd, waar 

vooral ondergetekende zeer 

tevreden mee is. Niet alleen 

kloppen de verwijzingen (met 

de statuten, red.) weer, maar is 

ook maanden werk niet voor 

niets geweest.  

 

Renovatie verenigingsgebouw 

De penningmeester heeft nog-

maals overduidelijk uitgelegd 

hoe en waarom renovatie van 

het verenigingsgebouw noodza- 

Op 22 juni jongstleden is een buitengewone Algemene Leden Verga-

dering bijeen geroepen. Dit om enkele punten - die voor sommige 

leden onduidelijk waren in de laatste ALV - alsnog te behandelen. 

Het viel meerdere aanwezigen op dat er niet zoveel leden aan deze 

oproep gehoor hadden gegeven. We zullen maar denken dat vakan-

ties hiervan de oorzaak zijn.  

 

   A T V   H O U T W IJ K   D E   N O O R D 
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Vervolg van blz. 1 

ten opzeggen. In eerste instantie wilde 

buurman Wout Roeleveld deze tuin erbij 

nemen, maar bedacht toen dat hem dat 

waarschijnlijk wat teveel zou worden. 

 

Zondagsrust? 

Afgelopen zondag de 30
e
 was ik ook op 

de tuin bezig met mijn favoriete bezig-

heid (onkruid wieden) toen ik bemerkte 

dat een aantal leden zich niets van de 

bepaling met betrekking tot de zondags-

rust uit het huishoudelijk reglement aan- 
trokken. Ik wilde daar iets van gaan zeg-

gen, maar ik werd ver overstemd door 

machines van de buren in de villa’s naast 
 
 
 
 
 
 

In de laatst gehouden algemene leden-

vergadering van 20 april jl. staakten de 

stemmen over het onderwerp huishou-

delijk reglement (HHR). De Voorzitter, 

Ruud Smit, had er vele uren werk van 

gemaakt om het HHR aan te passen aan 

de statuten die al in 2003 waren gewij-

zigd, maar waaraan het HHR nooit was 

aangepast. Artikelsgewijs klopte er niet 

veel (meer) van en Ruud kwam met zijn 

HHR-wijzigingen ter vergadering. Helaas 

hadden de leden óf de aangepaste arti-

kelen (nog) niet gelezen, óf ze snapten 

niet hoe een en ander in elkaar stak.  

Op verzoek van de ledenvergadering is 

dit onderwerp aangehouden voor een 

volgende algemene ledenvergadering. 

Het was duidelijk zichtbaar dat Ruud ‘not 

amused’ was door deze ‘afwijzing’ van 

het vele werk dat hij erin had gestoken, 

want hij wilde de aangepaste artikelen 

zo snel mogelijk voor de leden hand-

zaam beschikbaar hebben. Het bestuur 

verzocht mij een artikelsgewijs HHR te 

(her)schrijven met de wijzigingen erin 

verwerkt. Doorhalingen, verwijderingen 

en verplaatsingen van artikelen en nieu-

we teksten werden hierin zichtbaar in de 

oude HHR-teksten. 

Dit werd het bestuur toegezonden en in 

de bestuursvergadering besproken. Een 

en ander bleek goed en helder te zijn 

uitgewerkt en een datum voor een bij-

zondere alg. ledenvergadering werd 

gevonden voor 22 juni. 

 

Voor deze bijz. alg. ledenvergadering 

stonden twee punten op de agenda. Ten 

eerste wederom de stemming voor een 

ons, waardoor ik de maaimachines van 

onze leden niet meer kon horen en ik 

ook voor mijn meisje naast mij onver-

staanbaar werd. 

Misschien moeten we deze regel toch 

wat ruimer gaan interpreteren, zodat 

ook de nog werkende leden zondags, 

voordat ze op hun gazon gaan zitten of 

liggen, dit nog even snel kunnen maaien. 

 

Als deze tuinkrabbels uitkomt is, als het 

goed is, mijn galblaas verwijderd en 

moet ik even uitkijken bij wat ik doe. Dus 

hoop ik op goed weer zodat ik op mijn 

gemakkie kan kijken hoe jullie lekker aan 

het werk zijn! Tot wederhoren.  

Ruud Smit 

 

 

 

 

 
 

akkoord van de leden op de gewijzigde 

en nieuwe artikelen van het HHR. 

Nou waren er nog geen 25 van de 74 

leden ter vergadering aanwezig. Ver-

scheidene leden hadden zich keurig 

afgemeld, anderen lieten gewoon ver-

stek gaan zonder iemand te machtigen 

om voor of tegen te stemmen. 

Het bestuur constateert na afloop van 

de stemming dat er niemand van de 

aanwezigen tegen het voorstel tot HHR-

wijziging heeft gestemd, waarbij het 

voorstel, tot grote opluchting van Ruud, 

werd aangenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tweede punt op de agenda was nog-

maals de renovatie van het verenigings-

gebouw, het pomphok en de opknap-

beurt van het terras. Ruud Smit gaf hier-

voor weer het woord aan Peter van der 

Hoeven.  

Nu zonder lichtbeelden wist deze zijn 

gehoor, dat toch wat meer kritisch was, 

te winnen voor het idee van een grote 

opknapbeurt van de kantine. Natuurlijk 

waren er zorgen over het uit de hand 

lopen van de kosten en de planning. Op  

verzoek van een der leden werd aan het 

bestuur gevraagd een ter zake kundig 

tuinlid aan te stellen als ‘hoeder’ van de 

financiën en controller op de renovatie- 

werkzaamheden. Het bestuur ging in dat 

voorstel mee en de voorzitter vroeg 

vingers wie zich daarvoor wilde opwer-

pen. Het was André Rietveld die deze kar 

wel wilde trekken. 

Bij de discussie en stemming over het 

financiële plaatje was niet iedereen 

overtuigd van nut en genoegen. Hoewel 

het merendeel der leden voor renovatie 

stemde, bleek ook een enkeling z’n be-

zwaren te handhaven. Niet bekend was 

of er ook stemonthoudingen waren. 

 

In de rondvraag werd een vraag gesteld 

over het opzeggen van de tuin en het 

taxeren van de waarde van de opstallen. 

In een recent geval werd een tuin opge-

zegd: de sleutel van het tuinhuisje aan 

het bestuur (of de leden van de taxatie-

commissie) overhandigd ter taxatie van 

de waarde. 

Bij wederkomst van (nog steeds) de 

eigenaar op zijn tuin, bleek zijn tuinhuis-

je te zijn voorzien van een ander slot, 

zodat de betreffende tuinder voor een 

gesloten eigen deur stond, om nog wat 

waardevolle eigendommen uit het tuin-

huisje mee te nemen. Groot was zijn 

verontwaardiging en een gang naar de 

Haagse Bond volgde. 

 

In antwoord op deze vraag heeft het be-

stuur ter vergadering ad hoc besloten 

dat een ieder die zijn tuin opzegt en een 

tuinhuisje op die grond heeft staan, hij 

een inventarislijst dient (eventueel aan-

gevuld met wat foto’s) te maken van 

zaken die aan de nieuwe eigenaar kun-

nen worden overgedragen. Laat men dit 

na dan zullen de aanwezige eigendom-

men vervallen aan de nieuwe eigenaar 

en worden meegewogen in de taxatie. 

Zaken in het tuinhuisje die van waarde 

zijn en niet tot de mee te taxeren inven-

taris behoren, dienen voorafgaand aan 

de taxatie te worden gemeld aan de 

taxatiecommissie.  
 

Mutaties Opgezegd:  

vanwege verhuizing  Krijn v.d. Schee

   tuin   51  

vanwege gezondheid  Fam. Verwaal

   tuin 122 

Nieuw lid:        tuin 51          Mw. M. Leenderts 

 

VAN DE REDACTIETAFEL        door Wim Heijsteeg 

Bijz. Alg. Ledenvergadering op 22 juni 
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Mededeling 
 

M.i.v. 25 juli a.s. wordt het huidige vaste 

telefoonnummer van het verenigingsgebouw 

gewijzigd in een mobiel nummer.  

Dit nummer is: 06-20144629.  

Dit scheelt aanzienlijk in de kosten. 



 

 

 

 

 

     

 
 

 

Zoals u in het stukje van de voorzitter heeft 

kunnen lezen, is er de laatste twee maanden 

het een en ander gebeurd. Er staan een hoop 

plannen te wachten op uitvoering. Dit alles om 

onze vereniging naar de eisen van deze tijd aan 

te passen. Al deze plannen en wijzigingen heeft 

het bestuur veel tijd en werk gekost. Dus zijn 

we zeer content dat de leden hun fiat hebben 

gegeven om dit alles te gaan verwezenlijken.  

Helaas heeft een aantal leden door omstandig-

heden hun lidmaatschap van onze vereniging 

moeten opzeggen. Dit betreuren wij ten zeer-

ste. Dit betekent wel dat er nu twee tuinen te 

koop zijn.  

Mocht u vrienden en/of kennissen hebben die 

interesse hebben in een volkstuin, verwijs hen 

naar ons bestuurslid Bertus Kooijman. 

Het bestuur heeft in samenspraak met de 
 

 
 

Komkommertijd 
is een aanduiding voor de rustige zomerperio-

de, waarin weinig nieuws en weinig handel is. 

Het woord wordt tegenwoordig vooral gebe-

zigd in de media, die er bovendien inhoud aan 

geven door berichten te brengen die buiten de 

komkommertijd geen nieuwswaarde zouden 

hebben. Het komkommerseizoen was voor-

heen altijd in de zomer - voor de kwekers een 

drukke tijd, maar in veel andere vakgebieden 

was er dan juist niets te doen. Omdat die sei-

zoenen samenvielen, werd komkommertijd 

meer en meer geassocieerd met het gebrek 

aan nieuws en activiteiten. 

Waar het woord komkommertijd precies van-

daan komt, is niet helemaal zeker. Sommigen 

zeggen dat het een leenvertaling is van het 

Engelse cucumber time, dat vroeger in de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O P R O E P 
Hans v.d. Burg heeft een week of drie geleden 

zijn oplader plus accu (van een boormachine), 

buiten op de elektrakast laten staan. Misschien  

  

loch, 'zomergat') bestaan 

woorden die zelf al een 

duidelijk negatieve lading 

hebben. 
Uit: Onze Taal via internet.       

Wim Heijsteeg 
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kantinebeheerder besloten dat de kantine bij 

slecht weer (lees gietregen) is gesloten. Het is 

onzin om de hele dag open te zijn als er geen 

hond op de tuin is, plus dat het alleen maar 

geld kost (elektra, verwarming, etc.)! 

Hopelijk komt er toch nog zomer, desal-

niettemin wensen wij u in ieder geval de rest 

van een fijne zomer. 

Het is de bedoeling dat we een begin gaan 

maken met het opknappen van het terras. Dit 

moet gereed zijn voordat de nieuwe blokhut 

wordt geleverd, half/eind augustus. Het be-

stuur doet met klem een beroep op de leden 

om te helpen deze klus te klaren. U kunt zich 

aanmelden bij een van de bestuursleden, dan 

wordt er precies uitgelegd wanneer er wat 

moet gebeuren. Zoals u weet, vele handen 

maken licht werk! Mogen we op u rekenen? 

 
 

 

 
zomermaanden door kleermakers werd ge-

bruikt. Maar dat is later vervangen door het 

inmiddels ook weer verdwenen taylor's holi-

day, en niemand kent nog het woord cucumber 

time. In het Nederlands wordt het sinds de 

negentiende eeuw gebruikt; zo had Multatuli 

het al over "in 't hartje van den komkommer-

tyd". 

Varianten van komkommertijd komen in diver-

se andere talen voor, zoals het Noors en het 

Duits (Sauregurkenzeit, 'zurebommentijd'). 

Vrijwel iedere taal heeft wel een woord voor 

deze karige zomertijd: la morte-saison (Frans), 

the dull season, the silly season (Engels) en 

zelfs the big gooseberry time ('kruisbessensei-

zoen', Amerikaans). In het Zweeds (nyhetstor-

ka, 'nieuwsdroogte') en het Duits (Sommer- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heeft iemand dat opgemerkt en dat ding in z’n 

huisje gezet, omdat diegene niet weet van wie 

ie is.  Graag even contact opnemen met Hans. 

Zijn dank is groot! 

  

VAN DE BESTUURSTAFEL        door Beppie van den Burg         COMMISSIES 

Nieuwtjes en Weetjes 
Wist u dat…? 

* er een bijzondere ALV is geweest? 

* de opkomst niet zo groot was? 

* de vergadering haar fiat heeft gegeven voor de wijziging  

    van het HHR? 

* alsook voor de renovatie van ons clubgebouw? 

* ons verenigingsgebouw bij slecht weer gesloten is? 

* er dan te weinig mensen op de tuin zijn? 

* de kosten dan niet opwegen tegen de baten? 

* we nog vrijwilligers zoeken voor achter de bar? 

* hoe meer er zijn, des te minder vaak men hoeft te staan? 

* de vereniging afhankelijk is van vrijwilligers? 

 

 

De volgende Tuinkrabbels verschijnt eind augustus 2013 

 

* het erg makkelijk is het aan anderen over te laten? 

* zonder vrijwilligers, er binnen no time geen vereniging meer is? 

* u dit toch niet wilt? 

* Ruud, onze voorzitter, geplaagd werd door galstenen? 

* hij daarvoor onder het mes is geweest? 

* wij hem beterschap wensen? 

* onze penningmeester Peter 25 jaar is getrouwd met zijn Sylvia? 

* wij hen van harte feliciteren? 

* de zomer toch wel een keer zal beginnen? 

* we blijven hopen? 

* we nog steeds erg blij zijn met onze vrijwilligers? 

 

Inkoop, winkeltje 
en materiaalbeheer 
    Jan Scherpenzeel 
 
Bouw en taxatie 
    Bertus Kooijman 
    Ruud Smit 
    Andre Rietvelt     
 
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 
Hans v.d. Burg 

 
Kantinemedewerkers 
    Hans v.d. Burg  
    Peter v.d. Hoeven    
    Sylvia v.d. Hoeven 
    Thea en Ruud Smit 
    Dirk Tork 
    Wim Heijsteeg 
    Marijke de Hooge 
    Yvonne de Vassy 
 
Activiteiten 
    Jolanda van der Hoeven  
    Bianca van Vloten 
    Wim van Vloten 
 

 

 

OPLADER + ACCU 

GEZOCHT 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
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Mogen wij u een Rondje aanbieden? 
 

 

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 



 

  

Door Mildred Steevensz 

 

Het weinig lenteachtige weer speelt mij 

als beginnende moestuinier in de kaart. 

Omdat ik in de achterliggende maanden 

zo druk bezig was met de tuin klaar te 

maken en het grondplan vorm te geven, 

was waar het om ging, zaaien en kwe-

ken, nog niet aan de orde geweest. De 

hoogst tijd dus om al die ritselende zak-

jes zaad aan een nadere studie te on-

derwerpen! 

 

Zaaien is een kunst apart 

Omdat zaaien in de volle grond vanwege 

de lage temperatuur geen zin heeft, be-

sluit ik binnenshuis een poging te wagen 

bij gebrek aan een kas op de tuin. 

Stapels plastic bakjes van groenten en 

vlees zijn gespaard, zakken stek- en 

zaaigrond en heel veel (te veel?) zakjes 

zaad aangeschaft. 

 

De vraag is nu wat het  

eerst gezaaid moet  

worden en wat nog  

even kan wachten. Het 

was nog een heel ge- 

puzzel voordat er een  

volgorde was ontdekt. Maar dan kan er 

uiteindelijk gezaaid worden: alles in 

rijtjes en niet te dik, dat is gemakkelijk 

voor later als er verspeend gaat worden, 

zo meende ik. 

Bij grote zaden is dat geen punt. Maar 

om zaad van geringe omvang één voor 

één in een geultje te deponeren vergt 

nogal wat geduld en uithoudingsvermo-

gen. Later blijkt uit gesprekken met er-

varen tuiniers dat klein zaad gewoon 

dun uitgestrooid kan worden. Geen 

rijtjes en niks zaadje voor zaadje dus.  

 

Weer wat geleerd! 

Het huis begint sporen van mijn hobby  

te vertonen: in de keuken zakken met 

zaai- en stekgrond en bakjes, in de ka-

mer doosjes met zakjes zaad, onder de 

salontafel stapels tuinboeken. Waar 

ramen zijn, staan bakjes met zaaigoed 

op planken en vensterbanken. Talloze 

bakjes met tomaten, Spaanse peper, 

paprika’s, courgettes, erwten, peulen, 

bonen, broccoli, kolen, pompoen, dille 

en eenjarige bloemen, de laatste voor de 

pluk en als gewasbescherming.  

 
Dan breekt een spannende periode aan: 

elke dag wordt geïnspecteerd of er wat 

opkomt. Groot is mijn vreugde als er 

groene puntjes verschijnen en daaruit 

plantjes in miniformaat ontstaan. Even 

zo groot is de teleurstelling als het lange 

wachten niets oplevert en bakjes zaad 

het laten afweten. Helemaal niet erbij 

stilgestaan, dat niet elk zaadje even 

kiemkrachtig is. Ook het te weinig of 

juist teveel water geven zal niet tot het 

beoogde resultaat hebben geleid. 

 

Maar wat leuk is het als de wèl opgeko-

men kiemplantjes verspeend kunnen 

worden en in een eigen potje verder 

mogen groeien, nog wel thuis of in een 

inmiddels tweedehands gekocht mini-

kasje op de tuin.             Verder op blz. 6 

 

Ervaringen van een beginnende moestuinier (3) 

Mijn moestuin en ik 
 

Voorjaar? 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, valt de regen niet met bakken, maar wel ge-

staag uit een loodgrijze hemel. Het is eind mei en het voorjaar wil maar niet goed op 

gang komen: veel regen en kou. Rokjesdag is nog niet geweest.  

Let wel, dit is geen klaagzang. In tegendeel! 
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>> 

Zaaien en planten in de volle grond 

Natuurlijk moet ook het zaaien en plan-

ten in de volle grond worden uitgepro-

beerd. Ook nu is het weer uitvogelen 

welke groenten daarvoor in aanmerking 

komen en wachten tot de temperatuur 

stijgt. De grond moet immers een beetje 

opgewarmd zijn. Ergens heb ik gelezen 

dat als het onkruid opkomt, de tijd rijp 

is. Als dàt de graadmeter is, kan ik aan 

de slag. Want het onkruid wil wel, maar 

daarover straks. 

 

In de daarvoor be- 

stemde kweekbedden  

zijn, ook nu weer in rij- 

tjes, kleine hoeveelhe- 

den (klein gezin, dus  

weinig nodig) wortels,  

bieten, radijs, uien en  

verschillende blad- 

groentes gezaaid,  

knoflook en plantui- 

tjes gepoot (of zeg je  

geplant?) en met vlies- 

doek toegedekt. Ook heb ik van gulle 

gevers plantjes, die zij teveel hadden, 

gekregen. Ik hoop dit ooit op mijn beurt 

te kunnen doen. 

 

Ook heb ik aardappels  

gepoot in autobanden 

(zoon Stefan had deze  

over), dit tot vermaak  

van enkelen. Ooit heb  

ik dit Bob Flowerdew  

zien doen in het pro- 

gramma Gardeners  

World van de BBC en  

het resultaat van deze aanpak wil ik wel 

eens beleven.   

 

Vanaf  dit moment is, als ik op de tuin 

ben, de eerste gang naar de kweekbed-

jes om te kijken of er al wat opgekomen 

is. Wat een oefening in geduld is het. 

Des te blijer ben ik dan ook als er van 

alles opkomt.  

Met van alles???  

Nee dus! 

 

Kruid of onkruid? 

Meen ik in de afgelopen maanden de 

grond onkruidvrij gemaakt te hebben, 

dan word ik snel uit die droom gehaald. 

Vooropgesteld dat ik, wat ik niet in de 

kweekbedden wil hebben, als onkruid 

betitel. Zo nu en dan een lekker zonne-

tje en op zijn tijd wat nattigheid zorgt 

voor een explosie van onkruid. Wat 

tussen de rijtjes opkomt, durf ik te wie- 

diepvries bij de Lidl). 

1 rode ui, dun gesneden. 

2 el droge witte wijn 

12 kerstomaatjes, gehalveerd 

85 gram rucolablaadjes, gewassen en 

gescheurd 

zout en versgemalen zwarte peper 

50 gram (bij voorkeur versgeraspte) par-

mezaanse kaas 
 

Bereiding 

Breng een pan water met zout aan de 

kook en kook hierin de penne.  

Verhit intussen de olie in een grote koe-

kenpan, voeg de merguez en de ui toe en 

laat het geheel 2-3 minuten bakken. 

Voeg de wijn toe en laat alles tien minu-

ten pruttelen. Voeg dan de tomaten toe. 

De pasta goed laten uitlekken in een 

vergiet als deze gaar is, terugdoen in de 

pan en er de saus en de rucola doorheen 

roeren. 

Goed mengen en naar smaak  peper en 

zout toevoegen.  

Tot slot kaas erover strooien. 

Serveer direct en smakelijk eten! 

 

Risotto met asperges 

500 g witte asperges, gekookt  

500 g groene asperges, gekookt 

300 g risottorijst 

200 ml droge witte wijn  

3 bosuitjes, in dunne ringetjes 

100 g grano padano (kaas), geraspt  

1 eetlepel olijfolie 

2 teentjes knoflook, fijngesneden  

50 g roomboter  
 

Bereiding 

Neem de asperges met een schuimspaan 

uit het vocht en snijd de koppen er ruim 

af. Snijd de rest van de asperges in stukjes 

van 2-3 cm. Zeef het kookvocht boven 

een maatbeker en meet 1 liter vocht af 

(vul het zo nodig aan met water). Houd 

het vocht warm op laag vuur. Verwarm in 

een grote pan de olijfolie en fruit de knof-

look glazig. Schep de rijst erdoor en bak 

de korrels tot ze glanzen. Schenk nu de 

wijn bij de rijst en laat het geheel zachtjes 

sudderen tot de wijn is opgenomen. Voeg 

dan een scheut aspergekookvocht met 

wat zout toe, roer, en wacht tot het vocht 

is opgenomen. Voeg zo scheut voor 

scheut al het aspergevocht toe en kook 

de rijst in 20-25 minuten gaar. Draai het 

vuur onder de pan uit en schep de stukjes 

asperge met de bosui, roomboter en 

tweederde van de kaas door de risotto. 

Voeg zout en peper naar smaak toe. Laat 

de rijst met het deksel op de pan nog 2-5 

minuten staan tot hij mooi romig is. 

Schep de risotto in vier warme diepe 

borden en leg de aspergepunten erop. 

Strooi de rest van de kaas erover. 

Mildred  

 

den. Maar binnen de rijtjes wordt het 

lastig: wat is daar kruid dan wel onkruid?  

Het resultaat van mijn opruimwoede is 

dat ik hier en daar met het badwater het 

kind heb weggegooid: met het onkruid  

zijn zaaiuitjes en rammenas in de vuilnis-

zak verdwenen. 

Wieden kan trouwens (soms) heel rust-

gevend zijn. En het geeft veel voldoening 

om een schoongemaakt groentebed te 

overzien. Een troost voor de opgelopen 

rug- en spierpijn.  

 

Een belofte voor de 

toekomst 

Ondanks het onkruid 

groeit wat zowel in de 

volle grond als thuis is 

gezaaid en uitgeplant 

goed. 

Een paar weken verder 

hebben we de eerste 

maaltijden met sla en 

radijs mogen nuttigen.  

Het thuisfront vindt wel 

dat de sla blaadje voor  

blaadje moet worden gespoeld en gecon-

troleerd op levende have. Omdat ik daar 

niet zo van ben, zal manlief die leuke taak  

op zich nemen.  

Dat de radijs hier 

en daar spannende 

gangetjes vertoont 

en kennelijk als lo-

gies (met ontbijt) 

heeft gediend, 

mag de pret niet 

drukken. Het 

smaakt er niet 

minder goed om. 

En het vooruitzicht van nog meer oogst 

uit eigen tuin maakt bijzonder vrolijk! 

 

Koken met Mildred 
Penne met merguez en rucola 

Rucola is een snelgroeiende groente. Je 

kunt het gebruiken in salades, het koken, 

stomen, roerbakken of mengen in een 

pasta. Kortom, een veelzijdige groente, 

waarvan de bloemen ook nog eens eetbaar 

zijn. 

Hieronder een recept met pasta, gevonden 

in het boek ‘Alles over groente’ van Mat-

thew Biggs. 

 

Ingrediënten 

400 gram penne 

2 el olijfolie 

300 gram merguezworst in stukjes gesne-

den (o.a. verkrijgbaar bij de Turkse of Ma-

rokkaanse slager) of als alternatief pittig 

gekruide saucijsjes of cevapcici (uit de 

 

6                        Tuinkrabbels   -   Jaargang 3, nummer 3  -   mei-juni 2013 



 

 

 

W I J   Z I J N   G E S P E C I A L I S E E R D   I N : 

 
•   Complete verbouwingen•   Complete verbouwingen•   Complete verbouwingen•   Complete verbouwingen    
•   Spachtelputzen•   Spachtelputzen•   Spachtelputzen•   Spachtelputzen    
•   Lamineren•   Lamineren•   Lamineren•   Lamineren    
•   Tegelzetten•   Tegelzetten•   Tegelzetten•   Tegelzetten    
•   Loodgieten en Elektriciteit•   Loodgieten en Elektriciteit•   Loodgieten en Elektriciteit•   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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Wil je jezelf even voorstellen en vertellen 

wat je doet in het dagelijks leven? 

Ik ben Yvonne,  65 jaar en weduwe van 

Joop de Vassy (sinds 1999) en heb een 

dochter. Ik heb een relatie met Rob met 

wie ik inmiddels al jaren samenwoon. Ik 

werk nog gedeeltelijk in de thuiszorg en 

heb ook voldoende hobby’s. 

 

Wanneer en hoe ben je lid geworden van  

Houtwijk de Noord? 

Ik ben al bijna 30 jaar lid van de Haagse 

Bond. In het begin hadden mijn ouders 

een tuin gekregen op Houtwijk de Noord. 

Wij hebben ons toen ook opgegeven met 

het idee dat als mijn ouders iets zou over-

komen wij dan de tuin konden overne-

men. Maar wij kwamen binnen een paar 

jaar al in aanmerking voor een eigen stek-

je aan de sloot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor je lid werd, tuinierde je al. Kun je 

daar iets over vertellen? 

Voor wij gingen tuinieren op Houtwijk de 

Noord hebben we samen met mijn ou-

ders jarenlang een grote lap grond langs 

een grote druivenkas bebouwd bij een 

tuinder in het Westland. In de druivenkas 

konden we ons  tuingereedschap e.d. 

onderbrengen. In het voorjaar werd door 

de tuinder de grond goed omgespit en 

bemest.  

Dan konden we beginnen. Alle groenten 

die je maar kan bedenken hebben we 

gekweekt alsmede aardappelen en bloe-

men. Als het seizoen was afgelopen, was 

het uit met de pret en in het voorjaar 

begonnen we gewoon weer opnieuw. Zo 

hebben we jarenlang onze vriezers goed 

gebruikt.  

Helaas hield de tuinder er na jaren mee  
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hebben we menig wondje opgelopen.  

 

Waar ben je het meest blij om in je 

tuin? 

Ik ben het meest blij met de rust en 

gewroet in de tuin. Zeker als de zon 

schijnt. Dan krijg je vanzelf nog een 

kleurtje ook. 

 

Is de tuin klaar of is er iets wat je nog 

zou willen veranderen? 

De tuin is nooit klaar en komt ook nooit 

klaar. Er is altijd wel wat op te knappen 

of te veranderen. 

 

Welk advies zou je willen geven aan  
nieuwe leden die pas met een tuin be-

ginnen? 

Het advies dat ik nieuwe leden mee wil 

geven is, dat je goed moet nadenken. 

Het is zwaar werk in een stevige klei-

grond. Het onkruid groeit altijd, vooral 

als het regent en dat gebeurt nog al 

eens. Maar het geeft wel voldoening 

ermee bezig te zijn.      

 

Wat vind je het leukst aan tuinieren? 

Ik vind het meeste in de tuin erg leuk. Je 

komt er tot rust. 

 

Zijn er favoriete planten of gewassen? 

Zo ja, waarom is dat? 

Favoriete planten of gewassen heb ik 

niet specifiek. Maar je eigen tomaatjes 

van de struik halen die je in het voorjaar 

gezaaid en verspeend hebt, is altijd 

heerlijk en gezond. Daar kan gaan 

groenteboer tegenop. En alles is onbe-

spoten. Dus alles bij elkaar is dat een 

aanrader voor iedereen! 

 

Yvonne,  

Hartelijk dank  voor het interview en nog 

veel plezier en voldoening bij het uitoe-

fenen van je hobby.  

Mildred Steevensz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

op, dus vandaar het ver-

volg op Houtwijk de 

Noord. 

 

Wat betekent het tuinie-

ren voor je? 

Tuinieren betekent voor 

mij vrijheid, ruimte en 

lekker gezond bezig zijn. 

 

Hoeveel tijd steek je in deze hobby en 

wat doe je er allemaal voor? 

De laatste jaren heb ik er wat minder 

tijd ingestoken, omdat ik het door de 

weeks wat drukker heb en Rob ook nog 

hele dagen werkt. Ook sporten we re-

gelmatig. 

 

Kun je beschrijven hoe je tuin eruit ziet? 

Mijn tuin is geen modeltuin. Vaste plan-

ten, gras, een vijvertje en altijd onkruid 

wieden, vooral zevenblad. 

 

Kun je ons vertellen wat je hebt gedaan 

om je tuin de huidige vorm te laten 

krijgen? 

Vroeger verbouwden we wel groenten 

en fruit en kweekten we ook in de kas. 

Maar voor het gemak en het feit dat het 

voor ons alleen te veel is, ben ik daar 

mee gestopt. 

 

Ben je daarbij door iets of iemand geïn-

spireerd? 

Ik heb genoeg tuinboeken in huis om er 

inspiratie uit te halen maar kan niet 

alles zelf. 

 

Ben je bij de aanleg en inrichting van je 

tuin nog tegen dingen aan gelopen? 

Toen we de tuin kregen hebben we veel 

moeite gedaan om onkruid te verwijde-

ren met name de wortels, die overal in 

de grond zitten. We kwamen daarbij 

ook veel glas tegen. De vorige eigenaar 

zette om elk plantje glasplaatjes. Dus  

 

Yvonne is al heel lang lid van de tuinvereniging en 

oefent haar hobby uit op tuin nummer 96. Velen 

zullen haar wel kennen, want behalve bezig zijn op 

haar tuin helpt zij ook als vrijwilligster (weer) in de 

kantine.  

 

IN GESPREK MET ONS TUINLID 

Yvonne de Vassy- Esseboom 

 

 



    

J.C.BeezemerJ.C.BeezemerJ.C.BeezemerJ.C.Beezemer    
    

Glazenwasserij & SchoonmaakbedrijfGlazenwasserij & SchoonmaakbedrijfGlazenwasserij & SchoonmaakbedrijfGlazenwasserij & Schoonmaakbedrijf    
 
 
 
•  glasbewassing   •  dakgoten schoonmaken 
 

•  periodieke schoonmaak  •  spinnen verwijderen 
 

•  graffiti verwijderen   •  schoonmaak van kantoren 

 
 

Van der Gaagstraat 23  Den Haag 
 

Tel. 06-14689681 
 

10                    Tuinkrabbels   -   Jaargang 3, nummer 3   -   mei-juni 2013 

2012                           

 

 
Barones 

Schoon is schoon, daar valt niet over te discussiëren. Maar in het voor- en natraject zult u aanmerkelijke 

verschillen tegenkomen tussen verschillende aanbieders. Op onze site laten wij u graag zien waarin de aan-

pak van Barones verschilt van landelijk opererende schoonmaakdiensten. Het zal u opvallen dat onze betrok-

kenheid bij u, uw pand en onze medewerkers bijzonder groot is. Dat komt omdat wij regionaal opereren. 

Maar betrokkenheid ontstaat niet vanzelf, het vraagt een actieve houding. U heeft aan Barones een loyale, 

enthousiaste en flexibele partner. 

Heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op via: 

 

Barones Schoonmaakdiensten 
Linnewever 24 

2292 JH Wateringen 

Tel:  0174-221616 

Fax: 0174-226539 

(@): info@barones.net 

 

Of kijk op onze site: www.barones.net 
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