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Nel Briedé stopt na 16 jaar
Beste Tuinliefhebbers,
Tot onze spijt heeft Nel Briedé besloten te stoppen met haar werkzaamheden van zowel het penningmeesterschap als van het beheer van de
kantine. We kunnen goed begrijpen dat zij deze beslissing heeft genomen, maar het is voor de vereniging natuurlijk een groot probleem. Wij
willen Nel hartelijk bedanken voor haar inzet al die jaren!

Contributie
€ 240,00 per jaar
Rekeningnr. 974238880
t.n.v. penningmeester
ATV Houtwijk de Noord
te Rijswijk

U begrijpt dat we nu vervanging
zoeken voor deze functies en
daarom een dringend verzoek
doen aan onze leden.
Wie is bereid om een van de
genoemde functies op zich te
nemen? We hebben als eerste
dringend enkele kantinemedewerkers nodig!

Redactie Tuinkrabbels
Beppie v.d. Burg
Jane Engels
Theo Zuiderwijk
Eind- en opmaakredactie:
Wim Heijsteeg

Het bestuur heeft de redactie
laten weten dat, indien niemand zich beschikbaar stelt, het
bestuur genoodzaakt is de kan-

Spreekuur bestuur
van april t/m september
zaterdag 11.00 tot 12.00 uur
achterzijde verenigingsgebouw

Foto: Wim Heijsteeg
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tine te sluiten...! Met als gevolg
dat ook de kaartclub e.d. opgeheven moet worden. Dat is toch
niet wat u wilt? Kom op mensen... we hebben toch hart voor
de vereniging? U trekt op uw tuin
geen deur achter u dicht. We zijn
met z'n allen de vereniging!
Meldt u zich alstublieft aan bij
het bestuur als u iets wilt doen
voor de kantine of de vereniging.
Graag vóór de algemene ledenvergadering van 2 juni a.s. zodat
we een rooster kunnen maken.
-

mei 2012

Nieuw jasje Meifoto: Jane Engels
Zoals u kunt zien is het nieuwsblad Tuinkrabbels in een nieuw
jasje gestoken. Dit is mede het
werk van onze nieuwe redacteur Wim Heijsteeg. Wij zijn blij
met zijn inbreng en expertise
en we hopen u ook!
De vorige Tuinkrabbels bleek
onmogelijk om digitaal te versturen, vandaar dat het in de
hal van de kantine in uw postbakje lag. Lees verder op blz. 3
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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
2

Tuinkrabbels

-

Jaargang 2, nummer 2

-

mei 2012

Vervolg van blz. 1
We hopen dit probleem nu opgelost te hebben
en Tuinkrabbels voortaan weer naar de leden
met een e-mailadres digitaal te versturen.
De leden die geen e-mailadres hebben, kunnen
het lezen op het mededelingenbord aan de
frontzijde van de kantine.
Voorjaarsledenvergadering
Op zaterdag 2 juni om 11.00 wordt de algemene ledenvergadering in de kantine gehouden.

Het is belangrijk om als lid daarbij aanwezig te
zijn!
Kopij?
We mochten tot op heden nog geen stukjes van
onze leden ontvangen om te plaatsen in ons
blad Tuinkrabbels. Heeft niemand iets te vertellen of te melden? Tuurlijk wel..., we wachten
het af! De volgende Tuinkrabbels verschijnt half
juli 2012. Kopij graag uiterlijk eind juni.
Namens de redactie,
Beppie v.d. Burg

COMMISSIES
Inkoop, winkeltje
en materiaalbeheer
Jan Scherpenzeel
Bouw en taxatie
Aad Briedé
Bertus Kooijman
Jan Scherpenzeel
Tuincontrole
Aad Briedé
Piet Boers
Wim Heijsteeg

VAN DE BESTUURSTAFEL

Lief en Leed
Emmy Versteegh

Tuinbeurten op ons complex

Activiteiten
Bianca van Vloten
Jolanda v.d. Hoeven
Emmy Versteegh

Best tuinlid,
In de voorgaande Tuinkrabbels van afgelopen maart stond onder ‘Van de
bestuurstafel’ onder meer beschreven wat wij van u verwachten ten aanzien van de verplichte werkbeurten. Hierin werd geschetst dat u de vrijheid heeft werkbeurten onderling per groep te regelen. Dit om het voor u
zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Op het moment dat u een tuin huurde ging u
automatisch akkoord met de statuten en het
huishoudelijk reglement van de vereniging,
waarin de tuinbeurten genoemd worden.
Ook wordt er in elke ledenvergadering op gewezen.
Uitzonderingen op deze beurten zijn er voor
mensen die door ziekte of andere omstandigheden geen werk kunnen verrichten. Meldt u
dit dan even bij mij.
Of voor leden die al veel werk verzetten in het
bestuur en de diverse commissies die wij hebben en ten slotte de mensen, waar wij respect
voor mogen hebben, die zich al regelmatig
inzetten voor ons mooie complex.
Behoort u tot een van deze groepen, laat dat
dan weten aan de anderen in de aangewezen
groep.
In genoemde Tuinkrabbels van vorige keer
werden als eersten voor de volgende werkbeurt aangewezen de tuinen van blok 49 – 50 –
51 – 58 – 59 – 60.
De volgende werkzaamheden dienen voor 15
mei 2012 te gebeuren.
a. schoonmaken kantine, van binnen en buiten
zoals ruiten lappen etc. behoudens dak,
b. het verwijderen van onkruid (tussen stenen)
rondom de kantine.
Tot op heden hebben wij nog geen reactie
hierop vernomen, wie gaat wat doen en wanneer? U kunt hiervoor op de navolgende wijze
contact opnemen.
- telefonisch Ernesto Behm, tel. 06-26924320
- een brief in de brievenbus van de kantine
Tuinkrabbels
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- zaterdags. Doorgaans zijn er zaterdags een of
meerdere bestuursleden aanwezig voor dit
soort en andere zaken. En voor vragen of opmerkingen die u heeft.

Kascontrole
Max Rijkschroeff
Emmy Versteegh
Kantinebeheer
(Vacant)
Kantinemedewerkers
Riet Grünwald
Hans v.d. Burg

Pomphok-2

Geen excuus
Let wel, als u uw tuin kunt onderhouden, kunt u
ook dezelfde verplichte werkzaamheden voor
de vereniging doen, hiervoor geldt geen excuus! U wilt toch niet, dat wij de contributie
moeten verhogen, door werkzaamheden door
derden te laten verrichten en dat doorberekenen aan u, of dwangmaatregelen tegen leden
moeten nemen.

Peter van der Hoeven heeft
ervoor gezorgd dat de troep
van het oude pomphok is
verwijderd. Hij heeft dit
samen met een collega
gedaan met een auto van de
zaak. Vanzelfsprekend zijn
we hem daar als bestuur,
zeer dankbaar voor!

Wij, als vereniging zijn verplicht ten aanzien van
de Haagse Bond en de Gemeente Den Haag het
complex goed te onderhouden. Anders krijgt de
vereniging sancties opgelegd. En dat willen wij
voorkomen.

Van de kant van onze buren
't Is altijd wat hebben wij
niets mogen vernemen...
Wij hebben van die zijde
wat betreft het pomphuis
helaas alleen maar kritiek
gekregen. Het had leuk
geweest wanneer ons bestuur ook een woord van
dank had ontvangen.
Het bestuur

Mooie tuin op onderhouden complex
U wilt toch ook een mooie tuin op een mooi en
goed onderhouden complex, waar u uw voordeel van heeft. Een goed onderhouden complex is het eerste visitekaartje tot uw tuin. Dus
neem uw verantwoordelijkheid en neem contact op met mij.
Met vriendelijke groet,
Ernesto Behm
(algemeen bestuurslid)

Wie een kuil graaft
voor een ander,
krijgt dorst
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WIJ

ZIJN
•
•
•
•
•

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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Activiteitencommissie

VAN DE VOORZITTER

Tuinrechten krijgen is
tuinverplichtingen accepteren
Het tuinseizoen begint al weer op gang te komen. In elk geval als
bestuur hebben we al meerdere vergaderingen achter de rug, zowel met onze tuinburen als met de redactieleden van ons prachtige
clubblad Tuinkrabbels.
Ook zijn we druk bezig om de lege tuinen
die er zijn of aankomen, op korte termijn
weer van eigenaar te laten veranderen,
de taxatiecommissie is er druk mee bezig.
Ik ga er vanuit dat deze tuinen weer
spoedig bezet worden door nieuwe tuin
liefhebbers. Wel vind ik het belangrijk dat
wanneer iemand lid wordt, hij of zij dan
niet alleen een tuin in gebruik neemt.
Door het aanvaarden van het lidmaatschap krijg je rechten en accepteer je de
verplichtingen. Naast het op tijd betalen
van de jaarnota behoort het uitvoeren
van de werkbeurten tot de belangrijkste
van die verplichtingen. Beide zijn randvoorwaarde voor het voortbestaan van
de vereniging. Zonder geld kunnen we de
grondhuur en de overige lasten en kosten
niet betalen. Zonder de verplichte werkbeurten zoals ook zorgen dat ons clubhuis open kan blijven en er weer nieuwe
activiteiten kunnen blijven plaatsvinden
en georganiseerd worden, hebben we
mensen nodig die dit op zich nemen.
Ook moeten we er met z`n allen voor
zorgen dat onze tuinleden en bezoekers
van ons tuincomplex gebruik kunnen
blijven maken van ons clubhuis. De openingstijden zullen misschien wel aangepast moeten worden, en bij slecht weer
zal deze gesloten moeten blijven. Om
tijdens het seizoen iedere twee weken te
kunnen jokeren en klaverjassen zullen
meerderen van onze leden zich hiervoor
beschikbaar moeten stellen en hun tijd
hieraan moeten opofferen.
Hoe meer leden zich hiervoor melden om
dit te organiseren met elkaar, hoe beter
deze openingstijden kunnen worden
verdeeld en ingedeeld.

een steekje aan je los
zitten, ik vorm op deze regel geen uitzondering. Maar we moeten met elkaar
proberen onze vereniging ook in deze
moeilijke tijden staande en gezond te
houden zodat we ons tuinplezier niet uit
het oog verliezen.
Uw voorzitter, Theo Zuiderwijk

Opheffing Createam
Helaas moet vermeld worden dat de activiteitencommissie binnenkort moet worden opgeheven.
Door de veranderde werkzaamheden
van Jolanda en Bianca is het voor hen
niet meer te combineren met hun baan.
Hopelijk kan het in de toekomst weer
opgestart worden.
Bianca, Jolanda en Emmy, hartelijk dank
voor jullie werk en inzet in de afgelopen
maanden.
Het bestuur

Creamiddag 1 april jl.
Ja, ja zondag 1 april was er weer van
één tot vier uur een creamiddag! De
opkomst was goed, met jong en ouder.
Het onderwerp was, ja hoe kan het ook
anders, paasdecoraties maken: beschilderen van gipsen paaseierdoppen en
een schilderijtje van gips. We waren
bang dat het beschilderen zo gebeurd
was, dus we hadden ook nog voor andere bezigheden gezorgd. Maar de
dames en meisjes waren eigenlijk de
hele middag bezig met het schilderij.
Nel zorgde nog voor een heerlijke bittergarnituur. Daar zaten we heerlijk van
te smullen!
Nou dames, het was zeker weer een
geslaagde zondagmiddag, de foto’s
hieronder zeggen genoeg!
Namens het createam,
Jolanda v.d. Hoeven

Creatief
met
dakpannen
Wat nog wel
doorgaat is de
creamiddag van
zaterdag 9 juni
a.s. Dan gaan we
dakpannen bekleden met servetten. De middag begint
om 13.00 uur. Iedereen is weer meer
dan welkom!

U denkt nu, heeft de voorzitter niets
anders te doen dan deze aandachtspunten te vertellen terwijl zijn onvolprezen
secretaris en penningmeester zich bezighouden met jaarverslagen, het financieel
verslag en de voorbereiding op de algemene ledenvergadering?
Tuurlijk, om voorzitter te zijn van welke
vereniging dan ook, moet er wel ergens
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TE KOOP AANGEBODEN
Binnenkort komt de tuin van Riet Grünwald vrij. Dat is tuinnummer 92. Men kan
bij Riet gratis spullen ophalen, onder
andere tuinstoelkussens, stoelen, tafels
en diverse andere zaken.
HEREN KLAVERJASSEN (eindstand)
e
Wim van Vloten 1 prijs
e
Aad Briedé
2 prijs
e
Stefano Galetta 3 prijs
DAMES JOKEREN (eindstand)
e
Carla Vroomans 1 prijs
e
Nel Smit
2 prijs
e
Martha Kooijman 3 prijs

Eet u smakelijk
Avocadosaus (quacamole)
2 rijpe avocado's
1 ontvelde, in stukjes gesneden tomaat
1 eetlepel fijngehakte ui
1 uitgeperst teentje knoflook
2 van zaadjes ontdane en in stukjes
gesneden groene pepertjes
2 theelepels citroensap
zout
peper
Snijd beide avocado's overlangs doormidden en verwijder de pitten. Schep

Amateurtuinvereniging ‘Houtwijk De Noord’ is dringend op zoek naar
kandidaten voor de functie van

Kantinebeheerder (m/v)
Eerste penningmeester
Kantinemedewerkers
Aanmeldingen voor deze vacante ondersteunende tuinactiviteiten dienen zo
spoedig mogelijk te worden gericht aan de voorzitter van onze tuinvereniging,
Theo Zuiderwijk, of aan een van de andere bestuursleden. Mochten meerdere
kantinemedewerkers zich kandidaat stellen, dan zal een selectie plaatsvinden.
Het bestuur van
ATV Houtwijk De Noord

Labels en etiketten maken
Potten met zelfgemaakte jam, chutney, olie en azijn moeten
worden voorzien van een label of etiket met daarop de inhoud
en datum van bereiding. Met een beetje creativiteit maak je
zelf de leukste en origineelste etiketten.
Als de oogst van groenten en fruit zo
overvloedig is dat er niet tegenop te eten
is, kun je ze verwerken tot producten die
langer houdbaar zijn. Om over een tijdje
ook nog te weten wat er precies in een
pot of fles zit en wanneer de jam is gemaakt, is het handig de potten en flessen
van een etiket of label te voorzien. Daarnaast kun je op het etiket extra informatie kwijt, bijvoorbeeld over de verschillende ingrediënten of zelfs een heel recept. Deze uitgebreide productbeschrijvingen zijn vooral leuk als het een cadeautje betreft. In plaats van een etiket is
een label in de vorm van een opengevouwen kaartje ook een mogelijkheid.
Naast etiketten voor de groente- en fruitoogst is het ook de moeite waard aanTuinkrabbels
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dacht te besteden
aan etiketten voor
gedroogde kruiden of bijvoorbeeld kruiden op
olie of azijn. Ze
zijn na het aanbreken immers langer
in gebruik dan bijvoorbeeld een pot
appelmoes of een fles vruchtenlimonade.
Het materiaal
In de winkel zijn blanco labels en etiketten in verschillende formaten te koop,
die je als basis kunt gebruiken. Ook stickervellen van je computer zijn geschikt.

het vruchtvlees met een lepel uit de
schillen. Pureer het vruchtvlees met de
stukjes tomaat, de fijngehakte ui, de uitgeperste knoflook en de stukjes groene
peper in de blender of andere keukenmachine. Maak de saus op smaak met
het citroensap en wat zout en peper.
Laat de saus in de koelkast door en door
koud worden.
Dit is een van de allerberoemdste Mexicaanse sauzen die bij vele gerechten
past. Ook wordt quacamole wel als
voorgerecht of als dipsaus geserveerd.
Eet u smakelijk!
Beppie v.d. Burg

Leuke adressen in de buurt
om inspiratie op te doen
Westlands Museum
www.westlandsmuseum.nl
Japanese watergarden
www.watergarden.nl
De Westlandse Druif
www.westlandsedruif.nl
Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight
www.druivenkwekerij.nl
Druivenkwekerij Sonnehoeck
www.sonnehoeck.nl
De Pluktuin Naaldwijk
www.depluktuin.nl
Loosduins Museum
www.loosduinsmuseum.nl
Heemtuin H.J. Bos
ingang Loosduinse Hoofdstraat
t.o. tuincentrum Ockenburg

Tuinweetjes I
Weet u dat...
Basilicum naast tomatenplanten
de groei stimuleren?
Afrikaantjes met hun geur insecten weren, vooral voor tomaten?
Lavendel en rozemarijn ook stoffen verspreiden die insecten weren?
Dat houtsnippers en bodembedekkers onkruid geen kans geven?

Je kunt hier zelf verschillende vormen
uitsnijden of -knippen en ze hechten
goed op ronde vormen van glas. Bovendien laten ze zich ook weer gemakkelijk
verwijderen bij het afwassen. Natuurlijk
kan ook gewoon teken- of pakpapier
gebruikt worden. Let erop dat dit papier
Lees verder op blz. 8
niet te dik is,
7

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
Vervolg van blz. 7
want dit maakt het vastlijmen op de pot
iets lastiger. Als lijm voldoet gewone
knutsellijm uit een flesje. Labels kun je
uit gekleurd dun karton knippen of snijden.
De ontwerpen kunnen variëren van een
eenvoudig geschreven label tot uitgewerkte tekeningen op een etiket. Vroeger werden streekproducten vaak voorzien van een etiket met daarop een tekening van een landgoed of kasteel waar
het product geoogst en verwerkt was.
Een leuk idee voor uw home-made producten.
Een serie uitgewerkte etiketten is gemakkelijk te vermenigvuldigen op een
kleurenkopieermachine. Minder bewerkelijke mogelijkheden zoals een eenvoudige tekening, een versiering met een
randje of een speciale vorm waarin het
etiket is geknipt, leveren ook al snel een
origineel resultaat op. Een andere mogelijkheid is om alleen met tekst te werken
in één of meer kleuren.
In principe kunnen voor de tekening alle
gangbare materialen zoals plakkaatverf
of -potlood of inkt worden gebruikt. Deze
zijn echter niet watervast waardoor snelvlekken kunnen ontstaan. Gebruik daar-

8

om eventueel een geschikt fixeermiddel,
vernis of watervaste materialen zoals
acrylverf of watervaste inkt.
Tot slot: door een lapje stof of papier

met gekleurd elastiek, touw of raffia om
het deksel te binden, krijgen de potjes
een ouderwets ambachtelijke uitstraling.
■

Tuinweetjes II

bladrand is waarschijnlijk het gevolg van
een tekort aan voedingstoffen. Vooral de
behoefte aan kalium en stikstof is groot.
Rabarber is dankbaar voor een flinke
laag oude stalmest of paardenmest, die
in de winter rond de planten wordt aangebracht. Zodra de knoppen beginnen
uit te lopen, eind februari of begin
maart, volgt een aanvullende bemesting
met ongeveer 160 gram patentkali en 40
gram kalkammonsalpeter per m2. Na de
eerste oogst kan nog ‘n keer worden
bijgemest met 20 gram kalkammonsalpeter per m2.

Rabarber met vlekken
Op de bladeren en stengels van de rabarber in mijn tuin zitten vlekken. De bladranden zijn enigszins roodbruin verkleurd.
Hoe komt dat?
De oorzaak van de kleine vlekken op het
blad is een bladvlekkenziekte. Tegen
deze schimmelziekte wordt gewoonlijk
niet gespoten, omdat de schade te gering
is. De roodbruine verkleuring van de
Verschrompelde druiven
Alles lijkt goed te gaan met de druiven, er
zitten mooie volle trossen aan. Maar
opeens begint een deel van de tros te
verschrompelen en vallen de bessen af.
De druiven blijven vrij klein en smaken
waterig en zuur.
Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door

te veel of juist te weinig water tijdens de
groeiperiode. Zitten er teveel trossen
aan de plant, dan wordt de verschrompeling erger, de struik raakt als het ware
uitgeput. In zo’n geval is het aan te raden voor één of twee jaar een groot
gedeelte van de trosjes in een vroeg
stadium weg te knippen. Zo kan de struik
meer energie steken in goede groei en
kan een volgende oogst weer goed zijn.
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AVVN NIEUWS
GroenePassie
Uniek in Nederland
GroenePassie
Dé tuinbeurs voor volkstuinders
Van 22 t/m 25 november 2012 - wanneer
echte tuinliefhebbers zich al op het
nieuwe tuinseizoen oriënteren - beleeft
in de Americahal in Apeldoorn de volkstuinvakbeurs GroenePassie z’n première.
Voor het eerst is er speciaal voor volkstuinders een tuinbeurs waar ze al het
goede voor hun hobby onder één dak
vinden.
GroenePassie biedt groene kennis en
groene emotie en richt zich op beleving!
Tal van exposanten spelen met hun producten en diensten in op de ideeën,
wensen en trends van natuurvriendelijke
volkstuinders. Voor de bezoekers zijn er
allerlei gratis workshops over actuele
onderwerpen in de moes- en siertuin.
Het AVVN heeft vertrouwen in deze
opzet en is verheugd dat er nu eindelijk
een - natuurvriendelijke - tuinbeurs voor
volkstuinders van start gaat. Kijk op
www.groenepassie.nl voor meer nieuws,
of volg de berichtgeving in het tijdschrift
De Tuinliefhebber.
In de herfsteditie van de Tuinliefhebber,
die begin september verschijnt, komt
een kortingskaart. Ook biedt GroenePassie een flinke groepskorting (al vanaf 4
volwassenen). Een extra stimulans om
samen met collega-volkstuinders er een
gezellig en inspirerend dagje-uit van te
maken.
GroenePassie: voor iedereen met interesse in natuurvriendelijk tuinieren!

De geschiedenis
van het AVVN
Een kleine eeuw geschiedenis vanuit
perspectief landelijk volkstuinwezen
Landelijke belangenbehartiging van
volkstuinders is al bijna een eeuw oud en
ook nu nog steeds hard nodig.
Niels Wildschut van de Universiteit
Utrecht beschrijft in zijn zojuist uitgekomen onderzoeksrapport de geschiedenis van het AVVN in samenhang met
de belangrijkste politieke en sociaaleconomische ontwikkelingen van de afgelopen 90 jaar. Het rapport is tot stand
gekomen dankzij bemiddeling van het
Kennispunt Geesteswetenschappen van
de Universiteit Utrecht.
Onder www.avvn.nl/nieuws/?item=44is
een wetenschappelijke en tezelfdertijd
publieksvriendelijke verhandeling te
downloaden.

Van donderdag 22 tot en met zondag 25
november 2012 vindt in de Americahal in
Apeldoorn de eerste editie plaats van de
VolksTuinVakbeurs GroenePassie. Zie
http://www.groenepassie.nl/.
Wij zijn door de beursorganisatie ICEM
en Buizer Advies benaderd om inhoudelijk advies te leveren. Dat doen wij
met plezier, want wij vinden het een

Wist u dat…?
- de ledenvergadering op 2 juni om 11.00 uur plaatsvindt?
- het belangrijk is om daarbij aanwezig te zijn?
- we er een nieuw redactielid bij hebben?
- dit Wim Heijsteeg is en dit is te zien aan deze Tuinkrabbels?
- de redactie daar blij mee is?
- Nel Briedé per 1 mei is gestopt met haar werkzaamheden
voor de vereniging?
- zij het welletjes vindt na 16 jaar kantinebeheer en 4 jaar
penningmeester en zij nu meer van haar tuin wil genieten?
- wij ons dat heel goed kunnen voorstellen?
- we haar hartelijk bedanken voor al die jaren van inzet voor
de vereniging?
- we nu dringend op zoek zijn naar vervanging?

-
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Om de volkstuinders nog beter te bereiken, hebben we het volgende idee: u
kunt onder https://leden.avvn.nl/bijlagen/nieuws/59_Groene Passie verenigingen.pdf een opgemaakt pdf-artikeltje
downloaden. Het is ook mogelijk om
onder https://leden.avvn.nl/bijlagen/
nieuws/59_Groene Passie platte
tekst.doc de platte tekst in Word te
downloaden, zodat u het desgewenst nu
al zelf kunt lezen.
■

Publiciteitsmateriaal
voor volkstuinbeurs
GroenePassie

Nieuwtjes en Weetjes

Tuinkrabbels

goed idee dat er een tuinbeurs georganiseerd wordt die én zich speciaal op
volkstuinders richt én die op natuurvriendelijke leest geschoeid is. GroenePassie biedt beide. Wij geloven dat
GroenePassie de juiste voorlichting,
producten, diensten en workshops biedt
om het – natuurvriendelijk – volkstuinieren nóg leuker te maken. In de edities
zomer en herfst van De Tuinliefhebber
wordt u hierover verder geïnformeerd.

Het volgende nieuwsblad verschijnt medio juli 2012.
-

Jan Scherpenzeel een beetje moet worden ontzien?
hij niet meer zwaar mag sjouwen?
u dus zelf uw aarde moet sjouwen vanaf Jan’s winkeltje?
Jan weer tomaten- en komkommerplanten te koop heeft?
er leuke suggesties in Tuinkrabbels staan om te bezoeken?
de activiteitencommissie voorlopig is opgeheven?
er binnenkort een aantal tuinen vrijkomen?
alle troep van het pomphok is opgeruimd?
we nog geen verhaaltjes e.d. van u hebben ontvangen voor
Tuinkrabbels en we dit wel erg leuk zouden vinden?
- u vrienden en kennissen kunt vragen om donateur te worden
van onze tuinvereniging voor € 15 per jaar?
- zij dan ook Tuinkrabbels ontvangen?
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Jaar van de Bij
2012 is het jaar van de bij. Ook wij zullen hier in Tuinkrabbels aandacht aan schenken. Aanleiding om de bij
een jaar in de schijnwerper te plaatsen is het belang van
de bij voor de voedselvoorziening van mensen en de
toenemende zorgen om het voortbestaan van bijen.
Hieronder vallen alle soorten bijen, de
wilde en de honingbijen en ook de
hommels. Een paar cijfers (bron: webside jaarvandebij): in de landbouw wordt
tachtig tot negentig procent van alle
gewassen bestoven door de bijen. Vijfendertig procent van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van de bestuivende insecten. Tal van belangrijke
landbouwgewassen zijn hiervan afhankelijk, zoals fruit, noten, koffie, cacao,
sojabonen en zaden voor tal van groenten. Ook uw fruitbomen en bessenstruiken zijn voor vruchtzetting afhankelijk van bijen.
Bijensterfte en achteruitgang van de
vitaliteit van bijen(volken) wordt veroorzaakt door een combinatie van bestrijdingsmid-delen, ziekteverwekkers,
achteruitgang van biotopen en een
eenzijdig voedselaanbod. Bescherming
van natuur en landschap is noodzakelijk
om de bijen te behouden als essentieel

onderdeel van de natuurlijke kringloop.
Het jaar van de bij gaat op allerlei manieren proberen de ernst van de situatie duidelijk te maken en daarbij aan te
geven hoe men kan meehelpen het tij
te keren.
Dit kan ook in uw eigen tuin. In uw
eigen tuin kunt u eenvoudig bijdragen
aan het behoud van deze kleine weldoeners. Als u een bloeiende plant wilt
voor uw tuin, kies dan voor insectenvriendelijke bloemen. Dit zijn vaak planten met enkelvoudige bloemen. In tegenstelling tot veel doorgeweekte planten met dubbele bloemen, kunnen
insecten bij enkelvoudige bloemen
gemakkelijk bij de nectar of het stuifmeel komen. Bovendien hebben deze
bloemen ook vaak meer nectar en
stuifmeel in de aanbieding.

Wilde Bijen, doel hiervan is uit te zoeken hoeveel exemplaren van twintig
bijensoorten nog in Den Haag voorkomen en welk effect het beheer van het
groen daarop heeft. Globaal worden er
twee beheertypen onderzocht; gebieden binnen en buiten de ecologische
zones van Den Haag. Zowel particuliere
tuinen als openbare parken, plantsoenen en natuurterreinen en uiteraard
ook de volkstuinen worden gemonitord.
Het Haags Milieucentrum roept belangstellenden op om te helpen met het
monitoren, in overleg wordt een gebied
vastgesteld, waarbinnen je je eigen
monitorplek bepaalt. Die bezoek je vervolgens in twee perioden in voorjaar en
zomer. Wees niet bang dat je geen
kennis van bijen hebt. Het HMC organiseert bijeenkomsten om deelnemers
kennis en vaardigheden op bijengebied
bij te brengen.
Ben je geïnteresseerd? Meld je aan via
info@haagsmilieucentrum.nl of kijk op
www.haagsmilieucentrum.nl. Na aanmelding krijg je meer informatie.
Theo Zuiderwijk

Rest nog mijn vraag: doe mee met de
bijenmonitor. Het Haags Milieucentrum
(HMC) start binnenkort met de Monitor

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur de leden, ereleden, kandidaat-leden en donateurs uit voor het bijwonen van
de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 2 juni 2012.
De vergadering wordt gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Uithofslaan t/o nummer 32 te Den Haag. Aanvang 11.00 uur.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Ingekomen brieven en mededelingen.
Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 26 november 2011
Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de penningmeester
resultatenrekening
balans
toelichting

6.
Dechargeverlening bestuur
7.
Aftreden penningmeester
8.
Benoeming nieuwe penningmeester
9.
Jaarverslag van de Taxatiecommissie
10. Tuin/werkbeurten
11. Wat verder ter tafel zal worden gebracht
12. Rondvraag
13. Sluiting
Namens het bestuur,
De secretaris
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Toelichting op de agenda
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van november 2011 zal ter
goedkeuring aan de vergadering worden voorgelegd.
Jaarverslagen
De jaarverslagen van secretaris, penningmeester en de commissies, zullen
ter goedkeuring aan de vergadering
worden voorgelegd.
Decharge
Aan de leden zal worden verzocht, decharge te verlenen aan het bestuur
voor het gevoerde financiële beleid in
2011. De Commissie van Onderzoek
(kascontrolecommissie) heeft de jaar-

rekening van de vereniging geaccordeerd. Het verslag van de commissie
ligt ter inzage in de bestuurskamer. De
commissie van onderzoek heeft wettelijk meer bevoegdheden dan statutair
is bepaald. Behalve onderzoek van de
jaarrekening en de verantwoording
daarvan, heeft zij ook de bevoegdheid
zich een mening te vormen over het
gevoerde bestuursbeleid. Van deze
bedoelde bevoegdheid heeft de commissie in het jaar 2011 geen gebruik
gemaakt.
Benoemingen
Het bestuur stelt voor dhr. T. Zuiderwijk te benoemen als taxatiecommissielid.
■

Kort verslag najaarsvergadering
zaterdag 26 nov. 2011
Opening
De voorzitter heet iedereen hartelijk
welkom en opent de vergadering.
Ingekomen brieven en mededelingen
Bericht van verhindering is ontvangen
van Mw. Grünwald, de heer en mw.
Van den Burg, Mw. De Hooge en Mw.
Verlind en de heren Schee, Jagdad,
E.M. Behm en Heijsteeg.
De voorzitter deelt mede dat er een
activiteitencommissie is ingesteld
onder aanvoering van Mw. Bianca van
Vloten. Op 27 november vindt de eerste activiteit (het maken van wenskaarten) plaats.
Ook zal er 6x per jaar een periodiek
verschijnen. Mw. Bep van den Burg
voert daarvan de redactie. Het periodiek zal in principe per e-mail verstuurd worden. Ook zullen er enige
exemplaren in het verenigingsgebouw
liggen ten behoeve van leden die niet
over een e-mailadres beschikken.
Heeft u e-mail, geef dat dan door als
dat nog niet bekend is bij het bestuur.
Het eerste exemplaar is thans beschikbaar.
De voorzitter deelt vervolgens mede
dat Mw. Nel Briedé en de Hr. Hans van
den Burg het diploma hebben behaald
dat verplicht is om in onze kantine te
mogen werken.
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Vaststellen verslag ledenvergadering
van 14 mei 2011
Het verslag wordt onder dankzegging
aan de samensteller goedgekeurd.
Begroting voor het jaar 2012
De begroting wordt goedgekeurd.
Vaststellen contributie voor 2012
De vergadering gaat akkoord met de
door het bestuur voorgestelde verhoging van de contributie met € 5,--. De
contributie voor het jaar 2012 bedraagt daarmee € 240, --.
De contributie dient voor 1 januari
2012 te zijn voldaan.
Bestuursbenoeming
Zoals in de agenda staat vermeld zullen de voorzitter, de heer de Winter,
alsmede de bestuursleden Boers en
Kooijman hun portefeuille ter beschikking stellen. De heer de Winter heeft
tevens zijn tuin per 1 januari 2012
opgezegd wegens gezondheidsredenen.
Het voorstel is om de heer T. Zuiderwijk te benoemen als voorzitter en als
leden de dames Den Hooge en Van
den Burg en de heren Behm en Smit.
Mw. Briedé blijft beschikbaar als penningmeester.
De heer Kooijman heeft zich bereid
verklaard om waar nodig nog werk-

zaamheden voor de vereniging te blijven verrichten. De vergadering gaat
hiermede akkoord onder dankzegging
aan de aftredende bestuursleden voor
het vele werk dat zij belangeloos voor
de vereniging hebben verricht.
De nieuwe voorzitter, de heer Zuiderwijk, bedankt de aftredende leden en
in het bijzonder de heer De Winter.
Namens de vereniging speldt hij de
heer de Winter de speld op behorende
bij het erelidmaatschap van de vereniging en overhandigt hij hem de bijbehorende oorkonde. De heer De Winter
is blij verrast met het erelidmaatschap
en zegt dat het bestuur altijd een beroep op hem kan doen om een advies.
Benoeming commissies
Nu Mw. Den Hooge en de heer Smit
zijn benoemd als bestuurslid, is het
noodzakelijk dat er vervangers worden
gezocht voor de commissie van onderzoek (kascommissie). Mw. Versteegh
en de heer Rijkschroeff stellen zich
hiervoor beschikbaar.
Wat verder ter tafel zal worden gebracht en rondvraag
In de loop van volgend jaar zal een
herhalingscursus worden georganiseerd voor de leden die de reanimatiecursus hebben gevolgd
Er is ons van de zijde van de Haagse
Bond namens de gemeente bezworen
dat wij in 2012 echt een hek bij het
bruggetje krijgen.
Er wordt gevraagd een passende naam
te verzinnen voor onze nieuwe periodiek. Suggesties indienen bij Mw. Van
den Burg. Kiest het bestuur de aangedragen naam, dan zal de bedenker een
presentje ontvangen.
Komende weken zal het pomphuisje
worden vervangen. Het huidige huisje
is kuis verrot zoals dat heet.
De voorzitter bedankt een aantal leden
door middel van een cadeaubon voor
het werk dat zij hebben gedaan voor
de vereniging en dat het verrichten van
een werkbeurt ver te boven gaat.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de
voorzitter de vergadering en wenst
iedereen alvast een goede feestmaand.
Hij wijst op de Kerstbingo op zondag 18
december en op de nieuwjaarsreceptie
■
op zaterdag 7 januari 2012.
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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 rouwarrangementen.

Aanbieding
bos van 10 roosjes € 2,50

Ook voor leuke groen / bloeiende cadeautjes bent u bij ons
aan het juiste adres.
Kijk ook eens op www. Lavante.nl

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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