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R E D A C T I O N E E L 

Meifoto: Jane Engels 

De leden die bereid zijn om in 

wisselende samenstelling de 

kantine te runnen zijn: Peter en 

Sylvia van der Hoeven, Thea 

Smit, Jane Engels, Patrick de 

Witte, Dirk Tork, Jolanda van der 

Hoeven en Hennie Verlind. Na-

tuurlijk blijven Riet Grünwald en 

Hans van den Burg onze vaste 

rotsen in de branding. Doordat 

we nu een groepje van tien kan-

tinemedewerkers hebben, hoe-

ven zij niet ieder weekend in de 

kantine te staan. Allen wensen 

we veel succes en plezier tijdens 

hun shift!  

Tuinkrabbels   -   Jaargang 2, nummer 3   -   juni-juli 2012                    1 

 

Schoonmaakwoede 

De verenigingskantine is ook ten 

prooi gevallen aan de voorjaars-

schoonmaakwoede van enkele 

van de hiernaastgenoemde da-

mes (en heren) en heeft tijdens 

deze schoonmaak een metamor-

fose ondergaan. Zij hebben ge-

tracht om met hun nieuwe kijk op 

de inrichting van de kantine het 

voor u zo gezellig mogelijk te ma-

ken. Met de bestaande middelen, 

dat wel.  

Peter van der Hoeven heeft de 

vereniging een poolbiljart ge-

schonken waarvan iedereen die  

 

een keu kan vasthouden ge-

bruik kan maken. Verder is er 

een dartbord geschonken door 

Dirk Tork en heeft hij verse 

bloemen en planten meege-

bracht voor de kantine. 

Ten slotte hebben we nog een 

spelletjestafel ingericht voor de 

kinderen (en de grote mensen). 

Al meerdere weken zijn er in 

het weekend huisgemaakte 

gehaktballen te koop. Die zijn 

een groot succes gebleken, ze 

zijn niet aan te slepen!  

          Lees verder blz. 3 

Foto: Wim Heijsteeg 
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Kantinedienst draait volop 
 

We hebben weer een enerverende periode achter ons. Nel Briedé is 

gestopt als penningmeester en als kantinebeheerder. Zoals Nel de kan-

tine al die jaren heeft gerund, kan niemand haar nadoen. Doordat we 

enkele tuinleden bereid hebben gevonden haar kantinetaken over te 

nemen, gaan er door andere inzichten ongetwijfeld dingen veranderen.  

 

 



 

 

 

 

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/. 
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Vervolg van blz. 1 

Ook verkopen we zelfgebakken appeltaart. Ook 

die appelpunten gaan met of zonder slagroom als 

warme broodjes over de toonbank! Net als ander 

heerlijk gebak van diverse kantinemedewerkers. 

Dit om het onze leden in de kantine naar de zin te 

maken, en mocht er een drempel zijn, deze te 

verlagen zodat u regelmatig de kantine gaat be-

zoeken. Wat is er nou gezelliger dan ’s morgens, 

voor u in uw tuin gaat werken, even een lekker 

bakkie koffie met een stuk gebak erbij bij ons 

komt nuttigen. U leert uw nieuwe en medetuinle-

den beter kennen en u kunt meteen het nieuws 

van de dag met elkaar doornemen. U begrijpt 

het… goed voor de sociale contacten! En, het 

komt ten goede aan onze vereniging. 

 

Kaarten in de winter 

Ook zijn we erg blij dat Wim en Bianca van Vloten 

zich bereid hebben verklaard om het kaarten in 

de winter te gaan verzorgen. Zij doen dit met de 

assistentie van Martha Kooijman, die op haar 

onnavolgbare wijze het radje weet te draaien. 

 

Algemene ledenvergadering 

De opkomst bij de algemene ledenvergadering liet 

wel wat te wensen over. Slechts dertig leden 

waren daarbij aanwezig. Het bestuur zou het op 

prijs stellen dat, indien u verhinderd bent, u dit 

van tevoren kenbaar maakt bij het secretariaat. 

Wel zo netjes! 

 

Penningmeester en Lief en Leed 

Door de leden is ook een nieuwe penningmeester 

gekozen, namelijk Peter van der Hoeven. Het 

bestuur is hier zeer content mee. Ook hem  

wensen we veel plezier en wijsheid toe! 

Na een aantal jaren van goede zorg voor het  

Lief en Leed in onze vereniging, heeft Emmy Ver-

steeg na de algemene ledenvergadering aan het 

bestuur kenbaar gemaakt daarmee te stoppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit houdt echter in dat, naast onze tuinwerk-

zaamheden, we ook nog onze bestuurs- en 

commissiewerkzaamheden hebben en daar 

gaat uiteraard heel veel tijd in zitten. En als dit 

door de overige leden wordt gewaardeerd dan 

kunnen we dit ook opbrengen. Daarom probe-

ren we hen er toe te bewegen ook iets voor de 

vereniging te doen. Kleine klusjes genoeg! Wel 

zijn er steeds meer leden bereid om ook mee te 

werken aan een goed draaiende vereniging. 

Iets dat we van harte toejuichen. 

Ook zijn er steeds meer leden bereid hun inzet 

te tonen, zoals het ad hoc schoonmaken van  

 

COMMISSIES 
Wij danken haar hartelijk voor haar inzet en de 

altijd weer prachtige zelfgemaakte kaarten in al 

die jaren. 

Voor Emmy in de plaats heeft zich inmiddels al 

een nieuwe kandidaat gemeld: Jolanda van der 

Hoeven. Wij wensen haar succes en de leden alle 

gezondheid, zodat Jolanda hopelijk alleen bij 

feestelijke gebeurtenissen ‘aan de bak’ hoeft. 

 

Nieuwe leden en donateurs 

We hebben er weer een aantal nieuwe leden bij 

van tuinen die te koop waren door opzeggingen 

en één door een royement. 

Ook hebben we er twee nieuwe donateurs bij. U 

ziet hun namen in de kolom hiernaast. 

 

Jubileum 

Dit jaar bestaan we 35 jaar! Zijn er leden die een 

mooi verhaal of  andere dingen weten te vertellen 

over de vorige vijfendertig verenigingsjaren? 

Vooral wetenswaardigheden uit het verleden 

vinden we aardig om te horen. Stuur uw verhaal 

in! Het is voor de nieuwe(re) generatie leuk om te 

weten hoe het er in het verleden in onze vereni-

ging aan toe ging. 

Er wordt u door het bestuur een brunch aangebo-

den op 26 augustus a.s. Vergeet niet het ant-

woordstrookje op tijd terug te mailen of in te 

inleveren! Het zou jammer zijn als u deze brunch 

misloopt. 

 

Mededelingenbord 

Ik wil u er met nadruk op wijzen het mededelin-

genbord te lezen dat achter het raam hangt naast 

de ingang van onze kantine. Tussentijdse noodza-

kelijke mededelingen, die te laat zijn voor plaat-

sing in Tuinkrabbels, worden daarop vermeld! 

Rest ons nog u een fijne zomer toe te wensen met 

veel tuinplezier! 

 

Namens de redactie, Beppie v.d. Burg 

 

 

 

 

 

ons clubhuis, het repareren van 

materialen die kapot of verou-

derd zijn, zoals de kraan in de 

hal en de spoelbak in het da-

mestoilet. Ook het gezellig aan-

zien geven van onze kantine  

werkt hieraan mee, zodoende zullen er (hopen 

we) meer mensen gebruik gaan maken van een 

kopje koffie met zelfgemaakte appeltaart of de 

zelfgemaakte gehaktballen. Zij smaken ouder-

wets lekker.  

We komen echter natuurlijk op onze tuin om 

van het mooie weer te genieten en om onze 

groenten en fruit te kweken. Erg veel mooi 

weer hebben we nog niet gehad, maar wie 

weet komt dit nog goed de komende maanden. 

Mijn medebestuursleden en ik wensen u dan 

ook een goede vakantieperiode toe. 

Theo Zuiderwijk 
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V A N   D E   V O O R Z I T T E R 

Inkoop, winkeltje 
en materiaalbeheer 
    Jan Scherpenzeel 
 
Bouw en taxatie 
    Aad Briedé 
    Bertus Kooijman 
    Theo Zuiderwijk     
 
Tuincontrole 
    Aad Briedé 
    Piet Boers 
    Wim Heijsteeg 
    Ruud Smit 
 
Onderhoud pomp 
    Gerard de Cock 
    Jan Scherpenzeel 

 
Lief en Leed 
    Jolanda v.d. Hoeven  
 
Kascontrole 
    Max Rijkschroeff 
    Emmy Versteegh 
 
Kantinebeheer 

Wim Heijsteeg 
 
Kantinemedewerkers 
    Riet Grünwald 
    Hans v.d. Burg  
    Peter v.d. Hoeven    
    Sylvia v.d. Hoeven 
    Thea Smit 
    Jane Engels 
    Patrick de Witte 
    Dirk Tork 
    Jolanda v.d. Hoeven   
    Hennie Verlind. 
 

 

Nieuwe donateurs 
         Mw. R. Grünwald 
         Dhr. R. Gérard 

Nieuwe tuinleden 
         Fam. E.F. Verwaal (122) 
         Dhr. R. de Vreede (79) 
         Dhr. P.A. de Witte (92) 
         Dhr. R. van Vloten (117) 

Bedankt als lid 
         Dhr. Krul (117) 
         Mw. R. Grünwald (92) 
         Dhr. A. Vrolijk (83) 

Geroyeerd als lid 

         Dhr. Borges da Silva (79) 

 

Het is nu hoogzomer (althans, dat zou het moeten zijn) en dat 

betekent vooral genieten, heerlijk zittend in het zonnetje. Laat 

de zomerse geuren en kleuren op u inwerken dat is het allerbe-

langrijkst. Na een goed verlopen Algemene Ledenvergadering 

zijn we als bestuur na vele jaren eindelijk compleet. Alle functies 

en alle commissies binnen het bestuur zijn vervuld. 
 

RECTIFICATIE 
  

In Tuinkrabbels nr. 2 staat 

op blz. 9 bij ‘Nieuwtjes en 

Weetjes’ dat ik het na zes-

tien jaar kantinebeheer 

en vier jaar (moet vijf jaar 

zijn) penningmeester te 

zijn geweest het wel wel-

letjes vind. Ik vond het 

niet welletjes. De echte 

reden dat ik stop is omdat 

ik zeer ontevreden ben 

met de nieuwe voorzitter.    

             Nel Briedé 
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W I J   Z I J N   G E S P E C I A L I S E E R D   I N : 

 
•   Complete verbouwingen•   Complete verbouwingen•   Complete verbouwingen•   Complete verbouwingen    
•   Spachtelputzen•   Spachtelputzen•   Spachtelputzen•   Spachtelputzen    
•   Lamineren•   Lamineren•   Lamineren•   Lamineren    
•   Tegelzetten•   Tegelzetten•   Tegelzetten•   Tegelzetten    
•   Loodgieten en Elektriciteit•   Loodgieten en Elektriciteit•   Loodgieten en Elektriciteit•   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 



door Wim Heijsteeg  

 

Bericht van verhindering werd ontvangen 

van zeven tuinleden en een brief is bin-

nengekomen met een vraag over de 

verrekening van het verzekeringsbedrag. 

Dit tuinlid was echter niet op de vergade-

ring aanwezig, dus zal de secretaris het 

antwoord per e-mail versturen. 

 

Commissies en ledenmutaties 

Jan Scherpenzeel heeft te kennen gege-

ven bij de taxatiecommissie te stoppen. 

Theo Zuiderwijk is door het bestuur aan 

de taxatiecommissie toegevoegd. Dit 

werd door de leden goedgekeurd. Ruud 

Smit wordt door het bestuur aan de tuin-

commissie toegevoegd en ook dit wordt 

goedgekeurd. 

Er is wederom een schouwing van de 

tuinen gedaan en sommige leden zijn 

aangeschreven om het benodigde onder-

houd te plegen. Eén lid werd geroyeerd 

na herhaaldelijke waarschuwingen, van-

wege het slechte onderhoud van de tuin.  

 

Werkbeurten 

Werkbeurten zoals die voorgesteld wor-

den in Tuinkrabbels werken blijkbaar niet 

bij onze vereniging. Er wordt voorgesteld 

dat er wanneer er een klus in het alge-

meen belang zich aandient er dan een 

uitvraag wordt gedaan onder de leden. 

Dit is ook zo met de laatste verenigings-

klussen gebeurd en het heeft goed ge-

werkt. Dit houdt wel in dat de omschrij-

ving van de werkbeurten in het Huishou-

delijk Reglement moet worden aange-

past. 

 

Tuinkrabbels en naw-gegevens 

Een compliment gaat naar de redactie 

van Tuinkrabbels. Zij hebben veel werk 

verzet en zij zijn er eveneens in geslaagd 

om het blad via de e-mail aan de leden 

toe te sturen. Hierbij een verzoek om 

stukjes te schrijven voor ons tuinblad. 

Een kopie van Tuinkrabbels is op het 

mededelingenbord van de kantine ge-

plaatst. 

Een verzoek van het bestuur aan de 

leden om veranderingen van adresge- 

gevens, e-mail of telefoon door te geven 

 

voor de begroting van de nieuwe pomp. 

Verder wordt de dechargeverlening van 

het bestuur goedgekeurd. 

 

Penningmeester 

Het aftreden van Nel Briedé als pen-

ningmeester is reeds bekend en Peter 

van der Hoeven wordt met zijn bereid-

verklaring door de vergadering aange-

nomen als nieuwe penningmeester. 

 

Kantine 

De kantinemedewerkers worden voor-

gesteld. Hans van den Burg zorgt voor 

de inkoop en de verkoop, Wim Heijs-

teeg wordt de beheerder en zorgt voor 

de financiële administratie en periodie-

ke overdracht daarvan aan de pen-

ningmeester. Er hebben zich acht men-

sen aangemeld als kantinemedewerker. 

Zij zullen in roulerende diensten steeds 

een ochtend of middag met Hans of 

Riet samenwerken. Er wordt voor zelf-

gemaakte gehaktballen en appeltaart 

gezorgd en iedereen is natuurlijk van 

harte welkom. Alle verdiensten komen 

ten goede van de vereniging. 

 

Rondvraag 

Er wordt waardering uitgesproken voor 

de vertrekkende medewerkers. Iemand 

vindt dat het bestuur moet opletten dat 

er niet met twee maten gemeten 

wordt. Een voorbeeld heeft hij niet.  

Op een vraag waarom de vertrekkende 

penningmeester geen cadeau heeft 

gekregen is verklaard dat haar een ca-

deaubon is overhandigd bij de afsluiting  

van het kaartseizoen. 

Jan Scherpenzeel heeft ge-

meld dat hij aan het eind 

van het jaar stopt met het 

kiemhutje. Wellicht dat er 

iemand van de leden dit wil 

overnemen. 

 

Hierna bedankt de voorzitter alle aan-

wezigen en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naschrift van de redactie: 

Dit verslag is een weergave van het 

secretarissverslag. Dat verslag wordt u 

t.z.t. toegezonden met de andere stuk-

ken voor de najaarsvergadering. 
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De Algemene Ledenvergadering had plaats in ons vereni-

gingsgebouw op 2 juni 2012. De voorzitter opent de verga-

dering om kwart voor elf. Een andere tijd dan normaal 

omdat er in de vorige Tuinkrabbels een verkeerde aan-

vangstijd was vermeld. Aanwezig waren dertig tuinleden. 

 

 

Als er een manier is  

om het beter te doen,  

vindt die dan. 

 

     (Thomas A. Edison) 

De Algemene Ledenvergadering 

aan het secretariaat of een briefje in de 

brievenbus in de hal te deponeren. 

 

Pompperikelen 

De pompinstallatie is sterk verouderd en 

geeft steeds meer reparatiekosten voor 

de vereniging. Om dit tegen te gaan 

wordt voorgesteld om een nieuwe pomp 

aan te schaffen en dan alleen voor onze 

eigen tuinvereniging. De kosten zullen 

ongeveer negenduizend euro zijn, waar-

bij we ook zelf weer veel werk moeten 

verzetten, zoals het graven van geulen 

en het aanleggen van leidingen enz.  

De voorzitter deelt mee dat er al met 

twee bedrijven contact is geweest om 

een offerte te krijgen. De bestaande 

pomp willen we dan verkopen aan ’t is 

altijd wat.  

Volgens Max Rijkschroeff is de pomp ons 

volledige eigendom, maar aan de hand 

van het aanwezige contract met ’t is 

altijd wat blijkt dat dit niet zo is. Er 

wordt een mandaat aan de leden ge-

vraagd en daarmee wordt ingestemd. 

 

AED-cursus 

De AED-vervolgcursus gaat weer van 

start en de kosten voor de herhalingscur- 

sus is ongeveer zestig euro. De ene helft 

komt voor rekening van de 

vereniging en de andere  

helft voor de cursist. Max  

Rijkschroeff weet een  

adres in Rijswijk die waar- 

schijnlijk goedkoper deze  

vervolglessen kan geven.  

Hij gaat hier verder over informeren en 

laat dit het bestuur later weten. 

 

Parkeren Uithofslaan 32 

Het bestuur verzoekt de leden bij het 

parkeren van auto’s bij huisnummer 32 

op te passen dat de uitrit voor de bewo-

ners vrij blijft. Parkeren bij huisnummer 

38 is niet toegestaan. 

 
Verslagen 

Het verslag van de Algemene Ledenver- 

gadering van 26 november 2011 wordt 

goedgekeurd evenals het jaarverslag van 

de penningmeester. Er moet echter nog 

wel een kostenpost worden gecreëerd 
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‘s Avonds vroeg naar bed want  

zondag ging het gebeuren, we  

gingen kennis maken met de Al- 

pe d’Huez. Na een goed ontbijt  

togen we naar de Alp. Helaas lie- 

ten de weergoden ons in de  

steek en kwam de regen met bak- 

ken uit de lucht. Gelukkig hield niets ons 

tegen, we moesten weten hoe het zou 

voelen. Na twee bochten had ik het niet 

meer, zo zwaar had ik het nog nooit ge-

had. Zes maanden voorbereiding met vele 

kilometers in Limburg en de Ardennen. 

Zelfs de Van Brienenoordbrug en de Hei-

nenoordtunnel werden gezien als oefen-

stof. Dit alles was niet te vergelijken met 

de Alpe d’ Huez. Na 3,5 uur was ik bijna 

boven en mijn teamgenoten kwamen 

alweer naar beneden. Ze hadden zelfs al 

gegeten en koffie gedronken. Op hun 

advies ben ik meegegaan naar beneden, 

onderweg mezelf afvragend of ik het 

allemaal wel zou redden woensdag, want 

dat was de grote dag. 

 

Woensdag, de grote dag 

De volgende twee dagen lekker gerust en 

genoten van het goede weer. Dinsdag 

vroeg naar bed, ik dacht dat ik heel de 

nacht wakker zou liggen, maar ik heb 

geslapen als een roos. 

"Woensdag de grote dag", na een goed 

ontbijt met muesli en pannenkoeken was 

het tijd om ons aan te kleden. Speciaal 

voor deze dag heb ik een shirt laten be-

drukken met de foto van mijn vader, hij 

zou mij helpen met deze beklimming. 

Aangekomen in het startdorp, begon het 

te regenen. Het kwam weer met bakken 

uit de lucht en we rilden van de kou. 
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de beleving. Na  

bocht 16 werd het 

iets vlakker, gemid- 

deld tien procent. Ook hier veel emotie 

en veel vrienden met een verhaal. Op 

naar bocht 10, hier had ik kaarsjes laten 

branden voor Aad (mijn overleden col-

lega) en Peter (de vader van een goede 

kennis). Daar aangekomen een moment 

stil gestaan en een traantje weggepinkt, 

het gaf me wederom kracht. Op naar de 

Hollandse bocht, bocht zeven.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hier had ik een kaarsje laten branden 

voor mijn vader. Hier kwamen de water-

landers echt los... 

 

Kom op, je kunt ‘t 

Na een foto weer opgestapt en verder 

gefietst richting het eindpunt. Onder-

weg duizenden mensen die me aanmoe-

digden en allemaal mijn naam scande-

rend: ‘Kom op Peter! Nog een klein 

stukje! Je kan het’! Ergens bij een bocht 

stonden onze begeleiders met water en 

voeding. Ik voelde me goed, tijd voor 

het laatste stuk. Al fietsend droomde ik 

van de finish. Ik zag mezelf al als Lance 

Armstrong over de lijn gaan. Bij bocht 3 

zag ik het niet meer zitten, ik keek om-

hoog en zag het dorp. Wat een eind 

omhoog nog, hoe ging ik dit doen? Een 

toeschouwer kwam naar me toe en zei, 

goed zo Peter, rust even wat en drink  

          Lees verder op blz. 8 

 

Het gevecht op de Alpe d’ HuZes  
Zaterdag 2 juni om 06.00 uur was het zover, nadat de bus vol geladen was met bood-

schappen en fietsen was het tijd om richting de Alpen af te reizen. Na elf uur rijden 

kwamen we aan bij ons chalet.   
Om 10.00 uur 

was de start, 

maar dit liep uit 

tot 10.20 waarna 

het startschot 

klonk. Daar gin-

gen we, richting  

de berg van 1800 meter hoog, 13.8 km 

klimmen met 21 bochten. 

We gingen dwars door het dorp waar 

honderden mensen ons aanmoedigden, 

emoties kwamen los, kippenvel kwam  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

spontaan op en totaal niet van de kou. 

Mensen riepen mijn naam, ik dacht hoe 

weten zij nu mijn naam? Later kwam ik 

erachter dat dit op mijn startbewijs 

stond. Het avontuur was begonnen. Op 

naar de eerste bocht.  Daar stonden 

honderden mensen. Het viel op dat ik 

deze bocht vrij soepel doorkwam. Op 

naar de tweede bocht. Ondertussen was 

het gestopt met regenen, en ben ik 

even gestopt en in gesprek geraakt met 

mensen die allemaal een verhaal had-

den waarom ze meededen. 

Dit gaf mij kracht en ik fietste weer rus-

tig verder. In bocht 18 stond een hoem-

papa band, hier was het een groot feest 

en weer kwam ik mensen tegen met 

een verhaal. Ik had het door, bij mij ging 

het niet om de prestatie maar om de  

 

Hooglanders en  

ooievaars in De Uithof 
 

Vier Schotse Hooglanders begrazen mo-

menteel het groengebied De Uithof.  

Wethouder Sander Dekker van Stadsbe-

heer heeft de dieren losgelaten in het 

vier hectare grote landschap vol bosjes, 

ruige plantengroei en waterpartijen. De 

behaarde runderen met hun grote ho-

rens gaan ervoor zorgen dat het gebied 

langs de oevers niet dichtgroeit met riet 

en dat de flora en fauna in het gebied 

gevarieerd blijft.  

Schotse Hooglanders hebben een vrien- 

delijk karakter en grazen in verschillende 

natuurgebieden in Nederland. Zo zijn er 

onlangs in het vernieuwde Westduinpark 

ook vier runderen losgelaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook een ooievaarsstelletje heeft het 

weidegebied in De Uithof verkend om 

hun (eventuele) jongen groot te bren-

gen. Hopelijk vinden zij het voedselaan-

bod en de nestelgelegenheid goed ge-

noeg om met een broedsel te starten.  

 



    

J.C.BeezemerJ.C.BeezemerJ.C.BeezemerJ.C.Beezemer    
    

Glazenwasserij & SchoonmaakbedrijfGlazenwasserij & SchoonmaakbedrijfGlazenwasserij & SchoonmaakbedrijfGlazenwasserij & Schoonmaakbedrijf    
 
 
 
•  glasbewassing   •  dakgoten schoonmaken 
 

•  periodieke schoonmaak  •  spinnen verwijderen 
 

•  graffiti verwijderen   •  schoonmaak van kantoren 

 
 

Van der Gaagstraat 23  Den Haag 
 

Tel. 06-14689681 
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Vervolg van blz. 7 

even iets. Nog een paar bochten, als ad-

vies gaf hij mee: “Fiets van bocht naar 

bocht.” Ik ben opgestapt, kreeg een zetje 

van hem en ben verder gefietst. Aange-

komen bij de laatste bocht stond bij een 

kroeg bovenaan een grote menigte alle 

fietsers aan te moedigen, zo ook mij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit gaf me vleugels en kracht. De pijn 

werd omgezet in energie en een grijns 

kwam op mijn gezicht. Ik was er bijna.  

Duizenden mensen stonden op ’t  laat- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stuk mij aan te moedigen, de finish was 

ste stuk mij aan te moedigen, de finish 

was in zicht. De rits van mijn shirt ging 

open en de foto van mijn vader kwam 

te voorschijn, we hadden het samen 

geflikt in 2 uur en 38 minuten.  

 

Emotie delen 

Eenmaal door de finishlijn stonden mijn 

collega’s te wachten om samen met mij 

de emotie te delen. Hierna als eerste 

mijn moeder gebeld en mijn vrouw. 

Hier kwam alles bij los, tranen, emo-

ties. Het gaf me weer genoeg kracht 

om die berg nog een keer te beklim-

men. Snel naar beneden. Dit duurde 45 

minuten omdat ik tussendoor bij de 

begeleiders iets ben gaan eten. Hier 

kwam ik Pieter Bas tegen die voor de 

derde keer naar boven ging en gaf als 

advies ga van bocht naar bocht. Ik ging 

door de start en op dezelfde manier 

weer naar boven. Bij iedere bocht weer 

in gesprek met mijn vrienden met hun 

eigen verhaal. Mijn collega’s waren al 

weer bijna boven, maar ik moest nog 

een stuk.  

Ik ging mijn hele lichaam voelen, maar 

iedere keer was er weer iemand die mijn 

naam noemde en dat gaf me weer 

kracht. Bij bocht 5 stonden Regis en 

René. Zij fietsten met mij mee naar 

bocht 4. Hier was het weer tijd om te 

rusten. Regis wilde nog een bocht met 

me meefietsen, maar ik wilde het op 

mijn eigen manier doen. Bij de laatste 

bocht stond Pieter  

Bas te wachten en  

de rest ging naar  

het dal. Hij praatte  

me naar de finish.  

Dit was een mooi  

moment en gaf mij 

genoeg kracht om  

de lijn te halen.  

Wederom met mijn 

vader over de finish- 

lijn, een mooi mo- 

ment. In 3 uur 8  

voor de tweede  

keer boven.  

Helaas zat er voor mij geen derde keer

  

 



meer in. De kracht was weg, maar een 

voldaan gevoel overheerste. Het avon-

tuur zat erop, de prestatie was geleverd, 

het streefbedrag van bijna 5000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door middel van elektriciteitsdraadjes met 

het hart verbonden is dit een apparaatje 

dat zorgt dat het hart geholpen wordt als 

het te langzaam of te vlug gaat. De ICD 

geeft zelfs zonodig een stroomstootje om 

het hart weer in het juiste ritme te krijgen. 

Als dit niet lukt zal uiteindelijk het appa-

raatje ook stoppen met die stroomstootjes. 

Logisch is dan dat, als de persoon in kwes-

tie onwel wordt, zodanig dat er een reani-

matiesetting ontstaat, dat je kunt aanne-

men dat het desbetreffende pacema-

ker/ICD-apparaat niet goed (meer) werkt. 

Met andere woorden, het apparaat kan de 

patiënt (lees: uw tuincollega / familielid / 

kennis) op dat moment niet meer helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat de doen 

Kijk, luister, voel of de patiënt reageert, 

schud zachtjes aan de schouder terwijl u dit 

doet. Let op een goede ademhaling,  

 

gehaald. Via deze weg wil ik dus ook 

iedereen bedanken die mij gesteund 

heeft, zowel financieel als mentaal. Op 

naar een welverdiende vakantie!           ■ 

Peter van der Hoeven 

 

 

 

door Hennie Verlind 
 

snurkend! raspend 

ademen is geen 

goede ademhaling! 

Roep om hulp en 

druk op de nood-

knop bij de AED, die  

in de hal van de kantine is gesitueerd. 

Bij twijfel pak de AED, het apparaat geeft 

instructies en onderzoekt zelf of er ge-

schokt moet worden of niet.  
 

Veilig een automatische externe defibrilla-

tor gebruiken: 
 

 •  benader veilig 

 •  controleer bewustzijn  

 •  roep hulp  

 •  open luchtweg  

 •  controleer ademhaling 

 •  laat 112 bellen en laat AED halen (of  

     indien je alleen bent: bel zelf 112 en   

     haal zelf de AED)  
  

 Als u het heeft, maak gebruik van uw APP 

op uw mobiele telefoon van de reanima-

tieraad en druk op de 112 balk, volg ver-

volgens de instructies bij “nu reanime-

ren”.  
  

 De ambulance kan gebruik maken van uw 

telefoon om u te lokaliseren. 

 •  start CPR: 30 hartmassages en 2  

     beademingen gedurende 2 minuten 

 •  activeer AED zodra aanwezig en volg  

  

     de gesproken instructies 

•  kleef één elektrode één handbreedte  

    onder de linkeroksel op de zijkant van  

    het lichaam 

•  kleef één elektrode onder het linker 

    sleutelbeen naast het borstbeen  

    (vermijd benige structuren, tepel,  

    kledij en geleidende voorwerpen:  

    piercing, beugel van een bh, …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plak de pad ongeveer vier vingers verwij-

derd van de pacemaker / ICD. 

Dit zodat de pad goed werkt en dat de 

instellingen van de pacemaker/ICD zo min 

mogelijk door de eventuele elektroshock 

verstoord worden. 

Meld aan de professionele hulpverleners 

dat de patiënt een elektroshock heeft 

gehad of niet, zodat later in het ziekenhuis 

door de pacemakertechnicus het apparaat 

kan worden nagekeken op de instellingen. 

 » Verder zou ik u willen vragen om eens  

    even stil te staan bij de instructiepos- 

    ter in de hal van de kantine bij de AED,  

    Zodat, als het nodig is, u direct kunt  

    handelen.  

 Uzelf of uw naaste kan u nodig hebben! 

» Download de app van de reanimatie- 

    raad op uw mobiele telefoon om u te  

    ondersteunen in deze moeilijke situa- 

    tie. Binnenkort zal weer een AED-cursus  

    gevolgd kunnen worden.  

 KOM EN DOE MEE! 

                          Lees verder op blz. 10 
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Het gebruik van de AED 
 
In onze laatste algemene ledenvergadering is gesproken over de 

AED en het gebruik bij mensen met een pacemaker of ICD. Dit zijn 

zoals u misschien wel weet apparaatjes die in het lichaam van een 

persoon zijn ingebracht. Meestal gelokaliseerd onder het linker-

sleutelbeen boven de borst, of in de buik. 

 

 

 

Nieuwtjes en Weetjes 
Wist u dat…? 

* er een nieuwe penningmeester gekozen is tijdens de ALV? 

* dit Peter van der Hoeven is? 

* wij als vereniging daar erg blij mee zijn? 

* onze vereniging dit jaar 35 jaar bestaat? 

* we dit niet ongemerkt voorbij willen laten gaan? 

* we dit gaan vieren met een gratis brunch voor onze leden? 

* dit ook geldt voor de ereleden, donateurs en adverteerders? 

* dit gaat gebeuren op zondag 26 augustus? 

* dit plaatsvindt in onze kantine?  

* u wel de antwoordstrook moet inleveren? 

* aan de bar in de kantine of mailen naar de e-mailadressen?  

* u dit moet doen voor 15 augustus i.v.m. inkopen? 

* u na deze datum niet meer kunt inschrijven en dus helaas   

    niet ingedeeld kunt worden? 

* we een nieuwe kantineploeg hebben? 

* we hier uiteraard ook erg blij mee zijn?  

* zij erg enthousiast zijn? 

 

De volgende Tuinkrabbels verschijnt begin september. 

 

* zij de kantine een gezellige opknapbeurt hebben gegeven?  

* u nu ook kunt poolbiljarten in de kantine? 

* dit biljart is geschonken door Peter van der Hoeven? 

* u nu ook darten en sjoelen in de kantine? 

* deze zijn geschonken door Dirk Tork en Jolanda v.d. Hoeven? 

* de huisgemaakte gehaktballen een groot succes zijn? 

* Beppie geen gehaktbal meer kan zien (laat staan eten)? 

* de zelfgemaakte appeltaart van Jolanda gretig aftrek vindt? 

* deze heerlijk is met een klodder slagroom? 

* dat Wim en Bianca van Vloten het kaarten gaan organiseren? 

* Martha het radje gaat draaien? 

* Jan Scherpenzeel eind van het jaar stopt met zijn kiemhutje? 

* hij dit sinds 1984, is 30 jaar! heeft gedaan? 

* we nu een vervanger voor hem zoeken? 

* dat dat niet zal meevallen? 

* Emmy Versteegh is gestopt met Lief en Leed? 

* we voor haar een vervangster hebben: Jolanda v.d. Hoeven? 

* zij ook mooie kaarten kan maken? 

 



Vervolg van blz. 8 

Het bestuur zou graag willen dat leden 

met een AED-training zich met een pasfo-

to willen melden bij Marijke de Hooge. 

Het is de bedoeling deze foto’s met tuin-

nummers bij het AED-apparaat in de hal 

van de kantine te hangen, zodat degene 

die ter plaatse is en niet bekend is met 

eerste hulp direct weet wie hij of zij moet 

waarschuwen, nadat eerst het alarm in  

  

Klussen geklaard 
 

De afgelopen tijd zijn er verschillende 

klussen gedaan die dringend om aan-

dacht vroegen. Zoals de stortbak in het 

damestoilet. Deze bleef al een tijdje 

doorlopen na het doortrekken. Na een 

aantal keren gerepareerd te zijn door 

onze klusman Aad Briedé, is er nu een 

nieuwe stortbak geplaatst door onze 

klusvrouw Marijke de Hooge. 

 

Ook het slot van de kantinedeur liet het 

afweten. Hier is een ander slot ingezet 

door dezelfde klusvrouw, Marijke. Te-

vens heeft zij een penslot aangebracht 

op de deur van de bestuurskamer. 

 

De kraan van de wastafel in het halletje 

moest worden vervangen. Wanneer je 

de kraan opendraaide draaide de hele 

kraan gezellig mee. Dit is inmiddels 

verholpen. Onze penningmeester Peter  

van der Hoeven heeft er een nieuwe 

kraan opgezet. In eerste instantie wilde 

hij een zwembadje maken van het hal- 

letje maar dat hebben we gelukkig kun-

nen voorkomen! 

 

De meerjaarlijkse controle van de 

 

 

Kaarten in de winter 
 

We hebben de volgende data genoteerd 

voor het winterkaarten in onze kantine. 

Schrijft u deze data in uw agenda? 

  

22-09-12       06-10-12       20-10-12    

03-11-12       17-11-12       01-12-12    

15-12-12       05-01-13       19-01-13    

02-02-13       16-02-13       02-03-13 

16-03-13       30-03-13       13-04-13   en 

27-04-13* niet voor het rooster. 

Aanvang 13.00 uur.   Kosten  € 13.50. 

 

Op 16 december a.s. organiseren we een 

kerstbingo. De aanvang is 12.30 uur. 

Aanmelden via b.vvloten@hotmail.com  

of tel. 0613398240  of op tuin 118 als we 

er zijn. Of in de kantine. 

werking is gezet.  

 

� Willen tuinleden die een ICD of Pace-

maker dragen dit z.s.m. melden bij de 

secretaris, Marijke de Hooge.  

� En tuinleden die de herhalingscursus 

AED in september willen volgen, kun-

nen zich voor 1 augustus a.s. aanmel-

den bij de secretaris, Marijke de 

Hooge. 

 

 

brandweer heeft onlangs plaatsgevon-

den en alle brandblusmiddelen in de 

kantine zijn door hen goedgekeurd. Dat 

was ook het geval na het bezoek van de 

elektricien die het elektra goedkeurend 

heeft geïnspecteerd. Weer wat klussen 

geklaard! 

Alle klusmannen en -vrouwen, hartelijk 

dank hiervoor! 

 

Webpagina 
 

Ons nieuwe tuinlid Rob van Vloten, in-

derdaad de zoon van Wim en Bianca, 

gaat voor ons een webpagina ontwer-

pen. Daarmee kan iedereen het wel en 

wee van onze vereniging volgen op 

internet. Ook kan men er allerlei dingen 

in vermelden wat betreft de vereniging. 

Ik ben niet zo thuis in deze materie 
maar alles wordt binnenkort haarfijn uit 

de doeken gedaan, zodat het voor 

iedereen begrijpelijk wordt. (Dus ook 

voor mij) 

Deze initiatieven worden door het be-

stuur van harte toegejuicht, dus heeft u  

leuke ideeën, laat het ons weten! 

 

   Beppie van den Burg 

 

 

Snoeien appelboom 
 

Omdat niet iedereen een top tuinder is, 

zullen er diverse handigheidjes zijn die 

niet iedereen in zijn vingers heeft. Bij 

mij is dat bijvoorbeeld het snoeien van 

mijn appel- en perenbomen. 

Het zou dus wel makkelijk zijn als er op  

 

Tuinen in de aanbieding 
 

Op dit moment heeft ATV Houtwijk de 

Noord een drietal tuinen met overname 

in diverse prijsklassen die nog te huur 

zijn. 

Voor alle informatie en bij geïnteres-

seerdheid hierover kunt u contact op-

nemen met de heer Bertus Kooijman. 

Verslag Creamiddag 
 

Zaterdag 9 juni was de laatste creamid-

dag! Het onderwerp was dakpannen ver-

sieren met servetten. De opkomst was 

redelijk en we begonnen om 13.00 uur. 

De dames waren al servetten aan het 

uitzoeken waar ze de dakpannen mee 

gingen beplakken. 

Voor een aantal dames was het nieuw en 

wisten ze niet hoe het moest, dus kregen 

ze hier uitleg over. 

Onder het genot van een hapje en een 

drankje waren de dames, Bianca en ikzelf 

actief en creatief bezig. Het was weer erg 

gezellig. 

Dames, het was weer een leuke gezellige 

creamiddag! Daarom willen wij langs deze 

weg alle deelnemende dames graag be-

danken.    

                           Bianca, Jolanda en Emmy 

 

De dames zijn, door teleurgestelde reac-

ties van tuinleden en in tegenstelling tot 

eerdere berichten, bereid door te gaan 

met af en toe een creamiddag te organise-

ren. Zij doen daarbij een oproep aan leden 

die hier interesse in hebben hun e-mail of 

telefoonnummer door te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

de tuin een lijst aanwezig is van mede-

tuinleden die bedreven zijn in onder 

andere het snoeien van fruitbomen, het 

krenten van druiven en al dat soort 

tuinonderhoud. 

Als u dus in een of meerdere handig-

heidjes bedreven bent en u bent gene-

gen uw medetuinders te helpen, geeft u 

dan op bij de redactie van Tuinkrabbels, 

zodat een dergelijke lijst kan worden 

aangelegd. U helpt hier uw minder- 

bedreven medetuinders mee. 

Ruud Smit 

 
 

 

 

 

 

 

Zijn telefoonnummer is 06-202.917.53. 

U kunt hem ook een e-mail sturen. 

Stuur die naar b.kooijman@casema.nl. 
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Interview in tien vragen met Jane Engels 

Wim Heijsteeg  
(tuin 81-82) 

 

Wil je jezelf voorstellen en wat doe je 

in het dagelijks leven? 

Zoals de kop al aangeeft is mijn naam 

Wim Heijsteeg. Ik huur twee tuinen bij 

Houtwijk de Noord, en wel de num-

mers 81 en 82. Ik ben getrouwd, heb 

drie kinderen en vier kleinkinderen en 

een hond, Balou. In het dagelijks leven 

ben ik gepensioneerd graficus en ik 

probeer mijn tijd momenteel met vrij-

willigerswerk te vullen. Dat lukt me 

aardig, want zo heb je een verenigings-

secretariaatschap beëindigd en zo 

weten ze je weer te vinden voor nieu-

we bestuurlijke en andere uitdagingen. 

 

Wanneer ben je op Houtwijk de Noord 

gekomen om te gaan tuinieren en wat 

heb je gedaan om de tuin naar je zin te 

krijgen? 

Ik ben in mei 2003 van onze tuinvere-

niging lid geworden. Omdat ik niet zo 

ver weg woon en elke dag met de 

hond door de Uithof dwaalde, liep ik 

ook wel eens over het hoofdpad. Van 

het een kwam het ander en voor ik het 

wist kon ik met wat vrienden en fami-

lie aan de slag om een tuinhuisje te 

plaatsen. De foto hieronder illustreert 

dat aardig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat was de drijfveer om te tuinieren? 

Tsja, dat is jeugdsentiment in optima 

forma. Op de basisschool, toen nog 

lagere school geheten, verdeelden ze 

schooltuintjes. Iedereen was arm, dus 

aan de slag en… zo zei m’n moeder ‘als 

er nog tuinen over zijn dan probeer je 

die ook te krijgen’. Het mooiste was 

met je vriendjes ‘paadjes trappen’ om 

met verwondering de gezaaide gewas-

sen te zien opkomen tot producten die 

ik voordien nog nooit gegeten had. 

Omdat de meeste kinderen het na de 

zomervakantie op onze schooltuin wel 

voor gezien hielden, kreeg ik de door 

mijn moeder gewenste beschikking 

over meerdere tuinen, waar de aard-

appelen en gezaaide bonen net oogst- 

rijp begonnen te worden. Met tassen 

vol kwam ik thuis. Een welkome aan-

vulling op de dagelijkse beperkte por-

ties voor ons, opgroeiende jongens. 

 

Heb je een groente-, sier- of een ge-

combineerde tuin en waarom?   

Beide! M’n eerste tuin, nummer 82, 

ligt dicht tegen de kantine. Dat heeft 

tot voordeel dat er in het voorjaar 

dagen zijn dat het op andere nog kale 

tuinen erg koud is, maar er bij ons net 

de wind overwaait en het in het voor-

jaars(ochtend)zonnetje al lekker toe-

ven is. Dus logischerwijze is dat meer 

een relaxtuin geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De andere tuin (nr. 81) die ik eind 

2004 heb overgenomen was aanvan-

kelijk geheel voor groenten e.d. inge-

richt met lage dubbele kas, maar, door 

schade aan de bodem en het bodem-

leven (aangericht door het graven ten 

behoeve van de riolering) is het nooit 

meer goed gekomen met de grond. 

Dus dan maar een deel sier- en een 

ander deel groenteteelt. Door rug-

klachten wordt echter het groente-

areaal steeds kleiner 
 

Wat vind je het leukst aan tuinieren en 

wat is je favoriete plant of gewas? 

De grondbewerking zouden ze voor 

rugpatiënten moeten afschaffen. Ook 

het hopeloos achter wild- en onkruid-

groei moeten aanlopen heeft nou niet 

bepaald mijn tuinliefde. Wat dan wel? 

Toch de rust denk ik. Nog geen halve 

kilometer van m’n huis aan de Lozer-

laan een heerlijk stukje ‘eigen’ grond. 

‘In de stad, en toch buiten, zoiets’, 

denk ik. 

 

Ik heb niet echt een voorliefde voor 

bepaalde planten. Omdat ik er te wei-

nig van af weet. Soms kom je planten 

tegen die door wortelstok of anders-

zins in de tuin zijn gaan woekeren. Ik 

heb dus niet zozeer een favoriete 

plant, maar meer mijn meest veraf-

schuwde plant, en dat is het bekende 

pispotje. Ook het zevenblad woekert  

er inmiddels lustig op los. En Joost 

mag weten waar die plant vandaan is  

 

gekomen? Ik heb ‘m niet geplant! Ik las 

ergens dat je dat blad in ieder geval 

nog kan eten. 

 

Zijn er nog bijzondere tuinwensen? 

Ach, alles reilt en zeilt zo’n beetje. Een 

praatje hier en daar. Zo nu en dan trak-

teer ik mezelf op een patatje of een 

broodje kroket. En als het soms wat 

later en donker wordt krijg ik gratis 

verlichting van de bewegingsmelder 

boven de kantinedeur. Het is dus zaak 

altijd heel stil te blijven zitten als ik ’s 

avonds gasten op mijn tuin heb.  

 

Heb je een goede tip die je met ons 

wilt delen? 

Oh, ik heb voor iedereen wel een tip, 

maar dat schrijf ik hier niet op.  
 

Is er een leuke tuinanekdote die je ons 

wil vertellen? 

Ik heb een ‘tamme’ merel op mijn tuin. 

Wellicht dat u dezelfde hebt, maar die 

van mij hipt tot op een meter afstand 

van me, kijkt me met een schuin kopje 

aan en verwacht dan ‘iets’. Dat iets is 

meestal iets eetbaars in de vorm van 

een wormpje. Gooi ik die naar haar toe 

(het is een moedermerel met jongen, 

denk ik) dan vliegt ze van schrik op. Als 

ik mezelf verwijder, haalt ze stiekem 

het wormpje op en voedert haar jon-

gen daarmee. Zo lief! Even later is ze 

weer terug voor een nieuwe portie.. 
 

Zijn er activiteiten die je doet voor de 

tuinvereniging? 

Ik heb de redactie van Tuinkrabbels, na 

de uitgave van hun eerste nummer van 

dit jaar (maart), aangeboden de op-

maak van het blad te doen. Aanvanke-

lijk waren de redacteuren wat schuw 

na het zien van een proefnummer. ‘Te 

professioneel’, vonden ze.  Het was het 

een of het ander ook voor onze adver-

teerders. Een leesbaar en boeiend blad 

is het geworden. Jammer dat de druk-

kosten zo hoog zijn en onze vereniging 

zo arm is, anders hadden we u graag 

een papieren versie verstrekt. Maar de 

e-mail is een goed alternatief. 

En van het een kwam het ander: de 

plaats voor financieel kantinebeheer-

der was vacant geworden en nu het 

bestuur wist wie ik was, werd ik ge-

vraagd dat er ook bij te doen. 
 

Bedankt dat we je mochten intervie-

wen! Aan wie wil je het ‘interviewstok-

je’ doorgeven? 

Er zijn nieuwe tuinleden op nummer 

122 gekomen. De oude tuin van Jan de 

Winter. Interessant welke 10 antwoor-

den dhr. en mevr. Verwaal geven.       ■ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

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 te Den Haag 
 
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. 
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