vroeg of hij erbij mocht komen liggen.
Samen met de sterke drank dat door
Martha werd gewonnen.
Tijdens het omroepen van de bingogetallen door Peter, klonk er doorlopend een
echo, zodat het leek of hij de getallen
twee keer omriep. Later klaagde Dirk dat

er een papegaai aan zijn tafel zat. Toen
bleek dus dat Jan Scherpenzeel de getallen steeds herhaalde en daar ook na
de opmerkingen, vrolijk mee doorging.
Dit soort activiteiten zouden best wat
vaker georganiseerd mogen worden,
bijvoorbeeld met Pasen.
Het is leuk en gezellig en bevordert de

De wintertuin
De meeste vaste planten zorgen zelf voor
hun bescherming in de winter door hun
doorlevende wortelkluit te overdekken
met een massa afstervende stengels en
bladeren. Maar er zijn ook groenblijvende vaste planten en zelfs vaste planten
die ´s winters bloeien. Ook met vaste
planten valt er ´s winters van alles te
genieten.
Helleborus niger is bekend als de wit
bloeiende kerstroos. De bloeiperiode
Tuinkrabbels
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loopt van januari tot april.
Andere soorten Helleborus,
die dan nieskruid heten,
bloeien wat later, vanaf februari, bijv.
het stinkend nieskruid (Helleborus
foetidus) met groenwitte bloemen.
Heel apart is de manier waarop Helleborus zijn bloemen tegen vorst beschermt. Tijdens vorst wordt tijdelijk
het vocht uit de bloemen teruggetrokken.
Schoenlappersplanten (Bergenia) hebben wintergroen blad dat bij veel cultivars roodpaars of roze verkleurt, maar

onderlinge verstandhouding tussen de
leden. Ook de inkomsten komen ten
goede aan de vereniging dus, drie vliegen in een klap!
De foto’s die tijdens de kerstbingo zijn
gemaakt, spreken voor zich...
Beppie v.d. Burg

bij ´Silberlicht´ blijft het frisgroen en bij
´Abendglut´ wordt het warmbruin. De
planten bloeien prachtig met trossen
roze, witte of lichtrode bloemen (kan al
vanaf januari).
Laat de vaste planten ´s winters zoveel
mogelijk met rust. Haal afgestorven
plantenmateriaal alleen weg waar het
groenblijvende planten zou kunnen
verstikken. Niet over de planten lopen.
In het vroege voorjaar het afgestorven
materiaal wegknippen (voorzichtig:
geen jonge scheuten of neuzen beschadigen).
7
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WIJ
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GESPECIALISEERD

IN:

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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Tuinkrabbels
verwelkomt nieuw
redactielid
Dat was natuurlijk fantastisch nieuws.
Niet alleen dat we weer enkele tuinleden
mochten verwelkomen, maar ook dat bij
dit groepje enthousiastelingen zich spontaan een kandidaat voor het Tuinkrabbelsredacteurschap meldde. Natuurlijk
moest Mildred Steevensz, want zo heet
ze, wel weten wat de consequenties zijn
van zo’n redacteurschap. Mildred stelt
zich op bladzijde 11 aan u voor.
Als redactiecommissie wensen we haar
veel genoegen toe op haar tuin en bij
onze vereniging en veel plezier bij het
vergaren van nieuwtjes en dergelijke.
We zoeken echter door naar nóg een
redactielid, want bij uitval of iets dergelijks: geen Tuinkrabbels.
Wim Heijsteeg

Persbericht tuinbestuur
Op maandag 19 november jl. is het hiernaaststaande persbericht naar de regionale, plaatselijke en wijkgebonden pers
verstuurd en even later gepubliceerd.
Het bestuur informeerde bij de redactie
van Tuinkrabbels over de mogelijkheid
om de vrijgekomen tuinen onder de
aandacht van het ‘grote’ publiek te brengen en hoe dat moest worden aangepakt.
Omdat er bij de Haagse Bond geen
wachtlijst voor tuinen (meer) bestond is
het bestuur overgegaan tot het verzoek
aan de pers een berichtje van onze tuinvereniging op te nemen.
Ik heb met persberichten enige ervaring
en bood aan zo’n berichtje voor de pers
in elkaar te knutselen. Met resultaat!
Nog geen week later een e-mail van het
bestuur dat het storm liep en alle tuinen
weer verhuurd waren, we zelfs een

Recept voor de wintermaanden
Wortelsoep met gember
Lekker in koude dagen. Na hard werken
in de tuin of een lange wandeling gaat
een soepje er vast wel in! Dit recept heb
ik ooit op internet gevonden. De gember
geeft het pit. Het is een stevige soep.
Met warm ciabattabrood erbij wordt het
een maaltijdsoep. Bij ons thuis is het een
favoriet.

VAN DE VOORZITTER

Opmerking:
De gemberwortel en wortelen kunnen
gemakkelijk en snel in de foodprocessor
of de keukenmachine worden geraspt.
Van de gemberwortel gebruik je een
stukje van ongeveer twee cm. De rest
kan worden ingevroren.
Ingrediënten
- 500 gram geraspte (winter)wortelen
- 2 eetlepels geraspte verse gember
- 1 kleine rode ui, gesnipperd
- 1 teentje knoflook, gesnipperd
- 2 liter runderbouillon (van een blokje)
- peper
- zout
- bekertje crème fraîche
- scheutje olijfolie (of vloeibare
margarine)
- (scheutje gembersiroop)
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Bereiding
- Maak bouillon
- Fruit de gesnipperde ui
en knoflook op
hoog vuur in

de olijfolie
- Voeg de geraspte wortel en gember
toe en bak 1 minuut op hoog vuur
- Voeg de bouillon toe en breng alles
aan de kook
- Laat de soep 15 minuten garen op laag
vuur
- Pureer de soep met een staafmixer
- Voeg zout en peper naar smaak toe
- Een scheutje gembersiroop maakt het
extra lekker, maar het hoeft niet.
Schenk de soep in grote soepkommen.
Schep er een flinke lepel crème fraîche
op. Smakelijk eten!
Mildred Steevensz
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wachtlijst hebben moeten aanleggen en
er nog meer bellers zouden volgen.
Kortom een succesvolle actie.
Wim Heijsteeg

Amateurtuinvereniging
Houtwijk de Noord
bestaat 35 jaar
Op 19 december a.s. bestaat amateurtuinvereniging Houtwijk de Noord 35 jaar.
De verenigingsnaam verraadt het al: twee
tuinverenigingen Houtwijk en De Noord
zijn eind zeventiger jaren vanwege de geplande Haagse stadsuitbreiding in Loosduinen (Houtwijk) samengegaan en verhuisd naar de huidige locatie in het weidegebied van De Uithof, tegenover de
Melis Stokelaan in Den Haag.
Het jubileumfeest - een door het bestuur
aan de tuinleden aangeboden jubileumbrunch - hebben ze afgelopen zomer op
het complex reeds gevierd.
Sprak men vroeger over de ‘volkstuin’
waar vooral groenten en fruit op een
haast professionele wijze werden gekweekt, tegenwoordig heeft men het liever over de amateurtuin, waar eigen
kweek en onthaasting hand in hand gaan.
De tuinvereniging is in het gelukkige bezit van een groot clubhuis, of zoals ze
daar zeggen: de kantine. In de wintermaanden, wanneer de tuinen minder onderhoud behoeven, wordt daar voor hen
die dat willen om de twee weken op zaterdag een kaartmiddag o.i.d. en/of creamiddagen voor de tuinleden en hun partners georganiseerd. Verder herbergt het
complex ruim honderdtwintig tuinen.
Alle hebben een oppervlakte van
144 m² = 12x12 m, al of niet voorzien
van kweekkas of tuinhuisje.
Atv Houtwijk de Noord heeft in haar
jubileumjaar weer enkele tuinen vrij en
roept aspirant-kwekers op om voor uitgebreider informatie over de vrije tuinen telefonisch contact op te nemen met een
van de bestuursleden via 06-20291753 of
via e-mail: bkooijman@casema.nl.

OPROEP
‘NOORDERLICHT’
De redactie roept vooral oudere tuinleden op eens in hun persoonlijke archieven te duiken of er nog exemplaren
tevoorschijn komen van ons vroegere
tuinblad ‘Noorderlicht’.
In het kader van ons 35-jarig bestaan
zoeken wij naar verhalen en bestuursbesluiten die ons hedentendage onbekend zijn. Laat ook leden met hun oude
tuinverhalen zich bij de redactie melden. We hopen op uw reactie. Ook
willen we bij u langskomen om uw verhaal op te tekenen.
De redactie
9
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Een nieuwkomer stelt zich voor

Nieuw tuin- en redactielid
Mildred Steevensz
Graag wil ik me hierbij in uw tuinblad voorstellen. Mijn naam is
Mildred Steevensz en sinds kort ben ik lid van de vereniging. Ik
woon richting Scheveningen, ben getrouwd (met Fred) en heb
een zoon, Stefan. Twee jaar geleden ben ik gestopt met mijn
baan in het onderwijs (met pensioen!) en inmiddels is er weer
ruimte voor wat nieuws.
Bij toeval las ik enige tijd terug in de
Posthoorn een artikeltje over het jubileumjaar van ATV Houtwijk De Noord. (zie
art. blz. 7, red.) Er waren enkele tuintjes
vrijgekomen waarvoor enthousiaste
tuiniers werden gevraagd.
Ik zag een kans om een lang gekoesterde
wens te laten uitkomen en meldde me
aan als aspirant lid. Ik was net op tijd: er
was nog één tuintje over, nummer 89, en
dat mag ik nu het mijne noemen.
Wat me snel over de streep trok was de
gemoedelijke sfeer die wij aantroffen in
de kantine. Met een aantal mensen daar
en op de tuin hebben we plezierig kennis
kunnen maken. Wij voelden ons gelijk
welkom.
Het tuinieren heb ik
van jongs af meegekregen: als kleuter
mocht ik ‘meehelpen’ in het tuintje
van mijn ouders. Op de lagere school (zo
heette de basisschool ooit) wakkerden
twee meesters de belangstelling voor en
bezig zijn met plantjes alleen maar aan.
In de lente en zomer namen zij de klas
mee naar buiten om veldbiologie te
doen. Die interesse is altijd zo gebleven.
Thuis leef ik me uit op een siertuintje,
waar ik veel plezier aan beleef, maar het
is te bescheiden van grootte om er ook
een moestuintje te houden. Die kans heb
ik nu dus wel met mijn lapje nummer 89.
Het wordt een spannend avontuur, want
het kweken van
groenten en fruit zal
een nieuwe ervaring
worden. Inmiddels ben ik begonnen met
het raadplegen van boeken over moesen cottagetuinen en struin ik internet af
om informatie.
De zaadgids die ik van Jan Scherpenzeel
kreeg, heb ik met belangstelling doorgenomen en het enorme aanbod verbaasde me. Dat wordt nog moeilijk kiezen!
Dat het opzetten van een moestuin niet
vanzelf zal gaan is me duidelijk geworden
Tuinkrabbels
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stoorzenders in de gedaante van rondvliegende en kruipende beestjes en allerhande virussen zijn belagers van het gedroomde moois in de plantbedjes. Het
wordt een uitdaging om dit probleem het
hoofd te bieden.

Ik ben er echter van overtuigd dat er heel
veel mensen op de tuin zijn, die me daarin met raad en daad kunnen en willen
bijstaan. Natuurlijk hoop ik ook zelf mijn
steentje te kunnen bijdragen vanuit mijn
ervaring als ‘siertuinier’.
In ‘Tuinkrabbels’ las ik dat de redactie
behoefte aan versterking had. Ik heb me
aangemeld als redactielid en in die
hoedanigheid zult u regelmatig een stukje
van mijn hand (gelukkig figuurlijk gesproken) aantreffen in het verenigingsorgaan.
Ik verheug me erop mijn hobby met anderen te kunnen delen en zeg daarom: tot
ziens op de tuin!
Mildred Steevensz

Voorlopig verslag Commissievergadering
Vierde bijeenkomst van het bestuur met
de leden van alle tuincommissies van ATV
Houtwijk de Noord op zaterdagmorgen 10
november 2012 in de verenigingskantine.
Van de redactie
• Wat we al uit eerdere berichtgeving
wisten deelde Ruud nogmaals mee dat
Jane Engels is gestopt met de redactie van
Tuinkrabbels.
• Beppie vraagt bij afwezigheid van Jolanda v.d. Hoeven (Lief en Leed) of iedereen
die op de tuin iets hoort over zieke tuinleden, dit aan Jolanda door te geven.
• Vervolgens wijst Ruud de commissies
erop dat de leden van die commissies
mensen zelf te woord moeten staan en
hen niet doorverwijzen naar het bestuur
als het commissiezaken betreft.
• Hans wil enkele kantineprijzen verhogen. Peter gaat als penningmeester kijken
met hoeveel dat kan. Het assortiment zal
worden verkleind zodat er beter ingekocht
kan worden. Het bestuur gaat hiermee
akkoord.
• Er moeten twee tuinen, te weten de nrs.
107 en 110 worden geschoond. Dat zal op
8 december met de hulp van Gerard de
Cock, Peter van der Hoeven, Koos Siliakus,
Ruud Smit en Hans van den Burg gedaan
worden.
• Bertus gaat Maarten Lodders vragen om
te helpen bij het snoeien van de fruitbomen op de tuinen 107 en 110.
• De tuincommissie gaat op 8 december
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weer schouwen over de boomhoogten.
• Peter gaat de bewoner aan de overkant
van de sloot aanspreken over het storten
van tuinafval op ons terrein.
Ook gaat Peter informatie opvragen aan
een speciale commissie om de gemeente
te manen de walkanten te snoeien.
Vervolgens wil Peter met een stel mensen
de plafondplaten van de kantine na de
feestdagen witten / schoonmaken.
Ten slotte zoekt Peter voor een waterdicht mededelingenbord voor op het
pomphok.
• Er wordt voorgesteld een andere cilinder in het slot in de kantinebuitendeur te
zetten. Er wordt door buitenstaanders
veelvuldig gebruik gemaakt van de toiletten, die ze vervolgens vervuild achterlaten. De deur moet altijd op slot blijven, de
leden hebben immers een sleutel.
• Bianca wil wat suggesties om de kosten
van het kaarten en de bingo e.d. te kunnen dekken.
• Voorstel van het bestuur om het volgend seizoen het kaarten te verhogen
naar € 15,00 en bij de koffieronde tijdens
de kerstbingo het aantal koffiepakken te
halveren.
De volgende commissievergadering is op
24 februari 2013 in de verenigingskantine.
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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

Koffiehuis “Houtwijk”
(Jordam food service)
Hildo Kroplaan 95
2552 Den Haag
Tel: 06 - 12 14 04 44

www.koffiehuishoutwijk.nl

Patrick & Patricia heten u welkom in Koffiehuis Houtwijk. Voor een lekker
bakje koffie of espresso en een goed belegd broodje.
Ook voor al uw bestellingen o.a. broodjes, snacks en gerookte visproducten
12
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Heb je een goede tip die je met ons wilt
delen?
Dat we het gezellig moeten houden op
de tuinvereniging. Laten we met ons
allen van onze tuintjes genieten. Het
leven is al zo kort. En dat we respect
hebben voor elkaar, en iedereen in hun
waarde laten. We moeten het uiteindelijk toch met elkaar doen.

Interview met onze tuinleden
Jolanda v.d. Hoeven en Dirk Tork
Willen jullie jezelf even voorstellen en
wat doen jullie zoal in het dagelijks leven?
Ik ben Jolanda van der Hoeven en ik ben
verzorgende in een verpleeghuis.
Ik ben Dick Tork en ik ben internationaal
vrachtwagenchauffeur.
Wanneer zijn jullie op Houtwijk de Noord
gekomen om te gaan tuinieren en wat
heb je gedaan om de tuin naar je zin te
krijgen?
Wij zijn in het jaar 2009 op onze tuin
gekomen. Nou ja, we hoefden eigenlijk
weinig aan de tuin te doen, want de tuin
zag er goed verzorgd uit! We hebben er
daarom weinig aan hoeven te veranderen.
Wat was de drijfveer om te tuinieren?
Mijn vader, Fred van der Hoeven, heeft

ons hiermee
besmet! Helaas is hij 2
jaar geleden
overleden!
Heb je een
groente-,
sier- of een
gecombineerde tuin en waarom?
Wij hebben meer sier- dan groentetuin!
Wij hebben eigenlijk de tuin zo overgenomen en er eigenlijk niks aan veranderd.
Wat vind je het leukst aan tuinieren en
wat is je favoriete plant of gewas?
Dat je continu in de buitenlucht bezig
bent. Eigenlijk vinden we alle planten
mooi.

Nieuwtjes en Weetjes
Wist u dat…?
* de creamiddag een groot succes was?
* dit ook geldt voor de kerstbingo?
* we een nieuw hek hebben voor het bruggetje?
* we ook weer een nieuwe adverteerder hebben?
* we graag verhaaltjes van u ontvangen om te plaatsen?
* u niet moet denken "dat kan ik toch niet"?
* onze eindredacteur een ha(c)kker is?
* we een nieuw redactielid hebben?
* zij Mildred Steevensz heet?
* we nog enkele mensen nodig hebben voor de kantine?
* Leen Grootveld onze toiletruimte gaat schoonmaken in de
winter?
* de kantine weer mooi in kerstsfeer is versierd?
* dit is gedaan door Wim, Bianca en Jan?
* u sleutels voor de kantinedeur moet afhalen bij Bertus?
* u anders niet meer kan p.... en p..... ?
* Peter en Hans een mooi werkblad hebben gemaakt in de
keuken?

Is er een leuke tuinanekdote die je ons
wilt vertellen?
Velen handen maken licht werk! (En hier
doelen beide geïnterviewden denk ik op de
kantinediensten en andere voorkomende
tuinklusjes, red.).

Bedankt voor het interview. Aan wie
willen jullie het interviewstokje doorgeven?
Wij willen graag het stokje doorgeven
aan een van de nieuwe leden, Robert de
Vreeden van tuin 79.

De volgende Tuinkrabbels verschijnt eind februari 2013

* dit heel praktisch is voor de medewerkers?
* de naschouw weer is gedaan?
* er nog maar twee leden een foutje hebben gemaakt?
* Ruud, Hans,Peter, Koos, Maarten en Gerard een tuin hebben
geschoond?
* dit op verzoek is gedaan van onze makelaar Bertus?
* Maarten Lodders bij veel mensen aan het snoeien is geweest?
* Ton v.d. Knaap heeft aangeboden leden te helpen op hun
tuin?
* zij dit dan wel even aan hem moeten vragen?
* Bertus een eigenwijze PC heeft?
* deze steeds iemands e-mail terugstuurt?
* de bestuurskamer opgeruimd is?
* je nu weer de bomen door het bos kan zien?
* het steeds gezelliger wordt in de kantine?
* de winter nu echt zijn intrede heeft gedaan?
* we er volgend jaar met z’n allen weer een gezellig jaar van
gaan maken

HET BESTUUR, DE COMMISSIECOMMISSIE- EN REDACTIELEDEN
REDACTIELEDEN WENSEN ALLE
ALLE TUINLEDEN
FIJNE KERSTDA
KERSTDAGEN, EEN VEILIG OUD EN NIEUW EN EEN GEZOND
GEZOND TUINJAAR IN 2013

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