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wers, schilders, slepers en aan-

gevers, kortom de vrijwilligers, al 

bij voorbaat bedankt. Maar het is 

in zo’n snelheid neergezet dat ik 

nogmaals mijn dank moet uit-

spreken voor deze mensen (zie 

ook nu weer (het restant van) de 

foto’s in dit blad). 

 

Snoeidagen 

Het snoeien is redelijk ordelijk 

verlopen waarbij twee dingen 

opvielen. Door dit te accepteren 

door onze buren is er een week 

eerder begonnen met het stor-

ten van snoeitakken en vandaag, 

2 december, merkte ik op dat  

 

iemand het nodig heeft gevon-

den er alsnog een vuilstort van 

te maken. Wie...?, dat stond er 

natuurlijk niet bij. 
 

Ik heb ook gezien dat vele hun 

tuin al voor de wintergereed 

hebben gemaakt, zodat de 

meeste zaakjes verder binnen 

geregeld kunnen worden. De 

meeste ontmoetingen zullen 

Vervolg op blz. 2 
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Er kwam een aantal tuinen vrij 

en deze werden ook snel weer 

aan de man gebracht. Op dit 

moment zijn er nog twee tuinen 

die op een nieuwe huurder 

wachten. Het zou leuk zijn als 

deze ook nog voor de jaarwisse-

ling verhuurd zouden zijn. Ook 

is in deze periode de heer Po-

corni overleden, dit is triest 

voor allen die hem kenden, 

maar vooral voor zijn familie. 

 

Er zijn ook nog positieve dingen 

gebeurd natuurlijk, zoals het 

plaatsen van de nieuwe blokhut 

naast de kantine. Ik had de bou- 

 

In de afgelopen twee maanden is er nog al wat langs gekomen. Ver- 

schillende bestuursleden moesten zich in ziekenhuizen laten behan-

delen voor verschillende aandoeningen en zijn daar gelukkig goed 

uitgekomen. 

   A T V   H O U T W IJ K   D E   N O O R D 
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weken wordt vermeld op de mede-

delingenborden, zoals de kerstbingo en 

de nieuwjaarsreceptie. Inmiddels heb-

ben Jan Scherpenzeel en Bianca en Wim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de binnenkant de   

gebrandschilderde  

ramen het mooist.  

Verder vind ik de  

kerk erg sober van  

binnen. Ik had meer pracht en praal 

verwacht van dé Dom! De tweede dag in 

Oberhausen liet de zon het afweten, 

maar het was droog en niet te koud. 

Deze kerstmarkt is ook heel gezellig en 

wat erg leuk is, is dat er een groot, mooi, 

overdekt winkelcentrum naast is dat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dat een gevolg is van gebrek aan verse 

groenten en vitamines, werd effectief 

bestreden door meegenomen zaden van 

planten te weken en te laten kiemen. De 

voedingswaarde van kiemend zaad 

neemt in enkele dagen spectaculair toe. 

De in de zaden aanwezige enzymen en 

vitamines maken in die korte periode 

weer nieuwe enzymen en vitamines aan, 

die op hun beurt de levensprocessen in 

de plant stimuleren. Koolhydraten, ei-

witten en vetten vallen uiteen en vor-

men nieuwe voedingsstoffen. 

De techniek van het kiemen heeft weinig 

om het lijf. In de eerste plaats heb je 

zaden nodig. Gebruik altijd zaden die 

speciaal voor dit doel zijn geteeld en 

nooit gewoon zaaizaad, want dat kan 

behandeld zijn met chemische stoffen. 

Zelf geteeld zaad is natuurlijk wel goed. 

Er zijn twee technieken, afhankelijk van 

het gekozen zaad. In het eerste geval 

van Vloten de kantine weer in een kerst-

ambiance gebracht, de sfeer moeten we 

er natuurlijk zelf in brengen. Verder 

weet ik niet zoveel meer te melden, dus 

laat ik het hierbij en wens u allen een 

fijne decembermaand toe. Ruud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prachtig is versierd en verlicht! Ik wil wel 

even vermelden dat dit winkelcentrum 

(net als alle winkels in het centrum)  

‘s zondags is gesloten. 

De markten zijn vooral gezellig en een 

groot gedeelte bestaat voornamelijk uit 

eet- en drinkkramen. Ik heb wat foto's 

gemaakt zodat u een beetje een indruk 

krijgt van dit alles.      (foto’s Beppie v.d. Burg) 

 

 

heb je een glazen jampotje, een elastiek-

je, een stukje kaasdoek, vitrage of panty 

en water nodig. Doe een koffielepel zaad 

in de pot en laat dit een nacht weken in 

wat water. Bevestig de volgende och-

tend het doek met een elastiekje als 

dekseltje over de opening en giet het 

vocht door het doekje af. Giet vervol-

gens flink wat vers water in de pot, door 

het doek heen. Even schudden en op-

nieuw afgieten. Laat het potje eventueel 

omgekeerd in een afdruiprek uitdrup-

pen. Herhaal dit elke ochtend en avond. 

Zet de potjes na drie dagen in de ven-

sterbank voor extra licht en de vorming 

van groene kiemblaadjes. Vanaf vijf 

dagen kun je oogsten. Wat je niet 

meteen opeet, groeit gewoon, met een 

dagelijkse spoelbeurt, verder. Het afge-

goten water bevat ook voedingsstoffen, 

je kunt het drinken of verwerken in soe-

pen of sauzen.  Of gebruik het als giet-

water voor de kamerplanten. Het is wel 

belangrijk om elke avond en elke och-

tend de kiemzaden flink te spoelen en 

zorgvuldig te laten uitdruipen. Anders 

ontstaan er vrij snel schimmels en krij-

gen de zaden een muffe geur. Eenmaal 

volgroeid, kunnen de zaden in de koel-

kast worden bewaard. Spoelen hoeft 

dan niet meer, behalve even opfrissen 

voor je ze gebruikt.  

(Vervolg op blz. 11) 
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Vervolg van blz. 1 

vanaf nu wellicht tijdens de kaartmidda-

gen geschieden. Er komen ook nog een 

aantal andere ‘evenementen’ aan waar-

van de data al eerder in dit blad en ook 

in ons verenigingsgebouw al een aantal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is vanuit Den Haag ongeveer drie uur 

rijden met de auto. Het weer zat lekker 

mee, de eerste dag liepen we heerlijk in 

het zonnetje in Keulen. 

In het centrum, onder de Dom zijn er 

twee kerstmarkten en op loopafstand, 

nog steeds in het centrum, zijn er nog 

vier kerstmarkten te bezichtigen.  

Aan de buitenkant van de Dom zie je het 

onvoorstelbaar mooie beeldhouwwerk 

door mensen gemaakt die daar een paar 

eeuwen over hebben gedaan. Ik vind aan 

  

 

Vers van de vensterbank 

KieKieKieKiemmmmgroentengroentengroentengroenten    (1)(1)(1)(1)    
Wie last heeft van groene kriebels in de 

winter, kan vast beginnen met het op-

kweken van kiemplantjes. Niet voor de 

tuin, dat is nog een beetje vroeg, maar 

voor in de keuken. In een paar dagen tijd 

heb je knapperige groenten vol vitami-

nen, vers van de vensterbank. 

 

Groente kweken in de winter is eigenlijk 

niet mogelijk. Het is buiten te koud en de 

hoeveelheid licht is te beperkt. Maar 

binnen is het aangenamer en op de ven-

sterbank, vlak bij het raam, is er net ge-

noeg licht voor een vitaminerijk alterna-

tief: kiemen. 

Het kweken van kiemen en kiemplantjes 

is een oude techniek. Zeereizigers leer-

den de afgelopen eeuwen de heilzame 

werking van kiemen kennen. Scheurbuik 

 

 

KEULSE KERSTMARKT    door Beppie van den Burg 

Zoals bijna ieder jaar zijn Hans en ik, samen met Carla en Gerard, 

weer naar een kerstmarkt getogen. Deze keer was gekozen voor  

Keulen, ook vanwege de beroemde Dom van Keulen die een be- 

zichtiging meer dan waard is! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoekers van Wageningen Universiteit zijn 

bijzonder geïnteresseerd in planten die het 

prima doen op grond die verontreinigd is met 

zware metalen, zoals cadmium en zink. Bioloog 

Mar Aarts vertelde  me dat cadmiumvervuiling 

wereldwijd een groot probleem is. De stof is 

zelfs in kleine hoeveelheden schadelijk voor de 

gezondheid. 

Voor een gewone plant is cadmium net zo giftig 

als voor mensen. Op door cadmium verontrei-

nigde grond groeit dan ook nauwelijks wat. Als 

er planten groeien, dan zullen ze proberen om 

de zware metalen buiten de deur te houden 

door de stof niet met hun wortels op te ne-

men. 

Maar er zijn ook planten die cadmium wel 

opnemen en gek genoeg toch niet doodgaan. 

Comphrena claussinii is zo’n gifdrinker. Hij 

groeit uitstekend op de vervuilde grond rond-

om Braziliaanse zinkmijnen. In het lab troffen 

de onderzoekers cadmium in de bladeren en 

stengels aan. Een interessante ontdekking, om-

dat het betekent dat je zonder afgraven de 

grond kunt zuiveren van zware metalen – een 

methode die fytoremediatie heet. Je moet nog 

wel de geoogste planten afvoeren als chemisch 

afval. En het zuiveringsproces kan wel vijf jaar 

duren. Planten die vervuilde grond opschonen,  >> Lees verder blz. 5, kolom 3 
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dat is natuurlijk fantastisch nieuws. 

Maar als ik dan aan mijn eigen 

voortuintje denk, vraag ik me af of 

mijn groenten ook niet per ongeluk 

de grond aan het reinigen zijn en ik 

salade met zware metalen opdien. 

Een beetje ongerust bel ik plant-

kundige Henk Schat van de Vrije 

Universiteit. Hij wil wel onderzoe-

ken of er metalen in mijn groenten 

zitten. Ik stuur hem een aardpeer 

op. Van deze heerlijke knollen eet ik 

elk jaar kilo’s uit eigen tuin. Stel je  

voor dat het heavy-metal aardperen blijken te 

zijn. 

Maar Henk Schat kan  

me gelukkig gerust- 

stellen: hij heeft geen  

cadmium of lood in de 

aardpeer aangetrof- 

fen. Wel wat zink en  

nikkel, maar zeker niet in verontrustende hoe-

veelheden. Om het te vieren, trek ik er een paar 

uit de grond voor een feestmaal.         • 

Corlijn de Groot 

De aardpeer 
Bij wintergroenten denk je gemakkelijk aan boe-

renkool, lof, spruitjes, koolraap. Maar je vergeet 

misschien wel eens om aan een verrukkelijk 

knolletje te denken dat vanaf de late herfst te 

oogsten is: de aardpeer. Om onnaspeurlijke 

redenen liggen aardperen of topinambours 

nooit bij gewone groentezaken, maar alleen 

maar bij natuurwinkels of biologische groenten-

stallen.  

Ze ogen niet geweldig, klein en knobbelig zijn 

ze. Maar schrik daar niet van! Hun onooglijkheid 

is omgekeerd evenredig aan hun eh, hoe zeg ik 

dat, hun geweldige smaakeigenschappen. Ja. 

Die hebben ze, geweldige smaakeigenschappen. 

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 
 

Hans v.d. Burg (2013) 
 
Kantinemedewerkers 
 

    Hans v.d. Burg  
    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 
 

    Jolanda van der Hoeven  
    Bianca van Vloten 
    Wim van Vloten 

Kunnen planten de grond zuiveren? 

Onverschrokken gifdrinkers 
 

Voor mijn huis is een gemeenteplantsoen en daar doe ik af 

en toe tijdens mijn spit-, groei- en bloeiwerk interessante 

vondsten met het bijhouden van het openbaar groen. Zo 

vond ik al eens verroeste auto-onderdelen. Je vraagt je dan 

gelijk af of de buren ook niet toevallig een accu hebben 

laten leeglopen in de grond, waar ik ook wat groente ver-

bouw. Niet dat de planten klagen, ze groeien en bloeien 

erop los. Dat stelt me enigszins gerust over de bodemkwali-

teit, maar het zegt natuurlijk niks. 

 

 

  

 

 

   De volgende Tuinkrabbels verschijnt eind februari 2014 

 

 
   Het bestuur van atv Houtwijk de Noord en de redactie  
   van Tuinkrabbels wensen alle tuinleden toe: gezellige  
   kerstdagen, een veilige en vreugdevolle jaarwisseling en  
   een heel voorspoedig en gezond tuinjaar in 2014. 
 
 
 
 
 
 

Winterstilte 
 

De grond is wit, de nevel wit, 

de wolken, waar nog sneeuw in zit, 

zijn wit, dat zacht vergrijzelt. 

Het fijngetakt geboomte zit 

met witte rijp beijzeld. 

De boom houdt zich behoedzaam stil 

dat niet het minste takgetril 

’t kristallen kunstwerk breke. 

De klank zelfs van mijn schreden wil 

zich in de sneeuw versteken. 
 

De grond is wit, de nevel wit, 

wat zwijgend toverland is dit? 

Wat hemel loop ik onder? 

Ik vouw de handen en aanbid 

dit grootse stille wonder. 
 

Jacqueline E. van der Waals (1868-1922) 

De Nieuwjaarsreceptie is op 11 januari 2014 in de kantine van 

11.00 tot 13.00 uur. Daaraanvolgend gaat het kaarten van 

start. We rekenen ook nu weer op alle (ook nieuwe) tuinleden. 

Per 1 januari 2014 is het IBAN-nr. van atv Houtwijk de Noord 

NL43 ABNA 0974 2388 80. Wilt u hier rekening mee houden. 

De penningmeester ziet graag dat de contributie over 2014 

voor 31 december a.s. wordt voldaan. 
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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! 

 

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 



 

  

De natuur als leerschool 

Het eerste jaar als hobbytuinder is om-

gevlogen. Met vallen en opstaan heb ik 

veel geleerd van de successen en de mis-

sers. Het was een boeiend leerproces.  

Bij de start was het meteen raak. De eer-

ste les diende zich meteen aan: wees 

niet ongeduldig en eigenwijs en bewerk 

de grond pas als die droog is (maar ook 

weer niet te droog, bleek later in het 

jaar) en laat hem met rust bij regen. Dat 

spaart energie en je rug. Want klei: wat 

kleeft dat goedje! 

 

Strooien, strooien, strooien… 

Een tweede les was: begin op tijd met 

binnenshuis voorzaaien. Hou daarbij het 

zaaischema in de gaten. Hoewel dat 

kennelijk ook niet alles zegt, want een 

koud voorjaar kan dat schema grondig  

overhoop halen. Royaal zaaien is niet 

 

altijd nodig, want je hebt 

gauw teveel van een ge- 

was (zo wist ik me geen  

raad met het overschot  

aan tomatenplantjes;  

weggeven lukte niet,  

want ook anderen bleken daarvan te-

veel te hebben). En het verspenen van 

te dicht op elkaar groeiende kiemplant-

jes is een monnikenbaan. Dat doen we 

dus niet meer. 

 

Eerlijk zullen we alles delen… 

Een derde les was dat ik de tuin deel 

met diertjes van allerhande soort, groot, 

klein, kruipend en vliegend, zichtbaar en 

onzichtbaar. Wat zij met mij gemeen 

hebben is dat zij dol zijn op wat ik in 

mijn tuintje laat groeien en bloeien. 

 

>> Lees verder blz. 7, kolom 1 

Ervaringen van een beginnende moestuinier (6)                Door Mildred Steevensz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoor de wind waait … 

Het is 5 december en een storm teistert de Nederlandse kust. Geen weer voor de tuin, 

dus voor het heerlijke avondje een aanvang neemt, is er even tijd de balans op te 

maken van mijn eerste jaar als moestuinier en om me over te geven aan wat over-

peinzingen. 
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Mijn moestuin en ik 

>>   In Engelse recepten heten ze vaak 

Jerusalem artichoke en dat Jerusalem 

slaat nergens op, maar artichoke wel: ze 

hebben een artisjokachtige smaak. Maar 

dan opgeslagen in een soort fluffy aard-

appel. Die geen aardappel is hoor, aard-

peren zijn van een heel andere familie, 

het zijn knollen van zonnebloemachtige 

planten die ook nog eens leuke gele 

bloemen geven. Dus wie een tuin heeft, 

doet er goed aan een paar aardperen te 

planten dit voorjaar. 
 

Bij aardpeerrecepten wordt trouwens 

wel vaak voor een nare eigenschap van 

de knolletjes gewaarschuwd: ze kunnen 

winderigheid veroorzaken. Dat is min-

der. Maar daar staat wel tegenover dat 

ze heel erg gezond zijn en barstensvol 

kalium en ijzer en vitamine B1 zitten. 
 

Koop ze nu maar gewoon eens. Schil ze. 

En maak er dan bijvoorbeeld puree van 

die heel goed smaakt bij coquilles die in 

een plakje ontbijtspek zijn gewikkeld en 

gebakken tot het spek krokant is en de 

coquilles zacht. Eventueel het pannetje 

deglaceren met een klein beetje balsa-

micostroop (zie je tegenwoordig overal 

staan, van die plastic flesjes, ‘balsami-

coglaze’ staat erop. Een wondermiddel  

 

    >> Lees verder blz. 7, kolom 3 
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>>    Soms vind ik dat OK (meesjes die 

zaadjes uit de zonnebloemen pikken, 

vlindertjes, bijtjes en andere insecten 

die ronddartelen en rondvliegen), soms  

maakt me dat ronduit chagrijnig als het 

beetje sla en andere bladgroenten, wat 

er staat, plotseling alleen maar uit kale 

nerven bestaat en de kolen op een ga-

tenkaasje lijken. Maar goed, een beetje 

hobbytuinder moet daar tegen kunnen 

heb ik besloten. 

 

Oh, kom er eens kijken … 

Een vierde les is: wat te doen met al het 

geoogste (behalve direct consumeren 

natuurlijk). Er wordt gezegd wie wat 

bewaart heeft wat, maar de appeltjes, 

netjes opgeslagen in dozen in de kelder, 

denken daar anders over. Meende ik tot 

na de winter appeltjes te kunnen eten, 

moet ik ervaren dat de bewaarperiode 

flink korter is en er wekelijks moet wor-

den gecontroleerd hoe zij erbij liggen. 

Dat betekent in rap tempo allerlei re-

cepten waarin appels voorkomen, uit-

proberen. Ik ben, nu er op de tuin niet 

veel meer valt te doen, druk bezig met 

het steriliseren van glazen potten en het 

maken van appelchutneys en dito com-

pôte. Manlief vindt gedroogde appeltjes 

lekker en houdt zich daarmee bezig. Uit 

delen is ook fijn. En uiteraard worden 

 

 

Koken met Mildred 
 

Groenteterrine met kaviaarsaus  

voorgerecht voor 8 personen 

 

Een (lekker èn gezond) voorgerecht voor een 

feestelijk etentje. Het kan van tevoren ge-

maakt worden en is gemakkelijk te bereiden.  

 

Ingrediënten: 

250 gram broccoli, vers of diepvries 

400 gram worteltjes (winterpeen kan ook) 

400 gram knolselderij 

Zout 

Versgemalen peper 

3 theelepels maïzena 

3 eieren 

1 ½ dl melk 

Boter voor het invetten 

 

Saus: 

3 dl crème fraîche 

1 potje roze imitatiekaviaar 

 

Bereiding: 

• De oven op 175  graden Celsius voorver-

warmen. De broccoli schoonmaken, de wor-

teltjes schrappen en de knolselderij schillen.  

 

>>  voor het opkrikken van sauzen.)     

Wat ook kan met die aardperen, is 

doen wat Jane Grigson doet in haar 

ondergewaardeerde groentenkook-

boek: ze ongesneden kort koken tot ze 

net gaar zijn (5 minuten), ze dan in 

dunne plakjes snijden, vinaigrette er-

over en daaroverheen Hollandse garna-

len en royaal peterselie en bieslook. 

Een mooi voorgerechtje, makkelijk ook, 

en verrassend van smaak. 

 

Nou ja, als je van plan bent om die gar-

nalen zelf te pellen, duurt het wel weer 

even. Maar hier en daar zijn ook gepel-

de garnalen te koop die níét eerst naar 

Polen of Marokko geweest zijn maar 

‘huisgepeld’ zijn. (Al die rare woorden 

met ‘huis’ in de culinaire wereld: huis-

gerookt, huisgemaakt, huisgedraaid.) 

Hoe dan ook, die onbereisde garnalen 

zijn te herkennen aan hun licht naar het 

oranje zwemende kleur - zo zien garna-

len eruit als ze vers zijn. Niet grijs. 

 

En een elegant soepje is natuurlijk ook 

te maken van de aardpeer. Ik maak dat 

graag met doperwtjes, vanwege de 

fantastische groene kleur. 

 

Aardperen-erwtjessoep 

(4 personen) 

1 kleine ui 

25 gr. boter 

1 pond aardperen 

1 l groente- of kippenbouillon 

200gr. (diepvries) doperwtjes 

gehakte peterselie  

 

Schil de aardperen en snijdt ze in stuk-

jes. Snijd het uitje fijn en smoor dat in 

de boter. Doe zout, de aardperen en de 

erwtjes erbij, schenk de bouillon erbij 

en kook ongeveer 15 minuten. 

Als de groenten gaar zijn, gas uit en 

alles pureren met een staafmixer of in 

een keukenmachine. Bestrooi met pe-

terselie en versgemalen peper. Geef 

eventueel geroosterde driehoekjes 

witbrood bij deze soep. Voor nog meer 

elegantie.   • 

 

dagelijks een paar appeltjes 

uit het vuistje gegeten. 

Taarten bakken lijkt me ook  

wel wat, maar dan geldt: elk pondje gaat 

via het mondje. En met de december-

feesten in het vooruitzicht is dat toch al 

een ‘probleem’.  

Ook de diepvries biedt uitkomst. Want 

behalve appels is er een voorraad bietjes, 

pepertjes en courgette, waarvan ik nu 

even niet weet wat ermee te doen. Wat 

is het toch leuk om zo nog van je tuin te 

kunnen eten als het seizoen al voorbij is! 

 

De finale  

Hoewel ik momenteel erg geniet van het 

bezig zijn met het verwerken van de 

oogst, moet er op de tuin ook worden 

opgeruimd. Het leeghalen van de kweek-

bedden stemt me wat weemoedig. De 

tuin heeft me zoveel gegeven en nu gooi 

ik de plantenresten op de composthoop. 

Zo van: jullie rol is uitgespeeld, het is 

afgelopen. Het voelt een beetje als ver-

raad. Het is moeilijk om afscheid te ne-

men van het tuinseizoen. Maar wat zeur 

ik! Het opruimen van de bedden bete-

kent immers niet het in de steek laten na 

bewezen diensten, maar gewoon een 

voorbereiding op een nieuw tuinseizoen! 

Dus ga ik nu zonder schuldgevoel driftig 

aan het spitten en wens ik iedereen een 

goed en gezond 2014 toe met heel veel 

tuinplezier!                

Mildred Steevensz 
 

 

 
 

 

De groenten klein snijden en afzonderlijk in 

kokend water met zout ca. 15 minuten koken. 

De knolselderij 5-10 minuten langer laten 

koken. 
 

• De groenten afgieten en afzonderlijk pure-

ren met de staafmixer. 
 

• Elke groente mengen met zout, peper, 1 

theelepel maïzena, 1 ei en ½ dl melk. 
 

• een terrinevorm of cakeblik beboteren. 
 

De helft van de broccolipuree over de bodem 

verdelen, daarover in lagen eerst de knolsel-

derijpuree en vervolgens de wortelpuree 

scheppen en het geheel afdekken met de rest 

van de broccolipuree. De vorm met alumini-

umfolie afdekken en in een braadslede, die 

voor de helft gevuld is met heet water zetten 

en in ca. 60 minuten in de oven gaar bakken. 

De terrine in de vorm laten afkoelen (en tot 

gebruik in de koelkast bewaren). 
 

• De crème fraîche en de roze imitatiekaviaar 

door elkaar roeren. 
 

• De terrine in plakken snijden en op een 

bordje met wat (gemengde) sla en partjes to-

maat garneren. De saus er apart bij serveren. 

 

 

 



8               Tuinkrabbels   -   Jaargang 3, nummer 6   -  nov.-december 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 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Willen jullie je even voorstellen en vertel-

len wat jullie doen in het dagelijks leven? 

Wij zijn Tineke en Johan van der Berg. 

Momenteel genieten we van ons pen- 

sioen. We verdelen onze tijd tussen onze 

tuinen en ons vakantiehuis met boom-

gaard van ca. 4000 m² te Assen. In de ser-

re thuis verzorgt Tineke ook planten. Zij 

staat verder drie oudere dames bij in het 

kader van haar vrijwilligerswerk. Johan 

doet vrijwilligerswerk (met name juridi-

sche en administratieve bijstand) voor  

allochtonen. Eenmaal in de week dansen 

we met een clubje, wat heel leuk is. We 

doen aan stijldansen en linedansen. Al 

met al hebben we het druk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie hebben op heel wat plekken ge-

woond voor jullie in Den Haag neerstre-

ken. Wat was de reden? 

De jaren in en vlak na de Tweede We-

reldoorlog waren turbulent. Mede als 

gevolg hiervan zijn we diverse malen 

verhuisd. Tineke heeft wel zeven verschil-

lende lagere scholen bezocht. Ze is ten-

minste twaalf maal verhuisd in haar le-

ven. Johan heeft het wat rustiger aange-

daan. Hij komt slechts uit op negen ver-

huizingen.  

Tineke: 

Ik ben in 1938 in Den Helder geboren. In 

mei 1940 is het ouderlijk huis door hevige 

Duitse bombardementen verwoest en 

ben ik met mijn ouders gevlucht naar 

Leerdam, waar we de oorlogstijd zijn 

gebleven. Het met Manus de veerman 

dagelijkse overvaren van de rivier De 

Linge om naar school te gaan staat me 

nog helder voor ogen. Manus heeft me 

niet alleen dagelijks overgevaren, maar 

ook een keer gered van verdrinking. Trou-

wens, je ouders letten toen helemaal niet 

zo op je. Je scharrelde in je vrije tijd ge-

woon op straat. 

Na de oorlog ging mijn vader weer in ac- 
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dienstplicht en opleidingen zijn we in 

1960 getrouwd  en in een boerderijtje in 

Assen gaan wonen (1960-1964). Daar 

hielden we koeien. Johan is opgegroeid 

op een boerderij en de link met het zelf 

gaan werken in de agrarische sector lag 

voor de hand. Met name Tineke zorgde 

met veel liefde voor de dieren en de 

groentetuinen. Verder werkten we op 

een fruitbedrijf (10 ha) van onze moe-

der dat vlak bij ons boerderijtje lag. In 

1964 zijn we naar West-Duitsland geë-

migreerd, waar we ook een boerderij 

hadden. Mede door de geringe moge-

lijkheden om in de agrarische sector 

vooruit te komen, zijn we in 1969 terug-

gekeerd naar Nederland. In Den Haag 

vond Johan een baan als ambtenaar. In 

die baan was er voldoende tijd om een 

avondstudie economie aan de Erasmus 

Universiteit te volgen en af te ronden. 

 

 

 

 

 

Wanneer en hoe zijn jullie lid geworden 

van  Houtwijk de Noord? 

Toen Tineke via via in contact kwam 

met tuinders op Houtwijk de Noord was 

ze verkocht en huurde zelf een tuin (nr. 

89) in 1998. Het juiste jaar is omstreden. 

Er is een kwitantie die 1989 aangeeft.  

Later is tuin nr. 89 ingewisseld voor tuin 

nr. 104 en tuin nr. 105, waar we nu 

tuinieren.  

 

Wat inspireert jullie bij het tuinieren? 

Onze inspiratie voor de tuinen is twee-

ledig, plezier in het buiten werken en 

tuinieren is ontspannend en gezond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan, je hebt een bepaalde opvatting 

over hoe je de grond moet bewerken en 

gezond houden. Kun je die met ons 

delen? 

Door de beworteling van sterke planten 

zoals bonen, courgettes, tomaten, pa-

prika´s en pompoenen wordt de grond 

diep doorworteld/losgemaakt. We heb-

ben de indruk dat hierdoor spitten min-

der noodzakelijk is. Een bijkomend voor-

deel is dat er geen slakken in de holtes 

van de gespitte grond overwinteren of 

wegkruipen.            Lees verder op blz. 13 

 

 

tieve dienst bij de Marine. 

Na een tussenperiode in 

Schiedam verhuisde het 

gezin naar Nederlands In-

dië (Soerabaja). De reis er- 

heen was een hele beleve-

nis. De boot, het luxueuze 

passagiersschip de Willem 

Ruijs, deed er bijna een 

maand over. Port Said  

werd aangedaan, waar de Egyptische 

jongens naar muntjes doken, die we in 

het water gooiden. De vaart door het 

Suezkanaal was ook om nooit te verge-

ten. Aan beide zijden van het Suezkanaal 

was alleen maar zand (woestijn). In 2004 

ben ik in Egypte geweest en het zand 

bleek nu omgetoverd in vruchtbare lan-

derijen, opgehoogd met slib uit het Suez-

kanaal! Na het onafhankelijk worden van 

Nederlands Indië (1950) is ons gezin 

teruggekeerd  

met een troepen- 

transportschip,  

de Sibajak. Dat  

was afzien in ver- 

gelijking met de Willem Ruijs. Slapen in 

hangmatten en gemeenschappelijke 

douches. Terug in Nederland heb ik 

Johan op de lagere school ontmoet. We 

zaten op ons twaalfde jaar in dezelfde 

lagere schoolklas in Kethel, een dorpje 

bij Schiedam. 

Johan: 

Ik had een gezapig leventje op de boer-

derij van mijn ouders in Kethel.  

Tineke: 

Ik heb een Hbo-opleiding mode gevolgd. 

Na mijn trouwen met Johan heb ik veel 

aandacht besteed aan de opvoeding en 

coaching van onze twee zonen. Daar-

naast ben ik steeds als onbezoldigd vrij-

williger werkzaam geweest als ouderen 

in de buurt een beroep op mij deden. 

Deze activiteiten doe ik nog steeds. 

Johan: 

Al in de jaren zestig van de vorige eeuw 

moest je als ondernemer of werknemer 

heel mobiel zijn, wat inhield dat je vaak 

moest verhuizen. Ook moest je kunnen 

switchen tussen werkzaamheden. Ik heb 

acht verschillende werkzaamheden ver-

richt en dito banen gehad. En last but not 

least moest je je bijscholen.   

 

Uit een gesprek met Tineke bleek, heel 

verrassend, dat jullie een hele geschie-

denis van leven op het platteland achter 

de rug hebben. Hoe is dat zo gekomen 

en hoe hebben jullie dat beleefd? 

Samen: 

Na het afronden van Johans militaire 

 

Johan en Tineke zijn al lang lid van de vereniging. 

Zij oefenen hun hobby uit op tuin 104 en 105. 

Voordat zij lid werden van de vereniging hadden 

zij al een hele geschiedenis van werken in en met 

de natuur achter de rug. Zij doen beurtelings ver-

slag. Een boeiend verhaal van een actief echtpaar.  

 

MILDRED IN GESPREK MET … 

Johan en Tineke van den Berg 

 

 

 

Willen jullie je even voorstellen en vertel-

len wat jullie doen in het dagelijks leven? 

Wij zijn Tineke en Johan van den Berg. 

Momenteel genieten we van ons pen- 

sioen. We verdelen onze tijd tussen onze 

tuinen en ons vakantiehuis met boom-

gaard van ca. 4000 m² te Assen. In de ser-

re thuis verzorgt Tineke ook planten. Zij 

staat verder drie oudere dames bij in het 

kader van haar vrijwilligerswerk. Johan 

doet vrijwilligerswerk (met name juridi-

sche en administratieve bijstand) voor  

allochtonen. Eenmaal in de week dansen 

we met een clubje, wat heel leuk is. We 

doen aan stijldansen en linedansen. Al 

met al hebben we het druk. 



10              Tuinkrabbels   -   Jaargang 3, nummer 6   -   nov.-december 2013 

 

is het nog lang niet. Ook niet voor de 

talloze kevertjes, kokerjuffers, libellen- 

larven, vissen en amfibieën. Hun koud-

bloedige lichamen zijn net zo kil als het 

water. Onbeweeglijk hangen mijn goud-

visjes diep weggescholen in het vijver-

tje. De groene kikkers van het afgelopen 

jaar zitten blijkbaar ook in de modder-

bodem en ademen alleen nog door hun 

huid. Voor padden en salamanders hoef 

ik niet in de vijver te zijn. Ze overwinte- 

ren op het land. Als de vorst wat stren- 

ger wordt, kruipen ze steeds 

dieper in de grond, soms wel 

tot een meter diep. Ze kunnen 

zich zelf ingraven, maar gebrui-

ken liever gangen van mollen 

en woelmuizen. 

 

Meest beschutte plekken 

Mijn klimophaag biedt mijn 

mereltje beschutting. Op de 

eerste mooie dagen in februari 

hoor ik een ander fluitje in de  

klimop. Het winterkoninkje laat  

zelfs hartje winter af en toe brutaal zijn 

schetterliedje horen. Hij besteedt het 

grootste gedeelte van de dag aan het 

zoeken naar het steeds schaarser wor- 

 

 

 

 

 

dende levende voer. Het bruine vogeltje 

met opgewipt staartje is zo klein dat het 

nauwelijks vet kan opslaan en dus zijn 

de lange, koude winternachten extra 

spannend. Alleen voor winterkoninkjes 

die ’s nacht weinig energie verliezen is 

er een nieuwe dag. Daarom zoeken ze 

de meest beschutte plekjes op: gescho-

ren coniferen, klimop, jeneverbes. Hoe 

dichter het takkenwerk, des te minder 

wind. Verbluffend hoe het op één na 

kleinste vogeltje uit onze streken ge-

noeg dierlijk voedsel weet te vinden om 

de hele lange winter te doorstaan. 

 

Valfruit 

In een heleboel tuinen lagen in de herfst 

nog valappels en -peren. Lijsters en mijn 

merel genoten ervan, maar eind novem-

ber was alles op en moesten ze zich ver-

der met bodemdieren redden. Eerst de 

wormen uit het gazon, later, na de 

vorst, zag je ze tussen de struiken schar-

relen. Met felle rukjes gooiden ze afge-

vallen blad opzij om te zien of er iets 

eetbaars onder zat. Maar nu met de 

sneeuw kunnen ze ook daar niet meer 

 

 

 

 

 

 

 

terecht. Het blad is onbereikbaar en ze 

zijn nu helemaal afhankelijk van de 

voederplank en van de bessen. De lek-

kerste bessen zijn al in de herfst opgege-

ten, dus pikken ze nu aan het minder 

smakelijk fruit. Wie dus lang van kleuri-

ge vruchten in zijn tuin wil genieten, 

plant het beste heesters met bessen die 

vogels niet lekker vinden. En gek genoeg 

is dat ook de beste methode om de 

vogels echt de winter door te helpen. 

Want als de grond lang door sneeuw 

wordt bedekt, kunnen ze zich nog net 

met die vieze bessen redden. Honger 

maakt ook voor vogels rauwe bessen 

zoet. Sommige van die vruchten kunnen 

pas worden verteerd als ze bevroren zijn 

geweest. 

 

De maanden januari en februari zijn 

voor de vogels het zwaarst. Toch krijgt 

de zon geleidelijk meer kracht. Omdat 

de zon nog zo laag staat, schijnt hij in 

een kleine hoek op de sneeuwvlakte en 

ketst af zonder er vat op te krijgen. 

Maar waar een rand overeind staat, 

dringt de zon wel krachtig door en smelt 

de sneeuw. Het smeltwater op de arm-

leuning van mijn tuinbank begint al te 

verdampen. Het duurt niet lang meer of 

de zon zal de tuin uit haar winterslaap 

wekken. Tegen schuine zuidoevers smelt 

de sneeuw. Daar komen de eerste 

bloempjes van klein hoefblad al in fe-

bruari boven de grond. En heel veel 

andere planten maken zich intussen op 

voor de nieuwe lente, lang kan het niet 

meer duren...  

 

Dat was echter in winter 2012-2013.  

We krijgen nu eerst nog winter 2013-

2014, veel zal in deze winter hetzelfde 

zijn, maar ook nu kijken we al weer uit 

naar een heerlijk tuinseizoen in 2014.   

 

Goede winter- en feestdagen gewenst!

     

 

 

 

 

 

 

Column             Wachten op het voorjaar 

De wintertuin 
 

Het is volkomen stil. De wolken die het 

dikke pak sneeuw brachten, zijn verdwe-

nen. Traag trekt de laagstaande zon zijn 

korte baantjes door de ijzige lucht. Er is 

geen wind. Niets beweegt in mijn bevro-

ren tuin. En toch is er leven. Toegedekt of 

weggekropen wachten planten en dieren 

op de lente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben het vorig jaar allemaal mee-

beleefd. Na de sneeuw die meestal ’s 

nachts viel, is mijn tuin bedekt met een 

dikke laag luchtig wit, die alle geluiden 

dempt. Er overvalt me een ge- 

voel van eenzaamheid. Geen  

enkel spoortje in de sneeuw,  

geen actieve tuinders, pure  

stilte. Als even later een merel  

– ik denk eigenlijk dé merel die me in 

zomer en najaar op de tuin gezelschap 

hield – op een takje landt en er randjes 

wit afstoot, kijk ik opgelucht omhoog. 

Gelukkig, ze zijn er nog, de dieren en de 

planten. 

Het ijs op mijn vijvertje draagt me onder 

zwaar gekreun en als ik met mijn hand-

schoen de sneeuw wegschuif, kijk ik door 

een ruit van bevroren water in het zwart. 

Is daar iemand? De planten die in de 

zomer de waterspiegel bedekten zijn ver-

dwenen. Net zoals de loofbomen op het 

land, verliezen heel wat waterplanten 

hun blad. De waterlelie verslijmde toen 

het kouder werd. En waar bleef de kik-

kerbeet, dat zomers met zijn kleine 

blaadjes het wateroppervlak bedekt?  

Tussen het blad vormden zich in de na-

zomer knoppen die op langgerekte kap-

pertjes leken. Toen de plantjes tegen de 

herfst verteerden, zakten de knoppen 

naar de vijverbodem en daar wachten ze 

nu op de lente. Tegen de tijd dat het 

water warmer wordt, stijgen ze plots 

naar de oppervlakte, waar ze zich tot 

jong kikkerbeet ontvouwen. Maar zover 

 

 

REDACTIONEEL            door Wim Heijsteeg 
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Vers van de vensterbank 

KieKieKieKiemmmmgroentengroentengroentengroenten    (2)(2)(2)(2)    

Bij de tweede techniek gebruik je een 

ondiep schaaltje. Leg daarin een laagje 

keukenpapier en maak dat licht vochtig. 

Zaai op het papier de zaden vrij dicht en 

houd het papier de volgende dagen een 

klein beetje vochtig. Na ongeveer vijf 

dagen kun je de jonge, rechtop groeien-

de kiemplantjes afsnijden en opeten. 

De groeikracht verschilt van zaad tot 

zaad en hangt uiteraard ook af van de 

temperatuur. Het gaat het snelst als je 

het zaad de eerste dagen op een redelijk 

warme plaats zet (het mag er vrij donker 

zijn) en de volgende dagen in de koelere 

vensterbank. De groei gaat dan wat 

langzamer en je kunt over een lange 

periode oogsten. 

De keuze aan zaden is vrij uitgebreid en 

de smaken zijn heel verschillend: van 

neutraal tot kruidig en pittig. Voor de 

eerste kiemmethode (zie blz. 2) komen 

onder andere radijs, alfalfa, fenegriek, 

linzen en prei in aanmerking. 

• Radijs kiemt snel en gemakkelijk. Na 

drie tot vijf dagen kun je oogsten. De 

kiemen zijn eetbaar als ze tussen 2 en 5 

cm lang zijn. Ze smaken min of meer 

hetzelfde als de knolletjes uit de grond. 

De grote hoeveelheid vocht in de kiem-

plantjes maakt ze pittig en zacht tegelijk. 

Radijs groeit snel, laat de plantjes niet 

ouder worden dan zeven dagen. 

• Alfalfa of luzerne is sappig en heeft een 

neutrale slasmaak. Het duurt vier tot zes 

dagen voor de plantjes 2 tot 5 c, lang 

zijn, maar je kunt ze ook langer laten 

doorgroeien. 

• Fenegriek heeft een kruidige smaak, 

met een zweem van kerrie. Kiemen van 

3 cm zijn ideaal. Als je ze langer laat 

groeien, worden ze een beetje bitter. 

• Linzen kiemen snel. Ze vormen korte, 

eiwitrijke scheutjes. Het eiwit in de 

kiemplantjes is trouwens veel beter 

verteerbaar dan bij volgroeide gedroog-

de linzen. 

• Hetzelfde geldt voor sojabonen, waar-

van vooral de kleine groene taugéboon-

tjes populair zijn. Eet ze na drie dagen 

vóór de kiemblaadjes te voorschijn ko-

men. Zowel linzen als sojabonen, allebei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je nog experimenteren met boekweit, 

haver, tarwe, erwten, kikkererwten, 

pompoenpitten, allerlei soorten bonen 

en lijn- en sesamzaad. De meeste ge-

kiemde zaden kun je rauw eten, erwten 

en bonen worden meestal eventjes 

gekookt. Spoel de zaden voor gebruik 

nog even af. De soms storende zaad-

vliesjes komen dan bovendrijven of 

zinken juist, zodat je ze gemakkelijk kunt 

verwijderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gereedschap onder de juiste hoek over 

een wetsteentje. Als je dit vaak doet, is 

slijpen zelfs helemaal overbodig. Er zijn 

ook handige wetsteentjes, waarin heel 

fijn diamantgruis is verwerkt. Deze heb-

ben een grove en een fijne kant. De 

grove kant is voor het slijpen en de fijne 

kant voor het wetten. Dergelijke wet-

steentjes zijn voor het slijpen van klein 

gereedschap eigenlijk beter dan het 

slijpsteen. Gebruik voor een optimaal 

resultaat bij het werken met een wet-

steentje wat water. 

Bij al het slijpwerk is het belangrijk dat 

er onder de juiste hoek wordt geslepen. 

Bekijk het gereedschap goed om te 

beoordelen waar de scherpe kant zit, 

alleen die moet worden geslepen. Slijp 

het gereedschap onder dezelfde hoek  > 

peulvruchten, kiemen het best in een 

donkere ruimte. 

• De zaden van prei vormen minuscule 

preischeutjes met corresponderende 

smaak. Preikiemen vragen wat meer 

geduld, het duurt zo’, tien dagen voor-

dat je ervan kunt oogsten. 

• Bij rodekool verschijnen de rode 

kiemplantjes na circa vijf dagen. Broc-

coli is aangenaam zacht. Ook hier her-

ken je de smaak van de groente in de 

zaden terug. 

 

Bij de tweede groep, gekiemd op voch-

tig keukenpapier, staan tuinkers en 

mosterdzaad voorop, klassiekers die 

ook overal te koop zijn. Maar zelf kwe-

ken is uiteraard veel leuker! Probeer 

ook de populaire rucola of raketsla eens 

op deze wijze te kweken. Daarnaast kun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderhoud van tuingereedschap 

bestaat voornamelijk uit slijpen en 

smeren. Slijpen doe je voor je eigen 

plezier: met scherp gereedschap werk 

je gemakkelijker en sneller. Dat geldt 

voor snoeischaren, maar ook voor spa-

den en schoffels. De laatste twee wor-

den vaak gebruikt, maar zelden gesle-

pen. Alle gereedschap dat beweegt of 

ergens lagers heeft, moet van tijd tot 

tijd gesmeerd worden met olie. 

 

Slijpen 

Het slijpen van spades, batsen, schof-

fels en hakken is heel eenvoudig. Het 

gaat goed met een grove vijl. Zet het 

gereedschap klem, bijvoorbeeld in de 

bankschroef, en vijl de rand scherp. 

Sneller gaat het met een elektrische 

slijpsteen. Het slijpen  

van klein handgereed- 

schap, zoals een snoei- 

schaar of een tuinmes, is 

wat lastiger, maar met  

enige oefening goed te  

doen. Bijvoorbeeld met  

een natslijpsteen die in  

een waterbad draait. De  

‘finishing touch’ na het  

slijpen bestaat uit wet- 

ten. Daarbij wrijf je het 

Gereedschapsonderhoud 
 

Goed gereedschap is duur, dat geldt ook voor tuingereedschap. Het loont beslist de 

moeite het goed te onderhouden. Het gereedschap gaat daardoor veel langer mee 

en het werkt ook een stuk prettiger. Naast schoonmaken, draait het in feite om 

slechts twee handelingen: smeren en slijpen. 
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>  en maak bij voorkeur ronddraaiende 

bewegingen. Slijp altijd aan één zijde van 

het mes. Kooimaaiers kun je beter door 

de vakman laten slijpen, die heeft er een 

speciale machine voor. 

 

Smeren 

Al het gereedschap dat beweegt of la-

gers heeft, moet je van tijd tot tijd sme-

ren met olie. Alleen als de lagers van 

nylon zijn, worden ze ‘gesmeerd’’ met 

water. Met olie bestrijd je roest en be-

perk je de wrijving van metalen delen. 

Gesmeerd gereedschap werkt lichter en 

gaat veel langer mee. Spuit daarom 

tijdens het knippen van een lange haag 

af en toe een druppeltje olie op het 

draaipunt van de schaar. Ook gereed-

schap dat niet beweegt, zoals een spade, 

hark of schoffel, is gebaat bij regelmatig 

invetten. Het staal, dat vaak in vochtige 

grond gebruikt wordt, roest snel. Je kunt 

de olie opbrengen met een doekje of 

kwastje, nog handiger is een spuitbus of 

een vloeistofspuit op perslucht. 

 

Ander onderhoud 

• Machines zitten meestal met bouten  

 

 

 

 

 

Herfst 

Blijf in de herfst alert op onkruid en haal 

het weg zodra het verschijnt. De najaars-

tuin kan heel aantrekkelijk zijn, vooral 

met grassen en laatbloeiers. Dahlia’s, 

eenjarigen en chrysanten blijven mooi 

tot de eerste nachtvorst een eind maakt 

aan de bloei. De knollen moeten dan 

gerooid, gedroogd en op een vorstvrije 

plaats tussen turfstrooisel bewaard wor-

den. Controleer ze regelmatig en haal 

geschimmelde exemplaren snel weg. 

• Breng de kuipplanten naar hun vorst-

vrije winterberging. 

• Laat stengels en blad van uitgebloeide 

planten zoveel mogelijk staan: ze geven 

nog wat bescherming aan de planten en 

vaak een aardig wintersilhouet. 

• Plant nu de voorjaarsbollen. In potten 

zijn bollen erg leuk in lagen van verschil-

lende soorten met verschillende bloeitij-

den. 

• November is een geschikte maand om 

de tuin te voorzien van kalk. Vaak is dit 

nodig. 

• Een flinke laag compost is niet alleen 

goed voor de grond, maar biedt in de 

winter ook een extra bescherming tegen 

uitdroging en vorst. Laat daarom ook het  

 

en moeren in elkaar, die door het ge-

bruik los kunnen trillen. Kijk ze daarom 

regelmatig na. Het steeds weer lostril-

len van een moer, bijvoorbeeld bij een 

heggenschaar, voorkom je door er een 

veerring onder te plaatsen. 

• Een goede, vaak dure, snoeischaar 

kan helemaal gedemonteerd worden. 

Haal hem na een seizoen trouwe 

dienst eens uit elkaar en maak de 

schaar goed schoon. Het mes kan er 

uit, maak het weer scherp door het te 

slijpen of zet er een nieuw mes in. De 

meeste onderdelen van de snoeischaar 

zijn los te koop en kunnen worden ver-

vangen. Vet de onderdelen in en zet de 

schaar weer in elkaar. 

• Breng gereedschap dat op een motor 

werkt, zoals een motormaaier, voor 

een onderhoudsbeurt naar de vakman. 

 

Veilig werken 

Het werken met machines brengt altijd 

gevaar met zich mee. Bij het slijpen 

kunnen er scherpe deeltjes door de 

lucht vliegen. Draag daarom altijd een 

veiligheidsbril. Bij werk dat fine deel-

tjes oplevert is een dichte bril plezierig,  

 

 

 

 

 

afgevallen 

blad in de  

borders liggen; insecten en vogels zul- 

len u dankbaar zijn. Verwijder wel al-

tijd het blad van het gazon. 

• Houd het weerbericht in de gaten, 

zodat je tijdig de vorstgevoelige plan-

ten en heesters kunt beschermen. 

Vooral voor de wortels is dit nodig. 

Bedek ze bijvoorbeeld met sparrentak-

ken of varens. Vorstgevoelige planten 

kun je ook uitgraven en in de kas laten 

overwinteren. 

• Bedek entplaatsen van rozen met 

een laagje aarde. Bij stamrozen zit de 

entplaats direct onder de kroon. Be-

scherm hem met vastgebonden coni-

feertakken of stro. 

• Het najaar is een goede tijd om nog 

te planten. Tot het gaat vriezen kun-

nen heesters en bomen met kale wor- 

tels nog de grond in. Ook hagen wor-

den vaak in de herfst geplant. Let er 

wel op dat de planten niet verdrogen. 

 

Winter 

Gedurende de winter is de tuin min of 

meer in rust. Die periode is bij uitstek 

geschikt om te neuzen in tuinboeken 

 

 

Herfst of winter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

zodat er geen stof in de ogen kan ko-

men. Er zijn allerlei maskers om je 

mond en luchtwegen te beschermen. 

Een eenvoudig stofmasker houdt alle  

fijne deeltjes tegen. Handen zijn na-

tuurlijk altijd heel kwetsbaar. Om klei-

ne wondjes te voorkomen, kun je 

handschoenen dragen. Gebruik wa-

terdichte handschoenen als je met 

bijtende vloeistoffen werkt.  

Werk bij het gebruik van elektrische 

machines planmatig en ordelijk en 

bedenk waar het eventueel mis kan 

gaan. Doe altijd sieraden af voor je 

aan het werk gaat.  • 

 

 

 

 

 

 

 

en het maken van nieuwe plannen. 

• Bestudeer de catalogi en zaadlijsten 

en plaats bestellingen. 

• Maak het tuingereedschap schoon 

en geef het een onderhoudsbeurt. 

• Wandel geregeld een rondje door de 

tuin en haal de onkruiden weg die in 

de winter doorgroeien. Dat scheelt 

een hoop werk in het voorjaar. 

• Schud dikke sneeuwlagen van coni-

feren, zodat de takken niet bezwijken. 

Ook in het winterseizoen valt er heel 

wat te genieten. Je ziet uitlopende 

heesters en opkomende bolgewassen. 

Dan blijkt dat het nieuwe tuinseizoen 

al weer voor de deur staat.                 • 
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Vervolg van blz. 9 

Wat doen jullie om je tuinen zoveel mo-

gelijk te beschermen tegen ziekten en 

plagen? 

Vooral slakken en mieren worden voor 

zover mogelijk met ecologische midde-

len bestreden. Rupsen worden bestre-

den door de koolgewassen onder glas te 

verbouwen en zo de vlinders te beletten 

om eitjes op de koolplanten te leggen.  

 

 

 

 

 

 

 

De opkomst van de kerstbingo was weer 

fantastisch, getuige de bijgaande foto's.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is Wim en Bianca van Vloten weer 

gelukt, de kerstbingo dit jaar van die van 

vorig jaar te overtreffen, complimenten! 

De sfeer en ambiance waren voortreffe-

lijk, mede door de prachtige prijzen die 

er waren te winnen. 

Wat heel vaak gebeurt, gebeurde nu 

weer, de meeste prijzen vielen aan een 

tafel. De familie De Kok had bijna een 

kruiwagen nodig om alle gewonnen 

prijzen te vervoeren...!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook beide families De Vreeden hadden 

niet te klagen. 

Dat geldt ook voor de teelt van peen. 

Met sommige combinatieteelten zoals 

uien en peen voorkom je ook plagen. 

 

Hebben jullie nuttige tips voor ons om 

de gewassen gezond en sterk te laten 

ontwikkelen en te houden? 

Door een goede bemesting van stal-

mest en kunstmest krijg je sterke plan- 

ten die flink groeien en minder vatbaar 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wim en Bianca, hartelijk dank voor al 

het werk dat jullie er aan hebben ge-

had. 

Ook een woord van dank voor Hans en 

Ruud. Zij hebben zich het vuur uit de 

sloffen gelopen achter en voor de bar, 

klasse mannen!  

Beppie 

 

 

 

 

 

zijn voor ziekten en plagen.    

 

Tineke en Johan, hartelijk dank voor 

jullie medewerking aan dit interview. 

Wij wensen jullie nog vele jaren van 

plezier toe  met het tuinieren hier en in 

het noorden des lands. 

Mildred Steevensz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

Kerstbingo fantastisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s:  

Beppie v.d. Burgh en Wim Heijsteeg 

 



    

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 
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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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• Ton v.d. Knaap komt bij de bestuurs-

vergadering tegen 12.00 uur om de ope-

ningstijd van het achterhek te bespre-

ken. Voorstel van Bertus het hek open te 

houden van 1 april tot 1 oktober. Is ak-

koord bevonden door het bestuur en Ton 

v.d. Knaap. 

• Jan Scherpenzeel heeft cv-uitleg gehad, 

om deze voor het kaarten aan te zetten. 

• Bertus wil graag dat Jan de parkeerver-

gunningen uitgeeft als de betaling bij 

Peter binnen is. 

• Hans blijft de kantine doen tot einde 

kaartseizoen. Daarna neemt Wim  

Heijsteeg de inkoop van hem over. 

• Bertus is met Andre naar het taxatie-

overleg bij de Haagse bond geweest. De 

kosten van een herkeuring van een tuin 

bedraagt € 250,00 voor de Haagse bond.  

• We hebben van de elektra € 690,00 

terug ontvangen. 

• Bertus vindt dat we nog een keer een 

mail/brief moeten sturen naar de leden 

i.v.m. de verzekering. Er hebben maar 

twee leden gereageerd op de 1
e
 e-mail. 

• Peter vindt dat we toch de bestuurs- 

kamer moeten aanpakken, zodat we 

daar een vergaderruimte hebben. Hij  

 

 

 

 

heeft een tafel en zes stoelen voor de 

nieuwe ruimte. 

• Bertus heeft met Gerard de Cock ge-

sproken over de sproeipomp en hij vindt 

het nu nog niet nodig een nieuwe pomp 

aan te schaffen. Sinds de laatste repara-

tie werkt hij prima. 

• Wel wordt besloten om de elektra in 

de nieuwe blokhut aan te sluiten. 

• Ruud stapt uit de taxatiecommissie en 

er wordt gezocht naar een 3
e
 persoon 

om die taak op zich te nemen. (er zitten 

anders 2 bestuursleden in de commissie) 

• We gaan Andre vragen om mee te 

gaan naar de vergaderingen van de 

Haagse bond. 

• Er moet gekeken worden voor een 

nieuw crea-team, omdat Bianca en Wim 

van Vloten het niet meer kunnen doen 

door hun dagelijks werk. 

• Theo stuurt een e-mail naar de leden 

om ze in te lichten dat de nieuwjaarsre-

ceptie op 11 januari is van 11.00 tot 

13.00 uur. 

 

De volgende bestuursvergadering zal op 

1 februari 2014 om 10.30 uur zijn in het 

verenigingsgebouw. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koken met Mildred 
 

Semifreddo a sorpresa  

 

(of in goed Nederlands:  

ijskoude verrassing) 

 

Nagerecht voor 8 à 10 personen 

 

Een dessert waarin aardappelen zijn ver-

werkt! Het lijkt wat vreemd, maar dit 

recept uit Toscane is heerlijk en niet 

moeilijk te bereiden. Je maakt het een 

dag van tevoren.    

 

Ingrediënten: 

300 gram aardappelen 

200 gram suiker 

250 gram boter op kamertemperatuur 

250 gram lange vingers 

1 grote kop sterke zwarte koffie 

1 glas Sambuco of Amaretto di Saronno 

2 eetlepels geschaafde bittere chocolade 

 

Bereiding: 

• De aardappelen schillen, in stukken 

snijden,  koken en pureren met een 

staafmixer 

• Van het kruim, de boter en de suiker 

een homogene crème maken 

• De likeur toevoegen en nogmaals goed 

vermengen met een spatel  

• De lange vingers één voor één kort in 

de koffie dopen en een aantal hiervan 

naast elkaar in een schaal leggen tot de 

bodem bedekt is 

• Bedekken met een laag crème en ver-

volgens weer een laag lange vingers 

• Hiermee doorgaan tot de crème op is, 

maar er wel rekening mee houden dat 

de bovenste laag crème moet zijn 

• Daaroverheen het chocoladeschaafsel 

strooien en vervolgens minstens twee 

uur in het vriesvak plaatsen 

• Een paar uur voor het serveren uit het 

vriesvak halen. 

 

 

Verkorte notulen uit de bestuursvergadering van 14 december 2013 

Nieuwtjes en weetjes 
 

Wist u dat... 
 
* het jaar 2013 bijna voorbij is?   
* we midden in de winter zitten? 
* dit niet is te merken aan de temperatuur? 
* er nog een aantal tuinen te huur zijn? 
* u dit door kunt geven aan familie, vrienden en  
  kennissen? 
* de kerstbingo weer een groot succes was? 
* de opkomst heel hoog was? 
* er weer hele mooie prijzen werden gewonnen? 
* u de foto's kunt bekijken in deze Tuinkrabbels? 
* de leden van de kaartclub weer een lekkere  
  rollade mee naar huis kregen? 
* onze kantineveteraan Hans stopt na de kerstbingo? 
* de inkoop wordt overgenomen door Wim Heijsteeg? 
* het bestuur daar erg blij mee is? 
* er nog geen vervanging is voor Wim en Bianca? 
* er dan volgend seizoen geen kaartmiddagen meer zijn? 
* u dit toch niet wilt missen? 
* u van harte wordt uitgenodigd iets te schrijven  
  in Tuinkrabbels? 
* dat dat ook mag als u ergens niet tevreden over bent,  
  of juist wel!? 
* we nog steeds héél erg blij zijn met onze vrijwilligers? 
* dit de laatste Tuinkrabbels van 2013 is? 
* Tuinkrabbels weer verschijnt in 2014? 
* de redactie u geweldig fijne feestdagen toewenst? 

 

BESTUURSKRABBELS       door Marijke de Hooge 

Hiernaast staat de 

voorlaatste foto uit 

de serie over de 

plaatsing van onze 

nieuwe blokhut. De 

laatste foto staat 

op de voorpagina. 

In het voorjaar gaat 

de afbouw verder.

         WH 

 

 

 



 

 

 

 

 

ligt of hoe een tuin erbij staat. Bij onze 
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