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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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Thuis staan veel vaste
planten, die alleen nog in
toom gehouden moeten
worden. Hier probeer ik
eenjarige bloemen te
Joke is sinds vorig najaar lid van de vereniging. Zij
kweken. Ik houd van een
oefent haar hobby uit op tuin nummer 67.
Hoe ervaart zij haar lidmaatschap en het tuinieren wilde tuin met wilde
bloemen en kruiden.
op haar tuin?
Op de tuin heb ik nu dahTijd voor een kennismaking.
lia’s en zinnia’s, oostindiWil je jezelf even voorstellen en vertellen
sche kers en lathyrus. En diverse soorwat je doet in het dagelijks leven?
ten sla en kruiden.
Mijn naam is Joke Brummelkamp - van de
Wiel. Ik ben getrouwd met Eric. Samen
Heb je favoriete planhebben we drie kinderen (één dochter en
ten of gewassen?
twee zonen).
Zo ja, waarom is dat?
Ik ben dochter, moeder en oma. Ik schilMijn favorieten zijn
der (kunst) in de tijd die rest.
planten die bloeien:
Sinds ik de tuin mag beheren, gedraag ik
rozen, geraniums,
me nogal asociaal. Iedere vrije minuut
bollen in de voorjaar. Ik word er blij van.
gaat naar de tuin: ik lees tuinboeken of
tijdschriften en werk nogal fanatiek in de
Wat betekent het tuinieren voor je en
tuin.
wat doe je er allemaal voor?
Ik vind het heerlijk om buiten te zijn en
Wanneer en hoe ben je lid geworden van
met mijn handen in de aarde te wroeHoutwijk de Noord?
ten. Op het moment heb ik mijn schildeNa het lezen van een bericht in de Postren laten schieten. Maar ik hoop spoehoorn of de Loosduinse krant dat er vrije
dig de juiste combinatie te vinden.
tuinen waren in Houtwijk Noord, heb ik
contact gezocht met het bestuur, de heer
Wat heb je tot nog toe gedaan om je
Bertus Kooijman. Hij nodigde me uit om
tuin hier tot de jouwe te maken?
op een zaterdagmiddag te komen kijken.
Ik heb het huisje gepoetst en de deuren
In oktober ‘12 was dat. Er bleek veel
lime groen geschilderd. Het tuinhek heb
vraag naar tuinen, want de tuinen waren
ik met de decoupeerzaag bewerkt (een
al op toen ik kwam. In december belde
mooie bloemvorm in de deur gezaagd).
Bertus dat tuin nr. 67 vrij was, of ik wilde
Ook is de compostbak leeggemaakt, alkomen kijken.
les gezeefd en uitgestrooid. Ik heb geHet was vlak voor de kerst, superdruk,
probeerd de klei wat toegankelijker te
maar ik sprong een gat in de lucht. We
maken. En natuurlijk heb ik heel veel
besloten het te doen.
gezaaid, verspeend en vertroeteld.
Je hebt thuis zowel een voor- als
Wat heb je in de afgelopen periode
een achtertuin.
geleerd van de ervaringen met je tuin?
Waarom heb je
Waar ben je tevreden over en wat wil je
toch ook gekozen
in de toekomst anders doen?
voor een tuin bij
Dat de grond beter te bewerken is, als je
de vereniging?
eerst sproeit en dat akkerwinde vreselijk
Ik ben gek op
is, nog erger dan zevenblad.
tuinieren. Het
Dat er erg veel tijd in gaat zitten, dat ik
leek me leuk om
nooit kan stoppen, steeds weer iets
fruit, groente en
anders zie wat ook moet gebeuren.
bloemen te kweken met een kas er bij.
Ik ben wel tevreden met de tuin, maar
Dat was een wens. Het is fijn om je eigen
wil in de toekomst meer fruit in de tuin.
paradijsje te creëren.
Ook heb ik ontdekt dat ik beter moet

IN GESPREK MET ONS TUINLID

Joke van de Wiel

Hoe zou jij je tuin hier omschrijven?
Mijn tuin hier is mijn tweede huis, een
kleurrijk geheel. Veel bloemen en kruiden. Fruit en groente op de laatste plaats.

plannen en de perken moet afdekken
met een net.
En ik moet iets verzinnen, zodat de
slakken niet steeds mijn plantjes
opeten.

Hoe zijn je ervaringen met het tuinieren
hier in vergelijking met thuis?
Zijn er verschillen?

Waar doe jij je inspiratie, ideeën en
kennis bij op?
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Ik kijk naar Gardeners World op BBC2.
Ook lees ik tijdschrift Tuinieren en ik kijk
altijd graag naar andere tuinen voor
nieuwe ideeën.
Wat zijn je verdere plannen met de
tuin?
We hebben een druif in de kas, die last
heeft van meeldauw. Daar gaan we een
studie van maken. Informatie is welkom.
Welk advies zou je willen geven aan
nieuwe leden die pas met een tuin beginnen?
Realiseer je dat het veel werk is. Het is
een zorg extra die je vrijwillig op je
schouders neemt. Maak een goed plan
hoe je de tuin wil inrichten.
Maar ook dat het heerlijk is, om tomaatjes en of pruimen uit eigen tuin te
eten. Iedere keer weer verse sla, kruiden en bloemen om te kunnen plukken.
Joke,
Hartelijk dank voor het interview en nog
veel plezier en voldoening bij het uitoefenen van je hobby.
Mildred Steevensz

Kaartdata winterseizoen 2013/14
Geef u zo snel mogelijk op.
14-09-2013
28-09-2013
12-10-2013
26-10-2013
09-11-2013
23-11-2013
07-12-2013
21-12-2013
22-12-2013 Kerstbingo
04-01-2014 Nieuwjaarsreceptie
11-01-2014
25-01-2014
08-02-2014
22-02-2014
08-03-2014
22-03-2014
05-04-2014
19-04-2014 Prijsuitreiking
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De wesp: geschapen om te irriteren?
Het is augustus, de maand van
lome zomeravonden met barbecue, gekoelde wijn en limonade
voor de kinderen. In de tuin of
voor de tent, thuis of op de
camping, weinig dingen zijn zo

Wij starten op 14 september weer met het
wedstrijdkaarten, klaverjassen en jokeren en
zoeken hiervoor nog nieuwe leden.
Er wordt om de week tot en met 5 april 2014
gekaart voor de punten.
Op 19 april 2014 is er de prijsuitreiking en
wordt er vrij gekaart voor kleine prijsjes.
Inschrijven kost u € 14,50.
Wij wensen u een prettige wedstrijd!
Wim en Bianca van Vloten
Telefoon 06-13398240
E-mail: b.vvloten@hotmail.com

Tolerantie
Het kost niet zoveel, iemand een glimlach te schenken,
Of je hand op te steken voor een vriendelijke groet
Zo iets kan opeens de zon laten schijnen
In het hart van een mens die je zomaar ontmoet.
Het kost niet zoveel een hand uit te steken,
Om een ander behulpzaam te zijn
Een dankbare blik is vaak de beloning
Al was die moeite voor u maar heel klein.

aangenaam als een mooie augustusavond.
Tot de eerste wesp verschijnt.
Midden augustus, de dagen
vanaf Maria Hemelvaart, is het
moment dat ze zich massaal
gaan vertonen. Mensen vinden
wespen hinderlijk. De insecten
lijken geschapen met maar één
doel in hun leven: ons irriteren.

Het kost niet zoveel om je hart wat te openen,
Voor de mens om je heen in zijn vreugd en verdriet
Wees blij, dat je wat kunt doen voor die ander
Of is die ander je naaste soms niet?
Het kost maar heel weinig je arm om die schouder,
Of alleen maar een druk van je hand
Het is vaak voor die ander, of hij heel even
In een klein stukje paradijs is beland.
Het kost toch zo weinig, om een ander te geven,
Iets wat jezelf zo heel graag ontvangt
Liefde alleen maar, door dat weg te schenken
Krijg je meer terug dan wat je verlangt.
Die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten
Die arm om je schouder, die hulp die je bood
Het kost allemaal bij elkaar toch zo weinig
Maar in wezen ben je enorm groot.
N. Amesz
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Ze duiken in glazen limonade, ze
storten zich op het vleeswaar op
uw broodje en zelfs kruipen ze liefst zonder dat je het ziet - in
cola- of bierblikjes om daar spartelend te verdrinken. De kans
bestaat dan dat ze nog levend
worden opgedronken en in
mond of keel verderf zaaien.
Weinig dieren zijn zo verstorend
voor de levensvreugde als wespen in augustus.
Gelukkig waarschuwen ze ons,
met hun onmiskenbare felgele
en zwarte strepen. Geel is de
kleur van gevaar. Als er wegwerkzaamheden zijn, plakt de
aannemer gele strepen op het
wegdek en plaatst gele borden
met aanwijzingen. De enige gele
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auto’s op de weg zijn ambulances en heel af en toe zie je
een gele sportwagen. Hoed u
voor gele sportwagens! Wespen zijn ook geel. Ze waarschuwen daarmee de rest van
het dierenrijk om van ze af te
blijven. Wie die waarschuwing
in de wind slaat, moet het zelf
maar weten. Het is verbazingwekkend dat veel mensen
denken dat bijen ook een gele
streepjestekening bezitten.
Dat is niet zo, maar de Freebees van een bekend benzinemerk en het stripfiguurtje
Maya de Bij zijn desondanks
voorzien van gele en zwarte
strepen. Deze vergissing toont
het biologische onbenul van

de scheppers van de poppetjes. Overigens komt het in de
echte natuur ook voor dat
dieren die duidelijk geen wesp
zijn er wel zo uitzien. Zweefvliegen zijn een bekend voorbeeld: leuk insectje die zoemend in de lucht kan stilstaan
(dat kan een wesp niet). Veel
mensen raken daardoor in
paniek en slaan arme zweefvliegen met een oude krant
dood alsof het wespen zijn.
Wespen (bijna altijd de sterk
op elkaar lijkende gewone
wesp Vespula vulgaris en de
Duitse wesp Vespula germanica) zijn ondanks alles ontzettend interessant. Misschien
ben ik als bioloog wat vooringenomen, maar laat een wesp
eens rustig over uw arm lopen: hij doet echt niets! Zonder aanleiding heeft
>>
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