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in het nieuwe jaar kunnen plan-

nen, zodat dit meer dan één keer 

georganiseerd kan worden. Ik vond 

het een bijzonder geslaagde activi-

teit en zeer voor herhaling vat-

baar.  

 

Na deze middag en avond van 

feestelijkheden gaat natuurlijk het 

normale tuinleven weer verder. 

Dat houdt in:  

-  het bijhouden van het onkruid- 

   gehalte in je tuin  

-  het al dan niet oogsten van het- 

   geen verbouwd is   

-  het eventueel te zaaien of te  

   planten winterspul 

-  en het verder winterklaar maken  

   van de tuin. 

Door het nog steeds zachte weer 

blijft behalve het onkruid ook het 

gras doorgroeien, dus moet ook dit 

zolang de winterrust nog niet is 

ingetreden gemaaid worden. He-

laas gaf ook de tweede kaartmid-

dag geen volle bak te zien, het is 

voor hen die deze kaartmiddagen  

organiseren weinig motiverend om 

 

Zoals jullie ongetwijfeld verderop in 

ons blad zullen kunnen lezen, is de 

jaarlijkse barbecue een doorslaand 

succes geworden. Waarschijnlijk 

door een nog voortdurende vakan-

tie van enkelen, was het wel een 

wat minder bezochte opening van 

het kaartseizoen.  

Daarna, als start van de verwachte 

eterij, een door de vicevoorzitter 

Andre Rietvelt uitgesproken ‘rede-

voering’. Hij rukte daarin een stukje 

verenigingsgeschiedenis uit de ver-

getelheid van Houtwijk-de-Noord-

figuren van naam en faam. Vervol-

gens werd door Jan Scherpenzeel 

het vernieuwde kantineterras offi-

cieel geopend en naam gegeven. 

Ook werd door Jan een nieuwe plat-

tegrond onthuld voor bij de ingang 

van ons tuincomplex.  

 

Hierna konden de deelnemers aan 

de verenigingsorgie hun vleesbakje 

ophalen om te trachten dat zonder 

verbranden en dus eetbaar op hun 

bord te krijgen. Omdat ik mij had 

ingezet voor het opredderen van de 

etensresten, had ik goed zicht op 

het ongenuttigde overschot. Ik kan 

u melden dat vrijwel iedereen net-

jes zijn bordje had leeggegeten. Wij, 

als bestuur, zijn dan ook van mening  

dat we een dergelijk festijn al vroeg 

 

KORTE INHOUD  

‘Vaker barbecue per jaar’  

Mijnheer de Voorzitter…          door Ruud Smit COMMISSIES  

 
Inkoop, winkeltje              
en materiaalbeheer 
 

    Jan Scherpenzeel 
 

Bouw en taxatie 
 

    André Rietvelt 
    Jan Scherpenzeel 
    Wim van Vloten 
 

Tuincontrole 
 

    Theo Zuiderwijk 
    Piet Boers 
    Wim Heijsteeg 
 

Onderhoud pomp 
 

    Gerard de Cock 
    Jan Scherpenzeel 

 

Lief en Leed 
 

    Jolanda v.d. Hoeven  
 

Kascontrole 
 

    André Rietvelt 
    Jan de Vreeden  
    Roos Sies (res.) 
 

Kantinebeheer 
 

Ruud Smit 
 

Activiteiten 
 

    Bianca en Wim van Vloten 

Om te voorkomen dat ik weer te laat ben voor de Tuinkrabbels van eind 

oktober, begin ik vandaag 14 september, al met mijn bericht ‘van de voor-

zitter’. 

een teruggang in het aantal 

deelnemers te moeten con-

stateren.  
 

Ik hoop dan ook dat dit een 

aanloopgebeuren is en dat 

de komende kaartdagen er 

weer een gezellig aantal 

kaarters aanwezig zal zijn.  
 

Tot ziens maar weer. 

Ruud Smit 
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Zaterdag 13 september 2014 
 
Onze jaarlijkse barbecue is, als ik dit 

schrijf, al weer achter de rug. Twee maal 

heeft er een oproep in de vorm van een 

advertentie in onze Tuinkrabbels ge-

staan. Ook bijna alle ruiten van ons 

verenigingsgebouw waren met deze 

oproep beplakt. Je kunt dan ook niet 

zeggen dat je van ‘niets’ wist. Het be-

stuur heeft er alles aan gedaan om 

iedereen te bereiken. 

 

Gelukkig wisten zo’n veertig tuinders 

met hun aanhang het terras naast de 

kantine wel te vinden. Een drietal bar-

becues stonden rond drie uur al klaar 

om te worden aangestoken. De eerste 

middag van het winterseizoen zaterdag-

kaarten was nog niet afgelopen, of en-

kele gasten namen alvast de gezellig 

geplaatste stoelen in of stonden gezellig 

te kouten aan de statafels. De eerste 

drankjes moesten natuurlijk wel worden 

afgerekend. De penningmeester is wel 

goed maar niet gek! 

 
Tegen vier uur waren de kooltjes aange-

stoken en stond Jan Scherpenzeel dapper 

te wapperen om het vuur aan te wakke-

ren. Gezellig even klessebessen met el-

kaar met nieuwe kennismakingen van 

toen nog onbekende tuinleden. Leuk dat 

zij erbij waren.  

Je zou kunnen stellen dat er toch niet 

meer dan veertig mensen op het terras 

zouden passen. Dat is deels waar, maar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toen we dertig jaar bestonden, waren er 

zoveel deelnemers aan de barbecue dat 

ook het pad voor de kantine heel gezellig 

was ingericht en het dubbele aantal van 

nu een plaatsje voor het roosteren van 

hun vleesvoorraad konden bemachtigen.  

Maar aan het schroeien van ons vlees zijn 

we nog niet, want eerst wordt André 

Rietvelt door Peter van der Hoeven aan-

gekondigd. 

André had wat te melden over een be-

stuursbesluit waar ze nogal geheimzinnig 

over deden en dat nu letterlijk ‘uit de 

doeken’ zou worden gedaan. Het had iets 

met herkenbaarheid van de paden te 

maken. De tuinpaden krijgen binnenkort 

allemaal een naam. Bij onze buren van  ’t 

Is Altijd Wat zijn de paden genoemd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naar tuinproducten, zoals Alicante, of 

Goudreinet. Bij Houtwijk de Noord zul-

len de paden (gescheiden door de J. 

Heupinklaan) alle worden voorzien van 

de naam van oud-bestuurders en oud-

vrijwilligers. Jammer genoeg zijn velen 

ons, soms al langere tijd, ontvallen. 

Maar aan het gemeentelijk gebruik om 

enkel overleden BN-ers een straatnaam 

te geven, heeft het bestuur besloten 

ook de levenden een eigen straat te 

gunnen. Al deze namen staan op blz. 3 

vermeld. Ook wordt aangegeven welke 

tuinnummers daaronder vallen. 

 
Jammer natuurlijk dat alleen Jan Scher-

penzeel bij deze onthulling aanwezig 

was. Jan mocht daarom ook de tweede 

onthulling verrichten, namelijk het 

nieuwe bord bij de hoofdingang. Zoals 

hierboven bijna is te zien, is ook dat 

bord gewijzigd. De tuinfoto in de lin-

kerbovenhoek is vervangen door ons 

tuinlogo en alle padnamen zijn op het 

bord aangegeven.  

 

De barbecue 

Na al deze onthullingen werd het tijd  

 

J. Scherpenzeelplein onthuld 
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om de barbecues te gaan gebruiken. De 

deelnemers aan dit festijn werden uit-

genodigd om in de kantine hun bordje 

met vlees op te halen, aangevuld met 

een consumptiebon voor een ‘gratis’ 

drankje. De pakketten waren rijkelijk 

voorzien van verschillende vleessoor-

ten. De slager, waar de organisatie dit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlees heeft besteld, verdient een warme 

douche. Een gruwel natuurlijk voor onze 

vegetarische en veganistische medetui-

niers. Maar die waren er dan ook niet. 

Zo tegen acht uur had iedereen zijn 

buikje wel vol.  

 

Dank aan de organisatie en dank aan de 

afwassers, de bouwers en sjouwers. Het 

was een ‘heerlijk’ avondje. 

Zie de website voor meer bbq-foto’s. 

Wim Heijsteeg 

 

Padenbenaming 

met nummering 
 

J. Heupinklaan  Hoofdpad 

(oprichter atv Houtwijk de Noord) 

H.G. Lakermanpad   49 t/m   51 

A. Bronsteynpad      52 t/m   54 

F.Th. v.d. Hoevenpad   58 t/m   63 

G. de Cockpad    55 t/m   66 

B. Kooijmanpad    70 t/m   75 

J. Scherpenzeelplein ‘t Winkeltje 

M.O. Rijkschroeffpad 106 t/m 111 

C.M.A. Wubbenpad   67 t/m   78 

Fam. de Vassypad   82 t/m   85 

J. Breurpad    79 t/m   90 

G.M. Middendorppad   95 t/m   99 

H. Baarspad    91 t/m 102 

Fam. Grünwaldpad       Uitgang 

M.C. v.d. Lindepad 103 t/m 114 

Fam. Briedépad  115 t/m 126 

J. de Winterpad  118 t/m 123 

 

 

 

K E R S T   C R E A M I D D A G 
 

Op zaterdagmiddag 29 november a.s. organiseert Bianca van Vloten, 

bij voldoende belangstelling, weer de jaarlijkse Kerst Creamiddag in 

ons verenigingsgebouw. Alle tuinleden zijn daarbij van harte uitge-

nodigd om hun creativiteit nu eens niet op de tuingrond, maar op 

andere creaties te richten.  

Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Voor € 5,00 heeft u een heel 

gezellige middag met collega knutselaars. De creamiddag start om 

13.00 uur en is omstreeks 16.00 uur weer afgelopen. 

KOMT ALLEN! 
 

Inlichtingen en inschrijvingen bij Bianca van Vloten. E-mail: b.vvloten@hotmail.com of telefonisch 06-133.982.40.  
 

2 9   N O V E M B E R   2 0 1 4  
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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! 

 

Mogen wij u een Rondje aanbieden? 
 

 

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 



 

  

Dilemma’s: teeltplan in de knel 

Afgelopen winter een mooi teeltplan 

gemaakt. Maar in de praktijk kom ik toch 

een paar haken en ogen tegen. Wat is 

het geval? Bij de start van het seizoen, 

naar mijn idee mooi op tijd, volgens plan 

tuinbonen, doperwten en peultjes ge-

plant. Met de bedoeling deze op te laten 

volgen door blad- en sluitkolen en blad-

groenten. 

Tuinbonen, doperwten en peultjes heb-

ben het echter zo naar hun zin, dat zij 

blijven groeien en bloeien. Dit geldt ook 

voor de suikererwten die ik dit jaar voor 

het eerst heb geplant. Ik kan blijven 

oogsten. Uiteraard ben ik daar zeer con-

tent mee. Maar ….  de voorgezaaide 

koolplantjes zijn inmiddels zo ver dat zij 

geplant moeten worden. Een wissel van 

de wacht is er echter nog niet bij. Aan-

gezien mij van verschillende kanten met 

klem wordt verzekerd dat de koolplan-

ten voor de langste dag moeten worden 

uitgezet, word ik er een tikje 

onrustig onder. Wat te doen. 

Nog producerende planten  

naar de composthoop ver- 

wijzen ten gunste van hun  

geplande opvolgers (dat vind ik tamelijk 

ondankbaar) of het erop wagen en nog 

even wachten met het planten? 

Ik besluit tot het laatste. Uiteindelijk 

hebben de peulvruchten na bewezen 

diensten plaats moeten maken voor 

kool- en bladgroenten. Deze groeien 

voorspoedig alsof zij de verloren tijd 

willen inhalen. De sluitkolen, vol in het 

blad, ontwikkelen echter nog weinig 

kool in het hart.  

Gaat dit, het is inmiddels september, 

nog gebeuren of wordt het witte en 

rode kool van de groenteman?  

 

Knoflook dit jaar klein maar fijn 

In mijn eerste jaar als moestuinier was ik 

vorig jaar verrast door de opbrengst van 

Ervaringen van een beginnende moestuinier (11)                Door Mildred Steevensz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De zomer is voorbij en het tuinseizoen loopt op zijn eind. Voor mij een reden om de 

balans op te maken. Hoe is het afgelopen jaar gegaan wat zijn de successen en wat 

de missers. En natuurlijk blijven we genieten van het tuinieren. Want het seizoen is 

nog niet helemaal ten einde, alleen kunnen we het iets rustiger aan doen. 
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Mijn moestuin en ik 

de in het vroege voorjaar gepote knof-

look: mooie grote bollen!  

Dit succes smaakt naar meer. Daarom in 

het najaar, op het eind van het vorig 

tuinseizoen, in tuincentra op zoek ge-

gaan naar knoflook. Niet in voorraad, 

pas in het voorjaar weer, was de bood-

schap. Wel vreemd vind ik, als je be 

denkt dat knoflook in het najaar moet 

worden gepoot om zo een koude peri-

ode te kunnen ondergaan, net als de 

bloembollen. Daarom op naar de 

groenteman, waar ik tegen een zacht 

prijsje bezitter wordt van een grote zak 

knoflook. Uit elkaar gepeuterd en teen  

voor teen in de grond gestopt in iets 

verhoogde rijtjes. In het voorjaar bij een 

supermarkt ook nog eens knoflook voor 

de teelt  gekocht en die ook weer ge-

poot.  De eerder geplante knoflookteen-

tjes steken inmiddels hun groene spriet-

jes al een eindje boven de grond. Dit 

wordt een vergelijkend onderzoekje. 

Resultaat: de op verschillende momen-

ten gepote knoflook is vrijwel tegelijker-

tijd oogstrijp! De in het najaar uitgezette 

teentjes hebben iets grotere bollen 

gemaakt dan die van het voorjaar.  Waar 

ik me over verbaas is dat alle bollen wel 

kleiner zijn uitgevallen dan bij de vorige 

oogst. Misschien was de afgelopen win-

ter niet koud genoeg. Wie zal het zeg-

gen.             Lees verder blz. 7 
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Vervolg van blz. 5 

Elk jaar kan het dus anders zijn, blijkt nu. 

Maar de knoflook smaakt er niet minder 

om.   

 

Beurtjaar  

Dat het elk jaar anders kan zijn laat ook 

de oude appelboom zien. Ik ben erg blij 

met de boom.  Met zijn knoestige stam 

bepaalt hij de sfeer in de tuin. Allerhan-

de insecten bezoeken hem graag. Vogel-

tjes strijken er neer en zingen hun liedje. 

Vorig jaar verraste hij mij in de lente met 

een wolk aan bloesems. Het was een 

prachtig plaatje. Daar bleef het niet bij. 

De bloesems verdwenen, maar er ont- 

wikkelden zich talloze vruchtjes die uit-

groeiden tot mooie èn lekkere appeltjes.  

Dit voorjaar echter bloeide hij nauwe-

lijks. En de weinige vruchtjes die er ver-

volgens ontstonden, vielen er voortijdig  

af. Ik spreek mijn bezorgdheid uit, maar 

 

Koken met Mildred 
door Mildred Steevensz 

 

Perenflensjes met chocoladesaus  

6 personen 

 

Een mooi dessert ter afsluiting van een fees-

telijk etentje of zo maar. De flensjes kunnen 

van te voren worden gemaakt en tot gebruik 

worden ingevroren.  

 

Ingrediënten flensjesbeslag 

125 gr. bloem; 1 ei; 300 ml halfv. melk; 1 el 

zonnebloemolie voor het bakken.  

 

Ingrediënten vulling 

125 gr. kwark; 3 el gemalen amandelen; 1 el 

fijne suiker; ¼ tl amandelextract; 5 rijpe 

peren; citroensap; poedersuiker. 

 

Ingrediënten chocoladesaus 

125 gr. pure chocolade (cacaogehalte 70 % 

of meer); 2 el fijne kristalsuiker. 

 

Bereiding flensjes 

- verwarm de oven voor op 200 gr C. 

- doe de ingrediënten voor de flensjes behal-

ve de zonnebloemolie in een kom en klop 

deze met een mixer tot een glad beslag 

- giet het beslag in een kan en laat het 30 

minuten rusten 

- bak 12 flensjes in een kleine koekenpan 

(doorsnee 15 cm) en stapel ze op een bord, 

van elkaar gescheiden door vetvrij bakpapier 

- zet ze tot gebruik weg.  

 

Bereiding vulling 

- Meng de kwark, amandelen, suiker en 

amandelextract goed dooreen in ‘n kom 

- schil de peren en snijd 4 peren in kleine 

blokjes en 1 peer in mooie plakjes en be-

sprenkel ze met citroensap tegen verkleuring 

- Schep 1 eetlepel van de vulling op een  

 

er een massa bonen. Er is zelfs nog een 

bescheiden naoogst.  

Het bed met de plukbloemen is één 

kleurenspektakel. De warmgele zonne-

bloemen, toch echt geen kleine jon-

gens, verdwijnen achter een zee van de 

verrassend hoog opgaande roze bloe-

men van de cosmea. De zinnia’s bloeien 

in vele tinten roze. Bijen, hommels en 

andere insecten vliegen er af en aan. 

Daarbij bezoeken zij ook de bloemen 

van de doorgeschoten paksoi in het bed 

ernaast. Hier wordt een mens toch erg 

blij van? Hopelijk laten de kolen zich 

uiteindelijk ook van hun beste kant 

zien. 

 

Maar voor mij kan dit tuinseizoen nu al 

niet meer stuk! Ben benieuwd naar het 

staartje ervan. 

 

Mildred 
 

 

water zachtjes op tot de chocolade is ge-

smolten en de suiker is opgelost 

- laat het mengsel sudderen tot een smeuï-

ge saus. 

 

Serveren 

- leg per persoon twee flensjes op een bord 

- giet er de chocoladesaus over 

- schik de perenplakjes er mooi omheen en 

serveer direct. 

 

Genieten! 

Mildred 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zo’n goed onderhouden tuin met prima 

en luchtige tuingrond als ik al had.  Ook 

had deze tuin nog een kasje en een 

twaalfruiter van grote omvang. 

Ik kende de heer Spaans nog van zijn 

tijd als conciërge op de school van mijn 

jongste dochter. Na overleg met Bertus 

Kooijman en na betaling van de ge-

vraagde overnamesom kon ik me 

‘grootgrondbezitter’ voelen. Wel met 

de restrictie dat er in oktober 2003 

begonnen zou worden met de aanleg 

van een riolering en een drinkwaterlei-

ding. Dat voorbehoud gold ook voor 

tuin 81, die eveneens aan het hoofdpad 
 

         Lees verder op blz. 10 

buurman R. probeert mij gerust te stellen 

met de boodschap dat dit verschijnsel 

normaal is. De boom heeft een beurtjaar. 

Ik hoop van harte dat dit zo is en de 

boom niet ziek is. Komend voorjaar zal ik 

het merken. 

 

Overvloed 

De aardbeien lieten zich dit jaar van hun 

beste kant zien.  Zowel in de lente als in 

de zomer heb ik heel veel grote zoete 

aardbeien geoogst. Zelfs in de late zomer 

kan ik tijdens de werkzaamheden af en 

toe nog een aardbeitje snoepen. 

Uit de tuin van de buurman heb ik lekker 

zoete pruimen en rode bessen mogen 

plukken. 

Aan de jonge appelbomen, die ik vorig jaar 

heb geplant, hangen dikke glanzende 

appels. Ook de stokbonen hebben er zin 

in. Is er voor ik met vakantie ga nog 

niets te plukken, bij terugkomst hangt 
 

 

kwart van elk flensje en schep er een lepel 

perenblokjes op 

- vouw elk flensje twee keer dubbel zodat er 

een driehoek ontstaat en de vulling omsloten 

is en leg ze op een ingevette bakplaat, be-

strooi ze met poedersuiker en bak ze 8 tot   10 

minuten in de oven  

- leg ze op een ingevette bakplaat, bestrooi ze 

met poedersuiker en bak ze 8 tot 10 minuten 

in de oven 

 

Bereiding chocoladesaus 

- warm de chocolade, suiker en 5 eetlepels 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuin 82 was klaar voor de winter en het 

zag er allemaal relaxed uit. Voor € 850 

zou ik eigenaar kunnen worden van net  

 
Tuin 82/81, zoals die winter 2004 werden verwoest. 

 

 

 

 

 

In het vorige nummer van Tuinkrabbels maakte u kennis met mijn tuingeschiedenis bij 

atv Houtwijk de Noord. Zomer 2003 was warm en prima om met een volkstuin te be-

ginnen. Een huisje en goede tuingrond, wat wil een mens nog meer. Een tweede tuin 

misschien? De tuin tegenover mij op nummer 81 zou per 1 januari 2004 vrijkomen, 

want dhr. Spaans voelde zich te oud om nog langer zwaar grondwerk te verrichten.  

 

Een bewogen tuingeschiedenis 
2                 

Een heel ander verhaal van een beginnend moestuinier 

Voorjaarstuin als grondopslag 
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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 
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gewas tegen duiven en ha-

zen.”  

 

Je hebt nauwelijks paden, valt 

me op 

“Klopt. Alleen buiten langs. 

Van daar kan ik er van alle 

kanten bij tijdens het schoffe-

len.” 

 

Ik krijg sterk de indruk dat je 

vaker met dit bijltje hebt ge-

hakt. Hoe ben je aan je kennis 

en ervaring met (moes)tuinie- 

ren gekomen? 

“Ik heb het van kinds af aan meegekregen. 

Ik kom uit een gezin met dertien kinderen. 

Mijn vader tuinierde graag. Misschien was 

het hebben van een moestuin ook wel een 

manier om aan groenten te komen voor 

zo’n groot gezin.  

Ik weet nog dat als we snijbonen aten er 

eerst een enorme berg moest worden 

kleingemaakt. Dat gebeurde met zo’n snij-

bonenmolentje. Als kind mochten we dan 

wel eens helpen. Ook de opleiding heeft 

bijgedragen aan de kennis en ervaring. Zo 

groeide je in het ‘vak ‘.” 

 

Hoe ben je hier begonnen? Kwam je daar-

bij nog voor verrassingen te staan? 

“Ik ben begonnen met oud witgoed af te 

voeren. Er stond een oude vrieskist die als 

compostbak was gebruikt. Daarna heb ik 

de grond omgespit en fijngemaakt. Daarbij 

kwam ik geen rommel tegen. De grond was 

schoon. Vervolgens heb ik de indeling gere-

aliseerd. Samen met H.S. heb ik een frees-

machine gekocht om grond ‘kort’ (fijn) te 

maken. Ik vind het wel vreselijke grond om 

te bewerken. Het is apenklei. Hij plakt ver-

schrikkelijk.” 

 

Je tuin staat vol. Geen kaal stukje te zien. 

Hoe krijg je dit zo?   

“Mijn uitgangspunt is twee teelten per jaar. 

Het aanhouden van de zaaikalender is 

daarbij heel belangrijk: wanneer moet wat 

worden (voor)gezaaid of geplant.  

Ik begin met de koude teelt, dus dat wat 

weinig warmte nodig heeft, zoals spitskool, 

bloemkool, andijvie en sla. Belangrijk is om 

grote planten bij de kweker te kopen. Ook 

vraag ik mezelf af wat er twee keer kan 

worden geteeld. Een voorbeeld is paksoi en 

knolvenkel. Na de bladgroenten volgen bij 

mij de boontjes. Ook van belang is het heb-

ben van de juiste rassen voor de winter-

teelt. Een goed adres is firma Grootschol-

ten in Naaldwijk. Jan S. weet die wel. 

Mijn visie is dat je stikstofminnende ge-

wassen moet laten opvolgen door vlinder-

bloemigen. De laatste zijn stikstofmakers. 

Wisselteelt is belangrijk. Overigens geldt 

dit niet voor tomaten mits er geen knol of 

kurk aan de wortels zit.” 

Wim is nog maar kort, sinds dit voorjaar, lid van de ver-

eniging. Hij oefent zijn hobby uit op tuin nummer 110. 

Hij is er voortvarend aan de slag gegaan en dat is te 

zien. Elk stukje van de tuin heeft hij benut. Geen kaal 

stukje grond te zien. Op de dag van het interview is hij 

samen met zijn vrouw Lenie en tuinlid H.S. druk bezig 

zijn tuinhuis te verfraaien en te verbeteren. Een bijzon-

der enthousiaste tuinier is de indruk. We maken kennis 

met dit nieuwe tuinlid.  

MILDRED IN GESPREK MET … 

Wim Rolff 

Even ter kennismaking. Wat is je achter-

grond en wat doe je in het dagelijks leven. 

“Ik ben Wim Rolff, ben vader van twee 

dochters en opa van een kleindochter en 

twee kleizoons. Ik heb de opleiding Lagere 

Tuinbouwschool gedaan. Na mijn opleiding 

heb ik eerst twee jaar bij het aannemers-

bedrijf van mijn vader gewerkt. Daarna heb 

ik samen met mijn broer een aannemers-

bedrijf gehad. Wij hadden opdrachten door 

heel Nederland, maar ook in Frankrijk. Nu 

geniet ik van mijn pensioen. Ik heb twintig 

jaar in Zeeland in een boerderij met 9000 

m
2
 grond erbij gewoond. Ik ben geboren in 

Naaldwijk en ben er sinds een klein jaar 

weer woonachtig. Ik heb aan duiksport ge-

daan, maar ben er twee jaar geleden mee 

gestopt na de verdrinking van een vriend. 

Tuinieren is mijn passie.”  

 

Hoe en waarom ben je lid geworden van  

Houtwijk de Noord? 

“Met mijn vrouw Leni was ik op de fiets op 

weg naar de Haagse markt. Wij fietsen 

graag leuke routes. Per toeval kwamen we 

langs dit volkstuinencomplex, waar we Th. 

Z. en A.B. tegenkwamen. Op de vraag of er 

tuinen te koop waren kregen we een be-

vestigend antwoord. Ik wilde even bedenk-

tijd en zou na het bezoek aan de markt 

terugkomen met mijn besluit. Op aandrin-

gen van Leni, zij dacht dat ik het wel leuk 

zou vinden, heb ik  de nog enige beschikba-

re tuin genomen.” 

 

In korte tijd heeft jouw stukje grond een 

metamorfose ondergaan. Wat was je uit-

gangspunt bij de aanleg?  

“Mijn broer zei van deze tuin dat ik de 

Nederlandse Heide Maatschappij wel kon 

inschakelen, zo’n woestenij was het. Ik wil-

de op dit stukje grond groenten gaan telen. 

Voor ook nog bloemen vind ik het te klein.  

Ik ben uitgegaan van de bestaande indeling. 

Wel heb ik op het voormalige grasveldje 

een terrasje aangelegd. Vervolgens heb ik 

veel plat glas ( zes eenruiters) gemaakt met 

glas wat ik heb kunnen overnemen van de 

vereniging. 

Daarnaast heb ik demontabele gazen pane-

len gemaakt, waarmee ik een soort kooien 

in elkaar kan zetten ter bescherming van  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doe je om het gewas er zo goed uit 

te laten zien?     

“Nou, eerlijk gezegd groeit nu niet alles 

naar mijn zin. H.S. en ik hebben op het-

zelfde moment dezelfde planten in de 

grond gezet. Bij hem staan ze er veel  

beter bij. De oorzaak ligt in de bemes-

tingshuishouding, die is hier nog niet op  

orde. De grond is totaal verarmd en 

moet in fases weer worden verrijkt. Bij  

Welkoop in De Lier heb ik gratis grond-

monsters laten onderzoeken.  

De eerste stap is het verbeteren van de 

zuurgraad met landbouwkalk. Bij gebrek 

aan compost heb ik vervolgens koe-

mestkorrels en een beetje kunstmest  

gestrooid. Als er eigen compost is (Wim 

noemt dit ‘ruig’ M.S.) gaat dat er in de  

winter op. Voordat de winter aanbreekt 

spit ik alles om, zodat tijdens een vorst- 

periode de kluiten kunnen kapot vrie-

zen. Ik gebruik liever geen bestrijdings-

middelen. Alleen bij de aardappelen 

gebruik ik een middel tegen de aardap-

pelziekte. Die verspreidt zich door mid-

del van schimmelsporen. 

 

Je houdt van een praatje en wat gezel-

ligheid lijkt mij. Wat betekent het  lid-

maatschap voor jou. Wat hoop je bin-

nen de vereniging te vinden? 

“Zoals ik al vertelde kom ik uit een groot 

gezin. Ik ben gewend aan gezelligheid 

en sociaal contact. Maar ik houd ook 

van op m’n eentje te zitten. Mijn uit-

gangspunt is lekker buiten kunnen zit-

ten en buiten bezig kunnen zijn. Het 

deelnemen aan de BBQ was ook leuk.” 

 

Heb je nuttige tips voor ons om de 

gewassen gezond en sterk te laten 

ontwikkelen en te houden? 

“Je moet weten wat de kwaliteit is van 

de planten. De grond moet gezond zijn 

om alles goed te laten groeien. En dit 

met zo min mogelijk gebruik van be-

strijdingsmiddelen.”  >> 
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ook allerhande benodigdheden voor het 

voorjaar tuingerief op beide tuinen ge-

deponeerd. Stapels tegels die uit de zij-

paden kwamen, lagen plots op ‘t terras 

voor mijn huisje. Rollen van de hoofd-

waterleiding overdekten de in de zomer 

gelegde graszoden. De buizen van de 

riolering lagen ruim bemeten stukken 

verder dan 1 meter. De 

zijkant van de eerste tuin 

(82) kon vanwege de diep-

gegraven geul de druk 

niet meer aan en stortte 

in, zware stoepranden in 

hun val meesleurend. Een 

geluk was dat ik bij de 

bouw van het huisje met 

eventualiteiten had reke-

ning gehouden. Op de 

hoeken had ik twee biel-

zen van een meter lengte 

als heipalen in de grond 

gewerkt. ‘Huize Heitje’ 

heeft daardoor gelukkig 

weinig schade opgelopen. 

Aan de plaatjes is te zien dat zelfs mijn 

fototoestel moeite kreeg zich scherp te 

stellen. Toen werden foto’s nog afge-

drukt, nu kun je een mislukte foto even 

deleten en een volgende nemen. 

Anders was het gesteld met tuin 81, m’n 

net voor (achteraf te) veel geld verwor-

ven landgoedje. 

Het graven ging maar door. Een onover-

zienbare berg van blauwe klei had zich 

meester gemaakt van veel goede tuin-

grond. Dat werd te triest voor woorden. 

Ik schoot uit mijn slof tegen de grond-

werkers, dat dit geen afspraak was en  

 

Tot slot. Heb je bezwaar tegen plaatsing 

van dit gesprek op onze site? 

“Daar heb ik geen bezwaar tegen.” 

 

Wim, bedankt voor het, wat mij betreft,  

leerzame gesprek. Je weet er veel van. En 

de nazit onder het genot van een wijntje 

was erg gezellig!  
 

 

dat ze onmiddellijk ergens anders die 

grond maar moesten zien te dumpen. 

De berg klei strekte zich uit tegen mijn 

glazen kasje, en die staat op ruim drie 

meter van het zijpad. Aan de voorzijde 

werd tot op meer dan zeven meter over 

de volle lengte de goede tuingrond 

ondergespit. Mijn lage bak was voor de 

helft ondergronds verdwenen en ge-

kraakt. Zowel bijna alle tegels als mijn 

tuinpaden in dat gebied waren onder de 

klei bedolven. Ook de tuin tegenover de 

kantine van (nu) Rob Betcke kreeg het 

nodige te verduren. Ik klaagde bij het 

bestuur over de flagrante schending van 

tuinrechten. “Wordt allemaal vergoed”, 

was het antwoord. “De aannemer is hier 

aansprakelijk voor”. Dat moet je dan 

maar geloven en hopen dat het goed 

komt. Op dat moment had ik wel spijt 

tuin 81 in bezit te hebben gekregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voorjaar nadert echter met rasse 

schreden, maar je kunt nog niks begin-

nen. Dikke kleihompen liggen overal 

over beide tuinen verspreid. Al gravend 

worden de tegels en lage kas weer op-

gespoord. Die lage kas, waar ook voor is 

betaald, heeft het deels niet overleefd 

en zal weer moeten worden opge-

bouwd, en dat met twee linkerhanden? 

Wim Heijsteeg 
 

Volgende keer:  Een ruime vergoeding? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>  Heb je nuttige tips voor ons om de 

gewassen gezond en sterk te laten 

ontwikkelen en te houden? 

“Je moet weten wat de kwaliteit is van de 

planten. De grond moet gezond zijn om 

alles goed te laten groeien. En dit met zo 

min mogelijk gebruik van bestrijdingsmid-

delen.” 

 

 
Vervolg van blz. 7 

lag. Er moest een rand grond van een 

meter langs de hoofd- en zijpaden wor-

den vrijgemaakt voor de grondsuppletie. 

Dat is grond die vrijkomt bij het graaf-

werk en daar tijdelijk wordt opgeslagen. 

Dat betekende dus voor mij het hekwerk 

van beide tuinen verwijderen, zowel die 

aan het hoofdpad als aan beide zijpaden. 

Dat kwam neer op meer dan 48 meter 

hekwerk verwijderen!  

Zoals al eerder gememoreerd, het zou 

prima weer zijn om per 1 oktober 2003 te 

beginnen met de grondwerkzaamheden. 

Helaas is het leven niet altijd even mooi, 

want het weer begon eind november om 

te slaan en er brak een periode met veel 

neerslag aan. Juist in dat tijdvak werd 

door de grondwerkers begonnen met het 

opbreken van de asfaltlaag. Je begrijpt 

dat dat een totale ontreddering voor  de 

hoofdpadbewoners zou 

worden. In de winterpe- 

riode ben je niet altijd  

het meest actief op je  

tuin, vandaar dat ik zo af 

en toe eens poolshoog- 

te kwam nemen. Aan- 

vankelijk leek het met  

de grondsuppletie mee  

te vallen. Februari ging  

voorbij, de riolering en  

hoofdwaterleiding scho- 

ten op de paden al aar- 

dig op. Totdat de grond- 

werkers in maart bij de 

kantine en dus ook bij 

mijn beide tuinen met  

hun grondverzetmachines waren aange-

komen. Daar waar nu een putdeksel in 

het hoofdpad ligt naar het kraanstraatje, 

werd begonnen aan een ruim twee me-

ter diepe put. U begrijpt het al, de vrij- 

komende 

grond moest 

érgens heen. 

En wat is het 

meest dichtbij, 

juist, mijn twee 

nieuw verwor-

ven tuinen. Al-

daar werd dan 

 

 

 

 

Het hoofdpad, een en al modder met op-

slag van buizen, waterleidingrollen e.d. 

 

Het kraantjespad met ingestorte zijkanten.      Eén grote bende in het voorjaar 

 

Die meter vrij te houden grond werd snel overschreden 

 

 

De berg met kleigrond is deels afgegraven. De lage 

kas komt geknakt weer tevoorschijn. 

 

 



 In gesprek met… 
 

Theo Borgert 

vrijwilliger bij De Tuinen van Mariahoeve 

 

Vorig jaar liep Theo Borgert achteloos 

door park De Horst in Mariahoeve. ‘Ik 

zag daar wat mensen die bezig waren 

snoeiafval op te ruimen. Ik ben spontaan 

mee gaan helpen om takken klein te 

maken en weg te brengen. Ze vroegen of 

ik nog eens wilde helpen. Zo is het con-

tact ontstaan’. 

 

Inmiddels is Theo een van de vaste vrij-

willigers van de Mariahof. ‘De wijk Ma-

riahoeve is vernoemd naar de hoeve die 

hier vroeger heeft gestaan. De hoeve 

had een hof met veel fruit en groente’. 

Een klein stukje van die rijke historie 

herleeft door de Mariahof. Het beheer 

van deze en andere tuinen in Mariahoe-

ve is in handen van Stichting De Tuinen 

van Mariahoeve. Er wordt gewerkt met 

en voor buurtbewoners, Resto Van Har-

te en scholieren van the British Junior 

School en de Vuurvlinder. 

Verzekeringsmaatschappij Aegon heeft 

onlangs een aandeel genomen in de 

Honingbank en dat aan De Tuinen van 

Mariahoeve geschonken. Naast een 
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Mariahoeve geschonken. Naast een 

bijenkast en uitrusting zit er ook een 

opleiding voor twee personen bij. Theo 

voelde er wel wat voor om imker te 

worden.  

Vorig najaar begon hij onder begelei-

ding van imker Jacques Dom. ‘In de 

winter zijn de bijen niet actief, dus ik 

ben begonnen met aardig wat theorie. 

Ik heb heel veel over bijen geleerd. Ben 

heel anders naar planten gaan kijken. Ik 

zie veel meer samenhang in de natuur. 

Eerst zag ik allemaal afzonderlijke plan-

ten en insecten, maar het is één orga-

nisme’. Dit voorjaar kon hij zijn kennis 

eindelijk in praktijk brengen met het 

eerste bijenvolk van De Mariahof. Voor 

het steken is hij niet bang. ‘Dat hoort 

erbij, muggen vind ik erger en gelukkig 

ben ik niet allergisch voor bijensteken. 

Je moet geen onverwachte bewegingen 

maken, dan gebeurt er niets. Ik werk 

meestal zonder handschoenen, dan heb 

je meer grip’.  

Deze zomer kon hij voor het eerst honing 

slingeren. ‘De bijen hebben een enorme 

hoeveelheid honing gemaakt. Ik heb de 

honing voorzichtig uit de raten gepeuterd 

en in een grote emmer gestort’. Daarna 

werd het vloeibare goud in potjes gego-

ten. ‘We hebben een eigen etiket, ont-

worpen door Sandra Christe. De Maria-

hofhoning smaakt heerlijk zacht en ziet er 

prachtig uit’. Door al het werk met de 

bijen is Theo wat minder actief geweest 

in de tuin. ‘Ik help nog wel mee om een 

andere tuin in de wijk te bewateren. Niet 

onbelangrijk in de zomermaanden’. Hij 

ziet dat vooral allochtone bewoners ac-

tief zijn in de moestuinen. ‘Zelf groente 

en fruit verbouwen kennen zij vanuit hun 

culturele achtergrond. Ze weten hoe het 

moet’. De vlindertuinen zijn meer in trek 

bij de Hollandse buurtbewoners. ‘Die 

vinden het leuk om veel vlinders te trek-

ken door de juiste struiken te planten’. 

Mariahoeve is een mooie groene wijk en 

door het werken in de tuinen ontstaan er 

nieuwe contacten. ‘De tuinen zorgen 

voor ontspanning en je kunt er ook nog 

iets van opsteken. 

Uit: Fonds 1818 Magazine nr. 4, 2014 
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Wie met de trein van Rijswijk naar Den 

Haag reist, kan de Haagse Stadswijn-

gaard zien liggen. De wijngaard maakt 

sinds kort deel uit van het volks- en 

schooltuincomplex Moerwijk. Misschien 

wel de laatste plek waar je wijnranken 

verwacht. Eerst lopen we langs de bed-

den met courgettes en pompoenen en 

dan wanen we ons opeens in Frankrijk. 

De wijnranken zijn afgelopen voorjaar de 

grond in gegaan en zijn zo te zien goed 

aangeslagen. Wijngaardenier Tycho 

Vermeulen is de initiatiefnemer van de 

Stadswijngaard. Hij maakt al tien jaar zelf 

wijn. Een eigen wijngaard was een lang 

gekoesterde wens. Dankzij steun van 

onder andere Fonds 1818 gaat die wens 

nu in vervulling. Tycho werkt als glas-

tuinbouwonderzoeker voor de Universi-

teit Wageningen UR in Bleiswijk. ‘Ik ben 

gefascineerd door het telen van gewas-

sen in het algemeen en het telen van 

druiven in het bijzonder. Vinificatie, zoals 

het maken van wijn wordt genoemd, is 

een magisch proces’. Een goede, smaak-

volle wijn maken is moeilijk. ‘Na tien jaar 

ben ik zover dat ik vrienden mijn wijn 

durf voor te zetten’. 

De helft van de wijngaard is van Tycho. 

Hij geeft hier cursussen. De andere helft 

is van dertig particulieren die ieder tien 

wijnranken hebben. Voor een kleine 

tweehonderd euro hebben ze één jaar 

een eigen stukje wijngaard. Ze kunnen 

rekenen op de ondersteuning en hulp 

van Tycho. ‘We hebben de wijnranken 

samen geplant en nu 

ze lekker beginnen te 

groeien, hebben we ze 

langs de draden ge-

leid’. Tien flessen zijn  

het verwachte eindre-

sultaat. Maar zover is 

het nog lang niet. Op 

een bordje bij de wijn-

gaard staan de deel-

nemers vermeld. Al-

lemaal hebben ze hun 

best gedaan om een 

toepasselijke naam 

voor hun toekomstige 

wijn te verzinnen: Can-

taluppi, Clos van Del-

den, Clos de Moët, 

Casteljau, La Cigogne 

(de ooievaar) Le Bon 

Chemin, Get up Stand 

up, Belle Vie. 

 

Crisis als vriend 

Janssen van Raay heeft 

als adviseur van Fonds  

1818 de stadslandbouw onder haar 

hoede. ‘Het is echt booming, de aanvra-

gen voor dit soort projecten blijven 

maar binnenkomen. Ik schat dat we het 

afgelopen jaar een kleine dertig plannen 

hebben ontvangen’. 

De economische crisis is een vriend van 

de stadslandbouw. Kantoorgebouwen 

staan leeg, stukken grond liggen braak 

omdat bouwprojecten niet van de grond 

zijn gekomen. Daar spelen gemeenten 

op in. Ed de Jager van de gemeente Den 

Haag weet welke stukken grond tijdelijk 

braak liggen, en als er bewoners zijn 

met plannen voor een buurttuin, maakt 

hij de match. 

 

Groene schoolpleinen 

Toen Carien Janssen van Raay tien jaar 

geleden als adviseur natuur en milieu bij 

Fonds 1818 begon, bestond het woord 

stadslandbouw nog niet eens. ‘De ont-

wikkeling begon een jaar of vijf, zes 

geleden tegelijk met de natuurlijke 

speeltuinen en de groene schoolplei-

nen. Er was veel behoefte aan groen en 

natuur, vooral in de stenige binnen-

stadswijken. 

Er werden door bewoners tegels uit het 

trottoir gehaald om bloemen te plan-

ten’. De stadstuin Emma’s Hof in de 

Haagse Galileïstraat was de eerste door 

bewoners opgezette, grote buurttuin. 

‘Daar is ook een stuk met kruiden waar 

de bewoners van mogen plukken. Maar 

echte stadslandbouw is dat niet’. 

Het eerste voorbeeld dat Carien daarvan 

te binnen schiet is Moe’s Tuin in de 

Poptahof in Delft. ‘Een heel leuke multi-

culti moestuin tussen de flats, die vooral 

door allochtone vrouwen wordt be-

heerd. Zij hebben van huis uit vaak nog 

meegekregen hoe je een eigen moes-

tuin moet aanleggen. De meeste au-

tochtone Hollanders hebben die kennis 

en ervaring niet meer. 

Daarom zijn televisieprogramma’s als 

Maarten’s Moestuin en het boek Jelles 

Makkelijke Moestuin ook zo populair. Er 

is grote behoefte aan voorbeelden’. Niet 

alleen in de Randstad is stadslandbouw 

in opkomst, ook ver daarbuiten. 

 

Fietstochtje 

Carien stapt regelmatig op de fiets om 

een aantal nieuwe projecten te bekij-

ken. ‘Van dat soort tochtjes kom ik altijd 

heel blij terug. Er gebeuren zulke leuke 

dingen in de stad’. De Soedanese stads-

boer Elemam Musa in Laak bijvoorbeeld 

of de ontwikkeling van de Spinozahof. 

De Spinozahof is een bloeiende buurt-

tuin voor en door buurtbewoners. Op de 

hoek van de Spinozastraat en de Repe-

laerstraat markeert de Spinozahof een 

groene kruising van het Oude Centrum, 

de Schilderswijk en de Stationsbuurt. 

‘Het leuke is dat de bewoners zelf met 

dit plan zijn gekomen. Op dit moment is 

het daar nog een braakliggend terrein. 

Dat werkt verloedering in de hand. De 

buurttuin wordt ingezet om een veilige, 

duurzame, gezonde en sociale buurt te 

creëren’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal 

Dat samen tuinieren een verbindende 

werking heeft, staat wel vast. Carien: 

‘Het is natuurlijk niet zo dat alle proble-

men in een wijk of buurt als sneeuw 

voor de zon verdwijnen zodra je samen 

de grond gaat omspitten of tomaten en 

komkommers gaat plukken, maar het is 

wel een laagdrempelige manier om 

mensen bij elkaar te krijgen. De sociale 

component is voor het Fonds een be-

langrijke reden om dit soort initiatieven 

te ondersteunen.   

Uit: Fonds 1818 Magazine nr. 4, 2014 

 

Thema: De buurttuin als sociaal bindmiddel 

Stadslandbouw 
Steeds meer mensen willen duurzaam voedsel eten, gezon-

de voeding, waarvan ze weten waar het vandaan komt. 

Stadslandbouw is het antwoord op die vraag. Buurtbewo-

ners beginnen samen een moestuin. Zelfs in leegstaande 

kantoren worden groenten geteeld. En al lang niet meer 

alleen wortelen, uien of radijsjes. Artisjokken, rabarber of 

pinot noir, alles is mogelijk. 
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Even over half elf opende  

voorzitter Ruud Smit de  

vergadering door iedereen 

welkom te heten en gelijk  

het woord door te geven  

aan de penningmeester  

Peter van der Hoeven. Ook 

hij herhaalde de welkomst- 

woorden van de voorzitter. 

Gelukkig was er een micro- 

foon aanwezig, waardoor  

hij prima was te verstaan. 

Peter begon met de mededelingen, zoals 

afmeldingen met en zonder kennisgeving 

en in- en uitgaande post dat er niet was.  

 

Snoeidag 

De snoeidag is dit jaar op zaterdag 22 

november a.s., waarbij slechts takken en 

dergelijke mogen worden gestort op het 

door het bestuur aangewezen punt op 

de parkeerplaats bij de ingang van ons 

complex. Er mag beslist geen onkruid 

tussen zitten. Let daarop! 

 

Kantinesluiting 

De sluiting van de kantine was het vol-

gende punt van de mededelingen. De 

kantine sluit bij gebrek aan belangstel-

ling. In de kantinebegroting van 2014 is 

een bedrag opgenomen van te verwach-

ten omzet van € 7000,-. Deze omzet is  

tot nu toe blijven steken bij een bedrag 

van plus minus € 1700,-. Te weinig en 

onverantwoord om met dit verschil door 

te gaan. 

 

Het verslag van de voorjaarsvergadering 

wordt zonder commentaar van de leden 

onder applaus goedgekeurd, onder 

dankzegging van de samensteller, Marij-

ke de Hooge. 

 

Water, stroom en tuinvuil 

In de toelichting op de financiën heeft 

zowel de waterleverancier als die van 

het stroom een financiële meevaller 

laten zien. De vuilafvoer door Van Gan-

sewinkel was al overgenomen door Van 

Vliet Contrans te Wateringen, maar nu 

gaan stemmen op om ook dat bedrijf de 

wacht aan te zeggen. In het bestuur zal 

hierover verder worden gedebatteerd. 

Jan S. meldt dat hij zijn beheerde finan- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciën heeft afgedragen, maar dat niet op 

het financieel verslag terug kan vinden. 

Peter van der Hoeven meldt hem dat 

alles veilig op de bank staat, maar dat de 

financiële uitsplitsing nog niet bij de 

penningmeester binnen is, zodat de ad-

ministrateur een en ander niet kon mee-

nemen in het financieel verslag. 

 

Contributieverhoging 

Het bestuur vraagt de leden in te stem-

men met een kleine tuinhuurverhoging 

van € 10,-. De huur- 

prijs zal dan € 260,-  

per jaar worden. Een  

en ander is het gevolg 

van tegenvallende in- 

komsten van zowel de 

kantine als van het  

winkeltje van Jan S.  

Een idee wordt geop- 

perd om iemand bij  

Jan te plaatsen die het  

zware werk van Jan kan verlichten, zoals 

het sjouwen met de zakken tuingrond. 

Verder wordt voorgesteld om het aan-

bod in het winkeltje, vooral in het voor-

jaar, uit te breiden. Ook via de website 

kunnen leden worden geïnformeerd over 

de verkrijgbaarheid van het een en an-

der. Peter van der Hoeven zal over deze 

zaken verder met Jan S. af- 

spraken maken. 

 

Bestuur en Commissie 

Marijke de Hooge is herkies- 

baar als secretaris. Zij wordt  

zonder meer herkozen. Leni  

Rolff (zie foto en blz. 9 e.v.),  

ons kersverse tuinlid, heeft  

aangegeven wel tweede penningmeester 

te willen worden. Wim van Vloten heeft  

 

aangeboden om als derde man te wor-

den toegevoegd aan de Bouw- en Taxa-

tiecommissie. Theo Zuiderwijk was we-

derom kandidaat voor de tuincommissie. 

Ook hij mag blijven. 

 

Strengere tuincontroles 

Het bestuur zal in 2015 strenger optre-

den bij grove en herhaalde misstanden 

na tuincontroles. Na een eerste schrifte-

lijke waarschuwing en twee vervolg-

schrijven, zal in de eerstvolgende Alge-

mene Ledenvergadering een royement 

aan de leden worden voorgesteld en 

besproken. 

 

Sluiting waterleidingen 

In de week van 5 tot 9 november zullen 

zowel de water- als sproeileiding worden 

uitgeschakeld. Houdt u daarmee reke-

ning. Het bestuur adviseert de waterlei-

dingkraan in het huisje af te tappen en 

als de meter is afgesloten en afgetapt, 

deze open te zetten. Het overtollige 

water kan er dan nog uitlopen en niet 

bevriezen. Op 22 november dienen de 

meterstanden bij Jan S. of het secretari-

aat (atvhoutwijkdenoord@gmail.com) te 

zijn gemeld.  

 

Parkeren 

Het parkeren in de buurt van de achter- 

ingang wordt 

steeds moeilij-

ker. Op veel 

plaatsen kan 

de auto niet 

(meer) worden 

geparkeerd. 

Peter van der 

Hoeven heeft  

al eens bij de 

gemeente om  

aansluiting geïnformeerd via het villa-

park en door de Uithof. De gemeente wil 

daar niet aan meewerken, want het be-

stemmingsplan sluit zo’n plan uit: er is 

een ruime parkeerplaats bij Condor City 

en bij het complex. Hij zal informeren of 

hij de  besturen van de Haagse Bond en 

van ’t Is Altijd Wat, onze buren, mee kan  

krijgen of een oplossing gezocht 

kan worden in uitbreiding van het 

bestaande parkeerterrein. 

 

Tuinen in de aanbieding 

Afgelopen jaar waren er zes tuinen 

in de aanbieding. Deze zijn gelukkig 

allemaal weer bezet. Ook in 2015 

zullen er weer tuinen vrijkomen, zo  

waarschuwt het bestuur. Sluiting verga-

dering om 11.20 uur. Wim Heijsteeg 

Verslag Najaars Ledenvergadering 
 

Vandaag, zaterdag 18 oktober, heeft onder zomerse omstandigheden de halfjaarlijkse 

ledenvergadering plaatsgevonden. De bekende gezichten waren ook nu weer present. 

Slechts een kleine twintig leden van de vijfenzeventig namen de moeite om het be-

stuur aan de tand te voelen, het vuur aan de schenen te leggen oftewel te horen wat 

het te melden had. 

Snoeidag 
 22 november 

Kantine voortaan gesloten 
behalve op kaart- en activiteitendagen 

Sluiting drink- en  

sproeiwaterleiding 
in week 45, tussen 5 en 9 november 



 

 

 

 

 

ligt of hoe een tuin erbij staat. Bij onze 
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 Koken met Mildred 
door Mildred Steevensz 

 

Courgettes met gehakt 

Hoofdgerecht voor 6 personen 
 

Ingrediënten 

4 el margarine; 2 uien, fijngesnipperd; 750 

gr. gehakt of vega-gehakt; 1 ½  tl zout; zwar-

te peper uit de molen; mespunt kaneel; 4 to-

maten, gepeld, zonder zaad, gehakt; 6 kleine 

courgettes; 2 eierdooiers; 3 ½ dl dikke be-

chamelsaus (zie onder saus); 6 el Parme-

zaanse kaas; 2 el margarine. 

 

Bereiding 

- fruit de uien goudbruin in de heet gewor- 

  den margarine 

- doe de gehakt erbij en bak deze rul 

- bestrooi met zout, peper en kaneel 

- doe de tomaten erbij en stoof alles zacht in  

  20 minuten 

- snijd de steelaanzet van de courgettes en  

  kook ze in kokend water met zout in 10   

  minuten gaar 

- neem ze uit het water en snijd ze in de  

  lengte door 

- lepel het zaad en een deel van het vrucht 

  vlees eruit en roer het door het  

  gehaktmengsel 

- vul er de halve courgettes mee 

- leg de courgettes in een ingevette oven 

  schaal of braadslee en bedek ze met de  

  saus (zie recept hieronder) 

- strooi de rest van de kaas erover 

- bak de courgettes in een voorverwarmde  

  oven op 210 gr. C tot de bovenkant mooi 

  lichtbruin is gekleurd 
 

Lekker met witte rijst of couscous! 

 

Saus 

Voor de bechamelsaus 
 

Ingrediënten 

2 el boter/ margarine 

2 el bloem 

½ l melk 

½ tl zout 

versgemalen zware peper 

 

Bereiding 

- smelt de boter/margarine en roer de bloem  

  erdoor en laat het 1 min. garen op zacht  

  vuur 

- voeg de melk al roerend met een garde  

  geleidelijk toe tot een gladde iets dikke  

  saus 

- maak op smaak af met peper en zout 

 

Afmaken van de saus 

- klop de eierdooiers in een kom en klop er  

  langzaam 9 el bechamelsaus door 

- vervolgens de rest van de bechamelsaus en  

  2/3 van de kaas. 

 

Smakelijk eten! 

 

Mildred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tsja, dat wordt dan een ingewikkeld en 

zot verhaal. 

Na afloop van ons wekelijkse bezoek 

aan mijn schoonouders wilden Fred en 

ik op de fiets stappen. Blijk ik mijn sleu-

telbos met het sleuteltje van mijn kabel-

slot nog in mijn rugzak (die ik altijd ge-

bruik naar de tuin) hebben laten zitten. 

Handig! Fred alleen op de fiets naar huis 

om de sleutels te halen, waarbij hij bij 

het wegrijden mijn waarschuwing de 

goede sleutels te pakken niet heeft 

gehoord. Dus keerde hij terug met de 

verkeerde sleutelbos (die van de tuin 

met een piepklein sleuteltje van de kas 

eraan; de vergissing was begrijpelijk). 

Tot overmaat van ramp bleek zijn ach-

terband te zijn leeggelopen, lek dus. 

Stonden we daar met twee niet functio-

nerende fietsen. Werkte wel op mijn 

lachspieren (niet op die van Fred overi-

gens). Fred gaat vervolgens met OV 

wederom naar huis om de goede sleu-

telbos te halen en ik weer naar binnen. 

Daar stelde mijn zwager, die tijdens 

Freds afwezigheid ook op bezoek was 

gekomen, voor om Fred met de auto 

naar huis te brengen, omdat dat sneller 

gaat dan met OV. Fred mobiel van het 

plan op de hoogte stellen lukte niet (hij 

had zijn mobieltje niet op zak bleek 

later). Ik ren daarop snel naar buiten, zie 

een bus naderen en trek een sprintje 

naar de bushalte waar ik dacht dat man-

lief zou staan. Zie daarbij ongelijk lig- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gende tegels over het hoofd en ga door 

mijn enkel en klap op de grond. Mensen 

om me heen en de stem van Fred uit de 

verte "Mil, wat doe je nou?" Blijkt hij 

dus bij de bushalte aan de overkant te 

staan. Het deed allemaal erg veel pijn 

en staan lukte niet. Mijn zwager bracht 

ons toen naar de Spoedeisende Eerste 

Hulp van Leyenburg, waar foto's van 

mijn enkel werden gemaakt. Mijn heup 

bleek gelukkig niet te zijn gebroken. Ik 

had daar ook veel pijn. Mijn enkel werd 

ingetaped. Bij controle enkele dagen 

later werd de diagnose gescheurde 

enkelbanden gesteld. Dus gips erom-

heen. We zijn nu weer een paar weken 

en een tweede controle verder. Het gips 

is vervangen door een flexibel soort 

‘gips’. Ik mag mijn voet belasten binnen 

de pijngrens. Binnenshuis rondhompe-

len zonder krukken gaat steeds beter. 

Buiten loop ik nog wel met krukken. 

Heb het één keer over een kleine af-

stand zonder geprobeerd, maar dat was 

iets te overmoedig. Voorlopig kan ik 

tuinieren wel vergeten. Helaas! Ik had 

nog zoveel willen doen voor ik aan mijn 

andere voet zou worden geopereerd 

eind november. Goede les voor de vol-

gende keer: sprintjes trekken en opzij 

kijken gaan niet samen. Sprintjes trek-

ken na je zestigste überhaupt niet wel-

licht. Maar zo'n opeenstapeling van 

pech verzin je niet. Niet lachen hoor!” 

          Groeten, Mildred 

Mildred Steevensz scheurt enkelbanden 
 

Onze redacteur van Tuinkrabbels, Mildred Steevensz, heeft haar enkelbanden ge-

scheurd. Ik hoorde er pas van toen zij keurig op tijd, halverwege oktober, haar bijdragen 

aan dit blad naar mij had gezonden. Het bleek dat zij een bloemenmand van bestuur en 

leden, via Lief en Leed had ontvangen. Ik wilde graag het naadje van de kous weten en 

ook voor de lezers van het hoe en waarom.  

Namens de redactie: Mildred beterschap en hopend op een spoedig en volledig herstel. 

DANK  Graag wil ik  alle leden bedanken voor de prachtige bloemen- 

mand die ik mocht ontvangen. De reden van deze 

verrassing is minder leuk: gescheurde enkelbanden 

door een misstap op een schuin liggende tegel met 

een ongelukkige valpartij tot gevolg. Een gevalle-

tje van eigen schuld, dikke bult en haastige 

spoed…!  

En wat erger is: ik moet mijn tuintje aan zijn lot overlaten. Met 

gips en krukken tuiniert niet zo lekker. En voorlopig zal deze si-

tuatie nog even duren. Eind november zal ik worden geope-

reerd aan mijn andere voet. Dus ook die voet in gips en kruk-

ken als loopmaatjes.   

Daarom is het mogen ontvangen van een bloemenmand des te 

leuker. Het is fijn als er aan je wordt gedacht. Nogmaals, har-

telijk dank! 

     Mildred Steevensz , oktober 2014 
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Wedstrijdkaarten 

Klaverjassen 

Jokeren Wij zijn op 13 september 2014 weer gestart met het wedstrijdkaarten,  

het klaverjassen en jokeren en zoeken hiervoor nog nieuwe leden. 

Er wordt voor de punten om de week gekaart tot en met 4 april 2015. 

Op 18 april 2015 volgt de prijsuitreiking aan de winnaars en wordt er 

nog gekaart voor kleine prijzen. 

 

Inschrijven kost € 16,00 en hiervoor krijgt u: 

•   een gezellige zaterdagmiddag,  

•   een rollade met de kerst, 

•   een doos eieren met Pasen. 

  

vanaf 13 september 2014 

U kunt zich aanmelden bij Wim en Bianca van Vloten, telefoon: 06-13398240 of e-mail: b.vvloten@hotmail.com 

KAARTDATA 

 

Wedstrijdkaarten, klaverjassen en jokeren,  aanvang 13.00 uur. 

 

2014 

13-  9-2014 27-  9-2014 11-10-2014 25-10-2014   8-11-2014 

22-11-2014   6-12-2014 20-12-2014 

 

2015      

10-  1-2015 24-  1-2015   7-  2-2015 21-  2-2015   7-  3-2015   

21-  3-2015   4-  4-2015  

 

Op 18 april 2015 is de prijsuitreiking met vrij kaarten. 

 

 

De KERSTBINGO is op 21 december 2014 en begint om 12.30 uur. 

           

 


