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VAN DE VOORZITTER

Paas Creamiddag

Kweekseizoen gestart
Sinds de vorige uitgave van dit
blad is er in ieder geval aan het
weer iets veranderd. Het
sneeuwt niet meer, de nachtvorst komt nog wel geregeld
langs en als ik het weerbericht
beluister zijn we daar ook nog
niet van af. Ik, en met mij vele
anderen, hebben inmiddels
toch het een en ander in de
grond kunnen stoppen zodat
het kweekseizoen als gestart
kan worden beschouwd.
Omdat de dagtemperaturen
wat draaglijker zijn geworden,
zie ik ook steeds meer mensen
aan het rommelen op de tuin en
dat doet al bijna zomers aan.
Een en ander houdt wel in dat
ook onderhoud aan tuinen en
Tuinkrabbels

-

Foto: Beppie v.d. Burg

gemene vergadering deze
plannen aan u voorgelegd.
Ik ben wat teleurgesteld over
het feit dat, na ongeveer anderhalf jaar doorspitten van
het sterk verouderde en niet
meer kloppende huishoudelijk
reglement met een voorstel
tot wijziging, drie weken tevoren toegestuurd, dit amper
door de leden is nagezien zodat dit voorstel werd teruggeVervolg op blz. 2

INHOUD VERKORT
gebouwen gepleegd zal gaan
worden. Zo ook het verenigingsgebouw en de plaatsingen van
het nieuwe schuurtje naast het
verenigingsgebouw alsmede een
nieuw pomphok.
Op 20 april jl. zijn tijdens de al-
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Vervolg van blz. 1
stuurd met het verzoek de wijzigingen
letterlijk voorgekauwd, dat wil zeggen
met het oude artikel er voluit bij, opnieuw in te dienen. Jammer dat al dat
werk zo wordt weggezet.
Ook is het jammer dat elke keer weer
veranderingen moeten worden herhaald
omdat er mensen zijn die zich er niet aan
houden. Ik bedoel het parkeren bij nr. 32
op de Uithofslaan.
Voor de rest alleen nog maar vrolijke berichten. Hoewel de temperaturen voor-

lopig nogal blijven schommelen wordt
het overdag toch zo lekker dat er volop
in de tuin kan worden gewerkt.
Dus zou ik zeggen, vermaak jezelf en een
goede oogst gewenst.
Ruud Smit

VAN DE REDACTIETAFEL

Algemene Ledenvergadering, 20 april
aan dienen te houden. Einde discussie.
Hierna werd het verslag onder instemmend applaus goedgekeurd.

Leuk voor Marijke de Hooge, de secretaris van het bestuur, dat zij met haar
partner Hennie Verlind, vandaag 15 jaar
getrouwd is en dit graag samen wilde
vieren. Vanaf deze plaats … van harte!
Jammer was wel dat, zowel bestuur als
leden in het ongewisse zijn gebleven
over de activiteiten van de secretaris,
want er was geen secretariaatsverslag bij
de vergaderstukken. ‘Dat komt dan wel
een volgende keer’, aldus de voorzitter.
Enkele opmerkingen vooraf
Enkele algemene opmerkingen die de
voorzitter vooraf de revue liet passeren
waren:
- het illegaal parkeren bij Ton v.d. Knaap;
- de netten over sommige tuinen die
jaarlijks per oktober weg moeten worden gehaald, of in ieder geval voor de
winter half open, zodat vogels erin,
maar ook er weer uit kunnen;
- de stroomvoorziening is er tot gemak
van tuinbezigheden, maar niet om
elektrische fietsen op te laden.
Boomhoogte en stamdikte
Over het vorige verslag wilde Max Rijkschroeff nog even met het bestuur in
discussie. Niet alleen de boomhoogte
van 3,5 m, maar nieuw in de discussie
was nu de stamdikte. De Haagse Bond
blijkt hier duidelijke richtlijnen over te
hebben, waar wij als tuinvereniging ons
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Financieel verslag in power point
Het volgende punt op de agenda was het
financieel verslag van de penningmeester. Voor dat doel had Peter van der
Hoeven een power pointpresentatie
voorbereid, waar Ron Stuart dankbaar
gebruik van maakte om de halfjaarcijfers
inzichtelijk te presenteren.
‘Het wordt hier steeds luxer’, hoorde ik
iemand zeggen.
Aangezien de presentatie zo duidelijk
was, zijn er geen vragen gesteld. Ook
hier werden beide heren onder handgeklap bedankt.
Kascontrole
De kascontrole is deze keer uitgevoerd
door Emmy Versteegh en Wim Heijsteeg.
Een klein schrijffoutje zagen ze niet over
het hoofd en de penningmeester heeft
een en ander tot hun tevredenheid kunnen rechtbreien. Bestuur met penningmeester werd met instemming van de
verenigde vergadering decharge verleend. Erik Verwaal volgt Emmy op en
Jan de Vreeden wordt het reservelid van
de kascontrolecommissie.
Huishoudelijk reglement
Het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement bevatte zoveel wijzigingen, dat niemand (alleen Max wel)
er wijs uit kon worden. Het bestuur
heeft op goede gronden alle artikelen uit
het huishoudelijk reglement tegen het
licht gehouden en kwam tot de conclusie
dat vele artikelen dienen te worden gewijzigd door nieuwe inzichten of achterhaalde reglementering.

Op verzoek van Wim Heijsteeg zijn deze
gepresenteerde onoverzichtelijke wijzigingen aangehouden tot een volgende
ledenvergadering. Hij stelt het bestuur
voor het huishoudelijk reglement zo snel
mogelijk punt voor punt te herschrijven
met oude en nieuwe tekst. Hiervoor
krijgt hij de handen op elkaar.
Kroonleden
Op initiatief van de eindredacteur doet
een nieuw begrip in onze vereniging zijn
intrede. Dat zijn de ‘kroonleden’. Kroonleden zijn zij die 25 jaar en langer lid zijn
van onze tuinvereniging. Hiervoor worden de statuten niet aangepast, omdat
het een eenmalig eerbetoon is. We hebben al ereleden en leden van verdienste,
nu dus ook Kroonleden. Peter v.d. Hoeven heeft de uitwerking van de huldiging
van deze leden op zich genomen en
heeft voor dat doel een prachtig ingelijste oorkonde gecreëerd. (foto zie blz. 6).
Maar de power point presentatie bevatte nog meer moois.

Enquête
Eerst nieuws over de enquête die vorig
jaar onder de leden werd uitgereikt en
waarvan nu de uitwerking werd gepresenteerd. We blijken met z´n allen best
tevreden. Op wat minpunten na dan, die
het bestuur dan ook ter harte zal nemen
en gaat uitwerken in nieuw beleid.
Nieuwbouw en verbouw
De schrijfruimte is hier te klein om alle
technische en financiële details weer te
geven over de mogelijke verbouw en
isolatieaanpassing van het verenigingsgebouw.

De power point tekeningen zien er gelikt
uit. De kosten liegen er echter niet om.
Alleen al door isolatie van het verenigingsgebouw kunnen in een aantal jaren
de investeringen worden terugverdiend.
Wordt later vervolgd.
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Even voorstellen

Marianne Jansen
Mijn naam is Marianne Jansen, ik ben
56 jaar, gehuwd, moeder van vier kinderen, werkzaam als verpleegkundige bij
Parnassia en sinds 10 maart de gelukkige huurder van tuin nr. 121. Naast tuinieren zijn mijn hobby’s: zingen in een
kamerkoor, schilderen, lezen, handwerken en oud meubilair opknappen.
Met het huren van
een volkstuin bij
Houtwijk de Noord
komt een langgekoesterde wens uit. Al
sinds jong meisje stapte ik rond in de
volkstuinen van mijn opa’s. Van hen heb
ik de voorliefde voor het tuinieren ruimschoots aangereikt gekregen. Poten van
de dahlia’s, pruimenpluk, sorteren van
de appeltjes op wormsteekjes, inkuilen
van wortels. Er was ieder moment wel
iets te beleven. Op de basisschool heb
ik met veel plezier mijn schooltuintjes
verzorgd. Standaard begonnen we het
seizoen met het zaaien van onze naam
met tuinkers. De smaak kan ik inmiddels
waarderen. Het was een bijna magisch
gezicht wanneer de letters langzaam
vorm en kleur kregen.
Bloemenvaas gevuld
In de vakantietijd konden we extra
stempels en zegeltjes en producten van
het tuintje krijgen, dus die kans liet ik
niet lopen. En zo werd de bloemenvaas
thuis wekelijks gevuld.
Wat in de genen sluimert moet ook
doorgegeven worden. Dus toen de gemeente de gelegenheid bood voor ouder-kind-tuinieren heb ik een paar jaar
met de koters op de Mozartlaan gebivakkeerd, waar we na schooltijd aan de
slag gingen. Daar konden de kinderen
vaststellen dat sperzieboontjes en worteltjes uit hun eigen tuin veel lekkerder
smaakten. We lieten de laatste boontjes
drogen om ze het volgende jaar weer te
zaaien en dat heeft mijn jongste zoon
flink wat jaartjes volgehouden.
Huis met tuin
Inmiddels had ik ook een huis met tuin
en alhoewel gras en bloemen erg leuk
staan moest daar toch ook weer die
appelboom, pruim en braam in. Het
gevoel naar groter bleef bestaan en in
onze zoektocht naar een eigen huis
Tuinkrabbels
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Afbraak en nieuwbouw
Op zaterdag 23 februari om 10 uur, na een kop
koffie verzorgd door Hans van den Burg, werd
een begin gemaakt met de afbraak van het oude
schuurtje dat door Jan Scherpenzeel voor opslag
werd gebruikt en moest worden afgebroken omdat het aan vervanging toe was.
Om twee uur ‘s middags was de klus geOnder toeziend oog van Jan Scherpenklaard en konden we naar huis. Een
zeel klommen Koos Siliakus en Jan de
week later kwam er een container. Deze
Vreeden het dak op om alvast de dakwerd vrijdags geleverd. We zijn dus
bedekking te verwijderen. Robbert de
’s zaterdags gelijk om 8 uur begonnen,
Vreeden en Peter van der Hoeven wawant voor je het weet ligt ie vol met
ren in de schuur bezig om alles uit te
spullen van een ander.
zoeken en wat weg kon ging ook weg.
Robbie en Willem van Vloten, Gerard
Alles werd gesorteerd: ijzer, hout, plasvan der Spek, Giuseppe d´Angelo, Rob
tic, wat bewaard moest
Engels, Dirk en Dean
blijven ging in het kiemTork, Hans van den
hok. Dirk en Dean Tork
Burg, André Rietwaren bezig om het zonvelt en Peter van der
nescherm te verwijderen
Hoeven begonnen geterwijl Robbert en Peter
lijk aan de klus. Alles
van alles tegenkwamen,
liep gesmeerd en om
van ongeveer 50 lege pot10 uur waren we
ten poedermelk tot aan
klaar.
een dartbord en schaatsen. Alles ging
Terwijl Robbie en Willem gingen biljarnaar buiten. Ook bleek er een zolder
ten kwam Giuseppe op het idee om de
aanwezig met daarop oude administrategels weg te halen, want ´vele handen
tie van de vereniging. Die was zo oud
maken licht werk´. De grond werd gedat het in het rond archief werd opgeegaliseerd en het overige vuil werd aanslagen.
geveegd. Een lege plek was het enige
dat nog zichtbaar was.
Tijd voor iets nieuws, hierover later
meer.
Mannen bedankt voor de hulp en natuurlijk met dank aan Bertus Kooijman
voor het regelen van deze enthousiaste
tuinleden.
Peter van der Hoeven
Foto´s, ook van Peter v.d. Hoeven

bleek de ligging van de tuin altijd op
nummer één te staan of mijmerden
mijn echtgenoot en ik over wat je allemaal met een achtertuin van 18 meter
zou kunnen doen….
Blijvende verwondering
De laatste jaren tuinierde ik alleen op
een stukje van de gemeente en hebben
we genoten van eigen komkommers,
pompoenen, snijbonen en rucola. De
opbrengsten uit de achtertuin kregen
vorm in pruimentaarten en jam. Van de
gewassen, amandelkoekjes die we als
buren onder elkaar verdeelden.
Tuinieren blijft me verwondering geven,
ieder jaar weer opnieuw het ontluiken
van de gewassen, het vrucht dragen en
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het tot zaad terugkeren als een voortdurende cyclus. Verder brengt het me
ontspanning en ben ik iedere keer voldaan met de resultaten.
Ton bedankt
Ik ben erg blij met mijn tuin,de kas en
de fruitbomen op perceel 121 en ik wil
Ton langs deze weg bedanken voor zijn
jarenlange liefde en aandacht waarmee
hij de grond en de bomen heeft verzorgd. Het ziet er prachtig uit Ton, bedankt en ik zal er goed voor zorgen!
Ik hoop dat het binnenkort gedaan is
met de kou, dat we weer een vol seizoen kunnen genieten van deze prachtige plek en dat ik jullie kan ontmoeten.
Een groene groet,
Marianne Jansen
3

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
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REDACTIONEEL

Lentekriebels
Nog twee dagen en het is 1 april. Je verwacht bijna dat de natuur ons in het
ootje wil nemen en ons nog lang in het
ongewisse laat over de LENTE. Ik schrijf
dit stukje echter met mijn jas aan onder
een stralend zonnige hemel. Wel pas vijf
graden, maar hij is er, de zon. Wat hebben we hem gemist. Afgelopen week
waren er op de televisie nog beelden te
zien van ondergesneeuwde schapen in
Engeland en Wales. Niet echt een voorjaar waar de net geboren en dartele
lammetjes naar zaten uit te kijken. Veel
jong blatend spul heeft in die sneeuwhopen dan ook het loodje gelegd.

En met de zon komt ook de drang tot
tuinieren weer op. Het zijn bijna vergeten signalen die opnieuw naar alle uithoeken van je lichaam worden gestuurd;
een kietelende ‘hormonale’ drang naar
schoonmaak en buiten bezig zijn. We
gaan ons weer uitleven, groen uitgeslagen terrassen worden aangepakt. Stoeptegels een en al mos en alg. Tuinmeubelen onder de spin- en ander rag.
De verleiding is nu groot om gelijk maar
alle vieze bloempotten schoon te maken
waar straks allerhande bloeiend leuks in
komt. Ze staan al een winterlang in opslag. Slakken hebben er hun kraamkamer in gemaakt.
De gereedschapschuur ligt boordevol
opgestapeld met wat niet al: oude plantpotten, roestig gereedschap, tuinzaden,
verfblikken, ook hier spinnenwebben.
En dan heb ik het nog niet eens over de
tuin zelf gehad. Over oude bladeren
weghalen, snoeien, mesten, planten…
Wacht even, waarvoor heb ik die tuin?
Mijn eerste stoel is spic en span. Ik zet
water op voor een kop thee. Wat kiest u
bij de eerste zon op de tuin: tuinmeubels boenen of een terrasje pakken?
Wim Heijsteeg

VAN HET KANTINEBEHEER

COMMISSIES

De kookworkshop was een daverend succes...!

Inkoop, winkeltje
en materiaalbeheer
Jan Scherpenzeel

Gekookt met Max
De opkomst op 21 april was erg hoog en iedereen
was vol enthousiasme aan het kokkerellen. Er werd
door Max Rijkschroeff duidelijke uitleg gegeven en als
iemand die uitleg had
gemist, kwam hij het
bij diegene nog even
persoonlijk uitleggen.
Ook kregen de cursisten uitleg over de verschillende ingrediënten, waar deze precies
voor waren en waar ze vandaan kwamen. Het aroma
dat uit ons verenigingsgebouw kwam was heerlijk en
menigeen kwam daar
op af. Max ging ook
de tafels langs om een
aantal ingrediënten
zelf in de pannen te
deponeren, waaronder ook de sambal...!
Nadat de gerechten
klaar waren werd er gegeten. Sommige gerechten
waren dermate pittig, dat Beppie na twee happen
ongeveer een kwartier
haar stem kwijt was,
waarop Dirk Tork opmerkte dat hij het al zo
lekker rustig vond! Na
afloop konden de cursisten het bereide eten
wat over was, meenemen naar huis. Iedereen hielp
mee met opruimen en afwassen, dus het was snel
weer schoon en opgeruimd. Max, namens de cursisten en het bestuur, hartelijk bedankt voor deze
kookcursus, voor herhaling vatbaar!
Beppie van den Burg

Bedankt voor de bloemen
Aan het bestuur van atv Houtwijk de Noord,
Langs deze weg wil ik het bestuur en andere leden
bedanken voor hun belangstelling en medeleven bij
de plotselinge opname van mij in het LUMC ziekenhuis. Ik ben er twee keer met succes geopereerd en
ben nu weer thuis aan het opknappen, wat wel weer
lukt.
Bij deze bedank ik, en ook mijn vrouw, het bestuur
voor die mooie bloemen die mij door Lief en Leed bij
mijn thuiskomst werden aangeboden.
Met vriendelijke groet,
Bertus Kooijman, tuin 71
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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
Wim Heijsteeg
Eric Verwaal
Jan de Vreeden (res.)
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
Wim Heijsteeg
Marijke de Hooge
Yvonne de Vassy
Activiteiten
Jolanda van der Hoeven
Bianca van Vloten
Wim van Vloten

Geen spreekuur
In tegenstelling
tot eerdere berichten, is er op
zaterdagmorgen geen
spreekuur meer in de bestuurskamer. Als u een van de bestuursleden wilt spreken, kunt u
een afspraak maken per telefoon of per e-mail.
De e-mailadressen en de telefoonnummers staan vermeld in
alle Tuinkrabbels.
Verenigingszaken worden niet
besproken op de tuinen van de
bestuursleden. U zult begrijpen
dat ook zij rustig van hun tuin
willen genieten. Een gezellig
praatje over en weer, advies
geven of vragen over de tuin
•
kan natuurlijk altijd!
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De Kroonleden

VAN DE BESTUURSTAFEL
De ALV is weer geweest en de opkomst
was goed. Het is jammer dat er altijd
nog leden zijn die zonder bericht verstek laten gaan, dat is toch het minste
wat je kunt doen. Er zijn veel onderwerpen ter tafel gebracht, maar een aantal
beslissingen moest worden uitgesteld.
Ook is er door het bestuur een sectie
bijzondere leden in het leven geroepen,
te weten Kroonleden. Deze werden,
voor zover aanwezig, door Ruud in het
zonnetje gezet. Het bestuur was van
oordeel dat zij allen ‘blij verrast’ waren.
Gelukkig zijn er ook veel dingen afgehandeld, zoals het afbreken van het
schuurtje aan het terras, de grote
schoonmaak van het verenigings-

gebouw. En last but not least, de
vrijwilligersavond op 27 april.

Ook de activiteitencommissie heeft
weer van zich doen spreken. De
opkomst bij hun activiteiten is hoog
en het creativiteitsgehalte prima.
Het bestuur is, in samenspraak met
Gerard de Cock, hard op zoek naar
een nieuwe, dan wel goede gebruikte pomp. Met deze Tuinkrabbels krijgt u ook de plannen met
betrekking tot de renovatie van het
verenigingsgebouw gemaild, zodat
u deze kunt doornemen. Een kosten-batenanalyse volgt wat later zodat u er tijdens een volgende ALV
over kunt stemmen. Het bestuur
bedankt alle mensen die hebben
meegewerkt aan de genoemde
werkzaamheden en we wensen u
een goed voorjaar en veel plezier
Beppie v.d. Burg
toe op uw tuin.

G. de Cock, 38 jaar lid. P. Boers, 38 jaar. S. Galetta, 37 jaar. E. Versteegh-Baars, 37 jaar. M. de
Kok, 35 jaar. J.H. Scherpenzeel, 35 jaar, A.A.
Tafuni, 34 jaar. M.O. Rijkschroeff, 34 jaar. Y.L. de
Vassy-Esseboom, 29 jaar. C. de Ruiter, 28 jaar. B.
Kooijman, 26 jaar. A. van Bergenhenegouwen, 26
jaar. F. Hazebroek, 26 jaar.
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Ervaringen van een beginnende moestuinier (2)

Mijn moestuin en ik
Het is duidelijk dat het weer een grote rol speelt als je wil werken in een tuin op klei.
Bij neerslag in welke vorm dan ook is de klei te plakkerig. Is het een poos droog dan
heb je te maken met brokken zo hard als steen. Er valt dan dus weinig te doen. In zo’n
geval maak je van de nood een deugd.
Door Mildred Steevensz
De momenten dat het tuinieren niet
ging, heb ik kunnen benutten om thuis
een tuinontwerp te maken en een teeltplan te bedenken. Vele boeken en sites
werden geraadpleegd om inspiratie op
te doen. Al het speurwerk leverde in
ieder geval genoeg nuttige informatie op
om een werkbaar tuinplan te maken.
Het werd uiteindelijk een ontwerp met
een indeling in een aantal kleine en
smalle kweekbedjes, gescheiden door
smalle paadjes van stoeptegels.
Het aantal was zodanig gekozen dat een
achtjarige wisselteelt mogelijk werd.
Daarnaast was er nog plek over voor
gewas dat geen prijs stelt op een jaarlijkse verhuizing, zoals aardbeien en rabarber.
Plan uitvoeren
Tussen vorstperiodes, sneeuw- en hagelbuien door kon het plan ten uitvoer
worden gebracht. Wat de tegels betreft
had ik erg veel geluk: een tuinlid ging
zijn terras vernieuwen en had daardoor
heel veel oude tegels beschikbaar, die ik
zomaar mocht hebben. Daar was ik bijzonder blij mee.

Spitten
Nu de tuin was ingedeeld
met de bedjes (min of
meer) strak in het gelid
werd het de hoogste tijd
om de grond, die nog niet onder handen
was genomen, alsnog om te spitten.
Alles moest van kalk en compost worden
voorzien om een goede zuurgraad en
losse structuur te krijgen. Wat me bij
deze werkzaamheden bijna tot wanhoop
dreef, waren de vele wortels van haagwinde en kweekgras, die ik tegenkwam.
Want het was me wel duidelijk dat je die
beter niet in je tuin kan hebben. Dat
werd dus scheppen, bukken, strekken en
peuteren, een aanslag op je spieren èn
op je humeur, deze vorm van fitness in
de buitenlucht.
Ik ga er maar van uit dat ik voor deze
extra inspanning beloond word met een
redelijk onkruidvrije tuin komend seizoen.
Uiteindelijke vorm
Nu de tuin bijna zijn uiteindelijke vorm
heeft gekregen (en waar ik voldaan naar
kan kijken; het geploeter deze winter
heeft wat opgeleverd), heeft de onrust

zich van mij meester gemaakt. Het is
bijna voorjaar, had er dan niet al wat
geplant moeten zijn en een en ander
thuis voorgezaaid moeten worden? De
natuur wacht niet tot ik klaar ben met
het uitvogelen van waar wat moet worden geplant en/of gezaaid en wat het
best kan worden gecombineerd en wat
absoluut niet samen kan!
Informatie in tegenspraak
Wat me bij het maken van een teeltplan
hoofdbrekens bezorgt, is de informatie
die ik als beginneling gretig raadpleeg.
Die is er in overvloed, maar schept ook
veel verwarring. Soms spreekt de informatie elkaar tegen.
En waar moet je nu voor kiezen: het
gewas over de kweekbedjes verdelen op
basis van mestbehoefte, of naar wat
elkaar versterkt? Want wat samen gaat
als gewas is soms niet te rijmen met het
verschil in mestbehoefte. Help! Wat te
doen!
Ach, misschien moet ik er niet zo zwaar
aan tillen en moet ik het een en ander
maar gewoon uitproberen.
Dus is de knoop doorgehakt en hebben
de verschillende gewassen op papier
een plekje gekregen.
Binnenshuis aan de slag
Om ze dat ook in het echt te laten krijgen, is het de hoogste tijd binnenshuis
aan de slag te gaan met de grote hoeveelheid ingeslagen zakjes zaad (wat is
het moeilijk om je te beheersen bij het
uitgebreide aanbod). Zaaien en later
verspenen, wat ben ik benieuwd of dat
me zal lukken!
•

Geen cadeaubon maar Vrijwilligersavond
De vrijwilligersavond op 27 april jl. was een groot succes. In tegenstelling tot voorgaande jaren, heeft het bestuur besloten om nu eens geen cadeaubon te overhandigen, maar een gourmetavond te organiseren. Het eten was heerlijk en de sfeer gemoedelijk en gezellig.
Naar blijkt, hebben we
verborgen talenten in
onze vereniging. Na het
eten werd een karaokeapparaat door onze duizendpoot Peter van der
Hoeven aangesloten.
Het hele gezelschap zat luidkeels mee te
zingen met de tekst die op beeld verscheen.
Peter en Jolanda beten het spits af en
zongen enkele duetten. Naarmate de
avond vorderde en er voldoende alcohol was genuttigd, durfden ook andere
Tuinkrabbels
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vrijwilligers
de microfoon ter
hand te nemen en een
professionele voorstelling te geven. Wim Heijsteeg was op een gegeven
moment niet meer weg te slaan bij de
microfoon en heeft menig lied, luid en
duidelijk meegezongen. Helaas waren er
een paar vrijwilligers die, met bericht
van verhindering, door omstandigheden
niet aanwezig konden zijn.
>>

maart-april 2013

7

Lekker onkruid

Zevenblad en hondsdraf kunnen in de soep
Het zaaien en opkweken van andijvie, sla en boontjes is zwaar werk. Spitten, schoffelen, zaaien, planten, bemesten, begieten, opbinden, afschermen tegen vraatzuchtige
mee-eters…

Schoonmaak verenigingsgebouw
De volgende dag is onder het mom van
de jaarlijkse schoonmaak, het verenigingsgebouw grondig schoongemaakt
door de groep vrijwilligers die bij naam
zijn genoemd bij Nieuwtjes en Weetjes
op blz. 15.

Zowel voor de vrijwilligersavond als voor
de schoonmaakploeg, de volgende dag,
is het tragisch dat er mensen zijn die
zonder enig bericht verstek laten gaan of
het op het laatste moment laten afweten, terwijl de uitnodigingen hiervoor
ruim van tevoren verstuurd zijn.

Geen wonder dat wij tuinders,
wanneer die zaadjes maanden
later eindelijk zover zijn dat ze
de pan of slakom in kunnen,
uitgeput en krom van spierpijn
aan tafel zitten. ‘Maar dan heb je ook
wat’, troosten we onszelf en elkaar. En dat
is waar, er gaat niets boven groente uit
eigen tuin. De grap is alleen dat het oogsten daarvan ook zónder spierpijn kan.
Daaraan dacht ik terwijl ik in een ongemakkelijke houding minuscule wortelzaadjes in regeltjes zat te friemelen. Moeizaam
kwam ik overeind en keek eens goed naar
mijn groentebedden. Met een
beetje geluk groeien alle zaadjes die ik in de grond heb gestopt uit tot iets wat lijkt op
het plaatje dat op het zaadzakje staat. Maar met een
beetje pech doen ze dat niet,
want overal liggen hongerige
slakken en insecten op de loer. Om nog
maar te zwijgen van aandoeningen als
zwartbenigheid, wortelrot en vetvlekkenziekte.
Tussen al die kwetsbare moesplantjes
groeien ook planten die ongestoord frisse
groene blaadjes blijven produceren – geen
slak, insect of ziekte die hun het leven
zuur maakt. Hun enige nadeel is dat ze
niet snijbiet of zomerwortel heten, maar
vogelmuur of brandnetel en smeerwortel.
En die wil ik niet, die trek ik uit de grond
en gooi ik weg. Maar waarom? Omdat
iedereen het doet? Terwijl ik best weet
dat veel ‘onkruiden’ eetbaar en zelfs over-

Tuinblunders

Het bestuur wil de mensen die zich voor
de vereniging hebben ingezet, hartelijk
bedanken voor hun werk.
Beppie van den Burg
8

Uitloper
Ik had een moestuin op zware klei in Friesland. Pas begin april was de grond enigszins
te bewerken. De grond van een vriendin was
lichter dan de mijne: zij meldde in januari
trots dat ze al tuinbonen had gepoot. Eind
januari brak er een vorstperiode aan. Toen
de vorst uit de grond was groef ze een boon
op en zag een uitloper aan de onderkant. Zie
je wel, dacht ze: ze zijn naar de warmte
gegroeid! Ze heeft ze allemaal opgegraven
en ondersteboven weer in de grond gezet,
zodat de wortels naar boven wezen. Bij mij
kwamen de tuinbonen dat jaar eerder boven
dan bij haar.

heerlijk zijn? Zevenblad en hondsdraf (zie illustraties) kunnen in de
soep. Van weegbreeblaadjes,
brandneteltoppen en jonge berkenbladeren is een lekkere stamppot te maken. De bladeren en bloemen
van paardenbloemen kunnen in de sla
of de thee. Met een jong blad van meidoorn, beuk of linde is een boterham
met kaas te versieren. En zelfs van
dennennaalden schijn je thee te kunnen zetten.
Leuk hoor, denkt u misschien, maar
hoe weet je nu wat wel en wat niet
eetbaar is? Tja, daar heb je dus internet voor. Op een website als
plukkestad.nl staat alle informatie
over gezonde en ongezonde planten die we onkruid noemen. En dat
niet alleen, er is ook een digitale
kaart met plukplekken, plukseizoenen en recepten. Wie zelf een goede
plek met lekkere onkruiden kent, kan
die op de kaart invoeren.
Wel wil ik waarschuwen: ga niet in het
wilde weg de berm afstruinen naar
eetbare stengels en blaadjes, vooral
niet wanneer die berm langs een drukke autoweg ligt of ergens waar honden
worden uitgelaten. Maar goed, dat
hoeft ook niet, want ‘onkruiden’ tieren
zowat overal. In de achtertuin, in weilanden, in parken, in de moestuin. En
nu wil ik natuurlijk weten wie van u
snelle groeiers plukt en eet, welke het
zijn en wat er in de keuken van te maken valt.
Van internet

Weet wat je doet
Blunder 1: Mijn broer en ik hadden samen een moestuin. Ik had een stukje
grond omgespit en er vroege aardappels
in gepoot. Enige weken later deed mijn
broer hetzelfde op die plek. Tip: houd
een moestuin voor jezelf.
Blunder 2: Ik had zaaigeultjes getrokken
voor snijbiet, kroten en worteltjes. Ik was
druk, hield pauze en was weer druk. Na
enige weken bleek dat ik alles in hetzelfde geultje had gezaaid. In de andere
bedden kwam niets op. Tip: zet direct
een naambordje bij het gezaaide.
Van internet
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Koningin eet
Brabantse
asperges
Bij het afscheidsdiner voor Koningin Beatrix in Amsterdam werden asperges uit Brabant
gegeten. Een koelauto met 50 kilo asperges werd van Helvoirt naar Amsterdam gereden. De asperges werden
persoonlijk gekeurd door de president
van het Brabants Asperge Genootschap.
Hij keurde de koningin der groenten
‘goed’ voor consumptie.
Koningslinde Heiloo omgetrokken
In het Noord-Hollandse Heiloo is een
boom omgetrokken die was geplant ter
ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De stam van de boom is
op ongeveer een meter van de grond
geknakt. ‘Wat een schande’, twitterde
burgemeester Romeyn. ‘De K(r)oningslinde is door vandalen omgetrokken,
vernield.’ Hij roept getuigen op zich te
melden. De boom was op Nationale
Boomfeestdag geplant door leerlingen
van basisschool De Duif. De gemeente
had er een sierhek in de vorm van een
kroon omheen laten zetten.
Metershoge bloemversieringen
Designers maakten de bloemversieringen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
Vrijdag kwamen de eerste bloemen aan
in de kerk. De metershoge bloemstukken staan op centrale plekken, waarbij
rekening is gehouden met de positie
van de televisiecamera's, meldt het
Westlandse bloemkunstbedrijf Zuidkoop Natural Projects.
Volgens het bedrijf wordt een ‘volle
barokstijl gecombineerd met een luchtiger, frivole stijl van bloemschikken,
geïnspireerd op het voorjaar’. De kleuren van de bloemversieringen bleven
een verrassing tot 30 april.
Koninklijke week in Keukenhof
Keukenhof in Lisse staat de eerste week
van mei n het teken van de troonswisseling. Op het Koningsplein wordt een
bloemenmozaïek met hyacinten gestrooid met de afbeelding van koningin
Beatrix en de toekomstige koning Willem-Alexander.
Ook kunnen bezoekers naar de tentoonstelling 'Koninklijke momenten op
Keukenhof'. Daar is een fotoserie te
zien van de bezoeken aan Keukenhof
van leden van zowel ons eigen als internationale koningshuizen.
Tuinkrabbels
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Koninginnenpage
De verkiezing van de mooiste vlinder van
Nederland heeft een 'Oranjetintje' gekregen. De koninginnenpage wordt gezien als de mooiste vlinder van het land.
Dat is de uitkomst van een vlinderverkiezing, van het programma Vroege Vogels
en de Vlinderstichting.

Vandaag werd de uitslag bekend gemaakt. Volgens Vroege Vogels ‘is het een
afscheidscadeautje voor koningin Beatrix
en een welkom voor Maxima’, dat de koninginnenpage op nummer één terecht
kwam. Ook het oranjetipje heeft veel
aanhangers, deze vlinder bereikte de
vierde plaats in de ranglijst. Van internet

Laatste nieuws:

EU helpt bijen in nood
De Europese Commissie wil een tijdelijk
verbod op pesticiden waarvan wordt gedacht dat ze schadelijk zijn voor bijen.
De bijenpopulatie in Europa is de laatste
jaren dramatisch afgenomen.
Dat is een probleem, omdat bijen een
belangrijke rol spelen in de landbouw.
Zeker een derde van de wereldwijde
oogst is te danken aan de bestuiving
door wilde bijen.

den stemden voor een verbod op de pesticiden en acht landen stemden tegen.

Sterfte
Onderzoekers menen dat pesticiden met
zogeheten neonicotinoiden verantwoordelijk zijn voor de grote sterfte onder
bijen. Maar die conclusie is omstreden.
Andere onderzoekers en boeren zeggen
dat er geen onomstotelijk bewijs voor is.
Andere oorzaken voor de bijensterfte die
worden genoemd zijn de gevoeligheid
van de dieren voor een bepaald virus, de
varroa-mijt die het op bijen heeft voorzien en de verwaarlozing van bijenkorven.
Die controverse kwam tot uiting bij een
stemming onder EU-landen. Vijftien lan-

Verbod voor twee jaar
Om de impasse te doorbreken, zal de
Europese Commissie alle EU-lidstaten nu
een verbod opleggen. Tegenstemmende
landen, waaronder Groot-Brittannië,
kunnen daar niet onderuit. Het verbod
gaat uiterlijk 1 december 2013 in en zal
twee jaar duren. Gedurende die periode
mogen pesticiden met neonicotinoiden
alleen gebruikt worden bij landbouwgewassen waar bijen geen rol spelen bij de
bestuiving. EU-Commissaris voor Gezondheid Tonio Borg zegt: ‘Ik beloof dat
ik mijn uiterste best zal doen voor de
bescherming van de bijen, die vitaal zijn
voor ons ecosysteem en die jaarlijks een
bijdrage ter waarde van 22 miljard euro
leveren aan de landbouw in de EU.’
Van internet

Tuinieren in oude troep

Zelf een flessentoren bouwen

Geen ruimte, geen geld en ook niet zo
handig? Zelfs dan ligt een groentetuin
binnen handbereik. Via containertuinieren.

Voor het bouwen van een flessentoren is
weinig materiaal nodig. Zes flessen van
hetzelfde formaat, een goede achtergrond om de flessen tegen te laten leunen, draad of tie-wraps om ze vast te
maken, en potgrond.
Snijd van één fles de top en van de andere vijf de bodem, vul de flessen met
grond en zet de bodemloze flessen in
elkaar met de hals naar beneden. Maak
een flap in elke fles en steek daarachter
een jonge plant. Zorg ervoor dat de onderste fles kan afwateren door twee
gaatjes te maken op 5 cm hoogte. De
helft van een lege fles wordt als trechter
bovenop geplaatst en een laatste lege
fles als vulfles helemaal bovenaan. Water
geven via de vulfles, en de flessentoren is
klaar.
Uit ‘Trouw’

Met de flessentorens van de Vlaamse
botanicus Willem van Cothem kan iedereen goedkoop een verticale tuin opzetten, ook in de derde wereld. De gepensioneerde professor is voortrekker van
een groene beweging die snel aan populariteit wint. Container gardening is, kort
gezegd, tuinieren in oude troep. Potten,
emmers, flessen, vaten, zakken, bakjes,
kistjes. Alles wat maar grond kan houden, is geschikt, mits het materiaal niet
giftig is en er een gat in de bodem zit. Zo
heeft hij een tuin met gestapelde mayonaise-emmers, boterkuipen, Spa-flessen.
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WIJ

ZIJN
•
•
•
•
•

GESPECIALISEERD

IN:

Complete
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
10
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Uitslagen kaarten (rooster)

Uitslagen kaarten (vrij kaarten)

Jokeren:
1e prijs Jan Scherpenzeel
2e prijs Krijn v.d. Schee
3e prijs Beppie v.d. Burg
Klaverjassen:
1e prijs Nunzio Esposito
2e prijs Wim van Vloten
3e prijs Guiseppe d'Angelo

Jokeren:
1e prijs Carla Vroomans
2e prijs Joke de Ruiter
3e prijs Riek Müller
Klaverjassen:
1e prijs Cor de Ruiter
2e prijs Guiseppe d'Angelo
3e prijs Aad Briedé

885
892
945
63828
63137
60956

47
49
58
5478
5309
5225

Van biologisch naar ecologisch
Biologisch betekent zonder kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Het is dus
helemaal niet moeilijk om een biotuinier te worden! Ruim op, dat tuinhok, verzamel alle
niet-biologische bestrijdingsmiddelen en kunstmest en doe ze naar het milieupark. Verruil ze voor biomiddelen en organische meststoffen, van natuurlijke oorsprong, zoals
bloed- en beendermeel, koeien- en kippenmest of nog beter, extracten van de fameuze
vogelmest 'Guano del Peru'. Organische meststoffen werken langzamer en langer en
helpen actief mee de bodem van je tuin te verbeteren. En daarmee is die eerste, cruciale stap gezet. Proficiat, je tuin is nu officieel biologisch.
Maar dit is nog maar het begin; alle extra
kleine dingen die je nu nog onderneemt,
brengen je tuin stap voor stap dichter bij
de natuur en maken hem ecologisch.
Want het is niet omdat je biologisch
tuiniert dat je ecologisch handelt. Gebruik je alleen nog biologische mest en
bestrijdingsmiddelen, maar ligt je tuin vol
beton, heb je veel exotische planten,
koester je een gigantisch (monotoon)
gazon, doe je niet aan composteren en
vind je al die scharrelende vogels maar
niets, dan ben je helaas niet ecologisch
bezig. Omdat je met te weinig respect
voor de natuur tuiniert.
In een ecologische tuin hangt alles aan
elkaar vast; er heerst een kringloop. Het
weinige afval dat je al produceert, recycleer je. Groenafval op de composthoop
en afvalhout en takkenwallen en houtsnippers. Je zorgt voor een grote variatie

aan planten waaronder veel inheemse.
Je tuin is niet één grasvlakte, maar kent
veel afwisseling en hoogtes, als het kan
met een stukje bloemenweide, en je
maakt plaats voor dieren, bomen en
hagen voor vogels, een waterplas voor
amfibieën. Een ecologische tuin is als
een kringloop: het een houdt het ander
in stand.

Uit de ziekenboeg

fectie te hebben opgelopen en werd met
spoed opgenomen alwaar hij ruim een
week van de gastvrijheid van het LUMC
mocht genieten.
Hoewel genieten… ? Ze hebben de ICD
mét bedrading, zonder verdoving moeten verwijderen! Hij heeft nu een nieuwe
ICD geïmplanteerd gekregen op een andere plaats en het heeft even tijd nodig
voor hij weer het ventje is.
Namens de hele vereniging wensen we
alle ‘zieken’ natuurlijk sterkte en een
voorspoedig herstel toe.
Ook bereikte ons het bericht dat de heer
Janusevski kort geleden is overleden.
Wij wensen zijn vrouw en familie namens de hele vereniging veel sterkte toe
in de komende tijd.
Beppie v.d. Burg
•

en mezen ruimen er
V A N D E V O O R Z I T TLieveheersbeestjes
ER
de bladluizen op. Merels, lijsters, padden

De afgelopen tijd heeft een aantal leden
in de lappenmand gezeten.
Nel de Kok is voor de zoveelste keer geopereerd. Deze keer aan haar hand. Inmiddels is ze aan de beterende hand.
(leuke woordspeling!)
Ook meneer Son Pocorni is na een beroerte en aansluitend een aantal weken
in een revalidatiecentrum, aardig opgeknapt en weer thuis.
Onze makelaar en bestuurslid Bertus
Kooijman, hebben ze ook flink te pakken
gehad in het ziekenhuis. Na plaatsing van
een nieuwe ICD leek het goed te gaan,
maar nadien bleek hij een bacteriële inTuinkrabbels
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en egels gaan met de slakken lopen. In
compost en humus wonen miljoenen
beestjes die de wortels van je planten
vertroetelen, waardoor die sterker en
gezonder gaan groeien.

mag je 'spuiten' tegen bladluizen, wolluizen, schild- en dopluizen, witte vlieg,
spint, slakken en mieren. Maar alleen
met producten die gemaakt worden uit
stoffen uit de natuur zelf, zoals koolzaadolie, pyrethrum of spinosad, een
actieve stof uit een bodembacterie.
Ook tegen ziekten als echte en valse
meeldauw bestaan er kant-en-klare
biologische middelen op basis van zwavel en kopersulfaat. In biologische onkruidbestrijders zitten ondermeer organische vetzuren, die geen residuen in de
bodem achterlaten. De ingrediënten
zijn altijd natuurlijk, en worden streng
gecontroleerd door Europa. De tijd van
obscure biolabels is echt wel voorbij.
De ene slakkenkorrel is de andere niet
Slakkenkorrels - wie gebruikt(e) ze een
keer niet? Ook al zien zowat alle slakkenkorrels er blauw uit, toch is het verschil heel groot! Ecologische slakkenkorrels doden wel de slakken, maar niet
de nuttige dieren die (dode) slakken
eten, zoals merels, lijsters, egels en
padden. (van internet)
Van internet
Noot van de redactie:
Ritha Tan, onze nieuwe redactrice, zou
in dit nummer beginnen met haar vaste
rubriek over ecologisch
en antroposofisch tuinieren. Helaas heeft zij
wegens een te drukke
verhuistijd hiervoor nog
geen tijd gevonden.

Zie ook:
http://Tuinvriend.nl/snoeien/de-meest-gemaakte-snoeifouten
http://www.snoeitips.com/pagina/vrienden-aanbieding.html
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Te koop aangeboden
Eiken eethoek met ronde tafel, wit
geschilderd. Vraagprijs: € 25,00.
Te bevragen op tuin 112, Hans v/d Burg.

Vrijheid is kostbaar, kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. Dat besef je pas goed
wanneer vrijheid er niet
meer is.
4 mei herdenken we de
oorlogsslachtoffers. 5 mei vieren we dat
we vrij zijn. Iedereen, ieder jaar opnieuw. Laat het vuur van de vrijheid
branden.
Draag de fakkel op 4 en 5 mei.
11
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IN GESPREK MET ONZE TUINLEDEN
KOOS SILIAKUS EN URSULA UTH
Koos en Ursula zijn al heel lang lid van tuinvereniging Houtwijk de Noord. Hieronder maken wij kennis met deze enthousiaste tuiniers.
Ursula en Koos zijn beurtelings aan het woord.

Willen jullie jezelf even voorstellen en
wat doen jullie in het dagelijks leven?
Wij zijn Koos, 65 jaar (hij geniet al bijna
een jaar van zijn AOW) en Ursula, 62
jaar en wegens reuma niet meer werkzaam.
Wanneer en hoe zijn jullie lid geworden
van Houtwijk de Noord?
Wij zijn op 1 januari 1989 lid geworden
van de vereniging en zijn op tuin nummer
75 gaan tuinieren.

Waarom zijn jullie lid geworden van de
tuinvereniging?
Wij zijn lid geworden van de vereniging
omdat wij 2 hoog woonden. De Tante van
Ursula had een tuin bij vereniging ‘t Is
altijd wat, waar ik een keer op bezoek
ben geweest. Dat beviel me erg en zodoende heb ik me op de wachtlijst laten
zetten bij Houtwijk-de Noord.
Wat was jullie drijfveer om te tuinieren?
Wij genieten van alles wat groeit en
bloeit, maar niet van het onkruid dat met
regelmaat terugkomt.
Wij vinden het ook heerlijk om buiten
bezig te zijn.
Jullie hebben twee tuinen. Kunnen jullie
vertellen hoe dat zo is gekomen?
Wegens ruimtegebrek op onze tuin namen wij er een tweede tuin bij. Ook omdat daarop een klein huisje stond, wat
Koos helemaal heeft verbouwd. Hij heeft
het groter gemaakt met een zonneterras
erbij.
Hoe zouden jullie de inrichting van je tuin
willen omschrijven?
Wij hebben een groente- en een siertuin.
Tuinkrabbels
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Heb je een groente-, een
sier- of een gecombineerde tuin en waarom?
Wij willen een gecombineerde tuin maken, maar
niet teveel groenten, want
in de moestuin gaat veel
tijd zitten. En we willen
graag genieten in de zomer.

Zijn jullie daarbij door iets of iemand
geïnspireerd?
Nee.
Besteden jullie veel tijd aan de tuin?
Ja, wel een paar uur in de week.
Wat hebben jullie gedaan of gaan jullie
nog doen om de tuin naar je zin te krijgen?
In de eerste jaren moesten wij tuinieren
op hele zware kleigrond. Door toevoegen van zand, turfmolm, tuinaarde en compost is de grond steeds
beter geworden en minder zwaar
om te bewerken.
Ook stond onze tuin na een paar
flinke regenbuien regelmatig onder
water. Koos heeft toen een afvoerputje aangelegd en aangesloten op
het riool en sindsdien houden wij
droge voeten.

Is er een goede tip die jullie met ons
willen delen?
Houd jullie tuin schoon en hou het zoveel mogelijk onkruidvrij, des te meer
plezier beleven jullie ervan.
Is er een leuke tuinanekdote die jullie
ons willen of kunnen vertellen?
Toen wij tuin nummer 75 overnamen,
was er een grote vijver aanwezig met
rondom hoog riet en gras. Wij waren
het al gauw met elkaar eens dat wij de
vijver met aarde dicht zouden gooien.
Wij aan de slag met het riet en het gras,
wat uitgedeeld werd aan verschillende
tuinburen. Ook de vissen kregen een
nieuw tehuis bij een van de tuinleden.
Bij het leeghalen van de vijver kwamen
tientallen kikkers tevoorschijn. Koos kon
zijn lol op met alle kikkers te vangen en
naar de sloot te brengen. Hij was er een
hele middag zoet mee.

Wat vinden jullie het leukst aan tuinieren?
Het leukst vinden wij het voorjaar om
de tuin weer te beplanten met jonge
voorgetrokken plantjes en om diverse
gewassen te zaaien.
Zijn er favoriete planten of gewassen?
Zo ja, waarom is dat?
Onze favoriete planten zijn pioenroos,
rozen, monnikskap, fuchsia en datura,
omdat zij elk jaar weer prachtig in bloei
komen. Om de pioenrozen zet Koos elk
jaar een hekje, zodat zij steun hebben
en niet kunnen omwaaien.
Zijn er nog bijzondere tuinwensen?
Nee.

Balkonblunders
- De pompoenzaden die ik in mijn plantenbakken plantte… Nooit geweten dat
pompoenplanten immens groot kunnen
worden. Maandenlang overwoekerden
de planten mijn balkon.
- Als twintigjarige timmerde ik een
balkonbak om zelf groente te kweken:
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Ursula en Koos,
hartelijk dank voor dit interview en nog
veel plezier met en voldoening bij het
uitoefenen van jullie hobby.
Mildred Steevensz

worteltjes. Met voldoende ruimte ertussen duwde ik zaadjes in de grond: ik
ging ervan uit dat worteltjes in bossen
groeiden, zo lagen
ze immers ook bij
de groenteboer.
Tsja, dat leverde
dus een oogst op
van acht wortels.
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J.C.Beezemer
Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf
• glasbewassing

• dakgoten schoonmaken

• periodieke schoonmaak

• spinnen verwijderen

• graffiti verwijderen

• schoonmaak van kantoren

Van der Gaagstraat 23 Den Haag
Tel. 06-14689681

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 aanpak van Barones verschilt van landelijk opererende schoonmaakdiensten. Het zal u opvallen dat onze betrokkenheid 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
14
2012

Of kijk op onze site: www.barones.net
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Koken met Mildred
Rabarbersorbet
In het voorjaar kunnen wij genieten van
rabarber uit eigen tuin. De vroegste vermelding van rabarber komt uit het China
van 2700 v. Chr. En verwijzingen over
teelt in Europa dateren van begin achttiende eeuw.
Het gewas werd
oorspronkelijk als
medicinale plant
geteeld. Tegenwoordig worden
de stelen (het
blad is giftig!) bereid als groente,
ook worden ze verwerkt in taarten en
gebak of er wordt jam van gemaakt.
De bereiding van een lekker toetje behoort echter ook tot de mogelijkheden.
Hier een recept voor een rabarbersorbet
voor vier personen.

heel geschikt), plaats deze in de diepvries en laat het mengsel bevriezen.
Klop het tijdens het invriezen diverse
keren door om de ijskristallen te breken.
Draai bij het gebruik van een ijsmachine

het mengsel tot een gladde massa. Haal
het ijs vijftien minuten voor het opdienen uit de vriezer en zet het tot gebruik
weg in de koelkast. Genieten maar!
Mildred Steevensz

ACTIVITEITENCOMMISSIE

Paas Creamiddag
Het was weer een gezellige boel
in het clubgebouw op zondag 24
maart. Er werd druk geverfd, geplakt en geknutseld door de
dames en heren en het resultaat
mag er wezen (zie bijgaande
foto's)!
Jolanda had weer heerlijke cupcakes gebakken en die vonden
gretig aftrek bij de deelnemers.
terug wilde hebben. Prijzenswaardig
toch...? (van beide kanten!)
Beppie van den Burg

Ingrediënten
400 gr rabarber, 150 gr poedersuiker en
sap van een halve citroen.
Bereiding
Snijd de rabarber in stukjes van 2,5 cm
en doe ze in een pan met dikke bodem.
Voeg 0,5 dl water toe. Verwarm het
zachtjes tot het sap loslaat, voeg dan
suiker en citroensap toe en laat het
mengsel afgedekt koken tot het zacht is.
Laat het afkoelen, doe het over in een
plastic bakje (bakjes van de chinees zijn

Helaas moest een aantal mensen
tot hun spijt verstek laten gaan
vanwege ziekte, verjaardag of
andere verplichtingen.
Toch hebben de meiden van de
activiteitencommissie ervoor gezorgd dat er een paaskrans in
elkaar is geflanst voor de zieke,
omdat deze het cursusgeld niet

Nieuwtjes en Weetjes

De volgende Tuinkrabbels verschijnt eind juni 2013

Wist u dat…?
* er weer een ALV is geweest?
* de opkomst goed was?
* we nu 13 kroonleden hebben?
* zij langer dan 25 jaar lid zijn!?
* deze leden een oorkonde hebben ontvangen?
* de paascrea een succes was?
* we de volgende keer bloemstukken gaan maken?
* ook de kookworkshop een grote opkomst had?
* zelfs de mannen in grote getale aanwezig waren?
* we Max hartelijk danken voor zijn wijze les?

* de vrijwilligersavond heel erg gezellig was?
* het eten erg lekker was?
* we verborgen talenten hebben?
* zij best een kansje kunnen wagen bij X- factor?
* ons bestuurslid en makelaar Bertus Kooijman
weer geopereerd is?
* het hopelijk voorlopig de laatste keer is?
* ons verenigingsgebouw weer ieder weekend open is?
* dat het dankzij Thea, Ruud, Sylvia, Hannie, Yvonne, Rob, Wim,
André, Wil, Hans, Peter en Beppie weer Spic en Span is?
* we hopen dat het nu écht zomer wordt?

‘On’kruid ?

bloedzuiverend, kan als thee worden gedronken.

Weerstand

Brandnetelspinazie

Van de topblaadjes van brandnetel maak ik
thee om weerstand op te bouwen na de
winter. Brandnetel kan ook in soep of stamppot. Waterkers (ook een bloedzuiveraar)
smaakt naar radijs. Robertskruid, eveneens

Ik ben fan van brandnetels. Mijn oma leerde
me de toppen van dit waardevolle ijzerhoudende (on)kruid te knippen. De oogst afspoelen, op een snijplank hakselen. Een uitje erbij, water eroverheen gieten, een paar minu-

Tuinkrabbels

-

Jaargang 3, nummer 2a -

maart-april 2013

ten laten koken, bloem met koude melk (of
water) mengen tot een papje om de brandnetelspinazie te binden. Zout erbij. Klaar!

Zevenbladpesto
Zevenbladblaadjes, knoflook, olijfolie, walnoten, Parmezaanse kaas, peper en zout (verhoudingen met een natte vinger) pureren tot
een heerlijke pesto.
Van internet
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