
A T V   H O U T W IJ K   D E   N O O R D 

 

 Tuinkrabbels 

1-3   Van de Voorzitter 

3-5   Van de bestuurstafel 

5       Trappen tegen Kanker 

5-6   Van de activiteitencommissie 

6      Nieuwtjes en weetjes 

6-7   Recept van Jane Engels 

7      Van de redactie 

8      Nieuw pomphok enz. 

INHOUD 

 

 
Opgericht 19 december 1977 
 

Verenigingsblad van de  
Amateurtuindersvereniging  
Houtwijk de Noord.en verschijnt 
zesmaal per jaar. 
 
Verenigingsgebouw  
    Uithofslaan t/o nr. 32 
    Tel. 0174-292238 
 
Voorzitter 
    Dhr. T.C.J. Zuiderwijk  
    Schoutendreef 133 
    2542 LD  Den Haag 
    tel. 06-20318687 
    theozuiderwijk@hotmail.com 

 
     Secretaris en secretariaat 

    Mw. M.I. de Hooge  
    Soestdijksekade 478 
    2574 BZ  Den Haag 
    tel. 06-57552784 
    m.hooge@planet.nl 

 
     Penningmeester 

    Mw. P.H. Briedé 
    Henri ter Hallsingel 148 
    2284 XH  Rijswijk 
    Tel. 06-54795335 
    nelbriede@ziggo.nl 

 
     Algemeen bestuurslid 

    Dhr. E. Behm 
    Schoutendreef 51 
    2542 LB  Den Haag 
    Tel. 06-26924320 
    Behm100@live.nl 
 

Tweede secretaris 

    Dhr. R.A. Smit 

    Burg. Waldeckstraat 43 

    2552 TT  Den Haag 

    rudolfsmit@casema.nl 

 
Tweede penningmeester 

    Mw. E.T. van den Burg 

    Burg. Waldeckstraat 36 

    2552 TV  Den Haag 

    evoituron@hotmail.com 
 

    Contributie 
    € 225,00 per jaar  
    Rekeningnr. 974238880  
    t.n.v. penningmeester  
    ATV Houtwijk de Noord 
    te Rijswijk 
 
Spreekuur bestuur 
    van april t/m september 
    zaterdag 11.00 tot 12.00 uur 
    achterzijde verenigingsgebouw 
 
Redactie Tuinkrabbels 
    Theo Zuiderwijk (bestuur) 
    Beppie v.d. Burg 
    Jane Engels 
    Wim Heijsteeg (eind- en op-   
    maakredactie) 
     

 
     

 

 

   

 Jaargang 2, nummer 1   -   maart 2012 

 

VAN DE VOORZITTER 
Lentefoto: Jane Engels 

Geachte tuinleden, donateurs, ereleden en leden van verdienste. Ik 

wens u dit jaar voor het eerst als uw voorzitter een voorspoedig, 

vruchtbaar, gezond en mooi 2012 toe, een nieuw jaar met nieuwe 

kansen, afscheid nemen van slechte gewoonten, noem maar op, een 

herkansing dus. 

Als voorzitter ben ik trots op 

onze nieuwe bestuursleden en 

onze nieuwe en oude commis-

sieleden uiteraard, vol goede 

moed gaan we dit jaar diverse 

taken op ons nemen, ik ben dan 

ook blij dat deze mensen vele 

uurtjes in de club willen steken. 

Mensen geloof mij, het oude 

bestuur heeft het natuurlijk 

prima gedaan, daarvoor bedank 

ik hen, ik ben ook blij dat deze 

mensen ons de komende perio-

de willen blijven ondersteunen 

als wij met vragen of problemen 

zitten, want bij hen zit de kennis 

die wij over willen en moeten 

nemen. 

Zonder actieve vrijwilligers is het 
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echter onmogelijk om onze 

mooie vereniging draaiende te 

houden. 

Het is nog altijd zo dat onvol-

doende vrijwilligers wat mij be-

treft de grootste bedreiging voor 

het voortbestaan van onze vere-

niging is ‘’vele handen maken 

licht werk’’. Alleen met voldoen-

de vrijwilligers kunnen we de 

kwaliteit van onze vereniging 

hoog houden en met plezier 

tuinieren en daarnaast de onder-

linge verbondenheid vergroten, 

ook al zal het in het begin niet 

geheel volgens wens verlopen, 

maar de wil is er en dat is het  

Natuurlijk zijn er altijd leden die 

kritiek hebben op alles wat naar 

hun mening niet goed gaat, 

maar uiteraard staan wij open 

voor suggesties. 

Helaas worden wij als vereni-

ging geregeld geconfronteerd 

met nieuwe regels die de over-

heid ons oplegt. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor de uit-

voering en handhaving van 

deze regels binnen onze vere-

niging, toon respect voor el-

kaar, de ander zal dan ook 

respect tonen, op deze         3 > 

 



 

 

 

 

Naast onze bestaande activiteiten, zoals de spraakmakende, spectaculaire op maat  

gemaakte bedrijfsfeesten en natuurlijk het Rondje Den Haag, starten wij ook met een  

aantal nieuwe projecten.  

 

 
Het Rondje Den Haag dendert door! De 600 keer voorbij! 

 

 

Het meerdere malen bekroonde en tot Leukste  

Stadsuitje van Nederland uitgeroepen Rondje  

Den Haag heeft op 7 januari 2012 haar 600ste  

uitvoering beleefd! 

Op onze website vindt u een omschrijving van  

het programma, daarnaast kunnen wij voor u  

een afsluitend diner, buffet of bbq-party  

organiseren. Wij kunnen u hiervoor prachtige  

locaties aanbieden op bijvoorbeeld het strand,  

in het oude centrum of in sfeervolle industriële  

gebouwen. Tot het volgende Rondje! 
    

Mogen wij u een Rondje aanbieden? 
 

Nieuw!: Het Rondje Den Haag Close-Up: Ontdek het Hollywood aan de Noordzee! 

 

In het voorjaar start deze geweldige nieuwe activiteit. Tijdens het 

programma maken de gasten van Sjors & Co. op een ludieke wijze 

kennis met Den Haag als filmstad. Van  Zwartboek tot Ocean’s 

Twelve en van Pizzamaffia tot Sonny Boy.  

 

U bezoekt filmlocaties, maakt onderweg kennis met een overijverige 

figurant, een doorgedraaide cameraman, een nerveuze regisseur en 

een gedreven castingdirector die onze gasten uitnodigt voor een 
heuse screentest. 

 

Fotografie 

Tevens kunnen wij al uw activiteiten prachtig in beeld laten  

vastleggen door fotografe Robin Andeweg die met haar eigen  

bedrijf Robin Andeweg Photography u hierbij van dienst wil zijn.  

 

Hiervoor verwijzen wij u graag door naar haar website 

http://www.robinandewegphotography.nl/. 

 

Rob Andeweg Produkties  De Werf 7  2544 EH  070 – 30 63 466 

www.robandeweg.nl  info@robandeweg.nl 
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Inkoop, winkeltje 
en materiaalbeheer 
    Jan Scherpenzeel 
 
Bouw en taxatie 
    Aad Briedé 
    Bertus Kooijman 
    Jan Scherpenzeel 
 
Tuincontrole 
    Aad Briedé 
    Piet Boers 
    Wim Heijsteeg 

 
Lief en Leed 
    Emmy Versteegh  
 
Activiteiten 
    Bianca van Vloten 
    Jolanda v.d. Hoeven 
    Emmy Versteegh 
 
Kascontrole 
    Max Rijkschroeff 
    Emmy Versteegh 
 
Kantinebeheer 

Nel Briedé 
 
Kantinemedewerkers 
    Riet Grünwald 
    Hans v.d. Burg 
 
Verzekeringen en 
Schademeldingen 

Nel Briedé 

 

Vervolg van blz. 1 
 

manier kunnen we geven en nemen.  

Op onze afgelopen najaarsvergadering hebben 

we dan ook om gezondheidsredenen - aftre-

dend voorzitter Jan de Winter - erelid van onze 

vereniging gemaakt voor de vele jaren dat hij  

zich als 

voorzitter 

van onze 

vereniging  

heeft inge-

zet. 

Als nieuw 

gekozen 

voorzitter 

mocht ik 

hem namens 

de gehele 

vereniging 

deze ere-

speld uitrei-

ken.  

Hierbij wil ik 

dit nieuwjaarsverslag beëindigen met eenieder 

nogmaals veel tuinplezier en vele dagen zon te  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas heb ik, in het bestuur de rotste taak ge-

kregen om de werkbeurten te organiseren en 

hiervoor de mensen aan te wijzen. Daarom heb 

ik gezocht naar de meest sociale manier om dit 

te regelen. Dat zet ik hierna uiteen. 

 

Veelal werden de werkzaamheden door goed-

willende leden gedaan en vaak door dezelfden. 

Heel veel werkzaamheden zoals onkruidbestrij-

ding, verzorging rijdend materieel, mogelijkhe-

den tot (gezamenlijke aanschaf) van zaden, aar-

de, voorgekweekte planten etc. werden jaar-

lijks zeer intensief  gedaan door ons aller Jan 

Scherpenzeel. Jan heeft echter te kampen ge-

had met hartklachten en ik denk dat wij hem 

voor een aantal taken moeten ontlasten, on-

danks dat dit wellicht tegen zijn goede instel-

ling ingaat. Dit houdt in dat de leden, zoals het 

hoort, een aantal taken moet gaan verrichten, 

die ze al jaren hadden moeten doen. Die taken 

doe je ook voor jezelf, omdat een ieder erbij 

gebaat is, dat wij ons tuinplezier nog jaren zon-

der zorgen kunnen voortzetten. 

 

Natuurlijk zijn er mensen, die  zullen zeggen, 

maar ik heb het vroeger al vaker gedaan, laat 

nu een nieuw tuinlid dit maar doen. Hier zit wat  

COMMISSIES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wensen en wat zal het mooi zijn dat ik namens 

het bestuur volgend jaar in ons clubblad kan 

zeggen dat we een geweldig tuinseizoen heb-

ben gehad, (met goede verdiensten, want dat 

zal onze penningmeester Nel prettig vinden). 

Heel veel mooi weer en goede georganiseerde 

activiteiten waarbij veel leden en hun familie / 

kennissen aanwezig zullen zijn…..  het kan en 

lukt echt, we zetten er met z`n allen onze 

schouders onder. 

Theo Zuiderwijk 

 

 

 

 

 

nu een nieuw tuinlid dit 

maar doen. Hier zit wat 

in, maar zij vergeten, dat 

de voorganger van dat 

nieuwe lid ook destijds 

zijn steentje voor het 

behoud van de vereni- 

ging heeft bijgedragen. En ook zijn er, die licha-

melijke klachten hebben, waardoor zij bepaalde 

werkzaamheden niet kunnen verrichten en de 

een is beter of vaardiger hierin, dan de ander. 

 

Om dit soort problemen op te lossen geven wij 

onze zeer gewaardeerde leden de mogelijkheid 

om in onderling overleg te beslissen, wie de 

werkbeurt(en) gaan uitvoeren. Om dit mogelijk 

te maken zal, alleen indien nodig, een blok 

(meestal zes tuinen) aangewezen worden om 

een bepaalde werkbeurt te verrichten. 

De mensen kunnen dan, in onderling overleg, 

samen beslissen wie de beurten en welk on-

derdeel gaan uitvoeren. Dit geeft de mogelijk-

heid om meer eenheidsgevoel en verbonden-

heid te krijgen, waarbij men onderling bijvoor-

beeld kan afspreken, de een doet de werkbeur-

ten en de ander doet wat voor een ander in zijn 

tuin of om het even wat. Het is raadzaam dat 

de leden dit voortijdig aan het bestuur aan- 

geven als deze soepele methode mislukt. Mijn 

inziens is dit een prettige en aimabele regeling 

voor verplichte klusjes. 

 

Mocht het onderling overleg niet lukken, dan  
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ben ik bereid te bemidde-

len o.d. Let wel, als men er 

onderling niet uitkomt, 

dan worden er mensen 

aangewezen om hun ver-

plichtingen na te komen, 

met bij weigering, de con-

sequenties van de door de 

vereniging te nemen 

maatregelen. Ter verdere 

verduidelijking, de ver-

antwoording en aanspra-

kelijkheid bij het verrich-

ten van de werkbeurt, ligt 

bij de leden zelf. 

 

Maar laten wij er samen 

van uit gaan dat voor alles 

een modes te vinden is en 

dat wij er onderling en 

samen altijd uit kunnen en 

moeten komen. 

 

Wat zijn er thans voor 

werkzaamheden aan de 

orde: 

a: de kantine moet van 

binnen en van buiten 

worden schoongemaakt, 

zoals ruiten lappen etc. 

b: het onkruid om de kan-

tine, moet worden           5> 

 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

In bijna elke algemene ledenvergadering is het steeds gezegd, dat een 

ieder verplicht is maximaal zes werkbeurten per jaar te moeten doen en 

dat men hiervoor aangewezen kan worden. We hebben thans een bijna 

geheel nieuw bestuur en hebben afscheid moeten nemen van zeer be-

kwame bestuurders van onze vereniging, die altijd het beste met ons 

voor hadden. Als nieuw bestuurslid wil ik die trend voortzetten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hobbykassen in alle maten. 

Voor meer informatie kijk op www.broeikassen.com of bel 06-53935030 
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