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Bestuurlijke turbulentie
De vereniging en vooral het bestuur heeft een turbulente periode achter de
rug. De afhandeling van de overdracht van een van de tuinen liep niet op
rolletjes vanwege, onder andere, de verplichting de tuin opgeruimd (lees
verkoopbaar) te houden. Na steeds onvriendelijker wordende correspondentie via e-mail, is dit nog steeds niet afgehandeld.

VAN DE VOORZITTER
door Ruud Smit
Daarna wederom een zeer onvriendelijke e-mail van een oud
bestuurslid die boos is, omdat
de parkeerontheffing niet meer
automatisch wordt uitgereikt.
Deze moet door diegene nu zelf
worden aangevraagd met de
daarbij behorende doktersverklaring.
Persbericht
Vervolgens werd er een aantal
tweede tuinen opgezegd omdat
de leeftijd en/of de gezondheid
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van de betreffende huurders een
rol ging meespelen. Dit heeft ons
ertoe gebracht via onze redacteur
Wim Heijsteeg een persbericht te
doen uitgaan naar diverse wijk- en
streekbladen.
Dat is uitermate succesvol gebleken. Op woensdag 21 november
werd het eerste bericht geplaatst
en op zaterdag 24 november waren alle tuinen al weer bezet.
Sinds die zaterdag hebben we zelfs
weer een wachtlijst. Als bestuur
zijn we natuurlijk erg blij dat alle
tuinen weer bezet zijn, omdat dit
uiteindelijk het doel is van de vereniging.
nov./dec. 2012

Foto: Wim Heijsteeg

Creamiddag
Ook hebben we weer een
creamiddag achter de rug en
werden er weer driftig kerstkaarten, kerstballen en bekladderde dakpannen vervaardigd. Een gezellige middag waar een leuk aantal
deelnemers op af kwam.
Ik wens u allen heel prettige
kerstdagen en een even zo
prettige jaarwisseling toe en
hoop velen te zien op onze
Nieuwjaarsreceptie op 6
januari 2013.

VERKORTE INHOUD
1
2
3
5
9
11
11

Bestuurlijke turbulentie
Van de bestuurstafel
Bijl brijzelt been
Creamiddag groot succes
Persbericht van bestuur
Nieuw tuin- en redactielid
Voorlopig Verslag
Commissievergadering

1

VAN DE BESTUURSTAFEL

Cilinders en sleutels
Kantine en toiletten
Op het verzoek van onze kantinebeheerder om een andere cilinder te plaatsen in
het slot van de deur die naar de toiletten
gaat, heeft het bestuur positief gereageerd. Vooral ook omdat er door lieden
van buiten onze vereniging gebruik werd
gemaakt van onze toiletten en zij deze
nimmer (zullen) schoonmaken.
Omdat onze vrijwilligers deze toiletruimten plus het halletje voor deze mensen
moeten schoonmaken, heeft het bestuur
gemeend dit verzoek te moeten honoreren.
Gelukkig is hier begrip voor van onze
leden. Zij die daar moeite mee hebben,
kunnen zich bij het bestuur melden (zie
spreekuur bestuur op blz. 1, red.) en regelmatig de hal en de toiletten reinigen
of geen gebruik meer van deze ruimten
maken.
Overbodig om de tuinleden op het verzoek van de kantinebeheerder te wijzen
om de hal en de toiletten schoon te houden. De deur van de toiletruimten wordt
in tegenstelling met het verleden altijd
gesloten gehouden. Deze deur, die door
middel van een traliehekwerk tegen
braakschade is beveiligd, mag niet meer
openstaan door middel van het uitdraaien van het slot.
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Een sleutel is bij mij, Bertus Kooijman,
verkrijgbaar tegen betaling van € 4,50.
Eigen brughek Uithofslaan
Ook heeft het bestuur een hek met slot
aan de Uithofslaan door de gemeente
laten plaatsen en hiervoor kan maximaal
1 sleutel per tuin aangevraagd worden.

Deze sleutel is op verzoek eveneens bij
Bertus Kooijman tijdens het spreekuur
verkrijgbaar tegen betaling van € 20,-borg.
De deur van het hek wordt zelfsluitend.
In geen geval mag deze deur worden
geblokkeerd en open blijven staan. Tenzij
alleen voor het snel uitladen van spullen
en vervoer over het bruggetje. Hierna
dient de deur weer op slot te gaan.
Bertus Kooijman
het bestuur ontvangen met het verzoek
om dit met de voorjaarssnoei alsnog
recht te trekken, voordat de bomen weer
vol in blad staan.

VERSLAG
2E TUINSCHOUW
8 december 2012 – Naschouwdag
Zoals was beloofd heeft de tuincommissie op zaterdag 8 december jl. de aangemelde naschouw van de te hoge bomen
gehouden.
Deze naschouw werd gedaan door de
twee overgebleven tuincommissieleden
omdat het derde lid, waarschijnlijk om
onder die naschouwing uit te komen, de
bijl in zíjn voet plantte in plaats van in de
stam (zie blz. 3, red.).

Het is prettig te merken dat wanneer
door de vereniging een verzoek wordt
gedaan om de begroeiing aan de gemeentelijke normen aan te passen dit
goed wordt opgevolgd.
Er wordt natuurlijk tijdens het zomerseizoen minder gedacht aan het groeien van
de bomen, maar dat doen ze dus echt
wel. We zouden hier dus eigenlijk zelf
wat scherper op moeten letten.
Ruud Smit

Twee gevallen voor voorjaarssnoei
Van de veertien aangeschreven tuinders
waren er maar twee die dit zonder maatlat hadden gedaan en de bomen nog
steeds te hoog waren. Deze twee hebben
inmiddels een elektronisch berichtje van

Tuinkrabbels

-

Jaargang 2, nummer 6

-

nov./dec. 2012

COMMISSIES

REDACTIONEEL

Bijl brijzelt been
opmaakredacteur

Bloeden zeker? Nee echt, heel weinig! Nou
weet ik dat ik een slechte doorbloeding in
mijn benen heb, maar dat er bijna geen
bloed vloeit, verbaast me zeer.

Van onze correspondent
Getsie, dat is toch geen geschikt verhaal
voor Tuinkrabbels! Wellicht ongeschikt
als bloederig verhaal, maar op zeker ter
lering voor tuinders die voor hun kinderen
gaan snoeien en dat snoeisel tot brandhout willen verwerken.
Voorkomen is beter dan…
Het is vandaag 7 december en ik zit met
m'n linkerbeen omhoog. Gelukkig zit ie er
nog aan! Gistermorgen met het zagen
met de ketting en het hakken met de bijl
van het hout voor mijn zoons allesbrander, in m'n voet gehakt. "Geen stalen
neuzen zeker". Inderdaad, die stonden er
wel, op slechts twee meter van mijn
voeten, dus!
Het begint altijd onschuldig. “Pap, ik heb
pijn in mijn rug van het hakken, kun jij
dat restje ‘even’ doen?” In mijn goedmoedig enthousiasme laat ik zien dat ik
wel vaker met dat bijltje heb gehakt en
het gaat zoals verwacht: goed! Tot ik een
niet zo mooi stammetje onder mijn bijl
krijg… Bijl ketst af - de bijl is splinternieuw en niet zo’n kleintje - zwaait vervolgens door naar de grond, langs het
hakblok. U raadt het zeker al.
Niks gevoeld. Een snee van ruim 7 cm op
mijn schoen wijst de plek aan waar de bijl
door het leer is gegaan, door mijn sok en
door mijn voet, verwacht ik!
“Marco, dat ziet er niet best uit, ik denk
dat ik naar de eerste hulp moet”. Schoen
uitgetrokken (aangepaste schoenen handmade - vervangingswaarde € 1600
in verband met oppervlaktegevoelloosheid in de benen). Ik denk dat ik flauw
moet vallen, maar dat gebeurt niet want
als ik mijn schoen uit heb blijkt ‘enkel’
mijn grote teen maar te zijn gekliefd.
Daar schrik je weer wat minder van.

ROMMELIGE KLIMMER
Akebia quinata is een uit China afkomstige, vrij rommelige klimmer met windende stengels. Bij een zachte winter wil hij
zijn blad nog wel eens behouden, maar in
strengere winters wordt ook deze klim-

Geen vitale delen
Het verhaal wordt dus niet zo bloederig. En
het klinkt gelukkig erger dan het is. Geen
vitale delen als spieren en net geen bot
geraakt. Teen lijkt bij binnenkomst in het
ziekenhuis in twee stukken en kan niet gehecht worden. Oh wonder der techniek, als
ze in het ziekenhuis niet kunnen naaien, dan
plakken ze de handel wel weer aan elkaar.
De dienstdoende verpleegster (alleraardigst, alleen daarvoor zou je je al in je voet
schieten) mengt twee componenten tot een
soort tiensecondenlijm en plakt bij gebrek
aan een lijmmondje de twee teendelen met
een injectienaald weer aan elkaar.
Nog even enkele foto’s. “Geen teenkootje
geraakt, meneer, u kunt weer naar huis”.
Ik vraag hoopvol aan de nurse of dat ik tot
de feestdagen nou met mijn been omhoog
kan blijven zitten, zodat ik alle huishoudelijke taken door mijn huisgenoten kan laten
verrichten. Geeft ze als antwoord. “Toch
zeker tot ná de feestdagen, dit is heel ernstig”, en knipoogt naar mijn zoon, die blijkbaar meer tot haar leeftijdscategorie hoort.
Ik heb uit mijn schoen de veter gehaald en
‘m weer aangetrokken. Helaas begon het
net nat te sneeuwen. Ja, als je een paar dagen niet mag douchen, kun je toch zeker
niet met een jaap van 7 cm in je schoen
door dat baggerweer. Dus auto rijdt voor.
Hopelijk heb ik geen nazorg nodig door ontstekingen en dergelijke. Ik hoop dat, als
alles naar wens verloopt, ik na een week
weer mobiel kan zijn. Valt reuze mee!
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Inkoop, winkeltje
en materiaalbeheer
Jan Scherpenzeel
Bouw en taxatie
André Rietvelt
Bertus Kooijman
Ruud Smit
Tuincontrole
Piet Boers
Wim Heijsteeg
Ruud Smit
Onderhoud pomp
Gerard de Cock
Jan Scherpenzeel
Lief en Leed
Jolanda v.d. Hoeven
Kascontrole
Max Rijkschroeff
Emmy Versteegh
Kantinebeheer
Hans v.d. Burg
Kantinemedewerkers
Hans v.d. Burg
Peter v.d. Hoeven
Sylvia v.d. Hoeven
Thea en Ruud Smit
Jane Engels
Dirk Tork
Beppie v.d. Burg
Wim Heijsteeg
Marijke de Hooge
Nathalie Janusevska
Yvonne de Vassy
Wil en André Rietvelt
Activiteiten
Jolanda van der Hoeven
Bianca van Vloten
Wim van Vloten

De tweecomponentenmethode

En Wim, wat heb je nou geleerd?
Als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt,
laat dan het zware lichamelijke werk aan je
kind(eren) over. Je hebt helaas je tijd gehad.
Laten ze jou nu maar helpen. Hou je voortaan bij je leest: het denkwerk. Ja toch?
Wim Heijsteeg

mer kaal. Verdient in ieder geval ook een
flinke mulchlaag bij strenge vorst en komt in
het voorjaar dan weer terug. Snoeien na de
bloei en iedere drie tot vier jaar tot aan de
grond terugsnoeien om te veel wirwar te
voorkomen. Minimum temperatuur die
wordt verdragen - 12 graden.

VREDE in je geest
is niet de afwezigheid van conflict,
maar de vaardigheid
om er mee om te gaan

De nieuwjaarsreceptie voor onze tuinleden, donateurs etc. is op zondag 6 januari 2013 om 13.00 uur
Tuinkrabbels
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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
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MUTATIES

ACTIVITEITENCOMMISSIE

TUINEN
Nieuwe tuinleden:
tuin 89, Mw. M. Steevensz
tuin 107, Mw. C. van Rijsbergen
tuin 110, Mw. J. Doppenberg
tuin 123, Dhr. W. Roeleveld

Creamiddag weer
daverend succes

COMMISSIES
Aad Briedé stopt als tuincommissielid en
als lid van de bouw- en taxatiecommissie.
André Rietvelt (tuin 100) wordt het nieuwe bouw- en taxatiecommissielid.
BESTUUR
Er heeft een wijziging in de bestuurstaken
plaatsgevonden.
e
Beppie v.d. Burg stopt als 2 penningmeese
ter, maar schuift door als 2 secretaris.
KANTINE
Het aantal kantinemedewerkers wordt
uitgebreid met André en Wil Rietvelt.
Leen Grootveld is bereid gevonden elke
twee weken gedurende de winter de toiletruimten schoon te maken.
REDACTIE
Mildred Steevensz (tuin 89) gaat de redactie van ons tuinblad versterken als redactielid.

Erelid
dhr. J. de Winter

Lid van verdienste
dhr. J. Scherpenzeel
dhr. M. v.d. Linden
dhr. B. Kooijman
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De creamiddag van zondag 2 december
jl. was weer een groot succes. De opkomst was groter dan ooit, 22 mensen!
De deelnemers konden zelf kiezen wat
ze wilden maken. En dat viel niet mee,
want de keuze was groot. Zo konden er
kerstkaarten worden gemaakt, ook van
cd's. Verder kon je dakpannen beplakken of kerstballen versieren en gipsmodellen verven. Materiaal was er in overvloed.
Voor een paar centen
Er was een aantal mensen
die nog nooit geweest
waren en zij vonden het erg
leuk en vooral goedkoop,
omdat je zoveel maken
mocht als je zelf wilde. Zeker is dat zij
op de hoogte willen worden gebracht
wanneer er een volgende creamiddag is
om daarbij aanwezig te zijn, en om hun
creativiteit (nog verder) te ontplooien.
Gezellige sfeer
Er werd druk geplakt, versiert en geverfd in een drukke, maar heel gezellige
sfeer. Er zijn hele mooie dingen gemaakt, zie de foto’s verspreid door dit
blad. Die spreken voor zich!
Jolanda had cupcakes en brownies gebakken, die gretig aftrek vonden. Niet
zo gek, want ze waren heerlijk!

De mannen die
waren meegekomen hebben
een potje zitten
klaverjassen.
Nou, potje...,
zeg maar rustig
POT. En ons aller Bertus troonde pontificaal achter de stamtafel met hele bossen sleutels om aan onze leden uit te
geven. Hij heeft dus meteen het nuttige
met het aangename verenigd.
Steeds dezelfden
Zoals altijd, waren het weer dezelfden
die na afloop de boel
aan kant maakten en
alles weer netjes op z'n
plaats zetten. Hartelijk
bedankt meiden! Jolanda ook nog bedankt
voor het schoonmaken
van het sanitair! Het is fijn dat er altijd,
na alle activiteiten ook opgeruimd wordt
en even een doek over de tafels wordt
gehaald. Hans heeft het al druk genoeg
tijdens zijn bardienst en met de rest van
de schoonmaak. Zoals Jolanda het verwoordt, "dat is ook een taak van de
activiteitencommissie, de kantine is het
visitekaartje van de vereniging en moet
netjes worden achtergelaten".
De volgende creamiddag wordt vermeld
in Tuinkrabbels, waarna u zich weer kunt
opgeven bij de dames van de activiteitencommissie.
Beppie v.d. Burg
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Vervolg van blz. 2
Nieuwe sloten
Door het binnenkort vervangen van het
slot op de buitendeur van de kantine,
kunt u een sleutel afhalen bij Bertus
Kooijman tegen betaling van € 4,50. Dit
slot wordt veranderd in de tweede week
van januari. Heeft u voor die tijd geen
sleutel afgehaald dan kunt u niet meer
gebruikmaken van het toilet als de kantine is gesloten!
Dit geldt ook voor het slot van het hek
aan de Uithofslaan. Daarop komt een
knop en dranger, zodat u een sleutel
nodig heeft om het hek te openen. Dit,
ter voorkoming van diefstal en vandalisme. De kosten van deze sleutel is een
borg van € 20,00 die, wanneer u de sleutel inlevert, terugkrijgt als u uw lidmaatschap van onze vereniging opzegt.
Geen in- of uitgang
Dit toegangshek is geen in- of uitgang,

Redactioneel
Vervolg van blz. 2
Het is er eindelijk van gekomen, na zeven! jaar soebatten. Maar dan heb je
ook wat! De gemeente heeft zowaar een
hek geplaatst voor het bruggetje aan de
Uithofslaan.
Dit hebben we te danken aan Bertus
Kooijman die van geen ophouden wilde
weten. Maar u ziet het, de aanhouder
wint.
Hierboven staat vermeld hoe u een sleutel in uw bezit kunt krijgen, want het hek
gaat permanent op slot!
Ook heeft Peter v/d Hoeven een traliewerk op de kantinedeur geschroefd. Dit
ter voorkoming van inbraak.
U heeft ook kunnen lezen dat alle tuinen
weer verhuurd zijn en dat we zelfs een
wachtlijst hebben. Niet verkeerd toch?
Ook heeft de redactie versterking gekregen van een nieuw lid en dat is Mildred,
zij stelt zichzelf aan u voor verderop in
Tuinkrabbels. De redactie is hier erg
content mee.
Omdat Aad Briedé zijn functie in de
bouw- en taxatiecommissie heeft neergelegd, heeft het bestuur wat gelobbyd
en André Rietvelt bereidt gevonden om
6

maar alleen bedoeld voor hulpdiensten
zoals ambulance en brandweer, omdat
deze niet via de hoofdingang op ons
tuincomplex kunnen komen.
Het bestuur ziet erop toe dat men het
hek niet laat openstaan door er iets
voor te zetten of de dranger af te haken. Dit op straffe van een boete.

Verzekeringen
Peter v.d. Hoeven heeft geïnformeerd
bij de verzekeringsmaatschappij met
betrekking tot de tuinhuisjes e.d. om
de premiebetalingen per 1 januari te
laten geschieden. Dit blijkt niet mogelijk omdat dit een collectieve verzekering betreft, afgesloten met meerdere
tuinverenigingen. Dus de betaling blijft
jaarlijks per 1 juli.

Bouw- en taxatiecommissie
Aad Briedé heeft per direct zijn functie
in de bouw- en taxatiecommissie alsook
die in de tuincommissie neergelegd.
Het bestuur dankt hem voor zijn vele
werk in de afgelopen jaren.

Padverlichting
In januari wordt er gestart, indien mogelijk i.v.m. vorst, met het aanleggen
van verlichting aan het begin (pomphok) en eind (Uithofslaan) van het
hoofdpad.

De functie van commissielid van de
bouw- en taxatie commissie wordt
overgenomen door André Rietvelt. Een
man die pas kortgeleden lid is van onze
tuinvereniging en niet alleen zeer enthousiast bezig is op zijn tuin, maar ook
naar de vereniging toe.
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zijn taak over te nemen. Ook daar zijn
we heel blij mee want het is iemand
met verstand van zaken.

de nieuwjaarsreceptie op 6 januari net
zo hoog wordt. Een tip: dan kunt u
gelijk uw sleutels ophalen, en het aangename met het nuttige verenigen.
U heeft natuurlijk ook gelezen dat onze
redacteur de hakbijl in zijn voet i.p.v. in
het hout heeft geparkeerd. Beetje
dom... We wensen hem veel sterkte en
beterschap toe. (En ook wat wijsheid
natuurlijk).

De creamiddag was een groot succes,
evenals de kerstbingo. Voor beide evenementen was de opkomst hoog te
noemen. De activiteitencommissie
verdient daarom een groot compliment! We hopen dat de opkomst voor

Het bestuur

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Vervolg van blz. 5

Sfeervolle bingo
Het was weer een gezellig samenzijn
tijdens de kerstbingo. De prijzen waren
fantastisch en de organisatie verdient
een dikke pluim!
Gerard heeft op onnavolgbare wijze de
ballen laten rollen en met het benodigde commentaar van Peter was het luid
en duidelijk te volgen voor alle mensen.
De prijzen waren tentoongesteld door
Bianca en Wim en tijdens de bingo nog

eens nadrukkelijk geshowd door Gerard.
Hans en Ruud hadden het druk met het
bedienen van de mensen die hun bestellingen aan de bar kwamen halen. In
de pauzes liep het storm en dan sprongen Thea en Beppie even bij.
Riek wil altijd graag afwassen, dus ook
nu en dat vond Hans niet echt vervelend.
Peter maakte Bertus duidelijk dat hij
voortaan op de bank mag slapen met
zijn gewonnen dekbed, waarop Gerard
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