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Meifoto: Jane Engels 

Theo was destijds tweede pen-

ningmeester en hij is toen een 

tijd bezig geweest om voor Jan 

vervanging te zoeken. Maar het 

lukte hem niet iemand te vinden 

om dat stokje over te nemen. 

Toen heeft hij zichzelf maar als 

voorzitter bij het bestuur voor-

gedragen en vervolgens bij de 

leden tijdens de ALV, omdat zich 

verder niemand anders aan-

meldde. Iedereen was daar ent-

housiast over en Theo werd 

vervolgens als voorzitter geko-

zen.  

Door enkele misverstanden en 

fouten, waren er enkele leden 

die na een paar maanden het 

vertrouwen in hem opzegden. 
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Daardoor ontstond er veel onrust 

in de vereniging. Vanwege de 

stroeve verhoudingen tussen 

Theo en een aantal leden en om 

de rust in de vereniging terug te 

brengen, is Theo tot het besluit 

tot terugtreding gekomen. 

Onder de beschreven omstandig-

heden vond Theo dat hij moest 

stoppen met het besturen van 

deze vereniging. Hij draagt de 

vereniging een warm hart toe en 

hij wenst haar verder het beste 

toe en hoopt er nog lang deel van 

uit te blijven maken als niet be-

stuurlijk lid. 

Theo wenst zijn tijdelijk opvolger, 

Ruud Smit veel succes en wijsheid 

toe in de komende tijd. 

Interim-voorzitter 

Ruud Smit 
 

Zoals hiervoor is te lezen, heeft 

zich een wijziging in het be-

stuur voorgedaan. 
 

Theo Zuiderwijk heeft zijn be-

stuursfuncties neergelegd en 

Ruud Smit heeft zijn taken 

voorlopig overgenomen. Dat 

houdt in dat er wederom een 

herstart gemaakt gaat worden 

en zoals dat in een vereniging  
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Voorzitter legt functie neer 
 

Tot zijn spijt moet Theo Zuiderwijk meedelen dat hij begin augustus 

met onmiddellijke ingang zijn functie als voorzitter van onze tuinver-

eniging heeft neergelegd. Omdat Jan de Winter, onze vorige voorzitter, 

ons vorig jaar liet weten als voorzitter te zullen stoppen, moest er voor 

vervanging gezorgd worden.  

 



 

 

 

 

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! 
    

Mogen wij u een Rondje aanbieden? 
 

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/. 
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Vervolg van blz. 1 

de gewoonte moet zijn, doen we dit met zijn 

allen. Wat u ervan gaat merken is hoogstens 

een wat gewijzigde stijl van handelen van het 

bestuur. Een en ander conform het huishoude-

lijk reglement van de vereniging. Met name 

waar het de communicatie tussen het bestuur 

en de leden betreft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We werden wel meteen ingedeeld voor de 

werkbeurten. Dus op een zaterdag aantreden 

voor de eerste werkbeurt. Met een man of tien 

moest er een afdak worden gemaakt achter de 

kantine voor de spullen van Jan Scherpenzeel. 

Het was een gezellige boel en we hebben toen 

heel wat afgelachen. 

 

Vijfde op de lijst 

Na een paar maanden werden we gevraagd om 

weer op een zaterdag te komen, want er waren 

een paar tuinen vrijgekomen. Wij stonden als 

vijfde op de lijst, dus als iemand geen trek had, 

waren wij aan de beurt. Helaas voor ons nam 

iedereen de hun aangeboden tuin. 

Weer een paar weken later kregen we bericht 

dat er weer een tuin was vrijgekomen en tot 

ons genoegen was deze tegenover Frans Haze-

broek gelegen, onze broer en zwager. 

 

Oude glasbak 

In december van dat jaar zijn wij be- 

gonnen met het opschonen van de  

tuin. Er stond alleen een oude glasbak 

op met bietjes. Nou niet direct onze  

favoriete groente! We hebben toen,  

samen met Frans en Janny alles wat  

brandbaar was in een oud olievat verbrand. 

Aan de voorkant was het lekker warm en aan 

de achterkant stonden we te bevriezen. Om 

warm te blijven hadden we een fles jenever 

meegenomen die ons warm en vrolijk maakte! 

 

In mei 1987 hebben we ons huisje gebouwd en 

er later een windscherm aangebouwd. Met 

planten en graszoden van de bloemententoon-

stelling, hebben wij onze tuin ingericht en na-

tuurlijk ook met gekochte planten en tegels. 

Een keer per jaar werd er een fietstocht geor-

ganiseerd onder leiding van Job Breur. En in de 

winter organiseerde Jan Scherpenzeel kaart- 

 

COMMISSIES 
Momenteel hoort het bestuur onprettig gemor 

onder de leden en Ruud hoopt dat mede door 

deze wijziging de rust binnen de vereniging 

weerkeert.  

Hopend op een vruchtbare samenwerking met 

allen groet hij u.  

Namens de redactie van Tuinkrabbels wensen 

we hem alle wijsheid toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

middagen op de zaterdag met het 

rad van fortuin waarmee je leuke 

prijsjes kon winnen. 

 

Nieuwe kantine opbouwen 

De werkbeurten gingen inmiddels ook door en 

met een groep moesten we allerlei klussen 

doen, waaronder de oude kantine afbreken en 

de nieuwe opbouwen. De oude kantine hebben 

we verbrand naast de tuin van de huidige voor-

zitter. Toen mocht dat allemaal nog en vlogen   

er geen helikopters rond om bekeuringen uit te 

schrijven.  

 

Onkruidvrij 

Nog steeds genieten we van onze tuin, van de 

rust en ‘s morgens vroeg, van het fluiten van de 

vogels en de planten en bloemen. Natuurlijk 

moeten ook wij onze tuin onkruidvrij houden 

en snoeien, maar als we klaar zijn zitten we 

heerlijk te lezen of te puzzelen en maken af en  

toe een praatje met de buren. 

 

De tuin is niet onze enige hobby, 

wij zijn ook fervente Jeu de Boule- 

beoefenaars. Dat doen we drie  

 

 

 

 

 

Het is zo'n 25 jaar geleden gebeurd dat mijn 

vrouw Jannie en ik naar de volkstuin gingen om 

lekker te wroeten in de aarde en te genieten 

van de tuin. 

 

Toen wij op de tuin kwamen, zagen wij tot onze 

schrik de buurvrouw in paniek door de tuin 

rennen. Toen zij ons zag, kwam ze direct naar 

ons toe met een angstige blik in haar ogen! 

"Buurman, er zit een beest onder de bladeren 

daar en ik zie het steeds bewegen". Waarop ik 

met haar mee ging kijken en er inderdaad iets 

zag bewegen. 
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keer per week. Het is leuk 

en houd ons in beweging. 

 

Tot slot willen we de vere-

niging feliciteren met het 35 

jarig bestaan en we hopen 

dat we nog vele jaren mo-

gen genieten van onze 

volkstuin! 

Greet en Aad 

Tuin 98 

 

 

 

 

Waarop ik met haar mee  

Ondertussen stonden er al 

heel wat mensen (buiten de 

tuin) te kijken wat er aan de 

hand was, want zoiets gaat 

natuurlijk als een lopend 

vuurtje! 

Ik wilde me natuurlijk niet 

laten kennen, dus ik moest 

wat doen. De menigte bui-

ten de tuin wist het wel ..., 

de een riep "kijk uit, het kan 

een vos zijn". de ander vond  

              » 5 
 

 

Inkoop, winkeltje 
en materiaalbeheer 
    Jan Scherpenzeel 
 
Bouw en taxatie 
    Aad Briedé 
    Bertus Kooijman 
    Ruud Smit     
 
Tuincontrole 
    Aad Briedé 
    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 Smit 
    Jane Engels 
    Patrick de Witte 
    Dirk Tork 
    Jolanda v.d. Hoeven   
    Hennie Verlind. 

 

Volkstuinherinneringen 
 

Door Greet en Aad van Bergenhenegouwen 

Op een zondag in 1986 kwamen wij een keer langs bij onze 

familie op de volkstuin. Wij vonden het ook wel iets voor ons-

zelf als we met pensioen gingen. Hoewel dat nog wel wat 

jaartjes zou duren. Onze broer en zwager, waar we op visite 

waren, zei toen: "waarom laten jullie je niet alvast inschrij-

ven. Het duurt toch nog heel lang voor je aan de beurt bent". 

We zijn dezelfde dag naar Jaap Ravenhorst gegaan om ons in 

te laten schrijven. 

 

Een angstig avontuur 
Een waar gebeurd verhaal! 
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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 



V A N   D E   V O O R Z I T T E R 

Vervolg van blz. 3 

het bewegen meer op een slang lijken. Er 

was zelfs een lid die zijn tuin wilde op-

zeggen met al die wilde beesten op het 

complex! 

 

Porren en duwen 

Ik zei tegen de buurvrouw dat ik een 

lange stok zou pakken om daarmee te 

proberen het beest eruit te krijgen. Na 

wat voorzichtig porren en duwen kwam 

er een ... egeltje van 15 cm onder de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bladeren vandaan! De helden buiten de 

tuin haalden opgelucht adem en ver-

spreidden zich, terwijl ik terug naar mijn 

tuin en luie stoel ging om een lekker 

pilsje te drinken. 

Het egeltje hebben we lekker onder de 

bladeren laten zitten! 

Frans Hazebroek 

Tuin 95 

 

 

 I.C.D.  of  Pacemaker? 
 

In de vorige "Tuinkrabbels" werd aan de 

leden gevraagd of zij aan het bestuur 

willen melden wie er een I.C.D. of pace-

maker heeft geïmplanteerd gekregen? 

Dit om te voorkomen dat, wanneer het 

nodig is deze personen met het A.E.D. 

apparaat worden 

behandeld, er even- 

tueel verkeerd ge- 

handeld wordt! 

Daarom deze laatste 

oproep. Meld dit  

even bij het bestuur! 

 

Aanmelden  

A.E.D.-cursus 
 

De leden die de A.E.D.-cursus willen vol-

gen dienen zich aan te melden met pas-

foto bij het secretariaat.  

Indien er genoeg gega- 

digden zijn, krijgt u be- 

richt wanneer en waar  

de cursus plaats vindt.  

 

De kosten voor deze cursus: € 25,00 p.p. 

Na een aantal keer heen en 

weer te zijn gelopen om de 

kar te stapelen met onder-

delen van de keuken moest 

er nog een onderdeel uit de 

auto gehaald worden. Blijk-

baar had hij de kar toch niet 

zo goed geparkeerd want  

terwijl hij bezig was met het onderdeel 

te pakken hoorde hij een hoop herrie en 

ja hoor... de kar donderde met keuken 

en al de sloot in! 

Om nog te redden wat er te redden viel,  

sprong Rob erachteraan, jawel 

in de moddersloot ... 

U begrijpt wel hoe ie eruit zag 

nadat hij uit de sloot was ge-

klommen. Zijn vrouw wist trou-

wens niet dat, toen dit gebeur-

de, zijn vocabulaire zó uitge-

breid was! Gelukkig bleek de 

keuken geen schade te hebben 

geleden en is keurig geplaatst.  

Inmiddels zijn ze de trotse ouders van 

een gezonde zoon.  

Van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Advies van een tuinder 
 

Beppie v.d. Burg heeft mij een keer ge-

vraagd of ik wat over het verbouwen 

van groenten e.d. op de volkstuin in het 

verenigingsblad wilde schrijven. Zij vond 

het een goed idee, waar wellicht een 

heleboel leden iets aan zouden hebben. 
 

Ik vond het een beetje aanmatigend van 

mezelf om te denken dat mensen daar 

op zaten te wachten. Dat werd door 

Beppie direct tegengesproken. Zij denkt 

niet alleen dat de leden blij zullen zijn 

met mijn weetjes en advies en maar 

ook dat ik te bescheiden ben.     » 7 
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Door Beppie v.d. Burg 

 

Er moest ook een nieuwe keuken in het 

huisje worden geplaatst. Rob ging met 

z'n vrouw een nieuwe keuken kopen bij 

Hornbach in Wateringen. 

Op de tuin aangekomen  

moest de keuken naar het 

huisje worden vervoerd.  

Omdat de bolderkar niet  

over het bruggetje past  

aan de kant van de Uithofs- 

laan, had hij deze gepar- 

keerd langs het talud van  

de sloot, aan de kant van  

de tuin. Al die tijd bleef Claudi, zijn (toen 

nog) hoogzwangere vrouw in de auto bij 

de keuken wachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stroomgebruik  

op zondag 
 

Het bestuur wil benadrukken dat er 

nooit op zondag stroom gebruikt mag 

worden! 

Het is er in de loop der tijd weer ingeslo-

pen dat er leden zijn die op zondag 

stroom pakken voor de maaimachine, de 

stofzuiger, de elektrische B.B. of iets 

anders. Een aantal jaren geleden is op de 

A.L.V. afgesproken dat dit niet mag! Er 

gaat hier strenger op toegezien worden. 

 

Het Bestuur 

 

Keuken in de sloot! 
 

Laatst sprak ik Jane Engels en die vertelde mij een 

verhaal dat ik u niet wil onthouden. Haar schoonzoon, 

onze donateur Rob Gérard, is al een tijd bezig te hel-

pen met de tuin op te knappen van Rob en Jane. 

 

 

 Geachte tuinleden, 

Gezien het feit dat Theo Zuiderwijk heeft bedankt als voorzitter 

van onze tuinvereniging en deze functie ter beschikking heeft 

gesteld, zoekt het bestuur een  

 

Voorzitter 
 

Ruud Smit stelt zich tot de Algemene Ledenvergadering beschikbaar als interim-

voorzitter. Zie ook blz. 1. De A.L.V. wordt gehouden op 13 oktober a.s.  

 

Indien leden zich kandidaat willen stellen voor de functie van 

voorzitter kunnen zij zich uiterlijk drie weken voor de A.L.V. 

melden bij het secretariaat. Het adres is:  

Marijke Hooge, Soestdijksekade 478, 2574 BZ  Den Haag 

Telefoon 06-57552784 (e-mail: m.hooge@planet.nl. 

  

Het bestuur ziet uw aanmelding met belangstelling tegemoet.  
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Vervolg van blz. 5 

Dit gaat over: nu nog buiten poten. Wat 

eigenlijk de meesten van jullie wel weten, 

denk ik. 

Tot half september kun je buiten nog sla, 

andijvie en winterbloemkool poten.  

Na 1 oktober moet andijvie en sla onder 

glas. Succes ermee! 

Ton v.d. Knaap 

Tuin 121 

 

 

Ongeluk Jan de Winter 
 

Enkele weken geleden bereikte ons het 

bericht dat onze oud-voorzitter en erelid, 

Jan de Winter een ernstig ongeluk heeft 

gehad. Hij werd geschept door een auto 

die veel te hard reed, terwijl Jan het ze-

brapad overstak. 

Hij werd zwaargewond naar het zieken-

huis vervoerd waar hij enkele dagen op 

de intensive care heeft gelegen. 

Zijn verwondingen waren onder meer een 

aantal gebroken ribben, een gebroken 

sleutelbeen en een hersenbeschadiging. 

Inmiddels is hij verplaatst naar een revali-

datiecentrum waar hij gelukkig goed aan 

het herstellen is. 

 

Indien u hem een kaartje wilt sturen is 

hier het adres: 

Jan de Winter 

p/a Sophia Revalidatiecentrum  

kamer 11 

Vrederustlaan 180 

2543 SW Den Haag 

 

Wij wensen Jan, zijn vrouw Ellie ,kinderen 

en kleinkinderen heel veel sterkte in de 

komende tijd. 

Het bestuur 
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Ook kunt u eens een potje komen dar-

ten, sjoelen of poolbiljarten. Misschien 

zijn er mensen die een pool op willen 

zetten voor de winter, bijvoorbeeld een 

biljart- of een dartclub? We kunnen het 

met z'n allen hartstikke gezellig maken, 

toch...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas zijn er altijd mensen die zich 

opgeven en wanneer het zover is, zon-

der bericht wegblijven. Dat is op z'n 

zachts gezegd onbehoorlijk... Dat kost 

de vereniging (dus u) geld. En dat had 

niet nodig geweest! Het is een kleine 

moeite om even te bellen of te mailen 

dat u niet aanwezig kunt zijn. 

 

Ik wil iedereen die heeft meegeholpen 

bij de brunch, hartelijk bedanken voor 

hun hulp en inzet. Nu blijkt weer eens te 

meer, dat we nergens zijn zonder vrij-

willigers! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim Heijsteeg (tuin 81) heeft, vanwege 

zijn druk-ke werkzaamheden voor nog 

een aantal andere verenigingen, be-

dankt voor het kantinebeheer. Wel blijft 

hij ons mooie clubblad verzorgen. 

 

Op zaterdag 22 september begint al-

weer het kaartseizoen, u kunt zich OP- 

opgeven bij Bianca en Wim van           » 8 

 

 

 
 

Het gaat toch allemaal met vallen en op-

staan, zoals alles in het leven. Door 

allerlei omstandigheden heeft er een 

wisseling van voorzitter plaatsgevon-

den. De nieuwe is een interim-voorzit-

ter, dus kandidaten meldt u zich! 

Daarom wordt er een vervroegde Alge-

mene Ledenvergadering uitgeschreven. 

Tijdens deze vergadering wordt het u 

allemaal haarfijn uitgelegd. 

 

Daarom vraagt het bestuur u met klem 

om bij de A.L.V. aanwezig te zijn en 

niet te denken "het zal me worst we-

zen". 

 

U moet niet vergeten dat wij met z'n 

allen de vereniging zijn, niet alleen het 

bestuur en de commissies! 

 

De A.L.V. vindt plaats op zaterdag 13 

oktober en begint om 10.30 uur. 

 

Indien u echt niet aanwezig kunt zijn, 

kunt u dit melden via e-mail naar onze 

secretaris, m.hooge@planet.nl of, in-

dien u geen e-mail heeft, aan de men-

sen achter de bar. 

 

2012 is zoals u weet een jubileumjaar en 

dat hebben we gevierd, door middel van 

een feestelijke brunch voor alle leden, 

donateurs en adverteerders. De op-

komst was groot, er waren plm. zestig 

mensen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was een groot succes en ontzettend 

gezellig zoals te zien is op de foto's. 

Iedereen had gezonde eetlust en het 

eten vond gretig aftrek. Met zo'n sociaal 

gebeuren ziet men toch het verenigings-

gevoel bij de mensen, iedereen zat met 

iedereen te kletsen. 

Ook werd er een loterij gehouden met 

leuke prijzen onder leiding van Bianca 

en Wim van Vloten. 

Dit is wat wij willen bevorderen, door de 

leden te vragen om gezellig eens een 

kopje koffie of iets dergelijks te komen 

drinken in ons verenigingsgebouw. 

 

VAN DE REDACTIE 

 

 

 

 

 



    

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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Vervolg van blz. 7 

Vloten. Wacht niet te lang, want … vol is 

vol! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de brunch is aan de aanwezigen 

een enquêteformulier uitgereikt van het 

bestuur. Zij wil weten wat er zoal speelt 

onder de leden zodat er, indien nodig, 

maatregelen genomen kunnen worden 

om zoveel mogelijk aan de wensen en 

verwachtingen van de leden tegemoet te 

gekomen.  

De leden die niet aanwezig waren bij de 

brunch, kunnen dit formulier afhalen bij 

de kantinemedewerkers achter de bar en 

deze ingevuld weer afgeven aan diezelf-

de mensen achter de bar. 

Ook is het bestuur nieuwsgierig naar 

goede ideeën en/of suggesties van onze 

leden. Namens de redactie, 

Beppie van den Burg 

 

 Nogmaals AED-cursus 
 
Het is nu bekend dat er binnenkort een 

AED-cursus gevolgd kan worden door 

leden en niet-leden. 

De kosten bedragen € 25,00 p.p.  

 

Tijdens de laatste A.L.V. is besloten dat 

de vereniging de helft van de kosten op 

zich neemt voor onze leden. Dat bete-

kend dat de kosten voor leden € 12,50 

zijn, en voor niet-leden € 25,00. 

Indien er genoeg aanmeldingen zijn, 

wordt de cursus gegeven in ons vereni- 

 

 

 

Pompoenen oogsten 

In mijn tuin groeien verschillende soor-

ten pompoenen die ik zo lang mogelijk 

wil bewaren. Hoe en wanneer moet ik 

ze oogsten? 

 

Pompoenen kunnen maandenlang 

worden bewaard. Een rijp exemplaar is 

egaal van kleur en klinkt ‘hol’ als je er 

op klopt. Snijd de pompoen voorzichtig 

los van de dikke, houtachtige steel. 

Zorg ervoor dat eer een stukje van 

minstens 10 cm aan de pompoen blijft 

 

gingsgebouw op een nader te bepalen 

datum.  

Als u deze cursus wilt volgen, moet u 

vóór 10 september het bedrag overma-

ken naar: rek.nr.974238880 t.n.v. de 

penningmeester Houtwijk de Noord te 

Delft o.v.v. AED-cursus 

 

Wanneer er te weinig aanmeldingen zijn, 

wordt het betaalde cursusgeld onmid-

dellijk teruggestort. 

Na 10 september worden de cursisten 

z.s.m. op de hoogte gesteld van de da-

tum wanneer de cursus plaats vind. 

Het bestuur 

 

 

 

Zitten. Dat komt de houdbaarheid ten 

goede. Weersta de verleiding om de 

pompoen aan de steel omhoog te tillen. 

Die breekt gemakkelijk af en dat komt de 

houdbaarheid niet ten goede. Bewaar de 

vruchten op een koele plek (niet lager 

dan 12 °C) en controleer ze regelmatig. 

 

 

KORTE TUINKRABBELS 



Rododendron verplanten 

In mijn tuin staat een rododendron van 

enkele jaren oud. Kan ik die nog verplan-

ten? De struik is ongeveer 1 meter hoog 

en breed. 

 

De rododendron kunt u best verplanten, 

maar dan moet deze operatie goed wor-

den voorbereid. Steek de wortelkluit in 

de tweede helft van de zomer een paar 

maal rond met een scherpe spade, liefst 

twee steken diep. De dikke wortels wor-

den dan afgesneden. 

De rododendron reageert hierop door 

het maken van fijne haarwortels. Veel 

haarwortels maken een vaste kluit, zodat 

je de struik in het najaar vrij gemakkelijk 

kunt verplanten. Haarwortels zorgen er 

bovendien voor dat de plant op z’n 

nieuwe plek gemakkelijk ‘aanslaat’. 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerstek en wortelstok 

In deze maanden kun je heel gemakkelijk 

allerlei heesters vermeerderen door het 

nemen van zomerstek. Dit geldt ook voor 

geraniums. Planten met een wortelstok 

kunnen nu gedeeld worden. 

 

Tal van heesters zijn eenvoudig te ver-

meerderen door het nemen van stekken. 

Doe je dit in juni, juli en augustus dan zijn 

dat zogenaamde zomerstekken. Veel 

bladverliezende en wintergroene hees-

ters, vooral de soorten met dunne scheu-

ten, lenen zich hier heel goed voor. 

Evenals de ‘ouderwetse’ geranium (Pe- 

largonium), die eigenlijk een halfheester 

is. Het delen van wortelstokken, van 

bijvoorbeeld de baardiris, is een andere 

 

 vermeerderingsmethode die nu toege-

past kan worden. 

Neem voor een zomer- 

stek een scheut die het- 

zelfde jaar gegroeid is.  

In ons geval: een hor- 

tensia. Trek het takje  

naar beneden af, zodat er een stukje 

bast meekomt van de tak waar de 

scheut uitkomt. Dit stukje bast wordt 

een hieltje genoemd, het zorgt voor een 

betere beworteling van de stek. Je kunt 

ook topjes van 5 tot 15 cm lengte onder 

een oog afknippen 

• Zet de stek direct in lauwwarm water  

   om uitdroging te voorkomen. 

•Verwijder met een scherp mesje de  

   onderste blaadjes, anders verdampt de  

   stek te veel vocht terwijl het nog geen   

   water kan opnemen. 

• Bij een plant met groot blad 

   kun je het beste de bovenste 

   bladeren door de helft afknip- 

   pen om daarmee de verdam- 

   ping te beperken. 

• Doop de onderkant van de  

   stek in wat stekpoeder, dit be- 

   vordert de wortelvorming. Tik 

   het teveel aan poeder eraf. 

• Steek het stekje vervolgens in een  

   potje met daarin een mengsel van  

   potgrond met scherp zand of speciale  

   stekgrond.  

• Maak eerst een gaatje in de aarde,  

   zodat het stekpoeder goed aan het  

   steeltje blijft zitten. 

• Het is het beste om de stekjes onder  

   glas of plastic te laten bewortelen.  

   Gebruik hiervoor een kamerkasje,  

   speciale plastic kapjes of gewoon een  

   plastic zakje. Zorg dat de grond niet  

   uitdroogt en bescherm de stekjes te 

   gen felle zon. 

• Zodra de stekjes gaan groeien, zijn ze  

   beworteld. Als dat het geval is, moeten 

    ze boven het onderste bladpaar wor 

   den getopt. 

• Houd de plantjes de eer 

   ste winter nog vorstvrij. In  

   het voorjaar kunnen de  

   jonge struikjes naar bui 

   ten. 

Klonen 

Het voordeel van stekken is dat nako-

meling precies dezelfde eigenschappen 

heeft als de moederplant. Je zou het een 

manier van ‘klonen’ kunnen noemen. 

Ben je tevreden over de eigenschappen 

van een struik, dan is stekken dus de 

aangewezen manier om meerdere, net 

zulke mooie exemplaren te krijgen.  

Net als met alle vormen van vermeerde-

ren heb je wel geduld nodig. Voordat 

zo’n klein stekje een mooie struik is  

geworden, ben je heel wat jaar-

tjes verder. Maar het geeft veel 

voldoening om zelf een buxusbol, 

lavendelstruikje of heideplant op 

te kweken! 

 

Van de volgende heesters kun je 

een zomerstek nemen. 

 

• Palmboompje, Buxus 

• Struikheide, Calluna 

• Amerikaanse sering 

• Ceanothus 

• Dwergcipres 

• Chamaecyparis 

• Ierse heide, Daboecia 

• Dopheide, Erica 

• Hortensia, Hydrangea 

• Lavendel, Lavandula 

• Beverboom, Magnolia 

• Mahoniestruik, Mahonia 

• Geranium, Pelargonium 

• Jasmijn, Philadelphus 

• Gamander, Teucrium 

Levensboom, Thuja 

Sneeuwbal, Viburnum   » 10 
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Nieuwtjes en Weetjes 
Wist u dat…? 

* de A.L.V. (algemene leden vergadering) plaats vindt op  

   13 oktober om 10.30 uur? 

* het belangrijk is om daarbij aanwezig te zijn? 

* we een nieuwe (interim) voorzitter hebben? 

* dit Ruud Smit is? 

* u zich dus kandidaat kunt stellen als voorzitter? 

* u dit drie weken voor de A.L.V. moet kenbaar maken?  

* ons redactielid Jane Engels oma is geworden van een  

   kleinzoon? 

* wij haar daarmee hartelijk feliciteren (en Rob natuurlijk ook)? 

* 2012 ons een jubileumjaar is? 

* zodat we 35 jaar bestaan? 

* we dit met een gezellige brunch hebben gevierd? 

De volgende Tuinkrabbels verschijnt begin november. 

 

* de opkomst hoog was? 

* dit het bestuur deugd doet? 

* er een loterij was tijdens de brunch? 

* er mooie prijzen zijn gewonnen? 

* er op 11 september de tuinen geschouwd worden? 

* de activiteitencommissie weer nieuw leven is ingeblazen? 

* dit Jolanda v.d. Hoeven en Bianca en Wim van Vloten zijn? 

* er een aantal tuinen te huur zijn?   

* we nu wel verhaaltjes van u hebben ontvangen voor  

   Tuinkrabbels? 

* we dit erg leuk vinden? 

* u vrienden en kennissen kunt vragen om donateur te worden  

   van onze vereniging voor 15 euro per jaar? 

* zij dan ook Tuinkrabbels ontvangen? 

 

 



Vervolg van blz. 9 

Wortelstokken 

Planten die wortelstokken vormen, zoals 

de baardiris, kunnen nu vermeerderd 

worden. Een wortelstok is eigenlijk een 

verdikte stengel, die in veel gevallen 

reservevoedsel bewaart. Aan de wortel-

stok zitten veel dunnere ‘gewone’ wor-

tels. De beste tijd om de wortelstokken 

te delen is direct na de bloei. 

 

Graaf de hele plant 

op en schud de aar-

de ervan af. Kies de 

jonge gedeelten, dit 

zijn de stukken die 

aan de buitenzijde  

van de pol groeien en meestal wat dun-

ner zijn. Snijd de wortelstok in stukken, 

waarbij aan elk stuk bladeren moeten 

zitten. Het blad moet bijna helemaal 

afgesneden worden om veel verdam-

ping te voorkomen. Je kunt de stekken 

nu in een ondiepe pot verder opkweken 

of direct in de vollegrond uitplanten. 

Zorg altijd voor een goed gedraineerde, 

zanderige grond en zet de stekken in 

ieder geval niet te diep (houd dezelfde 

diepte aan als waarop de plant stond). 

Maak in de vollegrond twee geultjes 

naast elkaar en plaats op het hogere 

gedeelte tussen de geultjes de dikke 

wortelstok. De wortels kunnen nu naar 

twee kanten in de geultjes uitgespreid 

worden, zo blijft de wortelstok hoogge-

plaatst. 

Vul de geultjes op met aarde en druk dit 

goed aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De baardlis leent zich het best voor 

deze methode. Maar het is ook te pro-

beren met bloemriet (Canna), lelietjes-

van-dalen (Convallaria), pioenroos 

(Paeonia), rabarber, salomonszegel 

(Polygonatum) en varens die wortelstok 

vormen.           ■ 

 

 

 

Doe meer met basilicum 

 

GROOTBLADIGE EN ZOETE BASILICUM 

Een van de geurigste en meest ge-

kweekte basilicums is de Genovese 

(ook: Genova). Deze basilicum behoort 

tot het zoete, Italiaanse type en wordt 

vaak kortweg ‘gewone basilicum’ ge-

noemd. Ook Large Sweet Green is een 

populaire keukenvariëteit met soms 

gebogen, glanzende bladeren en een 

zachte geur en smaak. 

Napolitano heeft 

groot blad en 

een opvallende 

anijssmaak en –

geur. Zeer ge-

schikt voor ge-

bruik in grotere  

hoeveelheden en in pesto. Sweet Fine 

en Fino Verde zijn zoete basilicums met 

fijne geurende blaadjes, die rechtop 

aan vertakte planten groeien. 
 

ITALIAANSE TOMATENSOEP 

Italiaanse tomatensoep is van een zui-

delijke eenvoud en erg lekker.  

Je hebt er voor nodig: 

• Verse, zongerijpte tomaten uit de kas 

• Teentje knoflook, gesnipperd 

• Enkele takjes platbladige peterselie 

• Enkele takjes basilicum 

• Een eetlepel appeldiksap 

• Peper en zout 

• Een liter groentebouillon 

 

Laat alles samen vijf minuten in de 

olijfolie smoren. Voeg de groentebouil- 

 

 

 

Interview in tien vragen met Jane Engels 

Eric en Erna Verwaal 
(tuin 122) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Willen jullie jezelf voorstellen en wat 

doen jullie in het dagelijks leven? 

Wij zijn Eric en Erna Verwaal. We heb-

ben een huishouden met twee katten 

 

 

 
 

lon toe, peper en zout en een eetlepel 

appeldiksap. Laat alles nog vijf minuten 

doorkoken. Even de stafmixer erdoor, 

door een zeef doen om velletjes te 

verwijderen en afwerken met een 

scheutje room en fijngesneden, klein-

bladige basilicum. Warm of koud serve-

ren. Heerlijk verfrissend op een warme 

zomerdag! 

 

RODE BASILICUMSAUS 

• 1 kilo zongerijpte Italiaanse tomaten 

• 1 handvol paarse basilicum 

• 1 handvol bieslook 

• 1 eetlepel appeldiksap 

• zout en paprikapoeder 

 

Meng alles in de keukenmachine of met 

de staafmixer en zet het mengsel een 

uurtje koel weg. Paarse basilicum geeft 

deze saus een dieprode kleur en ui-

teraard een stevig aroma. Heerlijk als  

begeleiding van minicourgettes of ge-

serveerd bij een koude pastasalade. 

 

CITROENBASILICUM MET VERS FRUIT 

• Twee eetlepels fijngesnipperde 

   citroenbasilicum 

• Sap van een halve sinaasappel 

• Sap van een halve citroen 

• Sap van een halve limoen 

• 200 ml zure room 

• 2 eetlepels ahornsiroop 

 

Basilicum en vruchtensap vermengen 

met een staafmixer, daarna de zure 

room en ahornsiroop toevoegen. Een 

verfrissende dressing bij een fruitsalade. 

 

 

 
 

(Bonnie en Clyde) en een paard (Puk). 

Eric is overplaatsbaar beleidsmedewer-

ker bij het Ministerie van Buitenlandse  

Zaken en ik ben binnenhuisarchitecte, 

maar werk om gezondheidsredenen 

niet.   

 

Wanneer zijn jullie op Houtwijk de 

Noord gekomen om te gaan tuinieren 

en wat hebben jullie gedaan om de tuin 

naar jullie zin te krijgen? 

We hebben begin mei tuin 122 gekre-

gen. Het is de oude tuin van Jan de 

Winter. Er stonden twee prachtige ap-

pelbomen en verschillende pioenrozen 

en er bloeiden vergeet-mij-nietjes 

toen we gingen kijken. Tegen de hout- 

wal bij de sloot bloeide ‘t fluitenkruid. » 
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Verander  

wat je niet accepteren kunt,  

en accepteer  

wat je niet veranderen kunt. 

 

 

WAT ETEN WE VANDAAG 
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Hebben jullie een groente-, sier- of 

een gecombineerde tuin en waarom?   

We hebben een gecombineerde tuin. 

Eric wilde heel graag groente verbou-

wen, hij heeft zeer goede herinnerin-

gen aan de tijd dat hij  een schooltuin-

tje had. Hij is zeer enthousiast als hij 

een nieuwe tomaat of courgette van 

eigen kweek kan oogsten.  

Ik ben meer van de bloemen, ik pro-

beer ook planten neer te zetten die 

bijen en vlinders aantrekken. Mijn 

grote inspiratiebron is Geoff Hamel-

ton, een inmiddels overleden presen-

tator van een tv-serie over tuinieren 

op de BBC. In de jaren ’90 zat ik weke-

lijks aan de buis gekluisterd tijdens zijn 

serie over cottage gardens.  

Eric is ook besmet geraakt met het 

Hamiltonvirus nadat ik tweedehands 

twee boeken van de serie had besteld. 

Eric heeft plannen om allerlei ‘Geoff’ 

projecten uit te gaan voeren, zoals het 

timmeren van obelisken en prieeltjes. 

Als eerbetoon aan ons grote voor-

beeld noemen we de tuin ‘Hamilton 

Heath’. 

 

Wat vinden jullie het leukst aan tuinie-

ren en wat is jullie favoriete plant of 

gewas? 

Er is eigenlijk niets aan tuinieren wat 

we niet leuk vinden. Waar we wel 

moeite mee hebben is met dingen als 

paadjes aanleggen en een fundering 

voor een huisje maken. We zijn daar 

gewoon niet handig in en zien er dus 

ook tegen op. Maar met planten en 

bomen rommelen is heerlijk! Eric vindt 

courgettes en pompoenen geweldig 

omdat die zo gezellig woekeren (en 

het goed doen…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb geen echte voorkeur, maar ik 

ben gek op bloemen die lekker ruiken  

(kamperfoelie!) en op vergeet-mij-

nietjes. En nog een hele lijst andere 

planten. We zijn wel erg verbaasd over 

de Oost-Indische kers, dat uit zulke 

kleine zaadjes zulke monsterplanten 

groeien. Geweldig! Het leuke aan tui-

nieren op Houtwijk de Noord is dat het 

gezellig is. Er worden veel planten en 

zaden uitgewisseld (of aan beginners 

als ons gegeven) en er is altijd tijd voor 

een praatje. 

 

Zijn er nog bijzondere tuinwensen? 

We hebben geen bijzondere tuinwen-

sen. We zijn erg gelukkig met ons lapje 

grond. We doen er niet zo moeilijk 

over, we planten wat we leuk of lekker  

vinden en dan zien we wel of het het 

goed gaat doen. We zijn van plan om 

volgend jaar wat zogenaamde ‘verge-

ten groenten’ te planten. Misschien is 

er een reden dat ze vergeten zijn ge-

raakt, maar daar komen we vanzelf 

achter. 

 

Heb je een goede tip die je met ons 

wilt delen? 

We hebben geloof ik geen goede tip 

die we willen delen, we krijgen vooral 

veel goede tips van onze tuinburen. 

We moeten nog zoveel leren. Maar dat 

is juist zo leuk!  

 

Is er een leuke tuinanekdote die je ons 

wil vertellen? 

Inmiddels hebben we wel wat ‘tuin-

anekdotes’… 

Eric wilde graag radijs in de moestuin. 

Ik ben niet dol op radijs, en vier bosjes 

leek me wel genoeg. Ik heb de plantjes 

thuis voor hem opgekweekt uit zaad, 

en op de tuin groeiden ze voorspoedig. 

Het moment brak aan om het eerste 

bosje te oogsten. Maar ja, wat bleek, 

alleen bij de Albert Heijn ‘groeien’ ze in 

bosjes. Wij hadden slechts vier radijs-

jes! Ook Eric’s enthousiasme over zijn 

eerste bonenplant werd wreed de kop 

ingedrukt. Onze tuinbuurman kwam 

kijken en constateerde dat het een 

wingerd was. Maar het groeide goed, 

dat wel! 

 

Bedankt dat ik jullie mocht intervie-

wen! Aan wie willen jullie het ‘inter-

viewstokje’ doorgeven? 

We willen het ‘interviewstokje’ door-

geven aan Rob de zoon van onze tuin-

buren Wim en Bianca. Hij heeft sinds 

kort een tuin en dat is een heel pro-

ject…    ■ 
Foto´s Eric en Erna Verwaal 

 

 

We vielen als een blok voor deze tuin, 

hoewel hij verder voornamelijk kaal 

leek. Maar toen werd het lente en 

bleek er toch nog allerlei moois uit de 

grond te komen. We zijn nog lang niet 

klaar met de tuin. We hebben er zo-

veel mogelijk planten in gezet in de 

hoop dat onkruid minder kans krijgt als 

er geen plek is om te groeien. En het 

staat gezellig, al die bloemen! Als we 

een huisje hebben gaan we ‘echte’ 

paden aanleggen en een serieus tuin-

plan maken waar dan vervolgens niets 

van terecht komt omdat het altijd 

anders gaat dan je denkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat was de drijfveer om te tuinieren?  

Mijn zus, Lies Eldering (tuin 97), heeft 

al jaren ´n tuin op Houtwijk de Noord. 

Daar kwamen we met regelmaat en 

we vonden het er altijd heerlijk. Ik 

(Erna) ben altijd in de weer geweest 

met planten en ik ben dol op bloemen. 

Ons balkon bezorgde ons veel aan-

spraak in de buurt omdat het bedolven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

was onder de bloemen. We zijn een 

jaar geleden in Den Haag teruggekeerd 

na 4,5 jaar in Sjanghai (China) ge-

woond  te hebben. Dat is een stad met 

meer dan 22 miljoen inwoners en heel 

veel torenflats.  

We snakten bij terugkeer naar ‘groen’ 

en grond onder de voeten! Hoewel we 

het daar ook heel erg naar ons zin 

gehad hebben. Ik heb er een zwak voor 

oude Chinese tuinen gekregen, die zijn 

echt schitterend. Mijn favoriete plek in 

Sjanghai was een tuin uit 1500, heel 

stil (dat was al uniek) en van een beto-

verende schoonheid. In een Chinese 

tuin draait het om ‘illusie’, het groter 

laten lijken dan het is door allerlei 

doorkijkjes en door het scheppen van 

een heel universum op een vierkante 

meter. Ongelofelijk knap en ik ga dat 

hier echt niet proberen na te doen.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

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 

 

 

 

U vindt Lavante bloemsierkunst in 
winkelcentrum ‘Houtwijk’ aan de 
Hildo Kroplaan 99 te Den Haag 
 
U kunt bij ons terecht voor boeketten, bossen en losse bloemen. 
 

Op bestelling verzorgen wij ook bruidswerk en rouw- 
arrangementen. 
 

Ook voor leuke groen / bloeiende cadeautjes bent u bij ons  
aan het juiste adres.  
 

Kijk ook eens op www. Lavante.nl 

Aanbieding  
bos van 10 roosjes € 2,50 

 

Tevens verzorgen wij tuinaanleg en onderhoud.  
Loop gerust eens binnen voor een afspraak.  
 

Een offerte is kosteloos en vrijblijvend!  
Of  kijk op www.lajardin.nl. 
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