Mildred in gesprek met Huub Vonk
Huub is nu ruim een jaar lid van de vereniging. Zijn vrouw en hij tuinieren op nummer 114. Tevens
maakt hij deel uit van het bestuur. Wij ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens een vergadering.
Graag wilde ik hem nader leren kennen en maakte daarom een afspraak voor een gesprek. Dit vond
niet op de tuin plaats, maar heel gezellig bij hem thuis. De reden was minder plezierig. Huub moest
zich tijdelijk voortbewegen op krukken door problemen met zijn knie en kon daarom niet naar de tuin.
Huub, deelname aan een marathon zit er voorlopig niet
in.
“Nee, ik heb momenteel een opgezette knie door een
aanval van jicht. Heb ik
helaas regelmatig last van. Mijn vrouw en ik zijn daarom
bewust naar deze flat met lift verhuisd.
Daarnaast waren onze kinderen uitgevlogen en zijn we
daarom weer terug gegaan naar Den Haag. Het is een
ruime en lichte woning in een rustige straat. Traplopen
hoef ik nu niet meer. Hier kan ik rustig oud worden.”

Huub, wil je jezelf even voorstellen. Wat heb je tijdens je arbeidzame
leven voor werk verricht? Hoe vul jij je vrije tijd in nu je met pensioen
bent?
“Ik ben getrouwd met Marian, heb twee dochters en een zoon. Ik ben opa
van drie kleinkinderen en binnenkort een vierde. Ik ben een geboren en
getogen Hagenaar. Ik heb zevenenveertig jaar voor Siemens Nederland
gewerkt. Eerst in de telecommunicatie, later in de informatietechnologie.
Ik heb volop in de techniek gewerkt en later leidinggevende en
commerciële functies bekleed.
Sinds juli het afgelopen jaar ben ik gepensioneerd. Dit was een vrijwillige
keuze. Ik wilde stoppen, omdat ik er genoeg van had en graag meer tijd
wilde hebben voor mijzelf en de sociale contacten met
familie en vrienden.
Op mijn racefiets heb ik altijd vele tochten gemaakt.
Dat is even niet mogelijk door de problemen met mijn
knie. Ik hoop het in de toekomst wel weer te kunnen
doen. Voor de VVE (Vereniging Van Eigenaren) van de
flat waar ik woon doe ik nu wat klussen die bij mij
passen. Zo krijgen we een automatische deur bij de
hoofdingang. Samen met andere bewoners
onderhouden we ook de tuin rondom de flat.”
Hoe ben je bekend geraakt met Houtwijk de Noord?
“JB en haar man zijn vrienden van ons. Zij heeft er een tuin, waar wij wel op bezoek kwamen. Zij
heeft ons getipt dat er een tuin was vrijgekomen, mocht we er belangstelling voor hebben. Dat
hadden we. Daarom hebben we contact opgenomen met het bestuur en zijn het eens geworden over
de overname van de tuin.”
Wat spreekt je zo aan in het tuinieren?
“Ik heb een deel van mijn leven vanaf tweeëndertig tot achtenvijftig jaar in Waddinxveen en
Moerkapelle doorgebracht. Wij woonden in een huis met een flinke tuin. Ik was vroeger al met

planten bezig. Ik zaaide en stekte graag, onder andere fuchsia’s en vond het spannend om planten te
zien opgroeien.
Ik wil snappen hoe het werkt, hoe planten zich ontwikkelen. Het is ook leuk om er van te kunnen
eten. Daarnaast is het fijn om buiten bezig te zijn. Daar heb ik nu alle tijd voor.”
Welke plannen heb je met je tuin? In hoeverre zijn die
al gerealiseerd?
“Toen wij de tuin overnamen, hebben we eerst een
plattegrond en plan gemaakt. We wilden het tot onze
tuin maken, echt iets eigens. Vervolgens zijn we op
zoek gegaan naar een huisje met terras.

We hebben er een naar onze zin gevonden en deze
aangeschaft. In mei van het afgelopen jaar hebben we
het opgebouwd. We hebben onder anderen vier kuub
zand opgebracht voor de paden en het fundament. De
waterleiding is aangelegd en er is een aansluiting
gekomen op het riool.
Afgelopen seizoen hebben we het grasveldje en grond
onder handen genomen. We hebben de conditie
verbeterd en gras ingezaaid. We hebben nieuwe
bessenstruiken geplant. Er stonden al zes fruitbomen,
waaronder appel, peer en pruimen.”
Zijn jullie bij de uitvoering van jullie plannen op
problemen gestuit?
“Dat valt op zich wel mee. Bij het betrekken van de tuin
hebben we veel opgeruimd, ondermeer glas en buizen
en troep afgevoerd naar de stort in Den Haag. Er is veel
grondwerk verricht. Veel woekerend onkruid hebben
we diep uit de grond weggehaald. Ook groeide er riet in
de tuin, maar dat zal wel altijd blijven gebeuren. Dus
blijven bestrijden wat je niet wilt dat er gebeurt.
De bestaande kas had flink wat kapotte ruiten en deur.
Die heb ik gerepareerd. Rondom de tuin heb ik een hek
geplaatst, zodat Guus, onze ruwharige teckel, niet kan
weglopen als hij mee is.”
Kun je omschrijven wat voor soort tuin je wilt hebben?
“Het wordt een combinatie van sier- en moestuin.
Afgelopen jaar hebben we veel courgettes, aubergines
en tomaten geoogst. We hebben ervan kunnen
uitdelen. Het moet echter geen productietuin worden
met strakke bedden en veel van hetzelfde. Sierplanten
en groenten mogen door elkaar groeien.
Er moeten borders met vaste planten komen.
We beschouwen het als ons buitenhuis waar wij familie
en vrienden kunnen ontvangen. Waar wij de BBQ
kunnen aansteken om er vlees op te roosteren.
Gezelligheid is ons voornaamste doel. Bij mooi weer

blijven Marian en ik regelmatig tot laat op de tuin, eten daar dan en genieten van het buiten zijn en
de rust.”
Heb je een opvatting over de wijze van tuinieren?
“Ik heb geen hoogdravende opvattingen. Ik ben nieuwsgierig, wil graag dingen uitproberen. Ik vind
het een uitdaging om halfdode planten weer op te kalefateren en tot leven te brengen. Ik heb nu
bollen geplant en vaste planten en ben benieuwd naar hoe dit zal gaan. Als ik iets begin, wil ik het
goed doen en er voor zorgen. Ik houd ervan om iets te verbeteren. Daarvoor zoek ik informatie op.
Die haal ik uit boeken, tijdschriften, van de televisie en het internet.
Ik gebruik kunstmest, maar geen chemische bestrijdingsmiddelen. Heb ik eerst wel gedaan, maar dat
wil ik niet meer, nadat ik er iets meer over gelezen had.”
Je bent bestuurslid. Wat is je drijfveer?
“Er zijn betrekkelijk veel oudere leden. Ik vind dat de
jongere generatie ook hun verantwoordelijkheid voor
de vereniging moet nemen. Hoewel jongere … maar zo
voel ik me wel als ik even geen jicht heb. Daarnaast ben
je sneller ingevoerd als je meedenkt. Je kunt invloed
uitoefenen. Ik wil mijn ervaring en kennis ten dienste
stellen van de vereniging. Bovendien vind ik het leuk om
er samen iets van te maken. Het gaat allemaal niet
vanzelf.”
Heb je een tip of advies waar de vereniging/leden baat bij kan/kunnen hebben?
“Het is belangrijk dat ons complex er verzorgd bij ligt en er goed uitziet. Niet alleen voor onszelf,
maar ook voor omwonenden en passanten. De gemeente zal zeker opletten of ons park de moeite is
en blijft en er geen verkrotting ontstaat van huisjes of tuinen. Daarom hoop ik dat mensen kritisch
naar hun tuin blijven kijken. Van leden die het eigenlijk niet meer aan kunnen of de motivatie of tijd
missen hoop ik dat deze op tijd stoppen en de tuin aan anderen doorgeven. Groeien en bloeien.”
Huub, bedankt voor dit gesprek. Ik hoop dat je samen met Marian, familie en vrienden veel fijne
uurtjes op je tuin kunt doorbrengen. Veel sterkte met je knie. Ik hoop dat je weer snel op de been
bent.

