
Vervolg van blz. 3 
 

verwijderd worden. Het is zinloos deze 

werkzaamheden uit te voeren tijdens 

mogelijke vorstperiodes. Dus deze werk-

zaamheden zullen circa eind maart of 

april moeten gaan plaatsvinden. 

Gelet op vorenstaande worden de tuinen 

van het blok, bevattende de tuinen 49, 

50, 51, 58, 59, 60 aangewezen om deze 

werkzaamheden te verrichten.  

 

Verzocht wordt om als omschreven 

werkwijze en periode: 

a: eerst onderling contact op te nemen 

met elkaar voor onderlinge afspraken of   

telefonisch (nummers zijn eventueel 

beschikbaar bij bestuur indien nodig). 

b: daarna contact op te nemen met NEL, 

voor openstellen van de kantine. 

c: onkruid verwijderen is geen afspraak 

voor nodig. 

d: een verzoek van mij, om mij op de 

hoogte te stellen van de onderlinge af-

spraken e.d. Mijn privételefoonnr. is:  

 

 

 

 

 

 

 

Trappen tegen Kanker 
 
Mijn naam is Peter v.d. Hoeven, werk-

zaam bij GLS, getrouwd met Silvia, en ik 

heb twee kinderen Rick en Jim. Vorig jaar 

is mijn vader overleden aan de gevolgen 

van kanker. Na het overlijden van mijn 

vader heb ik samen met mijn vrouw de 

tuin op Houtwijk de Noord gekregen. We 

zijn nu samen met mijn moeder bezig om 

van tuin 61 iets moois te maken. 

We missen Fred met al zijn kennis nog 

iedere dag. 

  

In juni 2010 kreeg mijn vader te horen 

dat hij onder behandeling moest in het 

VU in Amsterdam. Tijdens zijn behande-

lingen zag ik overal kaartjes van het KWF, 

je kon  met de racefiets een berg be-

klimmen in Frankrijk, op deze manier kon 

je geld inzamelen voor het KWF. Dit 

fonds zet zich in voor onderzoeken tegen 

kanker. Ik liep tijdens de behandelingen 

al met de gedachten om hieraan mee te 

doen maar hier kwam niets van. 

Nu een jaar later gaat het toch gebeuren. 

Na een ongelijke strijd moest mijn va-

der afscheid van ons nemen en daarom 

zet ik me dubbel in om de Alp d'Huez te 

beklimmen. Ik weet zeker dat hij  achter- 

Activiteitencommissie 

Klaverjassen / Jokeren 

De zaterdagen, aanvang 13.00 uur.         

2011   2012     

24 september   7 januari 

8 oktober         21 januari 

22 oktober  4 februari 

5 november  18 februari 

19 november  3 maart 

3 december  17 maart 

17 december  31 maart 

   14 april 

* Niet voor het rooster 28 april* 

 

 
Creamiddagen 

Zondag 1 april   

Paasdecoratie maken en eierdoppen 

schilderen. 

De kosten zijn  € 6,00 p.p. per middag 

incl. materialen 

Zaterdag 9 juni   

Dakpannen decoreren met servetten 

De kosten zijn  € 7,50 p.p. per middag 

incl. materialen 

 

Wilt u zich hiervoor aanmelden dan kan 

dat per e-mail: b.vvloten@hotmail.com, 

of  per telefoon: 06-13398240 

Graag aanmelden vóór 20 maart  i.v.m. 

inkopen materiaal. Dit gaat alleen door 

wanneer er meer dan tien aanmeldin-

gen zijn. 

Dus, neem familie, vrienden en kennis-

sen mee! 

 

 

Een verslag van de creamiddag 
          

Zondagmiddag 27 november van het 

afgelopen jaar was het zover. De eerste 

creamiddag werd georganiseerd. Het 

onderwerp was kerstkaarten maken! 

Het was voor Bianca, Emmy en ik, Jo-

landa, best wel spannend! Hebben we 

wel alle spullen gehaald, en komen er 

wel genoeg vrouwen. Zouden ze het wel 

leuk vinden? Het was half één en de 

eerste groep vrouwen kwamen binnen. 

Deze waren al positief!.  

Om één uur waren we gestart. De 

vrouwen waren zeer actief en creatief 

bezig. Sommigen hadden al ervaring, 

anderen deden het voor de eerste keer. 

Er werd gelachen! Nou dames mijn 

compliment, jullie hebben het goed 

gedaan. Er zijn mooie kaarten gemaakt. 

Ik kan jullie zeggen, het was een leuke 

gezellige, creatieve, geslaagde middag! 

Dames bedankt! 

Tot de volgende creamiddag! 

 

070 – 3 66 66 66. 

Resumerend, ik wil het zo soepel moge-

lijk laten verlopen, omdat vrijheid en 

blijheid bij mij hoog in het vaandel 

staan, maar als dit niet werkt zullen bij 

problemen, zonder meer, hoe rot het 

ook klinkt, minder prettige maatregelen 

genomen worden. 

Tot slot wil ik eindigen, dat voor elk pro-

bleem een oplossing bestaat en dat ik 

vrijheid en blijheid met een tuin hoog in 

het vaandel heb, doch dat het bestuur 

bij weigerachtigheid van verplichtingen, 

helaas zonder meer maatregelen moet 

nemen. 

 

Persoonlijk heb ik alleen hele goede 

buurtuineigenaren waarmee ik het heel 

goed kan vinden en onderling veel voor 

elkaar doen en ik spreek de wens uit dat 

een ieder in deze situatie is of kan ko-

men het zelfde ervaart. Veel ligt ook 

aan jezelf. 

Ernesto Behm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op zit om mij dat steuntje in de rug te 

geven, geef daarom uw steun om er-

voor te zorgen dat er steeds minder 

mensen overlijden aan deze verschrik-

kelijke ziekte.     

 

Ik ga me inzetten om de Alp d'Huez drie 

keer op te gaan om zoveel mogelijk geld 

in te zamelen voor de bestrijding van  

deze verschrikkelijke ziekte. Help en  

steun mij om de berg op te trappen  

tegen kanker.  

Mocht u me willen steunen kijk dan op 

onderstaande link en doneer op mijn 

Actie. 

Actiewebsite:  http://deelnemers.alpe-

dhuzes.nl/acties/adodh-hotmail/peter-

van-der-hoeven 
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Opgeven is geen optie  
 

Peter v.d. Hoeven voert actie 
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Peter had om 7 uur het hok met een 

vrachtwagen opgehaald uit een opslag 

in Rotterdam en kwam om 9 uur aan op 

de tuin. In de kantine van Houtwijk de 

Noord waar Nel gezorgd had voor een 

lekker bakkie, kwamen de mannen één 

voor één binnen en even voor half tien 

begonnen we.   

Aad, Willem, Huub, Hans, Gerard en 

Peter begonnen met het slopen van het 

oude hok wat gelijk in de aanhanger 

werd gegooid. Het hok was er slecht  

aan toe, maar oerdegelijk in elkaar ge-

zet. Er moesten zelfs elektrische zagen 

aan te pas komen om het hok te slopen. 

Om half elf kwam ook de zoon van Wil-

lem helpen. Rob moest een lat lostrek-

ken en zorgde ervoor dat het eerste 

oorlogsslachtoffer viel, een bult en een 

oorwond was het resultaat. Willem was 

hier niet blij mee...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat de aanhan- 

ger vol was, reed  

Hans samen met  

Rob naar de stort  

en de rest ging op- 

ruimen en de oude 

poeren werden uit- 

gegraven.  Er moes- 

ten nieuwe maten  

uitgezet worden  

en de eerste groep  

ging een broodje eten. Nel had heerlijke 

broodjes gemaakt met een bakkie. 

Huub, Gerard en Peter plaatsten twee 

poeren en gingen nadat ze aan Rob 

uitleg hadden gegeven als tweede groep 

eten. Peter had Rob de verkeerde info 

gegeven bleek later. De poeren moesten 

er opnieuw uit en weer ingegraven wor-

den en dit is een zwaar karwei, onder-

tussen werd door Gerard geulen gegra- 

ven om de door Willem geschonken 

kamplanken te plaatsen, Huub maakte 

een vlonder om de drukvaten te plaat-

sen en zaagde ook de ringbalken op 

maat.  

Nadat we één zijde voorzien hadden van 

kamplanken werd het nieuwe pomphok 

gelost uit de vrachtwagen. Iedereen 

vond het wel genoeg voor vandaag en 

gingen een lekker drankje drinken, zon-

dag weer een dag. 

 

Zondag 15 januari, weer een mooie dag 

en iedereen, op Hans na, was er weer. 

Het professionele gereedschap kwam 

weer tevoorschijn en Willem en Gerard 

gingen direct door met het plaatsen van 

de kamplanken. Peter, Huub en Rob 

gingen alvast het materiaal op maat 

zagen. Ondertussen kwam Hans eraan 

en ging gelijk helpen met het opruimen. 

Toen alle kamplanken stonden, ging de 

eerste groep lekker genieten van een 

broodje kroket en een lekker bakkie  en 

de tweede groep zette de eerste wan-

den omhoog, ondertussen kwam Bianca 

een paar foto’s maken. Nadat bepaald 

was waar de deur kwam werd het kozijn 

door Aad op maat gezaagd en het gat, 

waar het kozijn kwam werd uitgezaagd.  
 

Willem zorgde 

voor een mooi 

straatje rondom 

het hok en vond 

het tijd voor 

een drankje. Pe-

ter vond dat we 

nog even door 

moesten gaan 

en het dak werd 

geplaatst, het  

pomphok stond. Nu nog een paar af-

werk klusjes en er staat een pomphok 

dat weer jaren mee gaat. 

Mannen, het resultaat mag er wezen! 

Met dank aan Aad, Willem, Gerard, 

Huub, Rob, Hans en Peter . 

En niet te vergeten de catering voor dit 

weekend Nel en Bianca. 

 

Peter van der Hoeven 

 

Eet smakelijk 
Voor 2 personen 
 

400 gr schone spruitjes 

3 tomaten in blokjes 

1 ui gesnipperd 

100 gr gerookte spekblokjes 

250 gr varkensfilet klein 

gesneden 

1 bouillonblokje 

Peper en zout 
 

Doe het spek samen met het 

vlees in de pan. Bak het 

samen met de ui lekker 

bruin. Roerbak de pruitjes 

met de tomaten door het 

vlees. Voeg wat water toe 

met het bouillonblokje. Het 

geheel op een zacht vuurtje 

laten garen. Op smaak ma-

ken met peper en zout. 

Lekker met rijst!          Jane 

Foto’s Creamiddag 27-11-11 

Nieuw pomphok verwezenlijkt 
Zaterdag 14 januari was het dan zover, na wat communicatieproblemen tussen bei-

de tuinverenigingen kwam op vrijdag de 13e het verlossende mailtje en kregen we 

groen licht om het nieuwe pomphok te plaatsen. 

 



 
 
 
Beste medetuinliefhebbers, 

 

Het doet ons deugd dat we van een 

aantal leden complimenten hebben 

gekregen over ons nieuwsblad. 

Dat is leuk en het motiveert ons om op 

de ingeslagen weg verder te gaan. 

 

Om de leden wat meer te betrekken bij 

onze vereniging zijn er nu ook creamid-

dagen, (zie verslag op blz. 5) onder de 

bezielende leiding van onze activiteiten-

commissie. Dit is een groot succes! 

Toch mis ik nog een groot aantal leden 

tijdens deze middagen...? Wat is er nou 

leuker dan tijdens deze middagen uw 

medetuinleden wat beter te leren ken-

nen. Ook voor de kosten hoeft u het niet 

te laten, we proberen deze zo laag mo-

gelijk te houden. 

 

Indien het weer het toelaat gaat op 

zaterdag 31 maart het water er weer op. 

U wordt dringend verzocht hierbij aan-

wezig te zijn zodat u zelf eventuele lek-

kages direct kunt constateren en maat-

regelen nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals u op blz. 5 in dit blad kunt lezen 

heeft ons tuinlid Peter van der Hoeven 

een verhaal ingestuurd met een prachtig 

doel, steunt u dit alstublieft! We hebben 

allemaal wel een familielid of bekende 

aan deze rotziekte verloren. 

 

Ook u kunt iets via het nieuwsblad kwijt 

aan de mensen, dat kan van alles zijn, 

een verhaal of anekdote, tuintips of een 

recept, een leuke mop! gewoon doen...! 

 

Het was leuk om de nieuwe naam voor 

ons blad uit te zoeken uit alle inzendin-

gen. Het viel niet mee kan ik u zeggen, 

maar het is toch gelukt. De winnaar 

heeft een leuke prijs gewonnen. 

Ik kijk er naar uit om veel verhalen e.d. 

te ontvangen voor ons blad en hoop u 

allemaal te zien bij onze volgende crea-

middag! 

Beppie v.d. Burg  

evoituron@hotmail.com 

of  bel 06 52074668 

 

Het volgende nieuwsblad verschijnt 

medio mei 2012. 

 

Erelid 

Hr. J.C. de Winter 

 

Leden van verdienste 

Hr. J. Scherpenzeel 

Hr. M.C. van der Linden 

      

Donateur 

Mw. R. Müller   

 

Nieuwe leden 

Remi en Katja van Essen  -   tuinnr. 122 
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Nieuwtjes en Weetjes 
Wist u dat…? 

- er een nieuw bestuur is geïnstalleerd?  

- deze hun uiterste best gaan doen voor onze vereniging?  

- dit moeilijk gaat zonder de medewerking van onze leden?           

- we de voormalig bestuursleden hartelijk bedanken voor  

  hun inzet al die jaren? 

- onze oud-voorzitter Jan de Winter erelid is geworden?                    

- hij dit wel verdiend heeft na 25 jaar trouwe dienst? 

- Jan Scherpenzeel met hartklachten in het ziekenhuis is  

  opgenomen? 

- hij inmiddels weer thuis is na gedotterd te zijn? 

- u dingen te koop aan kunt bieden via ons blad? 

- u ook dingen te koop kunt vragen via ons blad? 

 

 

- er veel inzendingen waren voor een nieuwe naam voor het 

   nieuwsblad?                                             

- de prijsvraag gewonnen is door Bianca van Vloten? 

- de prijs een brunch is voor twee personen? 

- de creamiddagen een groot succes waren? 

- het heel gezellig was? 

- u veel mist als u niet komt bij de volgende creamiddagen?   

- wij aan u vragen om met leuke suggesties te komen?       

- u deze kenbaar kunt maken aan de activiteitencommissie? 

- u vrienden en kennissen kunt vragen donateur te worden 

   van onze vereniging voor 15 euro p.j.? 

- zij dan ook het nieuwsblad ontvangen? 

- u ook een stukje kunt plaatsen in het krantje? 

 

Namens het bestuur 

 

Heren bedankt voor jullie inzet en har-

de werken. Met name Peter van der 

Hoeven. Fijn om te weten wat wij leden 

hebben waar we op kunnen rekenen! 

Te koop aangeboden/gevraagd 

 

Hans van der Burg, tuinnummer 112, tel. 

06-52073668. 

Te koop gevraagd: 

Ik zoek touw voor mijn tuin. Liefst van 

nylon, dikte 6-8 cm en ongeveer 20 m 

lang. 
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Koffiehuis  “Houtwijk” 
(Jordam food service) 
Hildo Kroplaan 95 

2552 Den Haag 

Tel: 06 - 12 14 04 44    

www.koffiehuishoutwijk.nl    

 
 

 

 

Patrick & Patricia heten u welkom in Koffiehuis Houtwijk. Voor een lekker  

 

bakje koffie of espresso en een goed belegd broodje. 

 

Ook voor al uw bestellingen o.a. broodjes, snacks en gerookte visproducten. 

 

 

 

U vindt Lavante bloemsierkunst in 
winkelcentrum “Houtwijk” aan de 
Hildo Kroplaan 99 

U kunt bij ons terecht voor boeketten, bossen en losse bloemen. 
 

Op bestelling verzorgen wij ook bruidswerk en rouw 
arrangementen. 
 

Ook voor leuke groen / bloeiende cadeautjes bent u bij ons aan 
het juiste adres.  
 

Kijk ook eens op www. Lavante.nl 

 

Aanbieding  
bos van 10 roosjes € 2,50 

Tevens verzorgen wij tuinaanleg en onderhoud.  
Loop gerust eens binnen voor een afspraak.  
 

Een offerte is kosteloos en vrijblijvend!  
Of  kijk op www.lajardin.nl. 


