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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 

tuinverenigin- 

gen was een  

groot succes  

en zal in 2016  

zeker herhaald 

worden.  

De eerste werkbeurt volgens 

het nieuwe regime is ook al 

weer verleden tijd en is in een 

gezellige sfeer verlopen. Over 

hen die er niet waren ga ik het 

hier niet hebben maar wel over 

het enthousiasme waarmee de 

jonge generatie tuinders hier-

aan heeft meegedaan: klasse!. 

De zwaarte van de werkzaam- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelukkig scheen de zon vaak 

genoeg en konden de zakken 

tuinaarde buiten blijven liggen 

en er verder gebruik worden 

gemaakt van het verenigings-

gebouw, dat zo was ingericht 

dat hier de plantjesmarkt kon 

worden gehouden. De voorbe-

reiding en de verplaatsing naar 

binnen kostte best nog wat tijd  

en de standhou-

ders stonden am-

per op hun plaats - 

de markt was om 

precies 10 uur ge-

opend - of de eer-

ste klanten kwa-

men al binnen. 

Omdat nog niet op  

Het is niet waarschijnlijk dat we 

met z’n allen tegelijk en op het 

zelfde moment aan onze kuier-

latten trekken, dus zal er altijd 

wel een bestuurslid op de tuin 

rondzwalken. Maar zoals be-

sproken op de jaarvergadering 

is er altijd nog het bestuurs-

spreekuur zodat u niet zonder 

bestuur(der) zit en vooral ook 

niet in de vakantieperiode.  

Al is wat achter ons ligt verle-

den tijd, ik wil toch graag nog 

even terugkomen op de plant-

jesdag op 9 mei jl. Dit geza-

menlijke initiatief van beide 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvankelijk dreigde de harde 

wind roet in het eten, en de 

aangevoerde jonge en tere 

plantjes om te gooien. De or-

ganisatoren van deze markt 

hadden namelijk het plan op-

gevat om de plantenkraampjes 

buiten op het Jan Scherpen-

zeelplein - het nieuwe tuinter-

ras - op te bouwen. 

    KORTE INHOUD  

De zomer heeft, zij het schoorvoetend, zijn intrede 

gedaan en daardoor is er behalve een verhoogde 

frequentie om onze hobbytuin te bewerken, er ook 

een periode aangebroken waarin we op vakantie 

gaan. Dat houdt in dat u, maar ook wij als bestuur-

ders een aantal weken niet aanwezig zullen zijn. 

heden valt, met vol-

doende deelnemers, 

altijd mee en is dus 

ook geen reden om 

af te haken. Ook 

hebben, zoals dit 

bijna jaarlijks ge-

beurt, weer een aan-

tal dames de zwab-

bers en dweilen ter 

hand genomen om 

het verenigingsge-

bouw een goede 

schoonmaakbeurt te  

geven. Ook daarvoor 

onze  hartelijke 

dank!.  

Verder hoop ik jullie deze zo-

mer, tussen de rookwolken van 

de barbecue door, regelmatig 

op de tuin tegen te komen. Aan 

allen een prettige vakantie toe-

gewenst en tot ziens weer.       

O ja, hebben jullie de pom-

poenzaadjes nog in de grond 

gestopt? Succes ermee. 

        Ruud 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle plantjes prijskaartjes waren 

aangebracht, gaf dat aanvanke-

lijk een beetje verwarring. Een 

organisatorisch leermoment.  > 
 

2015: Jaar van de bodem  

Hoge frequentie tuinbewerken 

 

De Voorzitter heeft het woord…                  door Ruud Smit 

 

Plantjesmarkt in weer en wind 
 

De plantjesmarkt, die onze tuinvereniging samen met de buren van 

't Is Altijd Wat op zaterdag 9 mei jl. op het Jan Scherpenzeelplein en 

in de kantine hebben gehouden, is voor zowel de kraamhouders als 

de bezoekers voor herhaling vatbaar. 
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>  Binnen enkele uren waren de inge-

kochte en de overige aan de vereniging 

geschonken planten nagenoeg uitver-

kocht. Een mooi resultaat voor zo'n 

geweldig goed uitgepakt initiatief en 

samenwerking met de buren! 

Een woord van dank moet dan ook 

gaan naar de schenkers van de bloe-

men en de planten. Toch geweldig fijn 

en leuk dat zij op zo'n beslissend mo-  

ment ons verenigingsleven een warm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus Aad Vrolijk, onze coördinator, zo 

laat nog, bijna uit z'n bed gebeld om 

hem mede te delen dat ik echt niet kon 

komen, althans niet op tijd zou zijn. 

Het zou wel eens na twaalven kunnen 

worden. Ja, en die boete van vijftig 

euro wilde ik natuurlijk voor zijn.  

En inderdaad de volgende dag, tegen 

twaalven kwam ik in de kantine en was 

het kluswerk gedaan. Team twee zat 

daar gezellig bij te komen met een 

smakelijk belegd broodje in de hand en 

een kop vers gezette koffie of een blik-  

 

 

 

 

 

 

 

geslaagde plantjesmarkt en beide bestu-

ren zullen na hun evaluatie waarschijn-

lijk volgend voorjaar weer zo'n plant-

jesmarkt organiseren.                          WH 

 

Andre Rietvelt, de stuwende kracht in 

het bestuur aangaande de werkbeurten, 

had daaraan gedacht en de werkbeurt 

verhuisde naar de kantineomgeving, 

waar diverse kleine en middelgrote 

klusjes op de groep lagen te wachten.  

De opkomst was verheugend groot en 

dat stemde het bestuur zeer tevreden. 

De presentielijst vermeldt tien stoere 

mannen en vrouwen die, ondanks het 

slechte weer, toch waren opgekomen. > 

 

 

 

hart toedragen. Andre, bedankt voor de 

info en de door jou aangeleverde foto's.  

 

Ook bedankt het bestuur de dames Tork 

en Van der Hoeven voor het oppoetsen 

van en het voorbereiden op de komst 

van genoemde invasie in onze club-

kantine. 

Beide amateurtuinverenigingen, 't Is 

Altijd Wat en Houtwijk de Noord, kijken 

met veel plezier terug op een zeer ge- 

 

 

 

 

 

 

 

 

je van het een of ander voor zich, dat 

namens het bestuur keurig was ver-

zorgd. Zo zie je maar, op die manier 

komt ons verenigingsgebouw ook weer 

helemaal tot z'n recht! 

Groep 1 had de pech  

dat het op hun tuin- 

beurtdag op 16 mei 

ongezellig weer was  

en er dus wat meer 

activiteiten in en om 

de kantine moesten  

worden verzonnen.  

 

 

 

Barbecue 
Zaterdag 29 augustus a.s.  

 

Aanvang 15.00 uur 

Slechts € 5,00 p.p. 
 

 

Aanmelden kan tot uiterlijk een week voor  

het festijn, in verband met de inkopen 

 

Op zaterdag 29 augustus a.s. houdt onze tuinvereniging, nu sa-

men met atv 't Is Altijd Wat, weer haar jaarlijkse barbecue. Ieder 

tuinlid wordt hiervoor met zijn partner uitgenodigd. Wel eerst 

even aanmelden natuurlijk. Dat kan door een briefje met naam, 

tuinnummer en de naam van de deelnemende partner in de gele 

brievenbus te deponeren. Of anders een positieve reactie per  

e-mail aan atvhoutwijkdenoord@gmail.com. 

 

Tuinbeurten 'nieuwe stijl' 
Zul je altijd zien, heb je op 20 juni een gezamenlijke tuinbeurt met 

de tweede groep, word je de avond ervoor vrij laat opgebeld dat 

ik die bewuste zaterdag wegens familieomstandigheden hieraan 

niet kan deelnemen. 
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Acht tuinders hadden zich afgemeld en 

twee waren er vanwege hun hoge leef-

tijd vrijgesteld en van vijf heeft het 

bestuur niets vernomen. Het bestuur 

laat dit nu niet meer over zijn kant gaan 

en heeft inmiddels stappen onderno-

men om deze leden tot de orde te kun-

nen roepen. 

 

Bij groep twee gaat het al een stuk be-

ter, qua opkomst. Slechts twee leden 

hadden zich niet afgemeld. Anderen 

verzochten het bestuur om hun beurt 

op een andere dag te mogen doen, en 

ik... ja ik was te laat, maar... met per-

missie! Ik heb overigens toch mijn werk-

beurt  die middag nog gedaan.  

De foto's van Andre die op mijn verzoek 

voor dit verslag zijn gemaakt, laten aan 

duidelijkheid niets te wensen over.  

Zo was het klusteam in meerdere groe-

pen verdeeld, onder andere een techni-

sche, een ruim- en een wasploeg. Op de 

foto hiernaast op pagina twee is de 

ruimploeg bezig met de houtwal aan 

het Grünwaldpad. Op 16 mei jl. kon het 

verwijderen aldaar van snoeiresten niet 

worden uitgevoerd. Aanvankelijk opge-

zet als houtwal voor nestgelegenheid 

voor vogels, dagkruipers en nachtslui-

pers is het in enkele jaren verworden 

tot een vuilstort met afgedankt ijzer, 

houten palen en andere oneigenlijke 

afvalstoffen. 

Het bestuur had voor het afvoeren van 

dit uitschot een container besteld. Die 

zou er ook hebben gestaan àls de chauf-

feur de bak had kunnen afleveren. Hij 

kon echter de draai bij het bruggetje 

niet maken om de bak te kunnen laten 

zakken. Goede raad was duur en het 

was de bereidwilligheid van Ton van der 

Knaap van Uithofslaan nummer 32 dat  

 

 
 

 

Hierdoor zijn sommige egels geneigd 

hun nest te bouwen op minder geschik- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te plaatsen, als afval- en composthopen 
(waar ze doorspit kunnen worden) of in 

de hobbykassen (waar ze opgesloten 

kunnen raken). Zo'n egelhuis is ontwor-

pen om egels optimale overlevingskan-

sen te bieden. Onze hulp is daarbij drin-

gend gewenst. U kunt zo'n huis kant en 

klaar bestellen bij vivara egelbescher-

ming nederland, of zelf een huisje ma-

ken. U weet het: egels houden de slak-

ken van uw tuin! 

 

Hieronder staat een foto van een roest-

vrij stalen paal bij de achteruitgang van 

ons tuincomplex. Deze paal is er door 

de gemeente geplaatst met als doel dat 

zich in het kluisje de sleutel bevindt van 

het betreffende hek. Mocht dit hek 

gesloten zijn, dan kunnen de hulpdien-

sten, zoals ambulance, politie en brand-

weer toch het terrein op omdat zij een 

gezamenlijke moedersleutel van dit 

buitenkluisje hebben. Er waren al vra-

gen gerezen waarvoor deze palen zou-

den dienen en of deze palen het hek 

zouden moeten openhouden en hoe 

dan? Vandaar deze uitleg. Bij de hoofd-

ingang staat eenzelfde paal. WH 

 

 

het vuil bij hem op zijn erf kon worden 

'gestald', tot na het weekend. 

Met de containerleverancier is nu afge-

sproken dat voor groep drie een bak zal 

worden afgeleverd, die 

komt te rusten op twee 

zes meter lange leggers 

die over de sloot zullen  

worden gelegd. 

 

Omdat groep één de  

kantplanken ter hoogte  

van de bestuurskamer  

al ter hand hadden ge- 

nomen, was het nu de  

beurt aan groep twee  

om de grote verenigings- 

kas met jong spul van Jan Scherpenzeel 

van een veilige omheining te voorzien.  

Het hekwerk was al 

eerder aangeschaft 

en nu moesten de 

paaltjes daarvan 

nog de grond in. 

Met de grondboor 

en vereende krach-

ten stonden zowel 

de paaltjes als het  

hekwerk binnen redelijk tijd op hun 

plaats. Op bijna elke to do list komt zo-

wel het onkruidvrij maken op het Jan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scherpenzeelplein terug, net als het vuil 

verwijderen achter de blokhut. Bij slecht 

weer zal als alternatief de schoonmaak 

van de kantine worden ingelast. 

 

Nu het afval van de houtwal is afge-

voerd, is de egelhuisvesting weer terug 

op zijn plaats. Op onze tuin is er nauwe-

lijks natuurlijke bescherming voorhan-

den. Wel zijn er braamstruiken en heg-

gen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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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Met twee grote paraplu's gewapend 

tegen de gestaag neervallende regen 

zijn Theo Zuiderwijk en ondergetekende 

op maandag 22 juni weer op pad ge-

weest om de vertraagde voorjaars-

schouw te houden. Piet Boers, onze 

derde man, kon niet meelopen in ver-

band met een pijnlijk been. 

 

Met die regen was het lastig om de aan-

getroffen onregelmatigheden op papier 

te krijgen. We zijn nu eens eerst bij de 

hoge nummers begonnen. Je ziet dat er 

daar meerdere nieuwe tuinleden actief 

zijn en wat langer de tijd moeten heb-

ben om wat van hun tuin te maken. 

Helaas voor die tuinders bleek de uitge-

stelde regen een groeispurt voor aardig 

wat onkruid. In de meeste gevallen was 

het onkruid gelukkig nog niet tot vol-

wassen zaadschietende proporties toe-

genomen, zodat we erg mild over die 

tuinen konden zijn. In ons achterhoofd 

hebben we ook best begrip voor al die 

noeste doordeweekse werkers, die toch 

allemaal mijn en uw pensioen moeten 

opbrengen. 

Wat wel opviel was, en dat was vooral 

onder andere te danken aan de werk-

beurt van de voorgaande zaterdag, dat 

de houtwal aan de Uithofslaanzijde dan 

wel was geschoond, maar dat op twee 

tuinen op dezelfde wijze gebruik is ge-

maakt van de kantwal van de gemeente 

om daar van alles wat, maar geen com-

post, te deponeren. Een goede beurt 

kan worden gemaakt als wij in oktober 

bij de herfstschouw de houtwal weer als 

houtwal kunnen aantreffen. 

En het stemt je blij als je dan langs tui-

nen loopt met een mooi gazonnetje, 

want dan kun je snel door. Meningen 

over de inrichting van de tuin verschillen 

nogal eens. Ook een grasmat kan er 

vervuild uitzien, maar dat gold niet bij 

de hoge nummers. Groei en bloei gingen 

daar tuin aan tuin en hand in hand. Zij 

hebben daar dan ook veel meer groei-

zaam licht dan aan het Grünwaldpad. 

Theo en ik al eerder gemerkt dat er op 

een tuin hard wordt gewerkt om het 

erop staande tuinhuisje van de onder-

gang te redden. Daarom hadden we de 

(nieuwe) eigenaren van de tuin die daar 

aan het werk waren laten weten dat we 

nog even zouden terugkomen voor de 

jaarlijkse tuincontrole. 

Dan is het toch wel een contrast dat een 

tuin er in korte tijd spik en span komt uit 

te zien, maar dat er zonder werkteke- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ning en zonder toestemming van het 

bestuur een bestaand huisje (overigens 

keurig opgeknapt) is voorzien van een 

extra dakoversteek en een zij-uitbouw 

voor opslag. Hoewel de werkzaamheden 

keurig netjes worden gedaan en het re-

sultaat er straks wellicht best wezen mag, 

is dit niet de gang van zaken, waarop zij 

dan ook zijn aangesproken. Bijtijds, voor 

de uitvoering, een tekening naar het 

bestuur sturen en toestemming vragen 

om aan- en uitbouwen van tuinhuisjes 

mogelijk te maken, kan zoveel teleurstel-

lingen voorkomen.  

 

Ja, wat troffen we nog meer aan ongerief 

aan. Dat waren nog steeds de steenhoop  

aan de slootkant van het maïsveld, de 

overhangende bomen en struiken en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een enorme berg wit zand op het par-

keerterrein markeerde enkele weken ge-

leden het begin van een groot renovatie-

project op ons tuincomplex, bestaande 

uit het verwijderen van de bestrating en 

het egaliseren van de ondergrond en 

herbestrating van de hoofdpaden. De 

zijpaden komen waarschijnlijk in een later 

stadium aan de beurt. 

Het was beide besturen van 't Is Altijd 

Wat en Houtwijk de Noord al langer een 

 

in een enkel geval bomen die volgens 

het huishoudelijk reglement niet op ons 

complex mogen voorkomen, wegens 

woekering. Er zijn meerdere bomen die 

na de bladval dienen te worden gerooid 

en afgevoerd, of naar de houtwal of bij 

het snoeihout in november. 

 

Als tuinschouwers vinden we de naam-

bordjes op de paden al een hele verbe-

tering, maar een duidelijk zichtbaar 

nummer op elke tuin zou ook veel hel-

pen. 

Na een uurtje waren we met de schouw 

klaar en konden we naar huis. De zon 

scheen gelukkig al weer. Het is wel eens 

goed als je met donker weer schouwt 

en dan ook nog met een zonnebril op. 

Als dan de meeste tuinen positief be-

oordeeld worden, dan blijken de mees-

te tuinders zich actief en met elkaar in 

te zetten voor een schoner tuincomplex 

waar het heerlijk toeven is en waar 

gemeente en omwonenden alleen maar 

plezier aan kunnen beleven. Hoewel er 

nog steeds zorgenkindjes bij zijn (zelfs 

daar waren verbeteringen zichtbaar), is 

ons beider algemene indruk dat we met 

deze leden, met dit bestuur, met de 

werkbeurten en met de zichtbare voor-

uitgang weer hoop hebben voor de 

toekomst. Het bestuur is over de be-

treffende tuinen geïnformeerd.  WH 

 

 

doorn in het oog van 

ongelijk liggende 

straattegels. Aange-

zien het pad onder- 

deel is van een openbaar park en scha-

declaims niet bij beide besturen, maar 

bij de gemeente dienen te worden in-

gediend, was wat hen betreft de maat 

vol.   

Het pad ligt er dan ook al elf jaar en in 

die tijd zijn er diverse gelegenheden 

geweest, zoals waterleidingbreuk e.d. 

waardoor het pad er een werd met 

ongelijke leggers. 

Een tuinlid van 't Is Altijd Wat zit wat 

dat betreft dicht bij het vuur en wist te 

melden dat er waarschijnlijk nog wel 

ergens bij de gemeente 'een potje' te 

vinden zou zijn om tot renovatie van de 

tuinpaden te besluiten. En dan blijkt 

maar weer het goede contact tussen 

beide tuinverenigingen. Een verzoek tot 

renovatie, ondertekend door beide 

besturen, werd bij de gemeente inge-

diend, en zo waar... niet lang daarna lag 

daar ineens die zandhoop. Natuurlijjk 

begonnen ze als eerste bij de hoofd- 

 

Tuinschouwers zien verbeteringen 

 

Straatmakers gemeente  

       renoveren hoofdpad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

jonge  plantjes begieten! De gemeente-

jongens hebben ook het Grünwaldpad 

nog gedaan en het pad langs de sloot-

kant aan de villazijde. Jan de Vreede 

had een paar weken eerder zijn tuinte-

gels aldaar al recht gelegd, dus dat was 

voor hem helaas een overbodige actie! 

 

Het moet gezegd, het pad ligt er weer 

strak bij. De tegels liggen allemaal even 

recht en de tuinbezoekers hoeven nu 

geen schadeclaims, over de bestrating, 

meer in te dienen. 

De foto's zijn gemaakt door Andre Riet-

velt. De straatmakers wilden niet voor 

de camera verschijnen. 

We hopen natuurlijk dat binnenkort 

ook de zijpaden een opknapbeurt kun-

nen krijgen. Wellicht dat de gemeente 

ergens nog 'een potje' heeft. WH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ingang. Met z'n tweeën en soms met 

drie man zwoegden ze, nu eens bij 

hoge, dan weer bij lage temperaturen, 

gestaag door. Elke dag een lengte van 

zo'n drie à vier tuinen. Over de regen 

hadden ze niet te klagen. Dat was voor 

ons tuinders wel anders. Elke dag de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    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 
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Fotowedstrijd 
Momenteel staan de tuinen in volle 

bloei. Neem dus snel een mooie foto van 

planten die nu bloeien. Een zelf gemaak-

te foto insturen kan tot en met 15 augus-

tus a.s. 

Bij het insturen geef je de foto een pas-

sende titel en een korte omschrijving. 

Pas op 29 augustus bij de barbecue zal 

de winnende foto worden bekend ge-

maakt . Elke deelnemer aan de barbecue 

kan indien gewenst een stem uitbrengen 

op de foto die hem/haar het meest aan-

spreekt.   

Denk niet te snel dat jouw foto's niet 

mooi genoeg zouden zijn, want de mees-

te barbecuebezoekers zullen wellicht 

stemmen op de foto die hen het meest 

aanspreekt of die het origineelst uit de 

hoek komt. 

De inzending met het meeste aantal 

stemmen op 29 augustus wint eeuwige 

roem en wellicht een door de vereniging 

beschikbaar gestelde prijs. Dat is nog 

even afwachten. De winnaar zal op de 

barbecuemiddag na de telling direct op 

de hoogte worden gebracht.  

Voorwaarden: de foto moet zelf gemaakt 

zijn en mag niet bewerkt zijn (verkleinen 

mag wel, maar bewerken tot collage, 

kadertje er omheen zetten, niet). 

Deelnemers kunnen hun foto opsturen 

naar: wim.heijsteeg@gmail.com onder 

vermelding van' fotowedstijd 2015'.  

De winnende foto zal een prominente 

plaats krijgen in de a.s. Tuinkrabbels. WH 

 

LET OP      Vrijgestelde leden zijn bij het bestuur  

Werkbeurten vinden plaats op zaterdag.  bekend. 
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met de bovenburen zijn 

we daar weggegaan. 

Het volgende huis had 

geen tuin. Daarom ben 

ik in 1994 op deze tuin 

begonnen. Hij was 

eerst van Bertus Kooij-

man. Er stond al een 

huisje, maar dat heb ik  

verbouwd. Het meeste 

materiaal, dat ik daar-

voor gebruikte, was 

gratis. Mijn vroegere  

werkgever V&D had dat na gebruik niet 

meer nodig en gooide dit weg. Zo heb ik 

in de kantine ook een en ander met dit 

kosteloze materiaal gemaakt.”  

 

Jij bent een zeer actieve en betrokken 

vrijwilliger is mijn indruk. Wat is je moti-

vatie om je in te zetten voor de vereni-

ging. Waar bestaan je “werkzaamheden” 

uit? 

“Ik help graag. Zie het maar als een soort 

liefdewerk. Bovendien kan ik ook slecht 

stil zitten, (met een brede lach) behalve 

tijdens lezen dan. Eén keer per maand ga 

ik ook als vrijwilliger wandelen met ou-

deren uit een bejaardenhuis. Ooit was ik 

met Kerst mee geweest met een rondrit 

en ben er zo ingerold. Verder help ik er 

met van alles en nog wat. Ik beschouw 

het als een soort bezigheidstherapie. Ik 

doe het om wat omhanden te  

hebben, maar wel alleen als ik  

er zin in heb. Op de tuin heb ik  

al vanaf het begin vrijwilligers- 

werk gedaan. Ik heb geholpen  

met het plaatsen van het toe- 

gangshek, het oude en het nieu- 

we pomphok, het timmeren van 

een deel van de inrichting van  

de kantine. (MS: als ik het me  

goed herinner heb ik Aad ook  

zien werken aan het nieuwe  

winkeltje/werkhok en heeft hij  

de naamborden op de tuin ge- 

plaatst). Ik vind het erg jammer dat de 

kaartmiddagen stoppen. Ik vind die mid-

dagen leuk vanwege de contacten en het 

spel zelf. 

 

Je tuin ziet er zeer verzorgd uit. Kun je uit 

de doeken doen hoe je het in het begin 

hebt aangepakt? 

“Ik ben gestart met niks. Vrijwel om de 

hele tuin stonden twee meter hoge  

coniferen. Ik kreeg daar een heel opge-

sloten gevoel van. Als eerste begon ik 

met het verwijderen ervan. Voor wat 

privacy heb ik deels een schutting neer-

gezet.  

Achter het huisje heb ik pruimenbomen  

Als ik op de tuin bezig ben, zie ik Aad 

heel vaak druk bezig met allerlei klus-

sen voor de vereniging: schilderen, 

timmeren, zagen. Zijn tuin ligt er 

meer dan verzorgd bij. Wie is dit 

actieve lid? 

 

MILDRED IN GESPREK MET … 

Aad Vrolijk 

Aad, je bent voor de meeste leden een 

bekende. Maar voor de nieuwe leden  

is het fijn als jij je even wilt voorstellen. 

“Ik ben getrouwd met Wil. Sinds kort ben 

ik met pensioen, maar tijdens mijn werk-

zame leven heb ik verschillende beroe-

pen uitgeoefend. Van origine ben ik tim-

merman. In die hoedanigheid ben ik bij 

V&D als meubelmaker in dienst geweest. 

Later heb ik in de bouw het grovere tim-

merwerk gedaan. Ik ben bij V&D ook 

chauffeur geweest, maar door versleten 

polsen moest ik hiermee stoppen. 

Mijn vrije tijd breng ik veel door met 

lezen. Van de schrijver Ludlum bezit ik 

een hele serie boeken. En natuurlijk tui-

nier ik  graag. Ook schilderen vind ik 

leuk.” (MS: het huisje van Aad hangt vol 

met vrolijke schilderijen van zijn hand). 

 

Hoe  ben je terecht gekomen bij de vere-

niging en wat was de reden. 

“In 1978 ben ik bij ’t Is Altijd Wat begon-

nen op tuin 1. Ik was door een collega 

van mijn vader getipt dat er een tuin vrij 

was. Op die tuin heb ik een huisje ge-

bouwd zonder dat ik over een bouwver-

gunning beschikte. Achteraf heb ik die via 

via toch gekregen. De coniferen, die er 

staan, heb ik ooit geplant. 

De tuin heb ik opgegeven na aankoop 

van een huis met tuin. Maar door ellende  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geplant. Een vroege pruim, de Onta-

rio, en een late, de Reine Victoria. 

Ik hoef geen groenten. Op mijn eerste 

tuin had ik wel groenten, maar voor 

twee personen heb je al gauw teveel. 

Daarom heb ik een siertuin aangelegd. 

Daarin kan ik een beetje rommelen, 

soms barbecueën. De tuin heb ik om 

me er lekker te kunnen ontspannen. 

In de loop van de tijd is de tuin veran-

derd tot zoals hij er nu uitziet.” 

 

Waar heb je op gelet bij de keuze van 

de beplanting? 

 “Oh, daar heb ik helemaal niet over 

nagedacht. Ik heb alles gewoon op 

gevoel gedaan. Ik heb gekocht wat ik 

leuk of mooi vond. Ik kijk op tv graag 

naar tuinprogramma’s met name de 

Engelse om ervan te leren. Daar doe ik 

inspiratie op”.  

 

Wat doe je allemaal om je tuin zo te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krijgen en te houden? 

Zegt nonchalant: “Aan tuinonderhoud 

doe ik heel weinig. Hier en daar snoei-

en en wat onkruid wieden. Ik houd 

het gewoon een beetje bij. Meer 

niet.” 

 

Je hebt een mooie ruime kas. Wat 

kweek je daarin? 

Aad begint enthousiast te vertellen: 

“Ik heb er drie soorten druiven staan, 

de blauwe Frankenthaler, de witte 

Muscatel en een roze soort. Het 

snoeiwerk doet Jan S. voor me. Hij 

heeft daar verstand van. Behalve de 

druiven teel ik tomaten, komkom- 
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Aan het eind van het gesprek geeft Aad 

nog een rondleiding door zijn tuin. 

Geestdriftig vertelt hij daarbij over aller-

lei planten, onder andere over de ver-

schillende soorten Dahlia’s. En trots 

wijst hij op de rand met schoenlappers- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planten, die allemaal van één plant 

afkomstig zijn. In de dagen na het ge-

sprek zie ik Aad bezig met het plamuren, 

schuren en schilderen van de buitenkant 

van de kantine!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakjes vullen  

Hoe de weersomstandigheden ook 

waren in de afgelopen weken, in de 

moestuin moest er van alles gebeuren 

om over enkele maanden weer te kun-

nen oogsten. Thuis had ik in bakjes 

allerlei groenten en bloemen voorge-

zaaid. En ook dit jaar weer keek ik met 

spanning uit naar het moment dat de 

eerste groene puntjes tevoorschijn 

zouden komen. Van een paar mensen 

op de tuin kreeg ik het advies om de 

bakjes na ontkieming van het zaaigoed 

naar de kas op de tuin te brengen. In 

huis krijgen de plantjes te weinig licht 

rondom. In combinatie met te veel 

warmte is dat vragen om lange, slappe 

planten. Dat wil je natuurlijk niet. En 

een advies van ervaren moestuiniers sla 

je natuurlijk niet in de wind. Zodra de 

eerste echte blaadjes aan de plantjes 

zaten, heb ik ze naar de tuin gebracht. 

In een grote plastic bak achterop mijn 

fiets. Best nog een riskante onderne- 

Aad, hartelijk dank voor je tijd en dit 

gesprek. De vereniging boft met jou als 

vrijwilliger! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ming om ze zonder al te veel schade te 

vervoeren. Maar alles is heelhuids over-

gekomen. Wat was ik blij te merken dat 

de kiemplantjes zich in de kas ontwik-

kelden tot stevige exemplaren. Wat een 

verschil met de twee voorgaande jaren, 

toen het van die slappe slungels waren.  

Zo’n kasje met op de grond en op de 

oppottafel bakjes en potjes met plant-

goed vond ik zelf heel “professioneel” 

staan. 

Tomaten, sla, watermeloen, pompoen, 

komkommer, paprika, courgette en 

sluitkolen waren na verloop van enige 

weken wel erg krap behuisd in de kleine 

bakjes. Elk plantje kreeg daarom een 

eigen potje. De bloemen vroegen ook 

om meer ruimte om verder te groeien. 

Ook de zonnebloemen, zinnia’s, Chinese 

asters en lage afrikaantjes heb ik ver-

speend. Een leuk karweitje om te doen 

als het buiten waait en regent. In de kas 

is het lekker warm. 

De tuinbonen, peultjes, prei en bietjes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mers, sla, boontjes en in het voorjaar 

bloemkool. Dat doe ik elk jaar”.  

 

Hoe doe je dat met de teeltwisseling? 

“Oh, daar doe ik niet aan. Alles blijft op 

dezelfde plek. Wel spoel ik jaarlijks aan 

het eind van het tuinseizoen de grond 

door. Bij de start gebruik ik 12-10-18 

kunstmest. Dat wordt snel door de plan-

ten opgenomen. In het najaar na het 

spoelen strooi ik koemestkorrels, wat 

langzaam werkt”. 

 

Wat betekent tuinieren voor jou? 

“Het is een bezigheid en wat ik het aller-

belangrijkste  vind: je komt daardoor in 

contact met anderen.” 

 

Hoe ben je aan je kennis over tuinieren 

gekomen? 

“Het is allemaal begonnen met school-

tuinieren. Ik startte met één tuin. Mijn  

broers hadden ook een tuintje. Later 

kreeg ieder van ons meerdere tuinen en 

uiteindelijk hadden we samen achttien 

tuinen!  

Eigenlijk heb ik het tuinieren van mijn 

ouders meegekregen. Mijn vader had in 

Rijswijk, op de plek waar nu begraaf-

plaats Eijkelenburg ligt, een volkstuin. Als 

jongetje ging ik daar graag naar toe om  

vuurtjes te stoken en te vissen. Ik vis 

nog steeds graag.  Ik vind het jammer dat 

ik dat hier niet in de sloot mag doen.” 

 

Heb je nog een  tip of  advies  voor ons? 

“Als tip wil ik meegeven om hydrokorrels 

door de grond te werken. Daarmee maak 

je de grond losser, luchtiger. De korrels 

verpulveren op den duur. 

Mijn advies is om elk jaar aan het eind 

van het seizoen de grond van de kas goed 

door te spoelen.” 

 

Heb je wel/geen bezwaar tegen plaatsing 

van dit gesprek op de site? 

“Ik heb geen bezwaar tegen plaatsing op 

de site.” 

 

 

 

Ervaringen van een nog altijd lerende moestuinier (15)    Door Mildred Steevensz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u dit leest, is de zomer net aangebroken en hebben we 

de lente achter de rug. Ik weet niet hoe u deze heeft ervaren, maar 

ik vond het voorjaar koud en winderig. Het echte voorjaarsgevoel 

wilde maar niet komen. Het staartje van de lente heeft gelukkig 

veel goed gemaakt met (soms tropisch) zonnige, warme dagen. 

Hopelijk hebben we nu een lange warme zomer in het vooruitzicht, 

waarin we, zittend op ons terras met een glaasje lekkers in onze 

hand, kunnen genieten van onze tuin. Maar natuurlijk zitten we 

vooral met onze handen in de aarde. Een beetje (moes)tuinier houdt van dat gewroet 

in de grond. 

 

Mijn moestuin en ik 
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konden in de bakjes blijven totdat zij zou-

den worden geplant. Die ervaring had ik 

inmiddels. 

 

Bedjes vullen 

En dan breekt het moment aan dat de 

eerste groenten in de volle grond mogen.  

Voor het zover was heb ik wel eerst, tus-

sen voorzaaien en verspenen door, flink 

wat noeste arbeid moeten verrichten: de 

grond omspitten, klonten klein maken 

(en nog eens en nog eens en ….), met een 

flinke laag compost bedekken en koe-

mestkorrels, beendermeel of patentkali 

door de aarde werken, klimrekken voor 

peulen en pompoen plaatsen.  

Maar dan kan het feest toch echt begin-

nen! Week na week vul ik een vak. De 

plantuitjes en knoflook gaan als eersten 

de grond in (niet helemaal waar: de 

vroege aardappel Gloria beet een maand 

eerder de spits af). Tuinbonen, peulen, 

spitskool, rode en witte kool en de sla-

soorten volgen.  

 

Ongeduldig wacht ik tot na de ijsheiligen, 

maar dan mogen de courgettes, suiker-

maïs, pompoenen en kerstomaatjes wor-

den uitgezet. Ook de plukbloemen krij-

gen een plekje. In de kas staan tomaten, 

komkommers, paprika en watermeloen 

keurig in het gelid. Daartussen wurm ik 

ook nog wat ijsbergsla, maar dan kan er 

ook niets meer bij. Had ik me toch seri-

eus voorgenomen me te beheersen en 

van alles maar een paar exemplaren te 

planten. Maar tja, het is zo moeilijk om 

me aan dat voornemen te houden. Niet 

dus, en het kasje staat tjokvol. 

 

Ruimte te kort! 

Dat ik nog veel moet leren blijkt al snel. 

Volgens mijn teeltplan komen de stokbo-

nen als opvolgteelt op de plek waar de 

tuinbonen dan net uit de grond moeten 

zijn. Verkeerde inschatting dus. De tuin-

bonen zijn bijna zo ver dat ze geoogst 

kunnen worden. Maar de planten zitten 

ook nog vol met bloemetjes. Dus denk ik 

dat er nog wel een keer kan worden 

geplukt. Voorlopig is het, wat de tuinbo-

nen betreft, “zitten waar je zit en verroer 

je niet”. Hoe maak je voor de stokbonen 

ruimte in een al overvolle tuin?  

Na veel hoofdbrekens toch een oplossing 

gevonden. Gewoon een rijtje stoeptegels 

wat opschuiven (de stokrozen moeten 

het nu wel met minder plek doen). Daar-

na spitten, klonten klein maken, compost 

erover, bemesten en zie daar, de tuin 

heeft er een kweekbedje bij. Vervolgens 

een wigwam van bamboestokken maken  

en de stokbonen kunnen de grond in. Het 

is alsnog gelukt! 

 
Indringers 

En dan heb ik het natuurlijk over het 

onkruid, dat welig tiert. Tussen de tegels, 

in de kweekbedden, in de kas. Maar nu 

het meeste gewas in de grond staat, kan 

ik me concentreren op het onkruid. Ik 

heb me voorgenomen om elke keer als ik 

op de tuin kom, een bed te wieden of te 

schoffelen. Tot nog toe lukt dit.  

Uitgezaaide vrouwenmantel, vergeet-mij-

niet en wat mos tussen de tegels vind ik 

eigenlijk wel een leuk gezicht. Heermoes, 

haagwinde, kweekgras en distel probeer 

ik zoveel mogelijk eruit te trekken. De 

rest mag blijven. Heeft ook een voordeel. 

De ruimte tussen de tegels is nu opge- 

 

 

Koken met Mildred 
 

Komkommersoep   

ca. 10 borden of 5 kommen 

 

Ingrediënten 

- 2 komkommers 

- 1 courgette 

- 700 ml. Groentebouillon 

- 33 gr. crème fraîche 

- 200 ml. Room (slagroom kan ook) 

- peper en zout naar smaak 

 

 

vuld met groen. Mijn enkels verzwikken 

door de brede kieren, gebeurt hier niet 

meer. 

 

Dunnen 

In het tijdschrift Groei & Bloei lees ik dat 

het tijdstip van appels dunnen is aange-

broken. Dunnen?? Jawel. Om mooie 

grote appels te kunnen oogsten in het 

najaar moet je nu een teveel aan appels 

verwijderen. Aangeraden wordt om één 

appel op de tien à vijftien centimeter te 

laten zitten en de rest weg te halen. Oei, 

ik kan niet de kool en de geit sparen. Of 

ik kies voor veel kleine appels of minder 

maar grote(re) appels. Daar moet ik nog 

een paar nachtjes over slapen. U hoort 

volgende keer wat ik heb besloten.  

Mildred Steevensz 

 

 

 

Bereiding 

- komkommers en courgette met schil 

in grove stukken snijden 

- groentebouillon met de groenten aan 

de kook brengen en laten koken tot 

de groenten zacht zijn 

- crème fraîche en (slag)room toevoe-

gen en kort doorroeren 

- soep pureren met staafmixer of in de 

blender 

- alles weer aan de kook brengen en op 

smaak brengen met peper en zout. 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIES  
 
      Inkoop, winkeltje             
      en materiaalbeheer 
 

      Jan Scherpenzeel 
 

      Bouw en taxatie 
 

      André Rietvelt 
      Jan Scherpenzeel 
      Wim van Vloten 
 

      Tuincontrole 
 

      Theo Zuiderwijk 
      Piet Boers 
      Wim Heijsteeg 
 

      Onderhoud pomp 
 

      Gerard de Cock 
      Jan Scherpenzeel 

 

      Lief en Leed 
 

      Jolanda v.d. Hoeven  
 

      Kascontrole 
 

      Jan de Vreeden  
       
      Vacant (res.) 
 

      Kantinebeheer 
 

       Ruud Smit 
 

       Activiteiten 
 

       Vacant 

 

Korte Krabbels 
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Weerstand 
Brandnetel en waterkers 

Van de topblaadjes van 

brandnetel heb ik laatst thee 

gezet om, zo blijkt uit de lite-

ratuur, dat de weerstand 

verhoogt na de winter. 

Brandnetel kan ook in soep of 

stamppot. Waterkers (ook 

een bloedzuiveraar) smaakt 

naar radijs. Robertskruid 

(eveneens bloedzuiverend) 

kan als thee wor- 

den gedronken.  

Smeerwortel  

(niet innemen  

hoor) kan uitwen- 

dig worden ge- 

bruikt tegen blau- 

we plekken.  

Een tip: wanneer de bloeme-

tjes van een plant hangen is  

 

de plant vaak giftig. Afblijven 

dus! 

 

Brandnetelspinazie 

Sinds Wereldoorlog II zijn vele 

Nederlanders 'fan' van brand-

netels. Mijn opoe leerde me 

de toppen van dit waardevol-

le, ijzerhoudende (on)kruid te 

knippen. De oogst afspoelen, 

op een snijplank hakselen. Een 

uitje in boter glazig fruiten,  

brandnetels er-

bij, water er 

overheen gieten, 

een paar minu-

ten laten koken, 

bloem met kou-

de melk (of wa- 

ter) mengen tot een papje om 

de brandnetelspinazie te bin-

den. Zout erbij, klaar! 
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In De Zelfpluktuin in Oudeschild (Texel) 

is van alles te doen. De gratis toeganke-

lijke prachttuin van Willem en Trudy 

Boersen is niet alleen een groene oase 

waar je doorheen kunt wandelen, in het 

seizoen kun je het lekkerste fruit en de 

mooiste bloemen plukken. Een leuk uitje 

voor het hele gezin! 

 

Heel veel Texeltoeristen doen het, ze 

nemen op vakantie lege jampotjes mee. 

Dan naar De Zelfpluktuin om een portie 

eerlijke en verse aardbeien, frambozen 

en verschillende soorten bessen te pluk-

ken. Om lekker op te eten, maar ook om 

op het vakantieadres zelf jam te maken. 

Wat een leuk souvenir! Tegelijkertijd 

plukken ze zelf een fraai boeket om de 

vakantie nog meer op te fleuren. Kinde- 

ren vermaken zich altijd uitstekend in 

De Zelfpluktuin. De grote zandbak met 

graafmachines is een trekker van jewel-

ste. Anderen zijn uren zoet met de vele 

dieren in de tuin. Kinderen vinden het 

geweldig om te helpen een bakje fruit te 

plukken. 

De vaste Zelfpluktuinbezoekers weten 

dat je op het terras en bij minder weer 

in de kas lekker kunt genieten van kof-

fie, thee en eigengemaakte aardbeien-

taart. Iedereen wil het taartrecept, 

maar dat blijft natuurlijk top secret! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Groot succes zijn de verse vruchtensap-

pen en smoothies. Lekker even bijkomen 

met een glas vol vitamientjes. 

Ook kun je lunchen in De Zelfpluktuin. 

Verse en warme broodjes met verschil-

lende soorten jam, verse aardbeien, kaas  

met daarbij vers geperst vruchtensap of 

een smoothy en koffie of thee. Heerlijk 

toch? 

 

 

 

 

 

Niet alleen trekvogels gebruiken de bes-

sen in Nationaal Park Duinen van Texel 

om nieuwe energie op te doen. Mimi 

Eelman uit De Cocksdorp maakt er de 

heerlijkste dingen van. 

Trek er net als zij eens op uit in de duinen 

en maak uw eigen bijzondere jam. 

 

Duindoorngelei met een scheutje Geluk 

Nodig: 300 gr. duindoornbessen, 250 gr. 

(gelei)suiker, 1 (wild) appeltje, 1 sinaas-

appel en een scheutje Geluklikeur (met 

sinaasappel en cognac) van Wijnhuis 

Oosterend. 

 

Zet de duindoornbessen op met wat 

water en een in stukken gesneden appel-

tje (kan met klokhuis). Kook ze tot de  

 

 

 

 De Zelfpluktuin, Willem en Trudy Boer-

sen, Middellandseweg 4. Oudeschild, tel. 

0222-315.080. Info@zelfpluktuin.nl, of 

www.zelfpluktuin.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

bessen barsten. Pers de massa door een 

zeef en weeg de vruchtenpuree. Doe de 

puree met een gelijke hoeveelheid sui-

ker en het sap en de geraspte schil van 1 

sinaasappel in een pan. Breng aan de 

kook en laat een paar keer opkomen en 

5 à 10 minuten goed doorkoken (tot 105 

graden). Doe eventueel een paar drup-

pels op een ijskoud bordje om te kijken 

of de gelei al dik genoeg is. Giet de gelei 

in hete, gesteriliseerde jampotten, draai 

het deksel erop en keer om. 

 

Tip: 

Bedenk vooral uw eigen smaakmakers: 

kruiden of een scheutje likeur geven een 

unieke twist aan uw jam en gelei. 

 

 

 

 

 

 

 

Korte Krabbels 
De Zelfpluktuin: leuk uitje voor het hele gezin  
 

    Spreekuur Bestuur  
      ATV Houtwijk de Noord 

 

Van 11.00 uur tot 12.00 uur, in elke oneven week 

 

Andre Rietvelt       (2e vz.) week 19      9 mei       week 31      1 augustus         week 43    24 oktober 

 

Theo Zuiderwijk       (2e secr.) week 21    23 mei      week 33    15 augustus  

 

Marijke de Hooge     (1e secr.) week 23      6 juni       week 35    29 augustus  

 

Peter v.d. Hoeven     (1e pennm.) week 25    20 juni       week 37    12 september 

 

Leni Rolff       (2e pennm.) week 27      4 juli       week 39    26 september    

 

Rudolf Smit       (voorzitter) week 29    18 juli       week 41    10 oktober 

 
 

Belangrijke vragen aan de betreffende bestuursfunctionaris graag schriftelijk twee weken tevoren indienen. 
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Recepten uit het wilde keukentje 


