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u i n k r a b b e l s 
V e r e n i g i n g s b l a d       -      A m a t e u r t u i n d e r s v e r e n i g i n g   H o u t w ij k   d e   N o o r d 

bleem, want dan wordt u als niet 

verschenen beschouwd en daar 

staan - en dat is nieuw - financiële 

sancties op. Het bestuur heeft bij 

de Haagse Bond en diverse andere 

tuinverenigingen geïnformeerd 

welke boete kan worden opgelegd 

bij niet verschijnen op tuinwerk-

beurten. Ik kan u alvast melden, dat 

is een behoorlijk prijzige.  

 

'Daar kom ik mooi vanaf' 

Natuurlijk kunt u een gegronde re-

den hebben om niet aan een werk-

beurt mee te hoeven doen. Over 

die geldigheid zal het bestuur dan 

beslissen. Van enkelen is de fysieke 

gesteldheid bekend, maar mocht u 

denken er met reden wellicht mooi 

vanaf te zijn gekomen door niet te 

verschijnen, die vlieger gaat niet 

op, want ook het inhalen van een 

werkbeurt is verplicht. 

Rond eind oktober als de zomertijd 

bijna ten einde is en het tuinleven 

komt stil te liggen is er wederom 

een samenkomst van alle tuinbezit-

ters om gezamenlijk het hele tuin-

complex in een najaarsbeurt na te 

lopen en aan te pakken. Dat kan 

echter ook je eigen tuin betreffen. 

 

Ons tuincomplex wordt in vier gelij-

ke delen verdeeld met een team-

leider aan het hoofd  

die toezicht houdt op  

de uitvoering van de  

werkzaamheden. Ook  

zal een strenger beleid zal  

worden gevoerd van  

het onderhoud aan de  

eigen tuin en zijn om- 

geving. Een voorstel 

 

Ik was echter wel op 

tijd om de mij door 

Andre Rietvelt toe-

geschoven toe-

spraak de dag erna 

erna al voor de opgemaakt  en met 

foto's voor de website klaar te heb-

ben. Maar goed, het gaat hier niet 

over de nieuwjaarstoespraak, want 

die heeft u al kunnen lezen of kunt 

u op de website nog eens nalezen. 

Nee, het gaat over de frisse wind 

die vanaf 2015 over onze tuinen 

gaat waaien en die ons allen aan-

gaat.  

 

Verplichte tuinbeurten 

Ik bedoel hiermee de niet meer vrij-

willige, maar verplichte werkbeur-

ten die in de loop van 2015 werke-

lijkheid gaan worden, met financiële 

sancties en al.  

Als het aan het bestuur ligt en de 

ledenraadpleging in april ermee in-

stemt, dienen even daarna alle 

zevenenzeventig tuinbezitters - van 

nummer 49 tot en met 126 - zich op 

een nog te bepalen zaterdagmorgen 

in de kantine te melden om te ho-

ren wat precies de bedoeling is om 

deel te gaan nemen aan de eerste 

gezamenlijke tuinbeurt voor het 

gehele tuincomplex.  

 

'Ik weet nergens van' 

Mocht u zich aan deze verplichte 

werkzaamheden willen onttrekken 

met het excuus van 'Ik wist nergens 

van', en u zich op deze eerste ge-

zamenlijke dag niet hebben gemeld 

en daarover geen absentiebericht 

aan het bestuur hebben gezonden, 

dan heeft u een levensgroot pro- 

 

Frisse wind op de tuin 

 

Redactioneel        door Wim Heijsteeg 

Ik was te laat. Te laat op de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari jl. Te laat 

om het bestuurlijk tuintoekomstperspectief aan te horen dat voor de tijdig 

aanwezigen door de tweede voorzitter voor 2015 werd uitgerold. Te laat om 

te vernemen dat er een frisse wind gaat waaien over onze tuinen. Maar niet 

te laat om nog even gezellig aan te schuiven en bij te kletsen. 

 

 

aan de ledenvergadering is 

een royementsbesluit uit te 

spreken als tot twee maal 

toe een aangetekende brief 

van het bestuur is ontvan-

gen en het tuinlid daarna de 

tuin nog steeds niet op orde 

heeft gebracht en daardoor 

meermalen in gebreke blijft. 

 

Villawijk of volkstuincomplex 

We leven met ons allen op 

ons tuincomplex op een 

inmiddels erg duur stukje 

bouwgrond. Projectontwik-

kelaars kijken met argus-

ogen naar die paar hectaren 

van 'ons' om vol te plempen 

met dure huizen onder de 

villaparkprojectnamen als 

Westlandse Zoom, Uithofs-

laan, Erasmushove e.d. 

'De gemeente' heeft in 2014 

meermalen aan- en opmer-

kingen geuit tegen het be-

stuur over de staat van on-

derhoud van ons tuincom-

plex, zodat vorenstaande 

maatregelen niet konden 

uitblijven. Het bestuur heeft 

een en ander met de Haag-

se Tuinbond afgestemd.  

 

Samenwerking 't Is Altijd Wat 

Tussen ons bestuur en die 

van 't Is Altijd Wat zijn ver-

gaande gesprekken gevoerd 

om op meer vlakken samen 

te werken. De heren Peter 

van Rijn (vz.) en Rob van 

IJzerloo (secr.) zijn beide op 

de nieuwjaarsreceptie van 

10 januari door ons bestuur 

in de kantine ontvangen.    > 

 

extra editie 
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> Die samenwerking uit zich vooral in ge-

zamenlijke activiteiten die beide bestu-

ren, samen met hun tuinleden - van bei-

de tuinen dus - in 2015 willen ontwikke-

len en tot uitvoer brengen. Te denken  

valt aan een gezamenlijke te organiseren 

barbecue deze zomer. En ook het beoor- 

 

 

 

 

In 2015 organiseren zowel Houtwijk de 

Noord als 't Is Altijd Wat een fotowed-

strijd. Daartoe zijn enkele spelregels 

geformuleerd. Ten eerste die van de 

deelnemer. Deze verklaart  

door deelname aan deze 

wedstrijd zich akkoord met 

de regels. Tevens bent u 

zelf verantwoordelijk voor  

uw eigen inbreng.  

Leden kunnen hun foto’s in- 

zenden. Hiervoor gelden de 

 volgende voorwaarden: 

-  de foto moet passen binnen het thema  

   amateurtuin, 

-  de foto's voldoen aan de fatsoensnor- 

   men, 

-  een lid mag maximaal drie foto’s in- 

   zenden, 

-  de ingezonden foto’s moeten door het  

   lid zelf gemaakt zijn, 

-  foto's inzenden is mogelijk tot vier  

   weken voor het eind van de wedstrijd, 

-  de foto moet een jpeg/jpg-bestand zijn.  

 

Door inzending geeft het tuinlid toestem-

ming om de foto(s) op de website en in 

Tuinkrabbels te plaatsen. 

De jury van de fotowedstrijd 2015: 

-  bestaat uit tuinvrijwilligers met ruime  

   fotografie-ervaring; 

-  beoordeelt de foto's voor plaatsing op  

   de website en Tuinkrabbels. Alle zelf 

   gemaakte foto's die aan de normen en  

   aan het thema voldoen kunnen worden  

   geplaatst; 

-  behoudt zich het recht voor om foto's  

   die niet aan de eisen voldoen, niet te  

   plaatsen. Correspondentie hierover is  

   niet mogelijk. 

-  nomineert aan het eind van de wed- 

   strijd uit alle inzendingen maximaal  

   vijftien foto's. De genomineerde foto's  

   worden op onze website geplaatst. De  

   bezoekers van de website bepalen de  

   winnaar door op één van deze genomi- 

   neerde foto’s te stemmen. Er kan een- 

   malig één stem worden uitgebracht. De  

   foto met de meeste stemmen wordt de  

   winnaar.  

delen en de prijsuitreiking van de groot-

ste komkommer of courgette  en een 

fotowedstrijd wordt nu voor beide tuinen 

van stal gehaald. Een reden temeer om 

mee te doen en mee te denken. Daarom 

vragen we ook weer of zich nieuwe vrij-

willigers zich willen melden. 

 

 

 

 

Over de jurering wordt niet gediscussi-

eerd en de winnende foto krijgt een ere-

plaats op de website en in Tuinkrabbels. 

Derden hebben niet het recht om foto's 

van de fotowedstrijd te ko-

piëren, te verhandelen en/ 

of voor andere doeleinden 

te gebruiken. 

Deelnemers die tegen de 

regels in toch werk van 

derden insturen zijn zelf 

voor de auteursrechtelijke  

gevolgen aansprakelijk. Houtwijk de 

Noord kan op geen enkele manier ver-

antwoordelijkheid aanvaarden voor het 

wederrechtelijk insturen van foto's waar-

op auteursrecht van derden rust. 

 
Jury  

Wanneer u uw foto naar ons opstuurt, 

komt deze bij de jury terecht. De jury be-  

staat uit enkele enthousiaste tuinleden 

met ruime ervaring als amateurfotograaf. 

Een van de juryleden bekijkt de inzending 

en als die aan de normen voldoet, wordt 

 

 

 

 
 

Op donderdag 5 februari a.s. gaan alle 

vrijwilligers die het afgelopen jaar zich 

hebben ingezet voor onze vereniging met 

elkaar uit eten. Over waar ze dat eten 

krijgen voorgeschoteld wordt door het 

bestuur nog zeer geheimzinnig gedaan.  

In 2013 hebben vrijwillige vrijwilligers 

zo'n zelfde soort avond in het vereni-

gingsgebouw  georganiseerd. Dat werd 

een dolle avond, waarbij inkopers, uitba-

ters, tafeldekkers en afwassers zich het 

naadje hebben gelopen. Dat gaan we 

anders doen, moeten ze toen gedacht 

hebben. En daarover hebben ze meer 

dan een jaar moeten denken. Maar vrij-

willigers doen het niet voor dit schouder-

klopje - hoewel? - maar zo'n geste wordt 

natuurlijk wel zeer gewaardeerd. Dus 

vrijwilligers schrijf deze datum in uw 

agenda. Het bestuur ziet u graag met uw 

de foto op de website getoond. Krachtige 

en opvallende foto's die er echt uitsprin-

gen en passen binnen het thema, komen 

in aanmerking. Ten slotte vallen natuur-

lijk ook de foto's af waarvan de jury con-

cludeert dat ze van het internet gekopi-

eerd zijn. Correspondentie hierover is 

niet mogelijk. 

 

Ieder jurylid legt uit waarom de gekozen 

foto favoriet is. Hij of zij vertelt over de 

kleur, lichtval, compositie, originaliteit, 

standpunt, techniek, gevoelswaarde, zeg-

gingskracht... kortom alle criteria waar-

aan een goede foto kan voldoen. De 

andere juryleden kunnen hierop reageren 

door verder te prijzen of de minpuntjes 

te noemen. Al doende wordt het oordeel 

gescherpt. 

 

Uw stem is beslissend   

Dan is de beurt aan u als bezoeker van 

onze website om uw stem uit te brengen 

op de foto van uw keuze. De foto waarop 

de meeste bezoekers hebben gestemd, 

wordt winnaar van de wedstrijd. Die ont-

vangt een eervolle vermelding op de 

website en in de eerstvolgende Tuinkrab-

bels. Wellicht dat beide besturen ook nog 

iets in petto hebben. 

Foto's inzenden naar de redactie van 

Tuinkrabbels: wim.heijsteeg@gmail.com. 

De eindredacteur zorgt voor doorsturen 

van de foto's naar de juryleden en de 

website. Rechtstreeks sturen naar onze 

website is niet mogelijk.  

 
  

 

 

 

partner aan tafel verschijnen. Denkt u nu 

dat u volgend jaar hiervoor ook graag in 

aanmerking komt, geef u dan als vrijwilli-

ger op. Het bestuur is daartoe dringend 

op zoek naar vrijwilligers met een techni-

sche achtergrond om met elkaar een 

soort klussendienst op te zetten, zodat 

technische werkzaamheden niet altijd uit 

betaalde arbeid hoeft te komen. Alle vrij-

willigers ontvingen reeds de uitnodiging. 

Wie maakt de mooiste tuinfoto in 2015 

Vrijwilligers gaan met elkaar uit eten 

 

 


