
Mildred in gesprek met Leen en Marjo 
 
Op de tuin ontmoeten Leen en ik elkaar soms voor de kantine, als Leen als vrijwilliger bezig is met het 
schoonmaken van hal en toiletten. Dat hij dit al heel lang trouw doet wordt door iedereen zeer  gewaardeerd. 
Leen en Marjo zijn al ruim zeventien jaar lid van Houtwijk de Noord en tuinieren op tuin 103. Dit doen zij nog 
steeds met veel enthousiasme naar de tuin te oordelen. Die staat er spic en span bij. Een tuin waar je blij van 
wordt. Tijd voor een nadere kennismaking. 
 
Leen en Marjo, willen jullie je als eerste voorstellen. Wie zijn jullie, wat zijn jullie dagelijkse bezigheden, 
welke hobby's beoefenen jullie? 
Leen: “Ik heb negenendertig jaar als repro/-audiomedewerker gewerkt in het Haga ziekenhuis. Sinds april 
2015 ben ik een pensionado. We zijn al jaren mantelzorger van mijn vader. In september 2017 is hij 
opgenomen in een verpleeghuis. Sinds die tijd hebben wij zijn hondje Kees als huisgenoot. 
Mijn hobby is motorrijden. Ik ben sinds 1978 lid van motorclub Moto Guzzi Club Nederland. 
Met deze club maken wij rondritten en houden kampeerweekeinden. Dit doen wij nog altijd, maar 
tegenwoordig minder door hondje Kees. 
Ook ben ik lid van een postzegelvereniging. Ik verzamel motorpostzegels.”  
 
Marjo: ”Ik werk al zesenveertig jaar als administratief medewerkster in het Haga ziekenhuis. Ik zal moeten 
doorwerken tot 2020. 
Dankzij Leen ben ook ik actief betrokken bij motoruitjes. Vanaf 1996 tot 2016 heb ik country line dansen 
gedaan. Ik ben verslaafd aan gamen en houd heel erg van gezelschapsspelen. Het groepje waarmee ik dit 
deed is uiteen gevallen. Daarom zit ik graag aan de spelcomputer.”    
 
Hoe zijn jullie hier zeventien jaar geleden terecht gekomen en waarom? 
Marjo: “Wij misten na het werken het buiten zijn. We gingen dan naar Madestein. Daar kan het 's zomers erg 
druk zijn. In Lopik hadden wij een stacaravan waar wij in de weekenden naartoe gingen. Op een gegeven 
moment beviel het ons daar niet meer  door de veranderde samenstelling van de campinggasten. De caravan 
was oud. We hadden last van lekkages. We zijn er toen mee gestopt. 
We zochten een plekje met meer rust. We hebben verschillende tuincomplexen bezocht. De keuze viel op 
Houtwijk de Noord, omdat hier toen geen stroom was,  dus ook geen hinder van luid spelende radio's. 
Na het werk gaan wij naar onze tuin. Het is dan erg rustig, omdat er vrijwel niemand aanwezig is.” 
Leen: ”Wij hebben een huis zonder tuin. Er is weliswaar een balkon, maar wij hadden behoefte aan een tuin.” 
Marjo: ”We zijn begonnen op tuin 89 (de tuin waar ik nu zit! M.S.) Daarna hebben we drie maanden op een 
andere tuin gezeten, maar toen deze tuin in 2004 vrij kwam, namen wij deze tuin over.”  
 
Hadden jullie vooraf een idee over hoe jullie tuin eruit moest gaan zien? 
“Tuin 89, onze eerste tuin, was het leukst, omdat die kaal was. Je kon hem inrichten naar hoe je het wilde. 
We wilden een siertuin waar het goed vertoeven was. We wilden wat aardbeien en tomaten, maar verder 
alleen siergewassen. 
Onze huidige tuin was, onbedoeld, door omstandigheden 
verwaarloosd. Het had een kas en een stenen huisje. Die verplaats je 
niet zomaar. Daarom was de indeling al min of meer bepaald. 
Omdat wij toen beiden werkten, moest de tuin onderhoudsarm zijn.” 
 
Hoe hebben jullie het aangepakt? 
Marjo: “Bij de start hebben we eerst gekeken naar wat er opkwam. 
Wat vonden we wel of niet leuk. 
Aan de slootkant stond een sierkers, die erg groot was en een 
magnolia. Onder de sierkers wilde haast niets groeien. 
 

De in de lente bloeiende magnolia 
 
  



Bepaalde planten zoals het Gebroken hartje doen het hier niet goed. Weer andere woekerden. We wilden 
wel graag heideplanten. 
Ik heb een schema gemaakt van wat wanneer bloeit. Daar hebben we de beplanting op afgestemd. We willen 
dat er het hele jaar wel iets bloeit.  De tuin heeft structuur nodig. Het is een hele puzzel om dat tot stand te 
brengen. 
Het is verder uitproberen wat er wel  of niet wil groeien. 
Lastig is het om aan het begin van het seizoen te bepalen wat wel en niet onkruid is. Er is een klein 
probleempje: Leen is dol op snoeien. Hierdoor snoeit hij wel eens weg wat gespaard had moeten worden. 
Lentebloeiers bijvoorbeeld snoei je pas na de bloei en niet vroeg in het voorjaar. ” 
 

Leen: ”De sierplanten laat ik aan Marjo over. Daar verdiep ik me niet in. 
Ik doe andere werkzaamheden op de tuin. 
Nu ik gepensioneerd ben wil ik ook en beetje meer moestuinieren. 
Courgettes en komkommers lukken goed  heb ik ervaren.  Ooit heb ik 
voor de grap een aardappeltje van huis meegenomen en hier in de 
grond gestopt.” 
Marjo: ”Door de mantelzorg zijn we de afgelopen vier jaar 's avonds 
minder op de tuin. Dit beperkt zich nu meestal tot de weekenden.” 
 
Een uitbundig bloeiende border  
 
 
 

Wat vinden jullie het fijnst aan tuinieren? 
“Het in de buitenlucht bezig zijn. Nadenken over hoe je de tuin graag wil hebben. 
Door het wroeten in de aarde kun je je zorgen loslaten.   
Wat we heerlijk vinden is de rust hier. Daarom vinden we het fijn dat er is besloten dat op zondag  niet meer 
met elektrische apparaten mag worden gewerkt. 
Het is, nu er gebouwd wordt  in het weiland naast ons complex, afwachten of er geen overlast komt van 
bewoners.”  
Leen: ”Klimconstructies maken en wat werkzaamheden vind ik prima.  
(Erg bescheiden van Leen. Op de tuin staat een romantisch prieeltje met een 
fraai metalen sierwerk. M.S.).  
Verder vind ik het fijn om gewoon te recreëren. Marjo is van het tuinieren.” 
 

Een romantisch prieeltje 
Zijn er planten die jullie voorkeur hebben? 
Marjo: “Die vraag is lastig om te beantwoorden. Er is zoveel wat we mooi 
vinden. De vlinderstruik trekt vlinders aan en we zijn gek op rozen. Favoriet is 
de klimroos 'Westland'.” 
Leen: ”Ik wil aan de slootkant graag leifruit hebben. Elk jaar schaffen we 

perkgoed aan om de lege plekken op te 
vullen.” 
Marjo: “De sierkwee heeft mooie bloemetjes, maar we hebben hem 
verwijderd vanwege de vele doorns en omdat hij woekerde. 
Door de bomen aan de slootkant waren we op zoek naar 
schaduwplanten. De bomen zijn verwijderd, waardoor we nu veel zon 
hebben. Andere beplanting is noodzakelijk 
Leen: ”De varens die we hebben geplant, staan nu teveel in de zon en 
hebben het niet meer zo naar de zin.” 
 
 
 
Klimroos 'Westland' is een favoriet 



Hebben jullie als ervaren tuiniers tips, adviezen voor de leden of ideeën waar de vereniging wat mee kan 
doen? 
Beiden kijken me vragend aan. 
Marjo:  ”Tips of adviezen kunnen we niet bedenken. Ik leefde op de tips van Jan S. Ik ben nog altijd aan het 
pionieren. Ik heb veel boeken aangeschaft om kennis op te doen. We leren nog altijd. 
Als we dan toch iets moeten noemen: tomaten mag je niet teveel water geven.  Als je dat wel doet, gaan ze 
barsten. Een aanrader is courgette. Dat is een gemakkelijke plant met veel opbrengst.” 
Leen: ”Gewoon genieten is belangrijk!” 
 
Marjo en Leen, hartelijk dank voor jullie spaarzame vrije tijd. Wat aardig dat ik jullie album met tuinfoto's heb 
mogen inzien. Ook leuk om te zien hoe jullie tuin 89, nu mijn tuin, er toen uitzag. Zo aan het begin van het 
seizoen moet alles nog opkomen. De foto's tonen echter dat jullie tuin een echt paradijsje is en een plek om er 
heerlijk in te recreëren. 
Ik hoop dat jullie er lang in alle rust van mogen blijven genieten. 
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