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Teken deze datum aan in uw  
agenda of op de kalender, want 

dat is de datum van de Algemene 

Ledenvergadering. 

We hebben een aantal onderwer-

pen  die we aan u willen voorleg-

gen en waar we uw instemming 

voor nodig hebben, dus belang-

rijk! 

 

Tuinklaarmaken 

Waar we ook met verlangen naar 

tegemoet zien is een poosje 

droog bestendig weer, zodat de 

tuinen klaar kunnen worden 

gemaakt voor de poot periode en 

we in het voorjaar weer kunnen 

genieten van onze tuinen. Of je 

nu een moestuin hebt of een 

siertuin, de grond en gewassen  

 

  

              

 

zullen bijgewerkt en bemest 

moeten worden. 

 

Hek op het bruggetje 

Er moet me nog iets van het 

hart. Na zeer geruime tijd 

hebben we de gemeente 

zover gekregen om een hek 

op het bruggetje achter aan 

de Uithofslaan te plaatsen 

waarop wij een slot hebben 

gemonteerd. Zodat onbe- 

Lees verder op blz. 2 
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Graag wat bestendig weer 
Afgelopen zaterdag 2 februari 

was er kaarten in het vereni-

gingsgebouw. Waar er in het 

verleden wel vier of vijf tafels 

met klaverjassers aan het kaar-

ten waren, zag ik nu slechts een 

tweetal tafels. Ook het aantal 

jokeraars was minder dan nor-

maal. Het pad was goed be-

gaanbaar (geen sneeuw of glad-

heid meer) dus ga je jezelf dan 

afvragen: wat is er niet goed? De 

sfeer kan het ook niet zijn, want 

die is als vanouds gezellig.  

Ik ga er mijn hoofd niet over 

breken, het zal wel wintermoe-

heid zijn of zoiets.  

 

Algemene Ledenvergadering 

Ik wil u vast op 20 april wijzen.  
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voegden niet op het complex kunnen 

komen. Nu is er iemand die met grote 

regelmaat het hek open zet. Leden wel-

ke aan de achterzijde hun tuin hebben 

en dus regelmatig materialen brengen of   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halen, of niet in het bezit zijn van een 

parkeervergunning  hebben een dure 

sleutel aangeschaft om via de achter-

ingang ons complex te betreden. Dus het 

 

 

 

 

 

 

Het is 2013. Een nieuw jaar waarin weer 

van alles op ons pad komt. Wij hopen 

voor iedereen op een gezond en vrucht-

baar jaar! 

 

Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie werd druk be-

zocht. Peter van der Hoeven hield een 

pakkende toespraak, waarna er met 

champagne op het nieuwe tuinjaar werd 

geproost. 

Een aantal nieuwe leden heeft met el-

kaar kennis gemaakt en zij roemden de 

open en ontspannen sfeer bij onze ver-

eniging. 

Na de winterse en vrij rustige tijd gaat 

een en ander weer plaatsvinden zoals de 

 

ALV die wordt gehouden op zaterdag 20 

april om 11.00 uur. 

 

U denkt misschien, dat is nog ver weg. 

Maar dit laten we u juist zo vroeg moge-

lijk weten, zodat u het in uw agenda 

kunt noteren. Het is namelijk erg belang-

rijk dat u komt, omdat er omvangrijke 

beslissingen moeten worden genomen. 

De uitnodiging en verslagen voor deze 

vergadering krijgt u via de e-mail toege-

stuurd en voor diegenen die geen PC 

hebben, worden de papieren drie weken 

voor de vergaderdatum in het postbakje 

gelegd. Ook wordt deze uitnodiging 

vermeld op de mededelingenborden in 

ons verenigingsgebouw. 

hek hoeft voor niemand open te blijven!  

Er wordt momenteel veel ingebroken in 

onze regio, dus portier laat het hek 

dicht!  

 

Onderhoudsbeurt 

Ook het verenigingsgebouw en aanver-

wante bouwsels moeten worden onder-

houden. Voor werkzaamheden hieraan 

zal per gebeurtenis om uw medewerking 

worden gevraagd voor zover dat nodig 

is. Ik hoop echter wel dat deze werk-

zaamheden niet weer op hen, die altijd 

bereid zijn de handen voor de vereniging 

uit de mouwen te steken, terecht zullen 

komen en ook anderen zich hiervoor 

willen opgeven.  

 

Bij voorbaat al onze hartelijke dank. 

 

Ruud Smit 

 
 
 
 
 
 

Mutatieformulier 

Ook wordt er voor iedereen in het post-

bakje een mutatieformulier gelegd die 

we graag ingevuld terug willen krijgen in 

verband met het updaten van de leden-

administratie.  

Dit formulier kunt u in de kantine afge-

ven of bij een van de bestuursleden.  

Alvast bedankt. 

 

Zaalversterking ALV 

Inmiddels is er een microfoon op stan-

daard aangeschaft, zodat de leden die 

dat willen hun zegje kunnen doen zon-

der hun keel schor te hoeven schreeu-

wen tijdens de ALV. 

 

Contributie 2013 

Helaas is er een aantal leden die de con-

tributie voor 2013 nog niet heeft vol-

daan. Ook de vereniging moet op tijd 

aan haar betalingsverplichtingen vol-

doen. Daarom wordt er in het vervolg bij 

ingebrekestelling met ingang van 1 

maart bij een eerste aanmaning een 

boete van € 5,00 opgelegd, bij een 

tweede aanmaning € 10,00. Daarna 

wordt er, als diegene voor de aangege-

ven datum niet aan zijn betalingsver-

plichting heeft voldaan, gestart met een 

lidmaatschapsontzegging. Dit zijn impo-

pulaire maatregelen die het bestuur niet 

toejuicht, maar er ook niet aan ontkomt, 

omdat het niet eerlijk is tegenover die 

leden die wel op tijd betalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlichting hoofdpad 

Inmiddels is de verlichting op het hoofd-

pad een feit. Er was een aantal weken 

geleden al met de werkzaamheden ge-

start, maar helaas moest het werk wor-

den onderbroken door de sneeuwval. 

We zijn blij dat het nu in verband met de 

veiligheid in orde is. Wanneer de leden 

nu in het donker naar huis gaan, lopen 

ze immers naar een lichtbron toe, terwijl 

men in het verleden geen hand voor 

ogen kon zien. Met alle mogelijke gevol-

gen. 

 

Keukenafzuiging kantine 

Peter van der Hoeven, Dirk Tork en Hans 

v.d. Burg hebben de nieuwe professione-

le afzuigkap geplaatst in de keuken van 

ons verenigingsgebouw. Zij hebben daar 

hun vrije zaterdag voor opgeofferd. Bin-

nenkort wordt  een en ander nog verder 

afgewerkt. Klasse mannen! 

 

Andere stoelen en droogloop in kantine 

Ons tuinlid André Rietvelt heeft gezorgd 

dat we andere stoelen hebben gekregen 

in ons verenigingsgebouw. Het bestuur 

dankt hem daar hartelijk voor. 

U kunt nu niet meer van de armleuning 

schieten (doordat deze bij de oude stoe-

len wegdraaiden) met wellicht nare 

gevolgen.  

Ook is er in het halletje gezorgd voor een 

nieuwe droogloopmat, zodat het niet 

meer zo'n natte bende wordt bij het 

betreden van ons clubgebouw. 

 

Reparatie hoofdpad 

Bertus is in overleg met de gemeente om 

het hoofdpad, waar nodig, te repareren. 

Dit ter voorkoming van valpartijen door 

leden en bezoekers. 

Tevens maakt hij een afspraak voor een 

bespreking tussen ons bestuur en het 

bestuur van, 't Is Altijd Wat. 

       Lees verder op blz. 3 

 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Algemene Ledenvergadering 20 april 

LET OP!!!   

Ton van der Knaap heeft aangegeven dat 

er vanaf 1 maart a.s. niet meer mag 

worden geparkeerd op het erf voor zijn 

woning (Uithofslaan 32). Tevens kan er 

geen gebruik meer gemaakt worden om 

er grond/zand en dergelijke te storten. 

 

 



 
 
 
 
 
     

Als je als redactie van Tuinkrabbels in 2013 met een nieuwe ru-

briek begint, uit welk brein kun je dan de beste verhalen opdie-

pen  over onze tuingeschiedenis. We hebben daarom onze redac-

trice Mildred Steevensz gevraagd bij Jan Scherpenzeel eens langs 

te gaan en te vragen wat voor anekdote zij mocht noteren voor 

ons verenigingsblad. Jan is dus de eerste in rij. Heeft u ook ‘een 

verhaal’, laat het ons weten. Want een vereniging zonder verle-

den, heeft weinig van de toekomst te verwachten. 

Vervolg van blz. 2 

 

Vrijwilligers 

Marijke heeft alle vrijwilligers aange-

meld bij PEP (voorheen HOF) zodat deze 

verzekerd zijn. Zij krijgen binnen afzien-

bare tijd een vrijwilligerspas toe gezon-

den van de gemeente, waarmee men 

op diverse evenementen korting krijgt. 

 

Schuursloop 

Op 23 februari wordt er gestart met de 

sloop van de schuur, grenzend aan het 

terras. Later is de schuur achter het ver-

enigingsgebouw aan de beurt. Deze zijn 

kuis verrot zoals dat in de volksmond 

heet. Er zijn al een aantal leden door 

Bertus benaderd om aan de sloop en 

wat daarbij komt mee te helpen. Dit in 

plaats van de zogenaamde werkbeur-

ten. 

 

Parkeervergunning 

Leden die een parkeervergunning nodig 

hebben voor een of meerdere dagen 

kunnen deze, tegen betaling van € 1,00 

per dag uitsluitend in de kantine afha-

len, of bij Jan Scherpenzeel. 

 

We gaan weer met opgewekte zin be-

ginnen aan een nieuw tuinseizoen, met 

natuurlijk hulp van u allen! 

Het bestuur 

 
 

Tuinkrabbels 

verwelkomt  

Ritha Tan als 

vierde redactielid 
 

Beppie van den Burg  

ontving half januari  

jl. een e-mail van  

Ritha Tan (tuin 72)  

waarin zij aangaf wel  

interesse te hebben  

om redacteur van  

Tuinkrabbels te wor- 

den. Op de nieuwjaarreceptie spraken 

Beppie en Ritha hierover met elkaar. Als 

redactiecommissie verwelkomen we 

haar natuurlijk hartelijk en wensen we 

haar veel genoegen toe op haar tuin en 

bij onze vereniging en veel plezier bij de 

nieuwsgaring. 

Om nu niet alle gras voor de voeten van 

Ritha weg te maaien, stel ik voor dat zij 

op bladzijde 6 zelf haar verhaal gaat 

vertellen. 

 

Herinneringen van… 

Jan Scherpenzeel 

 

UIT DE OUDE DOOS 

 

werd - op het gezicht  van Jan verscheen 

een brede grijns van pret bij de herinne-

ring eraan - tactisch een struik andijvie 

gelegd. Het moest wel levensecht lijken. 

Hoe nuttig groenten al niet kunnen zijn!  

Om het plaatje com-

pleet te maken haalden 

zij de inrichting van het 

huisje een beetje over-

hoop en lieten zij her en 

der lege bier- en wijn-

flessen rondslingeren. 

De vraag die nu bij je 

opkomt is door wie en 

wanneer die genuttigd  

waren; zouden Jan en zijn maat soms 

door het geestrijke vocht geïnspireerd 

zijn geraakt? Ramen en deur stonden 

wijd open en het radiootje, waar Ab 

voor gezorgd had, stond  keihard aan. 

Nu was het afwachten geblazen met de 

videocamera in de aanslag, want uiter-

aard moest alles worden vastgelegd 

voor het nageslacht. Vol spanning 

wachtten beiden op wat komen ging. 

Gerard  was werkzaam als bewaker en 

had een nachtdienst achter de rug. Hij 

dacht die betreffende zaterdagochtend 

te kunnen gaan genieten van een ont-

spannen weekend op de tuin. De arme 

man stond echter verbijsterd te kijken, 

toen hij bij zijn huisje arriveerde en de 

situatie in ogenschouw nam. Jan en Ab 

hadden natuurlijk de grootste lol. 

Gelukkig nam het slachtoffer de grap 

goed op en kon hij de humor er wel van 

inzien. 

Of hij ooit revanche heeft genomen, 

vertelt het verhaal niet. De videoband is 

na het overlijden van Gerard heel spor-

tief aan de weduwe overhandigd. 

 

Met dank aan Jan Scherpenzeel voor 

het vertellen van deze anekdote. 

Mildred Steevensz 
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Het kraakpand 
Jan Scherpenzeel is al heel lang lid van 

atv Houtwijk De Noord en heeft dus 

velen zien komen en gaan en dingen 

meegemaakt waarover hij kan vertellen. 

Een stukje geschiedenis… 

 

Jan is vrijwel dagelijks bezig op zijn tuin 

èn voor de vereniging. In het verleden 

haalde hij echter ook graag een grap uit 

als hij de kans kreeg.  

Zo vertelde hij op één van die dagen, 

toen we beiden in ons tuintje bezig 

waren, heel smakelijk en met pretogen, 

hoe hij en Ab van der Veer - gewezen lid 

en  toentertijd tuinierend op perceel 

103 - wijlen Gerard Middeldorp van tuin 

94 er eens flink tussen hadden geno-

men.  

De mannen, beiden ooit in dienst ge-

weest van de ordehandhaving - Ab was 

tijdens zijn arbeidzame leven politie-

agent en Jan is marinier in ruste - wilden 

eens een keer de orde verstoren en wat 

leven in de brouwerij brengen.  

Het verhaal speelt zich af in de beginpe-

riode, toen de eerste huisjes op het 

complex verrezen en ieder erg trots was 

op zijn zelf gebouwde villaatje.  

Jan en Ab hadden een plan bedacht, 

waarmee zij Gerard de schrik op het lijf 

wilden jagen. De indruk moest worden 

gewekt dat snode lieden diens huisje 

hadden gekraakt en er hun intrek had-

den genomen. 

Jan wist waar Gerard de sleutel van zijn 

huisje had verborgen (het vertrouwen 

in de medemens was groot, maar of dat 

nadien nog zo was?). Samen met  Ab 

had hij een etalagepop, een van vrou-

welijke kunne, in een nogal wulpse 

houding en in Evakostuum bevallig op 

een stoel gedrapeerd.  Op een daarvoor 

aangewezen plek van haar lichaam 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
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Mogen wij u een Rondje aanbieden? 
 

 

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 



  
 

Winter in Holland 
Zoals te zien op de voorpagina heeft de 

winter van 2013 behoorlijk huisgehou-

den. Het was niet alleen de kou, maar 

vooral de sneeuw die ons in januari en 

februari parten speelde. Natuurlijk le-

vert sneeuw ook mooie plaatjes op. Van 

Fred Sieval, de echtgenoot van Mildred 

Steevensz, ontving ik enkele foto’s die 

hij had geschoten in het park Sorghvliet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf moest ik op dinsdagmorgen 15 ja-

nuari, toen de sneeuw nog vers en zo’n 

dertig centimeter hoog lag,  in Maria-

hoeve zijn. Ik had onze hond meegeno-

men en heb met hem een fikse wande-

ling gemaakt in het weidegebied van 

Reigersbergen (naast Huis ten Bosch). 

Zul je altijd zien: fototoestel vergeten! 

Helaas pindakaas. Staan daar in het wei-

land, naast talloze reigers (het gebied 

doet z’n naam alle eer aan) een twintig-

tal ooievaars tussen de reigers in knie-

hoge sneeuw te klepperen van de kou. 

Wat een machtig gezicht, het Haagse 

wapen in een Koninklijke wei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu de sneeuw pas onlangs is wegge-

dooid, wordt het tijd om te gaan voor-

zaaien. U weet zelf wel welke zaaipro-

ducten zich daarvoor lenen. U heeft 

natuurlijk allemaal de zaaikrant ontvan-

gen en wellicht ook zaden, pootaardap-

pelen en pootuien besteld. Zo niet, om-

dat u dat vergeten bent, jammer. Lees 

dan vooral even de bladzijden 7 tot en 

met 9 over snoeien, planten en tuinon-

derhoud. Voor u bij elkaar gezocht door 

Mildred Steevensz.  

Wim Heijsteeg 

 

        COMMISSIES 
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Kantine in het nieuw 
De laatste weken van januari is er weer hard gewerkt 

in de kantine om deze voor u nog gezelliger en nog 

(brand)veiliger te maken.  

Zo is de oude afzuiginstallatie boven de frituur e.d. 

naar de metaalboer afgevoerd en is er een zo goed 

als nieuwe professionele afzuiging geïnstalleerd. Deze 

afzuigkap werd voor een prikkie op Marktplaats aan-

geboden door  

een voetbal- 

vereniging die  

moest verhui- 

zen naar een  

andere locatie. 

Zoals gebrui- 

kelijk zijn het  

steeds weer  

dezelfde tuin- 

leden die hiermee met elkaar voortvarend aan de 

slag gaan. Ophalen,  reinigen (en dát moet u niet licht 

opvatten) en installeren. Als u straks weer in de kan-

tine komt (wat we natuurlijk zeer toejuichen) blinkt 

het roestvrij staal u als het ware tegemoet. 

 

Stoelen 

Een deel van de 

rode kantine-

stoelen is ver-

vangen door, ja… 

weer rode stoe-

len eigenlijk. Een 

heerlijk zonnig 

zitje werd onder 

 andere als leeshoekje gerealiseerd.  

 

Toiletsleutel 

Mocht u nog geen sleutel van de 

kantinedeur naar de toiletten heb- 

ben aangevraagd bij Bertus Kooij- 

man, doet u het dan snel, want die 

heeft u wel nodig om in het nieuwe 

tuinseizoen gebruik te kunnen ma- 

ken van onze schone toiletten.  

U weet het toch nog: de deur gaat 

op slot. Omdat vele niet tuinleden 

(ze komen zelfs uit het park) gebruik maken van onze 

toiletten en de kantinemedewerkers geen onhygiëni-

sche toestanden meer op de toiletten willen meema-

ken, heeft het kantinebeheer in samenspraak met het 

bestuur tot een uniek slot op deze deur besloten.  

 

Driewerf dank!! 

Onze dank gaat uit 

naar al die noeste 

werkers die in de 

winter zo hard heb-

ben gewerkt om de 

kantine om te tove-

ren met een feeste-

lijke uitstraling voor 

de kerst en de 

nieuwjaarsreceptie. 

Het is niet iedereen gege-

ven om er zo bovenop te 

zitten, maar zij die het 

steeds weer wel doen: 

driewerf dank! 

REDACTIONEEL VAN DE KANTINEBEHEERDER 

 

 

 

Inkoop, winkeltje 
en materiaalbeheer 
    Jan Scherpenzeel 
 
Bouw en taxatie 
    Bertus Kooijman 
    Ruud Smit 
    Andre Rietvelt     
 
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 
    Yvonne de Vassy 
 
Activiteiten 
    Jolanda van der Hoeven  
    Bianca van Vloten 
    Wim van Vloten 
 

 

Spreuken van de maand 

 
Alleen gedachten die ons tijdens het tuinieren invallen zijn waardevol 

(naar Friedrich Nietzche) 

Tuinieren lijkt op fietsen. Om je evenwicht te bewaren moet je blijven bewegen. 

(naar Albert Einstein) 

 



 

  

. 
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Een paar testjes gedaan, uitgezocht 

welke planten het beste in mijn tuin-

(grond) groeien. Op welke planten ko-

men bijen af en welke zijn de dieren die 

luizen en slakken opeten. Ik hou van een 

veldje wilde bloemen, mossen, varens, 

fruit, groenten. Kortom: een tuin met 

diversiteit.  

Hoe hou ik de grond gezond? 

 

Allemaal vragen waar ik antwoord op wil 

hebben. Dit tuintje geeft mij de gelegen-

heid om op zoek te gaan naar de ant-

woorden. 

Ritha Tan 

 

 

planten staan ook op mijn 

lijstje. Na een paar jaar 

merkte ik dat het niet al-

leen rozengeur en mane-

schijn was.  

Schimmels, luizen enz. 

vraten aan mijn appel-

boom, perenboom, de vo-

gels vonden de zwarte  

bessen en de aalbessen. De aardbeien 

waren een lekkernij voor de slakken. Ik 

wil geen chemische producten gebrui-

ken en ben  op zoek gegaan naar alter-

natieven. Dat was geen gemakkelijke 

opgave. Ik ben begonnen met de grond. 

 

Vraag en aanbod 
 

Gevraagd 
 

Als leden wat leuke prijzen voor 

‘het radje’ willen doneren,  

houden Bianca en Wim van Vlo- 

ten zich van harte aanbevolen. 

 

Aangeboden 
 

Bianca van Vloten heeft nog  

bloemzaad voor mensen die ge- 

interesseerd zijn. Dit is gratis bij  

haar af te halen op tuinnr. 118. 

EVEN VOORSTELLEN 

   Ritha Tan 
Tuin 72 – Redactrice Tuinkrabbels 

 

Een huis met een tuintje wie wil  

dat niet? Na een jarenlange zoek- 

tocht kwam dit huisje met een  

tuintje op mijn pad. Een volkstuintje. 

Mijn eerste ervaring met tuinieren was 

een reepje grond op een jaagpad (een 

zogeheten pad waar vroeger trekschui-

ten werden voortgetrokken). 

 

In de lente begon ik met het zaaien van 

zonnebloemen en lathyrus (pronkerwt) 

meteen in de 'koude grond'. Lathyrus 

plantte ik tegen een rieten mat, die als 

schutting diende en de zonnebloemen 

tegen het schuurtje in de luwte. Die 

zomer heb ik regelmatig vaasjes gevuld 

met lathyrus en van de zonnebloemen 

heb ik een jaar later opnieuw wat zaad 

gezaaid en de rest was voor de vogels. 

 

Een paar jaar later verhuisden wij naar 

een huis met een tuin. Het was pas 

gerenoveerd, dus ik kon wat de tuin 

betreft plannen maken. Bomen, planten, 

struiken en alles wat eetbaar was. Wilde  

 

 

 

Uitnodiging 

Algemene  

ledenvergadering  
 
Zaterdag 20 april om 11.00 uur 
 

De uitnodiging en de verslagen voor deze verga-

dering krijgt u via de e-mail toegestuurd en voor 

die-genen die geen PC hebben, worden de papie-

ren drie weken voor de vergaderdatum in het 

postbakje gelegd. Ook wordt de uitnodiging ver-

meld op de mededelingenborden in ons vereni-

gingsgebouw.          Het bestuur 

 



Door Mildred Steevensz 

 

Met flinke kluiten grond aan spade en 

laarzen en bijna onderuit gaan door de 

gladheid werd het duidelijk dat tuinieren 

op klei toch wel anders was dan op zand. 

Maar al doende leert men. Na een aan-

tal dagen van zwoegen en klei van de 

spade schrapen bleek het werken met 

de spitvork  uiteindelijk een stuk handi-

ger te zijn (hoewel de rug af en toe pro-

testeerde, maar geen gezeur: een flinke 

meid is op de toekomst voorbereid).  

 

De volgende ontdekking diende zich aan. 

Wat bij tuinieren op zand geen pro-

bleem is, blijkt dat wel te zijn op klei: 

regen! Door al die nattigheid werd de 

grond een onwerkbare klomp, een dame 

die van geen toegeven wist. Haar weer-

spannigheid was sterker dan mijn kop-

pigheid en ik moest me gewonnen ge-

ven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNOEIEN 

Dunningsnoei 

Op vorstvrije dagen kunnen bij heesters 

(niet bij voorjaarsbloeiers) enkele oude 

takken bij de basis worden afgeknipt, 

zodat er meer licht en lucht in het bin-

nenste van de struik komt. Dit bevordert 

ook de groei van nieuwe scheuten. Bij in 

de zomer en de herfst bloeiende Clema-

tis voorkomt snoei dat de nieuwe uitlo-

pers kaal worden. 

 

Klimop knippen 

Wegknippen van een teveel aan oud 

blad stimuleert de groei van jong, fris 

groen. Haal ook scheuten weg van plek-

ken waar ze beter niet kunnen groeien 

(op schilderwerk en onder dakranden). 

Dat geldt ook voor scheuten van klim- 
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De dag was echter nog  

lang niet om en de com- 

posthoop werd het nieu- 

we object van aandacht.  

Daar moest het zwarte  

goud liggen!  Die schat moest wel eerst 

worden opgegraven, dus werd er eerst 

een grote berg onverteerde tuinafval 

weggeschept. De beloning kwam eron-

der tevoorschijn: prachtige zwarte com-

post die in het voorjaar over de tuin kon 

worden uitgestrooid. Tja, waarom die 

maar niet vast weggraven en de zaak 

omwerken, want dat bevordert het 

composteringsproces, zeker met toe-

voeging van wat landbouwkalk, zo werd 

me verteld. 

 

Zo gezegd, zo gedaan: na uren ploeteren 

lagen er meerdere hopen buiten de bak 

van zowel mooie compost als grove 

plantenresten. De bak was bijna leeg, 

dus was het nu mogelijk om die te ver- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mers zoals bruidssluier (Fallopia), wilde 

wingerd (Parthenocissus) en trompet-

klimmer (Campsis). 

 

Fruitbomen 

Snoei fruitbomen uiterlijk voor eind 

februari. Een latere terugsnoei kan tot 

bloeden (sapverlies) leiden. Denk eraan 

dat sterke snoei de vorming van forse 

scheuten veroorzaakt. Met het snoeien 

van steenfruitbomen, zoals kersen, 

pruimen, nectarines, perziken en abriko-

zen, wachten tot mei - juni vanwege 

loodglansaantasting. 

 

Wondbalsem 

Dek wonden af met wondbalsem. Vooral 

bij bladverliezende soorten is de kans op 

schimmelinfecties groot, bij coniferen is 

verdelen in twee stukken: het ene deel 

voor het nieuwe tuinafval, het  andere 

voor de rijpe compost. Met meege-

brachte pallets (ja, er was vooraf over 

nagedacht) moest dit idee worden gere-

aliseerd. Het plan was echter sneller 

bedacht dan uitgevoerd. De pallets pas-

ten niet. Gelukkig kwam manlief vanuit 

zijn werk een kijkje nemen en werd het 

een coproductie. Na veel gesjor en ge-

doe was de klus uiteindelijk geklaard. De 

schemer was inmiddels ingevallen. Het 

terugscheppen van de hopen zou de 

volgende dag wel gebeuren. 

 

Maar dat was buiten de waard, de gril-

ligheid van het weer, gerekend! 

Want na regen komt ……. vorst, een 

nieuwe tegenstander die verdergaan 

met de composthoop onmogelijk maak-

te. Hoewel, misschien is hij wel een 

medestander, want volgens de boeken 

moet vorst goed zijn voor de grond: de 

hompen klei zullen stukvriezen, zodat de 

grond in het voorjaar gemakkelijker te 

bewerken is. Laten we daar maar op 

vertrouwen! 

 

Voorlopig ga ik me thuis maar eerst 

goed verdiepen in hoe je een moestuin 

moet aanpakken: grond bewerken, een 

ontwerp en een teeltplan maken, wissel-

teelt, zaaischema’s. Dan zijn er nog on-

derwerpen als plagen en virussen, maar 

dat is van latere zorg. 

 

 

het minder nodig. Bij coniferen altijd een 

takstompje laten staan, dus niet glad bij 

de stam afzagen. Bij loofbomen zorgen 

dat de kraag - de verdikking bij de  

takaanzet - blijft zitten. 

 

ONDERHOUD 

Algemene tuinverbetering 

Als het weer meezit kunnen er allerlei 

onderhoudsklussen in de tuin worden 

gedaan, zoals het aanleggen of verbete-

ren van paden en terrassen, het plaatsen 

van een schutting, pergola of rozenboog. 

 

Water geven 

Groenblijvende bomen en struiken blij-

ven ’s winters water verdampen. Geef ze 

bij langdurige droogte daarom water als 

het niet vriest en de grond vorstvrij is. 

De planten kunnen moeilijk vocht opzui-

gen als de grond bevroren is. Dit kan 

leiden tot verdroging. Dit verschijnsel 

treedt vooral op bij felle ochtendzon en 

zogenaamde ‘kale vorst’ (een niet door-

sneeuw bedekte bodem). 

Vervolg op blz. 9 

Ervaringen van een beginnende moestuinier 

Mijn moestuin en ik 
Het was puur geluk dat er op het complex nog een tuintje vrij was, waarover ik me 

mocht ontfermen. Het stukje grond vroeg om aangepakt te worden. Dus werd er niet 

gedraald en werden schop en schoffel ter hand genomen. Enthousiast werd er begon-

nen met het schoffelen en verwijderen van onkruid en ander onduidelijk spul, waar-

door er een berg troep ontstond, die ooit weer moet verdwijnen. Daarna kon er lekker 

gespit worden. Dat was de gedachte….. 

 

 

Tuinklussen in de late winter 

Snoeien, planten en tuinonderhoud 
Tuinieren in februari/maart 

Aan het eind van het winterseizoen begint het bij veel tuinliefhebbers te kriebelen. 

Plannen zijn eerder gemaakt. In tuincentra en  op tuinbeurzen kun je nu ideeën op-

doen. Het  moment is aangebroken om te werken aan de verbetering van de tuin.  
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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 
•   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 



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

Vervolg van blz. 7 

Scherm de planten dan tijdelijk af met 

tuinvlies. Dit beschermt planten tegen 

vorst en uitdroging. 

 

Wieden 

Onkruid kan al flink opschieten, vooral 

straatgras en andere eenjarige soorten. 

Verwijder dit bij voorkeur met de hand. 

Door te schoffelen kunnen de wortels 

van sierplanten worden beschadigd. 

 

Gazon herstellen of verbeteren 

Vanaf eind februari kan het gazon wor-

den hersteld. Zoden leggen kan altijd 

tijdens niet-vriezend weer en kale plek-

ken kunnen worden ingezaaid.  

 

PLANTEN 

Heesters planten en verplanten 

Bij niet-vriezend weer kunnen bladverlie-

zende heesters worden  geplant en ver-

verplant. Veel soorten (ook haagplanten) 

worden met kale wortels aangeboden. 

Als het vriest of als je niet direct tijd hebt 

om ze in te planten, moeten de wortels 

tijdelijk worden ingekuild. Heesters ver-

plant je met zo veel mogelijk grond rond 

de wortels. 

 

Vaste planten controleren 

Kijk in perken en borders of er vaste 

planten door de vorst omhoog gekomen 

zijn. Druk deze terug in de grond. 

 

De moestuin   

Omdat het aan het eind van de winter 

nog flink koud kan zijn, is het verstandig 

om met sommige klussen nog even te 

wachten. Toch kan er al het een en ander 

worden gedaan.  

 

Opruimen van perceel 

Het is heel erg belangrijk te starten met 

een gezond en ziektevrij perceel. 

Dit kan natuurlijk nooit gegarandeerd 

worden maar met de juiste hygiëne-

voorwaarden kom je al een heel eind 

verder. 

Laat nooit delen van zieke planten liggen 

in de moestuin, want bladeren, stengels 

en zelfs de wortels kunnen een bron van 

virussen, ziekten en bacteriën zijn! 

Ook het wegnemen van de resterende 

kolen of koolstronken (steel + wortel) 

moet dringend gebeuren. 

 

Grondbewerking 

In februari kan er nog altijd gespit wor-

den, een belangrijk element in het ver 

lichten van de zware kleigrond in onze 

tuinen.   

 

maart, begin april en al gauw zal er 

overgegaan worden tot bloemzetting. 

 

Aubergines 

Aubergines hebben het graag warm. 

Omdat ze traag kiemen is het zinvol 

vroeg met zaaien te beginnen om het 

gewas eind mei te kunnen planten. 

Zaaien vanaf februari  

binnenshuis of ver- 

warmde kas en dit op 

een temperatuur van 

20 tot 25°C. 

Na 2 weken zullen de 

zaden kiemen maar  

de temperatuur blijft een belangrijke 

factor! 

 
Radijs 

Tegenwoordig zijn al heel wat soorten 

radijzen en variëteiten te verkrijgen, 

van lang wit, tot bolachtig oranje! Zaai-

en vanaf februari onder glas of koude 

bak. 

Uitdunnen na enige 

tijd is wel noodzakelijk 

om de mooi gevormde 

radijsjes te kunnen 

oogsten. 

Radijs behoort tot de 

wortelgewassen. Een  

radijs is dus een verdikte wortel… 

 

Sla 

Sla zaaien is niet moeilijk en iedereen 

kan het! Zaaien vanaf februari en op-

kweken in een koude bak. Verspenen 

om mooi gevormde slakroppen te ver-

krijgen is wel noodzakelijk.  

 

Pepers en paprika’s 

Ook voor pepers en paprika’s, beiden 

warmteminnende groentes is het nu de  

hoogste tijd om te gaan zaaien. Kie-

men gebeurt veelal bij een goede 

temperatuur van 23 tot 25°C al na 

een week! 

Zaaien in een luchtige zaai- en stek-

grond. Opkweken van pepers en/of 

paprika’s vergt wat tijd en vooral  

warmte…  
 

Spinazie 

Spinazie kan in februari al gezaaid wor-

den. Dit gaat het best in een koude bak 

of kas. Afhankelijk van het weer kan er 

vanaf april worden geoogst. 
 

Zoals je ziet, valt er genoeg te doen in 

de tuin  in deze periode. Veel succes en 

plezier daarmee!  

 

Mildred Steevensz 
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Ook het inbrengen van (blad)compost en 
organische materialen is een belangrijke 

schakel in het verbeteren van een bo-

dem. 

Het invoeren van zand, compost en veel 

organische bemesting kan op onze zware 

grond vaak de oplossing bieden naar een 

fijnere bodemstructuur. Dit zal wel 

meerdere jaren tijd vragen. 

Het is ook nu de ideale periode om de 

zuurgraad of pH van de bodem even te 

laten onderzoeken en te verbeteren. De 

ideale zuurgraad is ongeveer 7.  Klei-

grond is aan de zure kant en heeft  een 

lagere pH-waarde. Door de grond te 

bekalken kan dit echter goed worden 

verbeterd.  

 

Zaaibedden klaarmaken en verwarmen 

Bij het zaaien van groenten is een goede 

bodemtemperatuur belangrijk. Groenten 

kiemen soms niet of komen niet op door 

een te koude temperatuur. Wanneer de 

grond is fijngemaakt, kan er worden 

overgegaan tot het opwarmen van een 

zaaibed door een tunnel met plastic te 

plaatsen over het perceel. Het telen kan 

hierdoor met vier tot zes weken worden 

vervroegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kan je nu al zaaien? 

Het is echt nog heel vroeg, maar op een 

verwarmd plekje in de huiskamer of kas 

(serre), kan je toch al meerdere groentes 

zaaien. Hieronder een paar voorbeelden. 

 

Erwten 

Het is een peulgewas dat 

 perfect groeit bij koude  

en gure weersomstandig- 

heden. Een kiemtempe- 

ratuur van 10 tot 15 C° is  

ideaal! 

Door de zaden voor te weken zullen ze  

sneller kiemen. Plant de voorgekiemde 

zaden voorzichtig in potjes of zaaibakjes. 

 

Tuinbonen 

De tuinboon is een groente die  heel 

vroeg geplant kan worden!.Het is een 

voor de grond nuttig gewas:net als ande-

re vlinderbloemigen geeft het  stikstof 

(N) in de bodem af. Zaai en kweek de 

planten vanaf februari in een licht ver-

warmde ruimte. Uitplanten vanaf eind  
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Paascreamiddag 
24 maart 2013 

Het is weer zover... Op zondag 24 maart is 

er weer een Paascreamiddag! Dan gaan 

wij, Jolanda en Bianca, weer aan de slag 

om u wat creativiteit bij te brengen. 

Het creëren begint om 13.00 uur en de 

kosten zijn € 8,00 per persoon inclusief  

de materialen. 

Natuurlijk mag u weer uw vrienden, fami-

lie, kennissen en buren meenemen.  

U moet zich voor 15 maart aanmelden 

voor deze middag. 

 

Kookworkshop 
21 april 2013 

Wij hebben ons lid, Max Rijkschroeff (tuin 

108) bereid gevonden om, onder zijn 

begeleiding, met de deelnemers lekker 

Indisch te gaan koken. Hij heeft dit in het 

verleden al eens eerder gedaan en dat 

bleek ook toen een groot succes! Max is 

erg enthousiast en wij ook natuurlijk. 

Deze kookworkshop gaat plaatsvinden op 

zondag 21 april om 11.00 uur. De kosten 

hiervan zijn € 5,00 per persoon inclusief 

het eten. 

Omdat we natuurlijk geen gasbranders en 

pannen en dergelijke in voorraad hebben, 

vragen wij u om deze mee te nemen. Dat 

kan het beste een diepe koekenpan of 

een wok zijn en een kleine gasbrander 

(campinggas of iets dergelijks). Ook een 

snijplank en mes zou handig zijn. 

We verwachten een grote opkomst en 

vooral ook dat mannen zich opgeven! 

Uiteindelijk zijn de beste koks meestal 

mannen. 

Hiervoor kunt u zich opgeven voor 15 

april.   

 

Voor beide onderdelen kunt u zich opge-

ven via telefoonnummer 06 41627015. 

Wacht niet te lang want u weet, vol is 

vol...! 

                         Jolanda en Bianca  
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Heb je een groenten-, een sier- of een 

gecombineerde tuin en waarom? 

Wij willen ‘n gecombineerde tuin ma-

ken, maar niet teveel groenten, want in 

de moestuin gaat veel tijd zitten. En we 

willen graag genieten in de zomer. 

 

Wat vind je het leukst aan tuinieren? 

Eigen groenten kweken, zoals tomaten 

en paprika, water geven en kijken hoe 

mooi alles groeit op onze tuin. Het is de 

moeite waard. 

 

Heb je een favoriete plant of gewas? 

Ik ben gek op bloemkool. Dus die komt 

zeker in onze tuin. Gosia houdt van 

zonnebloemen. 

 

Heb je nog bijzondere tuinwensen? 

Wij hopen, dat we de tuin naar onze zin 

krijgen. Want we hebben nul ervaring. 

 

Heb je een goede tip die je met ons wilt 

delen? 

Nee, wij hebben geen tips. Wij hopen 

tips te ontvangen. 

 

Is er een leuke tuinanekdote die je ons 

wilt vertellen? 

We hebben geen tuinanekdote. Maar 

als we over de tuin wandelen kijken 

we graag naar andere tuinen. Bijna 

geen een tuin is hetzelfde. 

 

Bedankt voor het interview. Welk tuin-

nummer kies je als volgende geïnter-

viewde? 

 

Koos en Ursula Siliakus, tuinnummer 74 

 

 

 

 

 

 

Wil je jezelf even voorstellen en wat 

doe je in het dagelijks leven? 

Ik ben Robert De Vreeden. Samen met 

mijn vriendin Gosia werken we bij de 

bloemenveiling als distributiemedewer-

ker. Wij verdelen de bloemen van de 

kwekers naar de kopers. In onze vrije 

tijd wandelen we graag met de hond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer en hoe ben je lid geworden 

van  Houtwijk de Noord? 

In mei 2012 ben ik lid geworden van 

Houtwijk de Noord via Bertus Kooijman 

en wij zijn neergestreken op tuin num-

mer 79. 

 

Waarom ben je lid geworden van de 

tuinvereniging? 

Mijn vader heeft al 25 jaar een tuin bij 

Houtwijk de Noord. Ik vond het altijd 

leuk om bij hem te zitten of te zonnen. 

Had altijd veel opmerkingen over zijn 

tuin. “Neem lekker zelf een tuin”, zei 

mijn vader altijd. Zodoende ben ik lid 

geworden van de tuinvereniging. 

 

Wat was je drijfveer om te tuinieren? 

Wij hebben in zeer korte tijd vervelende 

dingen meegemaakt en zochten een 

stukje afleiding. Gosia vindt tuinieren 

leuk en ik houd van relaxen.  

 

Hoe zou je droomtuin eruit moeten 

zien? 

Een huisje met veranda, buitenkeuken, 

terras. Een stukje gras, kleine moestuin, 

kas met tomaten, paprika’s en andere 

lekkere groenten. En nog een hot tub... 

dat is onze droomtuin. 

 

Wat heb je gedaan of moet je nog doen 

om je tuin naar je zin te krijgen? 

Er moet nog veel gebeuren op onze 

tuin. Wij hebben materialen gekocht. Na 

de winter gaan we lekker werken om de 

tuin naar onze zin te krijgen. 

 

INTERVIEW MET ONS 

NIEUWE TUINLID 

   ROBERT DE VREEDEN 

 

 

Opening  

tuinseizoen  
6 april 2013 

 

Ons verenigingsgebouw zal zijn deuren 

vanaf 6 april 2013 weer ieder weekend 

openen. 

 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 



 

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 
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Barones 

Schoon is schoon, daar valt niet over te discussiëren. Maar in het voor- en natraject zult u aanmerkelijke 

verschillen tegenkomen tussen verschillende aanbieders. Op onze site laten wij u graag zien waarin de aan-

pak van Barones verschilt van landelijk opererende schoonmaakdiensten. Het zal u opvallen dat onze betrok-

kenheid bij u, uw pand en onze medewerkers bijzonder groot is. Dat komt omdat wij regionaal opereren. 

Maar betrokkenheid ontstaat niet vanzelf, het vraagt een actieve houding. U heeft aan Barones een loyale, 

enthousiaste en flexibele partner. 

Heeft u vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op via: 

 

Barones Schoonmaakdiensten 
Linnewever 24 

2292 JH Wateringen 

Tel:  0174-221616 

Fax: 0174-226539 

(@): info@barones.net 

 

Of kijk op onze site: www.barones.net 

 



De stamppot kookt in ongeveer een half 

uur droog. 

Doe er zonodig een beetje water bij, 

maar niet teveel! Deze stamppot mag 

vooral niet te vochtig zijn. 

Stamp als het zover is alles goed door 

elkaar, breng op smaak met peper en 

zout en dien meteen op. 

Geef er apart uitgebakken spekjes en/of 

rookworst bij. 

 

Tip 

Als je panklare boerenkool gebruikt is de 

bereiding minder tijdrovend. 

 
 

Bruine bonensoep 
 

Bij de winter hoort in mijn beleving ook 

een lekker bruine bonensoepje! 

Het is in blik te koop, maar niets gaat 

boven zelfgemaakt. Hier het recept, 

zoals mijn moeder het bereidde. 

 

Wat heb je nodig? 

3 liter water 

500 gr. bruine bonen, 24 uur geweekt 

2 kleine laurierbladeren 

2 kruidnagels 

1 Spaanse peper 

15 gr. zout 

250 gr. aardappelen 

1 grote ui, gesnipperd 

40 gr. boter of margarine 

1/4 knolselderij 

Peper, zout, peterselie  

 

Bereiding 

Was de bonen in ruim stro- 

mend water en laat ze 24 uur weken. 

Breng de bonen in het weekwater aan 

de kook met het zout en de kruiden 

(tijdens de bewerking moeten de krui-

den verwijderd worden; doe ze daarom 

in een thee-ei of linnen zakje). 

Laat de bonen niet helemaal gaar wor-

den. Schil de aardappelen, snijd ze in 

blokjes, doe ze bij de bonen en laat alles 

nog een half uurtje koken. Fruit de ge-

snipperde ui in de boter of margarine. 

Schil de selderijknol en snijd hem in 

stukjes. 

Haal de kruiden uit de soep en pureer 

de bonen en aardappelen in het water 

met een pureestamper of staafmixer. 

Voeg de stukken selderijknol en de ge-

fruite ui toe. Laat de massa nog een 

kwartiertje doorkoken tot ze goed is 

gebonden. 

Breng de soep op smaak met zout en 

peper en (als u daarvan houdt) een 

scheutje worcestershire-saus. 

Strooi vlak voor het opdienen fijngehakt 

peterselieblad over de soep. 

Geef er geroosterd witbrood of vers 

stokbrood bij. Dikke sneden grof volko-

renbrood is ook erg lekker. 

 

Eet smakelijk! 

Mildred Steevensz 
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Nieuwtjes en Weetjes 
Wist u dat…? 

 

* er weer een ALV gepland staat? 

* deze wordt gehouden op zaterdag 20 april om 11.00 uur? 

* u echt moet komen? 

* er belangrijke beslissingen moeten worden genomen? 

* die ALLE LEDEN aangaan? 

* we een verlicht hoofdpad hebben als het donker wordt? 

* we een professionele afzuigunit in de keuken hebben? 

* dit is aangelegd door de drie kanjers Peter, Dirk en Hans? 

* we nieuwe stoelen hebben in ons clubgebouw? 

* we dit te danken hebben aan André Rietvelt? 

* we weer een nieuwe adverteerder hebben? 

* u daar natuurlijk uw spullen gaat kopen? 

* we nu ook een loungehoek hebben om te chillen  

   (op z'n Hollands, gezellig kletsen)? 

* Peter meubels bij grof vuil vandaan haalt? 

* hij daar weer mooie dingen van maakt? 

* hij echt precies z'n vader is? (maar, mogelijk nog slimmer) 

 

De volgende Tuinkrabbels verschijnt eind april 2013 

 

 

* we er een nieuw redactielid bij hebben? 

* dat Ritha Tan is van tuin nummer 72?   

* wij van de redactie daar erg blij mee zijn? 

* zij alleen nog niet zo goed kan klok kijken? 

* wij van de redactie haar dat wel leren? 

* onze makelaar Bertus weer geopereerd moet worden? 

* wij hem en Martha veel sterkte wensen? 

* Riek iedere kaartzaterdag de vuile was mee naar huis neemt?  

   (maar deze niet buiten hangt) 

* Carla op één middag wel tien keer met dertien kaarten is  

   blijven zitten? 

* wij dit niet van haar gewend zijn? 

* er weer een creamiddag komt op 24 maart? 

* er ook een kookworkshop wordt gehouden op 21 april onder  

   leiding van Max Rijkschroeff? 

* ons verenigingsgebouw zijn deuren ieder weekend weer  

   opent vanaf 6 april? 

* we zóóó blij zijn met al onze vrijwilligers? 

 

Koken met Mildred 

Stamppot van boerenkool  

met groene erwten 
 

Wat mij betreft is de winter dé  tijd voor 

stamppotten en andere stevige kost. 

Nu niet alleen koning winter echt zijn 

troon heeft opgeëist, gaat een smeuïge 

stamppot er vast wel in. 

Dit recept is een variatie op de bekende 

boerenkool met worst en stamt uit 

grootmoeders tijd. 

 

Wat heb je nodig? 

500 gr. boerenkool 

400 gr. groene erwten, geweekt 

1 kg aardappelen, geschild en in plakken  

80 gr. reuzel, boter of margarine 

250 gr. magere spekreepjes en/of rook-

worst. 

 

Bereiding 

Kook de geweekte erwten gaar en giet 

af. Stroop de boerenkool en was die in 

ruim koud water met een beetje zout. 

Kook de boerenkool in ongeveer 1 uur 

gaar, laat ze uitlekken in een vergiet en 

hak ze dan fijn. 

De aardappelplakken worden onderin de 

stoofpan gedaan met zoveel water dat ze 

voor de helft onderstaan. Verdeel over 

de aardappelen de fijngehakte boeren-

kool, daarover de erwten en helemaal 

bovenop het vet. 

Breng alles zachtjes aan de kook en begin 

na een minuut of tien regelmatig de mas-

sa door te roeren om aanbranden te 

voorkomen. 
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