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VAN DE VOORZITTER

door Ruud Smit

Herfst op de tuinen aangebroken
Mijn verjaardag is achter de rug, dus is de herfst aangebroken.
Inmiddels hebben we daar al een maand van achter ons liggen en
worden de tuinen in gereedheid gebracht voor de winter.
Nieuwe tuinleden gevraagd
Er zijn weer diverse tuinopzeggingen geweest, zodat er een
aantal tuinen vrij is voor nieuwe
liefhebbers. Het beste is dat een
ieder in zijn of haar vrienden- en
kennissenkring rondkijkt of daar
eventueel gegadigden bij zitten.

Royementsprocedure
Ook hebben we een lid dat weigert aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hem is op diverse manieren kenbaar gemaakt
te reageren. Maar ook dat blijkt
te veel moeite. Er is het bestuur
niet veel anders overgebleven
dan hem te laten weten dat er
Tuinnetten verwijderen
een ontzettingsprocedure in
De tijd om de tuinen te ontdoen werking is gezet d.m.v. een aanvan bovennetten is ook weer
getekende brief, met daarin teaangebroken. Wij rekenen op de vens de mededeling dat hij gemedewerking van alle tuinders
royeerd wordt.
die een dergelijk net over hun
Op dit alles is wederom geen
tuin hebben gespannen dat zij dit reactie gekomen. Het vervolgtraop korte termijn gedeeltelijk
ject zal in het bestuur worden beweer openmaken.
sproken.
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Najaarsvergadering
Op 19 oktober, is de najaarsvergadering gehouden. Het aantal aanwezigen viel mij niet
tegen. Het aantal afschrijvingen
wel. De penningmeester en de
administrateur waren wegens
privéomstandigheden afwezig,
waardoor er geen bespreking
van de begroting voor het volgende jaar kon plaatshebben.
Vervolg op blz. 2
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Vervolg van blz. 1
Er is ter vergadering een regeling bedacht waarbij de begroting via e-mail en postvakjes
zo snel mogelijk wordt verspreid, waarna men binnen
een week dient te reageren,
zodat in de daarop volgende
week de vragen beantwoord
kunnen worden.
Zoals gewoonlijk zal de redactie in dit blad een impressie van de najaarsledenvergadering plaatsen. Eveneens wordt bekendgemaakt wanneer er

gesnoeid kan worden en
vanaf wanneer het snoeiafval gestort kan worden. Hoogstwaarschijnlijk vergeet ik nog dingen
te melden, maar daarvoor vertrouw ik de redactie van Tuinkrabbels
toe om wat ik vergeet
alsnog te vermelden.
Rest mij alle vrijwilligers
die gaan helpen bij het plaatsen van de
nieuwe blokhut, al bij voorbaat mijn hartelijke dank toe te zeggen!!

VAN DE BESTUURSTAFEL

door Beppie van den Burg

Bestuursfunctie 2e secretaris vacant
Zoals bekend, mag worden verondersteld, was bij de laatste algemene ledenvergadering mijn functie van 2e secretaris binnen het bestuur aftredend. Ik heb mij niet herkiesbaar gesteld wegens gezondheidsklachten. Ik hoop dat er alsnog leden zijn die deze
functie in het bestuur van mij willen overnemen.
Dit bestuur is met veel enthousiasme
bezig er een leuke en gezonde vereniging van te maken. Dit kunnen zij niet
zonder uw hulp. De vereniging staat of
valt met de inzet van haar leden.
Daarmee bedoel ik álle leden. Het mag
toch niet zo zijn dat het steeds weer op
dezelfde mensen neerkomt. Als dit teveel gaat gebeuren, dan gaat de animo
bij déze leden er ook snel uit! Iedere
vereniging moet het hebben van vrijwilligers. Zoals Max Rijkschroeff het zo
treffend verwoordde op de algemene
ledenvergadering:
Vrijwilligers zijn het cement van een
vereniging, zonder hen geen vereniging!

Ik ben de huidige vrijwilligers die regelmatig hun taak doen zeer dankbaar. Ik
hoop van harte dat er nog meer leden
zijn met hart voor onze tuinvereniging
en die zich aanmelden voor de taken,
klein of groot, die een amateurtuindersvereniging nu eenmaal met zich meebrengt.

Van het secretariaat

voor een goede oogst die we dit jaar wel
gehad hebben dank zij de mooie en lange zomer. Dat het seizoen voorbij is,
merken we ook dat er weinig tuinleden
door de weeks en ’s avonds op de tuinen
aanwezig zijn. Dit geeft ook mensen die
niet zo’n besef van ‘mijn en dein’ hebben de kans hun slag te slaan. Er is dan
ook bij diverse tuinhuisjes ingebroken. In
alle gevallen is er wel aangifte gedaan bij
de politie en gemeld bij de verzekering
om de eventuele schade vergoed te krijgen. Toch weer even een aandachtspunt
om op tijd en als je weggaat, en er zijn
niet zichtbaar mensen meer op de tuin,
om de hekken te sluiten. Ieder tuinlid >

Door Marijke de Hooge
Zoals de voorzitter al schreef, de zomer
zit er op en de herfst heeft zich duidelijk
laten zien de afgelopen week, dit weekend nog even mooi warm weer zodat
iedereen de tuin winter klaar kan maken.
Het snoeien van de planten en bomen
en het spitten van de tuin kan beginnen
en dat kan een flinke klus zijn. Ook gaat
iedereen weer plannetjes maken voor
het volgende jaar en plannen waar wat
komt. Wisselteelt is best wel belangrijk
2
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Ik wens allen een prettig najaar en een
zachte winter toe, waar ik dan ook van
kan genieten.
Ruud

Snoeidag
De datum van de snoeidag is

16 november a.s.
Er mag vanaf 13 november snoeiafval
achteraan op de parkeerplaats worden
gedeponeerd.
Let op!
Snoeiafval betekent takken, geen vuilniszakken. Helaas is geconstateerd, en
dat kunt u zelf ook waarnemen, dat er
het gehele jaar door takken e.d. in de
bosjes voor de ingang van ons tuinpark
worden gedeponeerd. Niet doen, dus!

Ik heb met veel plezier mijn functie in
het bestuur vervuld en blijf, als medewerker van ons verenigingsblad Tuinkrabbels, mijn bijdrage leveren aan de
vereniging. Ik dank u voor het in mij
gestelde vertrouwen in de afgelopen tijd
en wens u een mooie winter toe.

Inbraak en diefstal
Het bestuur wijst erop dat het aantal
diefstallen van groenten, fruit en dergelijke afgelopen zomer is toegenomen.
Onlangs zijn er ook twee inbraken geweest in tuinhuisjes. Of er iets is vermist
is de redactie onbekend, maar het lijkt
een trend te worden. Het bestuur verzoekt dan ook een ieder om oplettend
te zijn op ‘vreemdelingen’ en hen te
verzoeken op het hoofdpad te blijven
en zich niet op de zijpaden te begeven.
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> heeft een sleutel dus dat kan geen probleem zijn.
Het terras is gelegd en de blokhut is geleverd
dus… het begin van de bouw van de blokhut
wordt een feit. Een hele groep tuinleden kwamen enthousiast naar voren en ze willen door
de weeks en ook in het weekend onder de
supervisie van Koos Siliakus alvast beginnen
met het voorstrijken van het hout van de blokhut. Het hele bouwpakket wordt dan in de
kantine gelegd om te voorkomen dat het te nat
wordt en het hout kapot gaat. André Rietvelt
zal de werkelijke bouw in de weekenden in de
gaten houden.
Max Rijkschroeff heeft op gepaste wijze afscheid van de tuinvereniging genomen waarbij
hij nog even de tuinleden die veel voor de vereniging gedaan hebben benoemde, zoals Herman Lakerman, Ferry van der Hoeven, Gerard
de Cock en Jan Scherpenzeel. Hij wil nog wel op
verzoek kookles geven. Dit werd met enthousiasme ontvangen.
Beppie van der Burg is uit het bestuur gegaan.

Door een ophanden zijnde operatie is het haar
e
niet mogelijk de functie van 2 secretaris goed
te vervullen. We zullen haar erg missen.
Bianca en Wim van Vloten kunnen met moeite
de zaterdagen voor het kaarten en de creamiddagen rondkrijgen met het nieuwe rooster
van hun werk. Dat vinden ze heel jammer.
We hopen dat het werk wat ze doen, door een
andere vrijwilliger met net zoveel enthousiasme kan worden overgenomen.
Er zijn twee opzegging door ziekte en dus het
onvermogen de tuin goed te verzorgen: Max
Rijkschroeff per 1 januari 2014 en Hannie Doppenberg per 1 november 2013.
Wel hebben we ook weer een nieuw tuinlid en
wel Mevr. Saba van den Boogaard-Ham-ham
op tuin 110 en heten haar hartelijk welkom.

Tuinkrabbels - kort
Zaaischema
Wanneer wilt u welke groente oogsten?
Met andere woorden: wanneer moet er
gezaaid worden? Op de website moestuintips.nl vindt u een zaaischema. Klik
op de zaaidatum op de kalender en zet
er opmerkingen en aanwijzingen van
uzelf bij. Alles ingepland? Klik dan op
afdrukken en u heeft een keurig opgemaakt zaaischema voor 2014.

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

Eenvoudig beginnen
Ook in uw eigen tuin kunt u moestuinieren. Zoek een plek met minstens zes uur
zon per dag waar de bodem niet te nat
is. Een afgedankte zandbak of een overtollig strookje gazon is voldoende. >5

Nieuwtjes en Weetjes

De volgende Tuinkrabbels verschijnt eind december 2013

Wist u dat…?
* de zomer weer voorbij is?
* de herfstkleuren weer prachtig zijn?
* het terras erg mooi is geworden ?
* de vrijwilligers hard bezig zijn met het opbouwen van de
nieuwe blokhut?
* het toch aardig wat werk is?
* we weer een aantal tuinen te huur hebben?
* u dit door kunt geven aan familie, vrienden en kennissen?
* de openingstijden van ons verenigingsgebouw gaan wijzigen in 2014?
* onze kantineveteraan Hans er volgend seizoen mee
stopt?
* hij dit bijna zeven jaar heeft gedaan?
* het op de ALV indrukwekkend stil was toen er om vervanging werd gevraagd?
Tuinkrabbels
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* veel leden niet staan te trappelen om iets voor de vereniging te
doen?
* het bestuur daarom erg blij is met diegenen die zich wél aanmelden?
* Wim Heijsteeg heeft aangeboden de inkoop te gaan doen?
* het bestuur daar erg blij mee is?
* Wim en Bianca van Vloten volgend seizoen jammer genoeg
stoppen met de kaartmiddagen?
* het bestuur hoopt dat anderen zich aanmelden voor deze taak?
* er anders volgend seizoen geen kaart middagen meer zijn?
* u dit toch niet wilt missen?
* u van harte wordt uitgenodigd iets te schrijven in Tuinkrabbels?
* dat ook mag als u ergens niet tevreden over bent, of juist wel!?
* we nog steeds héél erg blij zijn met onze vrijwilligers?

3

Mogen wij u een Rondje aanbieden?

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

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

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

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

Rob Andeweg Produkties De Werf 7 2544 EH 070 – 30 63 466
www.robandeweg.nl info@robandeweg.nl
4
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Ervaringen van een beginnende moestuinier (5)

Door Mildred Steevensz

Mijn moestuin en ik
Herfst, herfst, wat heb je te koop?
Een oud kinderliedje.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, komt de regen bij bakken uit de hemel. Na
een zonnige nazomer heeft de herfst zijn (of is het haar) opwachting gemaakt met
regen en wind. Dat is aan de tuin te zien. Alles gaat in de herfststand.
Maar er kan nog volop worden geoogst.
Terug van vakantie
Ook dit jaar vind ik toch dat er gekampeerd moet worden, moestuin of geen
moestuin (manlief hoopt op het tegendeel, heeft een hekel aan al die rompslomp van inpakken, lang in de auto
zitten, tentje opzetten en na enkele
weken weer afbreken).
Het kost wel wat innerlijke strijd de tuin
een poosje aan haar lot over te laten.
Gelukkig zijn buurvrouw Ineke en buurman Wim bereid mijn tuintje water te
geven. Bedankt Ineke en Wim voor de
goede zorgen! Na bijna drie weken van
lange mooie wandelingen maken (en
veel bramen snoepen onderweg) en
leuke stadjes bezoeken in Saarland
(Duitsland) ben ik erg benieuwd hoe ik
de tuin bij terugkomst zal aantreffen.

Tuinkrabbels
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3< Hark de grond fijn en trek een rechte groef (een touwtje helpt). Start met
makkelijke groenten: sla radijzen, spinazie, wortelen, prei, courgettes en (leuk)
pompoenen.
Lees meer op: www.tuinadvies.nl.

Nederland telt 240.000 volkstuinen, en
bijna 1000 tuinverenigingen
Bron: Fairworld.nl.

Een warm welkom van …
Over het onkruid zal ik
maar kort zijn. Dat dit
goedje zich tijdens mijn
afwezigheid wederom
enthousiast in de groentebedden en tussen de voegen van de
tegels zal nestelen en het er ontzettend
naar zijn zin zal hebben verwacht ik al.
Maar na een paar dagen er hard tegenaan gaan, zien de paadjes en bedden er
weer redelijk spic en span uit. Hoogste
tijd om te kijken hoe het met de rest van
de tuin is gesteld.

Eigen vitamientjes
De eerste volkstuinen werden in 1838
opgericht door de Maatschappij tot Nut
van het Algemeen. Fabrieksarbeiders
met een schamel loon konden zo hun
eigen groenten en fruit telen. Tot in de
jaren vijftig bleven de meeste volkstuinen echte moestuinen. Daarna verdween de economische functie en kwam
langzamerhand de siertuin op. Volkstuinieren is nu meer een vorm van openluchtrecreatie. Lekker spitten, snoeien,
planten of oogsten, en uitrusten en
genieten na gedane arbeid.
•

Moeder natuur is gul
De aardappels, gepoot in de autobanden
in potgrond, leveren een aardige oogst
van kleine en grote aardappels op. Die in
de volle grond echter niet. Misschien is

de plek, een hoekje achter het Chinese
klokje, niet de meest optimale. Maar
twee en een halve kilo oogst uit acht
pootaardappelen is een resultaat om >7
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5< mee te zijn. Volgend seizoen ga ik
kijken hoe het op een andere plek uitvalt.

Mijn oogstkratje kan ik ook vullen met
sperziebonen, tomaten, radijs, reuze
courgettes, bietjes, wortelen en een
rode kool (de laatste met gangetjes,
maar niet dramatisch). Ik voel me als
een kind in een snoepwinkel: de rupsjes
in de broccoli trouwens ook. Thuis levert
een ijverige inspectie door echtgenoot
(rupsjes, jak!) een tiental op; de vlindertjes hebben dus toch hun werk kunnen
doen.
Wat me verbaast is dat de tomaten
buiten eerder rijp zijn dan die in het
kasje. Ra, ra.
De Spaanse peper en paprika in de lage
kasjes lopen wat achter met de rijping,
maar ik wacht min of meer geduldig af.
Niet alleen moeder natuur is gul. Ik krijg
Spaanse pepers, paprika, reuze stoofperen, sla, komkommer en druiven toegestopt van gulle medetuinders. Wat is dat
hartverwarmend!

het een lust is en worden druk bezocht
door allerlei insecten (dit laatste gebeurt
ook bij de doorgeschoten groenten die in
bloei staan, super!). Thuis kan ik de vazen
doorlopend vullen. Wat een rijkdom!
Pompoenplant aan de wandel
Aan de rand van mijn tuin slingert de
pompoenplant zich tussen en door de
planten. De grote frisgroene bladen en de
bloemen zijn al een sieraad op zich en
combineren goed met de beplanting.
Maar het gaat mij ook om de vrucht. En
daarin word ik niet teleurgesteld. Twee
grote oranje pompoenen liggen te wachten om geoogst te worden en de derde is
in wording. Het voelt als toen ik als kind
in de herfst de eerste kastanje vond (die
wreef ik op en koesterde ik). De eerste
pan met pompoensoep is thuis al soldaat
gemaakt.

Bloemen houden van mensen
Maar. mensen ook van bloemen! Wat
me als bloemenmens heel gelukkig en
blij maakt is mijn pluktuintje van amper
vier vierkante meter. De zinnia’s, Chinese asters en zonnebloemen bloeien dat

Koken met Mildred
Appel - Notensalade
(Voorgerecht voor 4 personen)
Ingrediënten
3 plakken ham à 50 gram of
150 gr. hamblokjes
100 gram witte druiven
1 zachtzure appel
2 eetlepels sinasappelsap
2 eetlepels gepelde walnoten
6 eetlepels magere slasaus
1 theelepel cognac
6 slabladeren
Zout en peper

Bereiden
Leg in vier schaaltjes de slablaadjes en
verdeel de gemengde salade hierover.
Courgettesoep van Mil
Met een beetje van dit en een beetje van
dat uit je moestuin maak je een pan lekkere soep, bijvoorbeeld deze courgettesoep. In plaats van courgette kun je ook
pompoen gebruiken. Dan wordt het weer
een ander soepje.

Voorbereiden
- Snijd de ham in blokjes.
- Was en ontpit de druiven
- Snijd de appel in stukjes en besprenkel
dit met sinasappelsap
- Doe de blokjes ham, stukjes appel, de
druiven en noten in een kom.
- Roer in een aparte kom de cognac,
Tuinkrabbels
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slasaus met zout en peper tot een saus.
- Voeg de saus aan de andere ingrediënten toe en zet het geheel afgedekt in de
koelkast.

Ingrediënten
2 middelgrote courgettes in blokjes of
plakjes
1 ui gesnipperd
1 teentje knoflook fijn gehakt
1 Spaanse peper van zaden ontdaan en in
stukjes gesneden (liefhebbers van pittig)

sept. - oktober 2013

Appeltjesoogst
De oude appelboom bij de composthoop, in het afgelopen voorjaar één
witroze bloesemzee, hangt zwaar van
de appels, groen met rode wangen. Ze
zijn erg lekker en dat vind ik niet alleen.
Pissebedden, rupsjes, wespen en vogels
doen zich er ook te goed aan. Er hangen
er genoeg en er is genoeg voor ons
allemaal. Nu op zoek gaan naar recepten met appels. Maar zo uit het vuistje
blijft het lekkerst!
Ook in de herfst is de tuin één grote
•
schatkamer!

2 cm verse gember geschild en in stukjes gesneden of een paar gemberbolletjes in stukjes
1 winterpeen (of enkele bospeentjes) in
blokjes of plakjes
2 aardappelen in blokjes
2 preien in grove stukken
beetje rozemarijn en tijm (liefst verse)
1½ liter groentebouillon (een blokje)
2 eetlepels zonnebloem- of olijfolie
Bereiden
-Verhit de olie en fruit hierin kort de ui,
Spaanse peper, gember en knoflook
-Voeg prei, courgette, peen en aardappel toe en fruit dit mengsel al roerend
ca. 5 minuten
-Doe de rozemarijn en tijm erbij
-Schenk zoveel bouillon erbij tot de
groenten net onder staan, breng het
aan de kook en laat alles met het deksel op de pan zachtjes koken op laag
vuur tot de groenten gaar zijn
-Haal de pan van het vuur en pureer het
groentemengsel met een staafmixer
-Schenk de rest van de groentebouillon
erbij, roer door en zet de soep weer
even terug op het vuur
-Voeg eventueel zout toe naar smaak.
Met knapperig stokbrood, ciabatta of
volkorenbrood heb je een maaltijd.
Smakelijk eten!

Mildred Steevensz
7

WIJ

ZIJN
•
•
•
•
•

GESPECIALISEERD

IN:

Complete
Complete verbouwingen
Spachtelputzen
Lamineren
Tegelzetten
Loodgieten en Elektriciteit

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

Hobbykassen in alle maten.
Voor meer informatie kijk op www.broeikassen.com of bel 06-53935030
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Sinds dit seizoen heb je
een tuin erbij. Hoe bevalt
het tuinieren op twee tuinen? Heb je al plannen gemaakt voor je extra tuin?
Rob is al twintig jaar lid van onze tuinvereniging.
De tuin van Maarten kwam
Hij oefent zijn hobby uit op tuin nummer 93 en
eigenlijk voor mij heel onsinds halverwege dit seizoen ook op tuin 88. Een
bevlogen tuinder. De moeite waard dus om verder verwachts erbij. Ik mocht
kennis met hem te maken.
Foto’s: Leny Wortman het jaar daarvoor al Maartens kas gebruiken en was
Wil je jezelf even voorstellen en vertellen
erg enthousiast over de mogelijkheden
wat je doet in het dagelijks leven?
van een kas die anderhalf keer zo groot is
Ik ben Rob Betcke, ben 63 jaar en woon
als die op mijn tuin staat.
met Leny Wortman en dochter Nora, net
Leny en Nora wilden wel ieder een stuk
12 jaar geworden, in Duindorp op het
van de tuin bewerken. Er komt heel wat
Vrouwezandplein. Ik werk bij de gemeenbij kijken met een tuin erbij, dat had ik
te Den Haag en hou me bezig met de
ook wel verwacht. Over minder dan twee
inname van o.a. horecavergunningen.
jaar hoop ik met pensioen te gaan en dan
heb ik veel meer tijd (hoop ik). Nu wil ik
Wanneer en hoe ben je lid geworden van
eerst het aantal aalbessen verminderen
Houtwijk de Noord?
en die grond gebruiken voor jaarlijkse
In 1993 wandelden Leny en ik met de
teelten. En een stuk tuin van Leny en
hond in de Uithof en zo kwamen we op
Nora, die dat naar eigen inzicht kunnen
dit complex terecht. Op de (toenmalige)
inrichten.
kantine hing een briefje dat er tuinen te
koop stonden. Jan regelde toen nog de
Je hebt groenten en fruit op je tuinen.
overname.
Welke gewassen verbouw je graag en
Je hebt thuis een
waarom (behalve dat je ze lekker vindt)?
tuin. Waarom heb je
Ik vind eigenlijk alles leuk om te verboutoch ook nog gekowen, maar tomaten wel in het bijzonder.
zen om lid te worden
Mijn neef, die in Heerjansdam een volksvan de vereniging?
tuin heeft, en ik mailen elkaar in de lente
Het is eigenlijk anbijna dagelijks om te zien hoe ver de
dersom. Toen ik de
ander al is met het gewas. Daarbij valt op
tuin kreeg, woonde
dat ik meestal voor lig met de opgroei
ik op een portiekflat.
van gewassen. Mijn neef denkt dat dit
Naderhand ben ik
komt omdat ons tuincomplex dichterbij
verhuisd naar een
zee ligt (milder klimaat). Sommige gehuis met een tuin.
wassen gaan bijna altijd goed, zoals courgettes, andere zijn heel lastig bijvoorHoe zijn je ervaringen met het tuinieren
beeld bloemkool.
hier in vergelijking met thuis? Zijn er verschillen?
Naar ik meen, werk je milieuvriendelijk
De tuin thuis is op zandgrond en is vrij
en gebruik je geen bestrijdingsmiddelen.
arm aan voedingsstoffen. Toch heb ik
Wat doe je om je tuinen zoveel mogelijk
bepaalde planten en struiken overgezet
te beschermen tegen ziekten en plagen?
van de volkstuin naar mijn tuin thuis,
Er zijn voor alle teelten bepaalde voorbijvoorbeeld een sering en die is toch heel
zorgmaatregelen te nemen bijvoorbeeld
groot geworden, maar een pioenroos
tuinbonen zo vroeg mogelijk zaaien, zostaat er minder florissant voor.
dra zwarte bonenluis zichtbaar is de
koppen uit de planten knippen. Slakken
wegvangen door stenen bloempotjes
omgedraaid neer te zetten, daar kruipen
ze onder. Jonge kool- en slaplantjes een
kraagje geven van een plastic flesje,
waarvan de boven- en onderkant is gezaagd met een baby ijzerzaagje, liefst zo
ruw mogelijk, dan kunnen slakken de
rand niet passeren (niet vergeten de
kraagjes te verwijderen als de plantjes
groter worden). Afrikaantjes en goudsbloemen tegen aaltjes en witte vlieg.

MILDRED IN GESPREK MET …

Rob Betcke
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Tuinafval verdeel ik over drie compostbakken, bijvoorbeeld een bak waarin
alles uit de kas in gaat onder andere de
tomatenplanten en ook het aardappelafval (nachtschades). Die compost gebruik ik dan niet voor de kas en het
aardappelveld.

Je bent in het gelukkige bezit van twee
kassen. Wat teel je daar in?
Ik heb vier soorten tomaten, puntpaprika’s, pepers, aubergines, meloenen,
aardbeien, peterselie, selderij en basilicum. Nu komt andijvie en sla en bloemkool (weeuwenteelt).
Waar haal jij je inspiratie vandaan en
doe je ideeën en kennis op?
Ervaringen van andere tuinders onder
andere mijn eerder genoemde neef,
maar ook natuurlijk bij ons op het complex. Met ons allen weten we natuurlijk
heel veel. Op de tuin van Maarten bijvoorbeeld stond een struik, waar ik de
naam niet van wist en ook niet kon vinden. Johan en Tineke hebben daar een
takje van meegenomen en kwamen
later met het antwoord. Jan (Scherpenzeel) is ook altijd in de buurt. En verder
is het handboek Ecologisch tuinieren in
de moestuin van uitgeverij Velt zo ‘n
beetje mijn tuinbijbel.
Heb je nuttige tips voor ons om de gewassen gezond en sterk te laten ontwikkelen en te houden?
Ik gebruik geen kunstmest maar compost vermengd met stalmest. Voor aardappelen en ook uien en wortelen gebruik ik wel een minerale meststof;
patentkali. Voor de kas (tomaten, paprika en komkommer) maak ik een gier van
brandnetels (stikstof), smeerwortel
(kali) en heermoes (kiezelzuur). Stinkt
heel erg. Verder hou ik de regel aan dat
na vier jaar een teelt weer op dezelfde
plaats terugkomt.
Rob, hartelijk dank voor dit interview,
waar je, hoewel je het druk had, toch
tijd voor vrij hebt gemaakt. We wensen
jou, maar ook Leny en Nora, veel succes
en plezier bij het uitoefen van je/jullie
hobby.
Mildred Steevensz
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Redactioneel
Aanvoer
nieuwe blokhut

over enkele uurtjes ligt het hele pakket
op het nieuwe terras. En dan kunnen we
gaan bouwen!?

door Wim Heijsteeg

platte wagen hebben we gedrieën het
geheel naar het terras kunnen overbrengen. Om te kunnen gaan bouwen
moesten we nog enkele weken extra
wachten op de afgesproken omruiling.

Ik heb de laatste maand(en) weer heel
wat met m’n fototoestel - of eigenlijk
met die van mijn vrouw - rondgesjouwd
en menig nieuwsfeitje vastgelegd.
Hans v.d. Burg en ik, uw fotograaf, waren
erbij toen een vrachtwagen op een middag eindelijk de hoek van de Wippolderlaan om kwam, op de Poeldijkseweg parkeerde en de blokhut – de nieuwe ‘kiemhut’, annex pomphok – afleverde.

De chauffeur van de truck had achterop
natuurlijk een vorkheftruck meegenomen
en heeft daarmee het enorme en gewichtige gevaarte met het houten skelet over
het fietspad naar het parkeerterrein van
onze tuinvereniging gereden. Dat leek bij
het eerste bruggetje nog even mis te
gaan, omdat het pakket in de bocht en de
‘kuil’ nogal overstak en de grond dreigde
te raken, maar alles ging gelukkig net
goed, en voorzichtig werd er verder gereden. Als dat niet had gekund, weet ik
niet hoe we met een en ander naar het
kantineterras hadden kunnen sjouwen.

Maar goed, Peter van der Hoeven, als
initiator van het bouwwerk, bleek ook
reeds op de tuin aanwezig en had net de
aankomt van de truck met oplegger gemist. Het weer was
droog en frisjes,
maar nadat we zelf
met z’n drieën aan
de slag gingen, liepen de straaltjes
water al snel over onze gezichten en
langs onze rug. Nog even doorbijten:
10

Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Eerst
moet de platte wagen worden gehaald.
En hoe gaan we een en ander laden. Er
zijn balken bij van meer dan vijf meter,
hoe kunnen die zonder schade aan te
richten door de scherpe bocht voorbij
het pomphok?
Gewoon beginnen! Afladen en opladen!

De spanbanden eraf en nog even controleren of alles wat op de tekeningen
staat aangegeven ook daadwerkelijk
aanwezig is. Nou dat bleek een onmogelijke zaak. Als je zo’n pakket ziet, heb je
ontzag voor de inpakkunst van het personeel van de fabrikant – ergens in Litouwen – hoorde ik later. Dat niet alles
klopte, zou pas blijken bij het uitpakken
en weer later, deze week, bij het opbouwen van het frame. (Zie foto’s, verdeeld
over dit blad.) Ik wil daar verder niet op
ingaan. Peter heeft nog met de leverancier moeten bellen om wat zaken omgeruild te krijgen. En ook de timmerlieden
hebben wat improvisaties moeten toepassen bij het in elkaar zetten van de
elementen. In drie of vier ritten met de

Afgelopen dinsdag tot en met donderdag 24 oktober hebben Koos Siliakus,
Gerard v.d. Spek, Aad Vrolijk en Wim
Heijsteeg (ik kon niet op woensdag),
onder het genot van koffie en met hulp
van Jan Scherpenzeel een begin gemaakt met de opbouw van de dubbele
blokhut. Dat dat niet van een leien dakje
is gegaan leest u hierna en was niet te
voorzien, maar rond 12.00 uur op donderdag kon de vlag in top, want we
hadden het hoogste punt bereikt. Tijd
voor pannenbier!

Theo Zuiderwijk
2e secretaris, ad interim
Beste mensen,
Ter vergadering heeft niemand zich aangemeld voor de functie van tweede secretaris. Daardoor is het een zaak van
het bestuur geworden om een (tijdelijke) opvolger te zoeken.
Als gevolg hiervan is Theo Zuiderwijk
naar voren gekomen en heeft het bestuur hem als zodanig aangesteld.
Uiteraard wordt deze tijdelijke benoeming voorgelegd op de aankomende
ledenvergadering in het voorjaar voor
de formele instemming van de leden.
Hopend een ieder naar genoegen te
hebben ingelicht.
Ruud Smit, (voorzitter)
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Redactioneel
Opbouw
nieuwe blokhut

door Wim Heijsteeg

In de commissievergadering gaf Peter
van der Hoeven aan in de komende drie
maanden geen tijd meer over te hebben
om mee te kunnen helpen met de opbouw van de blokhut naast de kantine.
Peter had er in de aanloop tot levering al
veel tijd ingestoken en nadat eenmaal in
de zomer bekend was geworden dat de
hut veel later dan gepland zou worden
afgeleverd, moesten er andere wegen
worden bewandeld.

In de commissievergadering van maandag 7 oktober jl. werden namen voorgesteld van kandidaat-vrijwilligers met een
technische achter- en ondergrond. Laten
we het voorlopig even doen met de vrijwilligers die daadwerkelijk dinsdagmorgen 24 oktober, klokslag half tien klaar
stonden om met de ruwbouw van de al
enkele weken geleden afgeleverde hut
te gaan beginnen. Hun namen zijn op de
vorige bladzijde reeds genoemd.

Eerst maar eens uitpakken. Het kleine
spul zoveel mogelijk in de kantine opslaan, zodat vocht en regen – mocht dat
het geval zijn – er geen vat op zou kunnen krijgen. Dus stoelen en tafels aan de
kant en sjouwen met de dak- en vloerdelen. Het was heerlijk zacht weer. Ideaal!
Gelukkig waren de wanddelen alle van
een nummer voorzien die zouden moeten corresponderen met de nummers op
Tuinkrabbels
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de bijgeleverde werktekeningen. Je zou
zeggen dat dat zou moeten kloppen, ja.
Maar laat ik het zo zeggen: het overgrote merendeel klopte. Maar dat wat niet
klopte, moest wel al improviserend
worden aangepast. En dan zie je dat het
handig is als je enkele vrijwilligers met
technisch inzicht bij de hand hebt, die
die aanpassingen in een handomdraai –
er moest natuurlijk wel even over worden vergaderd, geleund over de schutting – hoe een en ander het handigste
zonder al te veel werk zou worden
gefixt. Het meeste werk en tijd bleek te
gaan zitten in het in de lengte onder
een bepaalde hoek doorzagen van een
van de dakspanten met een dikte van
bijna 40 mm. Een zaagmachine kwam
enigszins verroest achter uit het rommelhok van Jan Scherpenzeel vandaan,

merd. Na Koos’ uitleg bleken het afzaagsels te zijn van de dakspanten, die ter
ondersteuning waren meegeleverd om
breuk van planken, deuren, het raam en
dubbel glas in de verpakking tijdens het
vervoer te voorkomen. Vandaar dat ik ze
niet op de tellijst van de werktekening
kon vinden. Lachen natuurlijk!

Na drie ruim bemeten ochtenden hard
werken aan uitzetten grondplan, waterpas maken, impregneren, timmeren,
zagen, tillen, passen en nog eens meten,
kreeg het skelet de vorm van een chalet.
Iedereen tevreden? Dat ben je natuurlijk
pas als alles klaar is. En daar gaan de
mannen eerst een winderig weekendje
over slapen. De afspraak ligt er dat op
dinsdag 29 oktober met dezelfde bemanning zal worden verder gewerkt. •

en een zaagblad dat betere tijden had
gekend moest dat karwei gaan klaren.
Nadat het motortje enkele keren had
geprotesteerd dat het voor die zware
taak niet was gemaakt, lukte het toch
onder het motto: motortje en hoofd
koel houden!
Je vraagt je natuurlijk af of ik ook nog
buiten het fotowerk wat heb bijgedragen aan de opbouw van het bouwwerk.
Er moest niet alleen gebouwd worden,
maar er waren ook emmers vol met
een sterk impregneergoedje dat tussen
de spanten moest worden gesmeerd
om rotting in de toekomst te voorkomen. Die taak konden Gerard en ík dan
wel aan. Soms mocht ik zelfs enkele
schroefjes indraaien of ongevraagd een
advies geven. Zo kon ik maar niet begrijpen dat er rechthoekige houten
delen waren meegeleverd waarvan de
ene wel en de andere niet was genum-

sept. - oktober 2013

Sproeiwater uit
Op zaterdag 9 november a.s. gaat de
pomp uit van het sproeiwater.
Zorgt u ervoor dat u uw sproeileiding
laat leeglopen? Zodat de vorst in de
grond er geen vat op kan krijgen. U
heeft in het voorjaar dan geen breuk
in de leiding, met wateroverlast op de
tuin tot gevolg.
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Redactioneel verslag
commissievergadering
Alle commissies die op bladzijde drie van
Tuinkrabbels worden genoemd zijn ter
commissievergadering uitgenodigd.
door Wim Heijsteeg
Op maandag 7 oktober om 19.00 uur,
verklaarde verenigingsvoorzitter Ruud
Smit de vergadering voor geopend. De
convocatie bevatte vijf onderwerpen die
behandeld zouden moeten worden, te
weten: opening, mededelingen, verslag
vorige commissievergadering, rondvraag
en sluiting.
Hoewel Jan Scherpenzeel met zijn ‘winkeltje’ deel uitmaakt van genoemd lijstje,
is de secretaris, onder excuses, vergeten
hem hiervoor uit te nodigen.
Geen notulen van 24/2
Ook moet worden geconstateerd dat er
van de commissievergadering van 24
februari 2013 geen notulen zijn gemaakt.
Ruud Smit deelt verder mee dat er berichten over diefstal van groenten van de
tuinen de ronde doen. Hij vraagt de
leden erop toe te zien dat als zij onbekenden op de zijpaden aantreffen, hen
te verzoeken alleen gebruik te maken
van het hoofdpad. De redactie wordt
verzocht een bericht hierover in Tuinkrabbels op te nemen. (Zie blz. 2).
Een vraag van Wim Heijsteeg betreffende het gebrek aan slagvaardigheid door
het grote aantal deelnemers aan deze
vergadering. Hij vindt het onnodig dat er
meerdere afgevaardigden per commissie
ter vergadering aanzitten. Het bestuur,
bij monde van de voorzitter, antwoordt
dat volstaan kan worden met één gemandateerde afgevaardigde per commissie. Een en ander kan vruchteloze
discussies inperken.
Taxatiecommissie
Peter van der Hoeven laat een lijst maken die gebruikt kan worden ter ondersteuning van de taxatiecommissie bij
hun taxatie. Bij overdracht van de sleutels bij vertrek van een tuinlid dient een
door hem ingevulde inventarislijst te
worden meegeleverd. Tenzij het vertrekkende lid aangeeft dat de opbrengsten
van waardevolle spullen ten voordele
van de vereniging kunnen worden aangewend en/of kunnen worden verkocht.
De lijst kan vergezeld gaan van foto’s. De
lijst(en) dienen door zowel het tuinlid als
12

een lid van de taxatiecommissie te
worden gedateerd en getekend. Een
en ander dient ter verificatie in het
verenigingsarchief te worden opgeslagen.
Ongeoorloofde bouwsels
Zonder hier namen te noemen (naam
bij bestuur bekend) is er een tuinlid die
ongeoorloofd, zonder tekening en/of
vergunning en zonder medeweten van
het bestuur bezig is, zijn bestaande
tuinhuisje buitenproportioneel uit te
breiden. Het bestuur heeft hem laten
weten deze gang van zaken onaanvaardbaar te vinden en de betreffende
persoon gesommeerd het reeds gebouwde af te breken.

De voorzitter spreekt zijn waardering
uit voor de nettenspanners dat zij deze
netten op tijd (vogeltrek) hebben weggehaald en/of teruggebracht (enkele
gedoogden). Een enkel lid moest dat
bij het ter perse gaan nog doen.

Leegstandderving
Er schijnt onder de leden een misverstand te bestaan over contributieafdracht na opzegging.
Voorbeeld 1: Een tuinlid dat in zomer
2013 zijn tuin opzegt en deze voor het
einde van het jaar ‘kwijt’ is aan een
gegadigde, krijgt de resterende maanden van zijn contributie (naar rato)
teruggestort. De nieuwe huurder dient
nu de resterende contributie over
2013 nog te voldoen. De intredeprijs
voor een nieuw lid is € 175,00.
Voorbeeld 2. Een tuinlid zegt per 31

december 2013 zijn tuin op. Dit tuinlid
is verplicht zijn contributie over 2014
te voldoen. Mocht zijn tuin ergens in
2014 worden overgenomen, dan krijgt
het vertrekkende tuinlid over de resterende maanden van 2014 (naar
rato) het teveel betaalde aan contributie teruggestort.
Verzekering verplicht/vrijwillig
Er zijn mensen op het tuincomplex die
een tuinhuisje hebben met een waarde van nul-komma-nul. Toch dienen zij
zich aan te sluiten bij een door de
tuinvereniging collectief afgesloten
opstalverzekering van plm. € 28,00 per
jaar. Omdat zij een tuinhuisje hebben!
Een discrepantie ontstaat in het ver>
zekeren van een waardeloos

Het bestuur is gehandicapt door het
ontbreken van een deugdelijke printer.
Peter van der Hoeven zou een Epson
SX235 gaan aanschaffen zodat er weer
gekopieerd en/of vermenigvuldigd kan
worden.
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> onroerend goed. Het bestuur voert als
argument aan dat mocht er iets gebeuren door schuld of nalatigheid van een
tuinlid (bijvoorbeeld brand dat overslaat
naar een waardevol huisje van de buren,
diefstal, vandalisme, storm en rampen)
het pand dan verzekerd is.
Wat vraagstelster probeert duidelijk te
maken is het volgende: volgens haar
betreft het een collectieve opstalverzekering in plaats van een WA-verzekering.
De huisjes van leden met een opstalverzekering zijn daarmee sowieso gedekt
tegen allerlei schade aan hun huisje als
onroerend goed (dus volgens haar ook
als deze door derden wordt veroorzaakt;
dat maken verzekeringsmaatschappijen
onderling uit. Als leden geen opstalmaar wel een WA-verzekering (wat je
mag aannemen) hebben (met wereldwijde dekking), accepteren zij schade
aan hun eigen huisje (tenzij die door
derden is veroorzaakt; in dat geval zou
de schade vergoed moeten worden door
diens WA-verzekeraar) en is de mogelijke schade aan anderen toegebracht
verzekerd.
Leden die niet willen deelnemen aan de
collectieve opstalverzekering benadelen andere leden dus niet. Dit laatste
werd namelijk als argument aangevoerd voor een collectieve verzekering.
Het bestuur geeft toe dat vraagstelster,
een punt heeft. Zij zal bij haar verzekeraar verifiëren of haar verzekering dekking biedt voor wat betreft aansprakelijkheid aan goederen van derden op het
tuincomplex. Een en ander dient zo
spoedig mogelijk bij het bestuur bekend
te zijn en zal zo mogelijk in de op 19
oktober a.s. te houden algemene ledenvergadering worden geagendeerd.
Comité van handige mensen
Omdat de opbouw van het pomphok
annex voorraadschuur binnenkort van
start dient te gaan (wanneer bekend is
dat de beschadigde deuren worden
omgewisseld) is er een verzoek om hiervoor vrijwillige gegadigden te zoeken
met een technisch arbeidsverleden.
Enkele tuinleden passeren de revue. Op
de ALV zal dezen worden gevraagd om
deze taak op zich te willen nemen en om
in gezamenlijkheid met enkele werkdata
te komen.
Persbericht
Het persbericht, zoals dat in het vorige
nummer van Tuinkrabbels heeft gestaan,
is door geen enkele redactie overgenomen. Ik, als verantwoordelijke voor
Tuinkrabbels
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deze aanbieding aan de pers moet
constateren dat we vorig jaar met een
lustrum in de kranten stonden en we
dit jaar ‘niets te bieden’ hadden dan
alleen enkele lege tuinen. Het bestuur
beraadt zich over een vervolgactie.

Later sprak ik Bertus Kooijman hierover,
dat we dringend moeten toewerken
naar een eigen website!
De volgende commissievergadering zal
worden gehouden op 15 maart 2014
•
van 10-12 uur.

Redactioneel verslag
algemene ledenvergadering
Volgens het bericht ‘van de voorzitter’
viel uit zijn woorden op te maken dat
het aantal aanwezigen op de algemene ledenvergadering niet tegenviel. Uit
een kleine zoektocht door de postbakjes van niet opgehaalde uitnodingingen blijkt m.i. iets anders.
De voorzitter begon, na het welkomstwoord aan de aanwezigen, dat er nogal wat afzeggingen waren binnengekomen, waaronder die van de penningmeester en bijgevolg ook de boekhouder. Er waren dus ook geen financieel verslag en begroting te becommentariëren. De voorzitter zegde toe
dat in de loop van de a.s. week dit
verslag aan de leden met een e-mailadres zal worden toegestuurd of in de
postbakjes zal worden gedeponeerd.
Wel graag snel reageren bij geconstateerde ‘onregelmatigheden’.
Verder werd medegedeeld dat Bep van
den Burg niet meer herkiesbaar is wegens gezondheidsklachten. Ze wil echter wel haar bijdragen blijven leveren
aan Tuinkrabbels. Onder handgeklap
werd zij uitgeluid en bedankt voor haar
werk aan de vereniging.

sept. - oktober 2013

19 oktober 2013
door Wim Heijsteeg

Jan Scherpenzeel en Hans van den Burg
ontvangen voor hun gereden kilometers ten behoeve van de vereniging
een standaardvergoeding. Het bestuur
is voornemens deze vergoeding aan de
tijd aan te passen. Jan Scherpenzeel
neemt echter genoegen met het vaste
jaarlijkse bedrag dat hij reeds ontvangt
en laat dat ook aan de vergadering en
aan het bestuur weten.
De voorzitter antwoordt dat er later
door het bestuur met betrokkenen op
wordt teruggekomen.
Verzekering tuinhuisjes
verplicht of niet verplicht
Het bestuur heeft bij monde van Bertus
Kooijman nog geen antwoord op de
vraag of de collectieve aansprakelijkheids- c.q. opstalverzekering ook moet
gelden voor oudere (dus waardeloze)
tuinhuisjes. Zie hiernaast ook de discussie in de commissievergadering.
Peter van der Hoeven zou een en ander
uitzoeken, maar omdat hij niet aanwezig is, kan het bestuur hierover nog
geen eenduidig antwoord geven.
Het bestuur verzoekt alle aanwezigen
met (verzekerd) tuinhuisje bij de verzeLees verder op blz. 15
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J.C.Beezemer
Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf
• glasbewassing

• dakgoten schoonmaken

• periodieke schoonmaak

• spinnen verwijderen

• graffiti verwijderen

• schoonmaak van kantoren

Van der Gaagstraat 23 Den Haag
Tel. 06-14689681

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 aanpak van Barones verschilt van landelijk opererende schoonmaakdiensten. Het zal u opvallen dat onze betrokkenheid 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
14

Of kijk op onze site: www.barones.net
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Vervolg van blz. 13
keringsmaatschappij na te gaan of zij een
eigen opstalverzekering hebben die ook
dekking biedt voor aansprakelijkheid op
volkstuinen. Het blijkt dat een heleboel
verzekeraars volkstuincomplexen uitsluiten. Een en ander dient dan zo snel mogelijk aan het bestuur gemeld te worden.
Voor een nader bestuursstandpunt
wordt gewacht op de informatie waarmee Peter van der Hoeven (bij afwezigheid) komt.
Openingstijden kantine zomer 2014
Onze kantinebeheerder Hans van den
Burg had al in de commissievergadering
aangegeven dat hij ‘binnenkort’ helemaal wilde stoppen met het beheerderschap van de kantine. Hans heeft het
bestuur echter de tijd gegeven om om te
zien naar een vervanger en zal pas uiterlijk per 31 december a.s. terugtreden.
Het eerste deel van het winterseizoen
van de kaartmiddagen wil hij daarom nog
afmaken.
De vergadering neemt met verslagenheid
kennis van het besluit van Hans en onder
applaus wordt ook hij bedankt voor zijn
vele jaren van trouwe inzet. Eerst samen
met Nel Briedé, later geheel zelfstandig
opererend. De vereniging verliest hiermee wederom een betrouwbaar persoon
voor de kantinediensten.
Gedurende de discussie die hierna volgt
over openhouden of sluiten (de eerder
zo enthousiast gemelde kantineverbouwing gaat niet door), nieuwe beheerder,
openingstijden, hygiënecursussen, alle
tuinleden bardienst, wordt er in de vergadering geen consensus bereikt.
Nadat eigenlijk de discussie door de
voorzitter al was afgekapt en de gemoederen weer wat tot bedaren waren gekomen, meldde Wim Heijsteeg zich voor
de kantine-inkoop. Ook hij oogste daarmee applaus.
De verslagen van 20 april en die van 22
juni worden – inclusief de jaarrekening
en exclusief de begroting - zonder op- of
aanmerkingen onder dank van de samenstellers goedgekeurd en vastgesteld.
Verkiezingen
Zoals geschreven treedt Beppie v.d. Burg
af als tweede secretaris en is Peter van
der Hoeven herkiesbaar als penningmeester. Ook de heren Piet Boers en
André Rietveld worden in hun respectievelijke hoedanigheden herbevestigd.

nische mensen samenstellen die af en toe
een klusje van meer (bouw)technische
aard willen en kunnen verrichten voor de
vereniging.

Rondvraag
Max Rijksschroeff wil even het woord tot
de vergadering richten. Hij zal per eind
december zijn tuin opzeggen. Hij heeft er
36 jaar opzitten, heeft velen zien komen
en gaan en heeft met hen en vele anderen
leuk en goed kunnen opschieten.
Mocht de vraag komen, dan wil hij zijn
Indische kookkunsten graag weer met ons
delen.
André Rietvelt denkt het a.s. weekend met
de opbouw van het pomphok te beginnen.
Koos Siliakus wordt gevraagd de supervisie
van de bouw op zich te nemen. Daarin
stemt deze toe.

Mutaties
Opgezegd
Max Rijkschroeff, 1 januari 2014
Hannie Doppenberg, 1 november 2013.
Nieuw tuinlid
Mevr. Saba van den Boogaard-Ham-ham
(tuin 110).

Bericht van…
Beppie v.d. Burg mailde na haar keeloperatie, die op vrijdag 25 oktober jl. plaatsvond, het volgende aan de redactie.
“De operatie is meegevallen. Alleen gisteravond behoorlijk beroerd geweest, waar-
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De voorzitter sluit om 12.00 uur de
•
vergadering.

schijnlijk de spanning van de afgelopen tijd. Nu alleen nog een beetje
moe. Helaas moet ik misschien nog
een tweede keer geopereerd worden.
Dat weten ze over drie maanden na
een volgende test. Afwachten maar...
Verder wil ik langs deze weg alle leden hartelijk bedanken voor de belangstelling en het medeleven die ik
van hen mocht ontvangen voor en na
mijn operatie. Tevens dank voor het
mooie bloemstukje en de zelfgemaakte kaart! Het gaat gelukkig steeds
beter en ik hoop u snel weer te zien”.
Beppie

Het bestuur van Amateurtuinvereniging ‘Houtwijk de Noord’ is dringend op zoek
naar kandidaten voor de functies van

Kantinebeheerder (m/v)
Kantinemedewerkers
Aanmeldingen voor deze binnenkort vacante tuinactiviteit, dienen zo snel mogelijk
te worden gericht aan de voorzitter van onze tuinvereniging Ruud Smit, of aan een
van de andere bestuursleden.
Het later te behalen hygiënecertificaat zal op prijs worden gesteld.

Het bestuur wil graag een lijstje van techTuinkrabbels

Jan Scherpenzeel vraagt iets over
aftapkranen. André Rietveld zegt toe
dit met Jan af te zullen stemmen.
Theo Zuiderwijk vraagt welke tuinnummers er momenteel of per 1
januari geen eigenaar meer hebben.
Het bestuur geeft de volgende tuinnummers door: 70, 92, 102, 108, 110
(inmiddels weer verhuurd) en 119.
Bianca van Vloten vraagt de data over
de afsluiting van de hoofdkranen van
de sproei- en waterleiding.
Ook stelt ze een vraag over de vergunningloze parkeerders op het parkeerterrein. Het bestuur geeft hierop
als antwoord hierin geen sanctionele
bevoegdheden te bezitten. Die zijn
voorbehouden aan de koddebeiers
die hierop moeten controleren. De
snoeidag is verder op 16 november
a.s. In de week ervoor kan vanaf
woensdag hiermee al begonnen worden. Geen balken en andere narigheid. Het drinkwater gaat er pas af als
de eerste nachtvorst zich aandient.
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Het bestuur van
ATV Houtwijk de Noord
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ligt of hoe een tuin erbij staat. Bij onze
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