
Hiep..hiep...hoera.!! 
 
Vorig jaar Juni werd Schoffelen in het leven geroepen door een vrijwel onervaren groepje 
enthousiastelingen en in  juli 2009 verscheen het eerste nummer. We hebben onze  
eerste jaargang er opzitten en voor je ligt al weer het zevende nummer. Echte groentjes 
zijn we inmiddels niet meer. Stiekem zijn we best wel trots op de ontwikkeling die ons 
clubblad dit jaar heeft doorgemaakt. We denken wel dat het nog beter kan. Later willen 
we dan ook een enquête waarmee we kunnen proberen Schoffelen nog meer toe te snij-
den op de wensen van jullie, de lezers. Maar dat is toekomstmuziek. Nu eerst terug naar 
de orde van de dag,  
 
Het is volop zomer. Het ruikt op alle paden heerlijk naar bloemen en het is met het mooie 
weer van de afgelopen weken een drukte van belang op ons complex. Ook de dieren op 
SNV lijken zich opperbest te vermaken. Zwermen papegaaien strijken neer op de tuinen 
met al in zaad geschoten planten.  Even later, iets na zonsondergang, hoor je op het 
tweede pad de roep van een uil die daar in een spar zijn nest heeft. Hij wordt beantwoord 
door de uilen uit het  park. Als het donker is kan het dan ook nog heel goed zijn dat je 
tuin bezocht word door een egeltje. Het lijkt erop dat alle egels die uitgezet zijn in het 
voorjaar het hier nog opperbest naar hun zin hebben. JP en Leo vertellen in dit nummer 
welke dieren zij tegen zijn gekomen op hun tuin. Een dier die iedereen tegen is gekomen, 
de afgelopen maand, is de zwaan, die nu al een goede maand bij de poort iedereen de 

stuipen op het lijf jaagt door vervaarlijk te blazen naar een ieder die in de buurt van zijn 
prille gezin komt. Best wel lastig omdat hij het liefst op of naast de toegang naar de 

parkeerplaats zit. Hij prijkt dan ook pontificaal op onze voorkant.  
 

Wist je dat 2010 het jaar van de biodiversiteit is. Nee ? Wij ook niet. Sigrun legt uit 
wat biodiversiteit is. Je vindt in dit nummer vooral veel gesprekken met tuinders 

die hier al heel lang een tuin hebben. Het blijft leuk om over vroeger te lezen en 
uit te vinden wat mensen die hier al zo lang tuinieren van SNV van nu vinden. 

Ook weer volop aandacht voor de vrijwilligers  zonder wie SNV niet zo'n fijn 
complex zou zijn. Rob van het algemeen werk komt met een update over 

de stand van zaken van het algemeen werk. Veel van de vertrouwde  
rubrieken zijn weer helemaal terug. De gouden Schoffel, Wat de Pot 
Schaft, van Origine en voor het eerst dit jaar zijn Jane en Ellen weer 
gaan gluren bij de buren.  
 
Er wordt een lange hete zomer voorspeld dus haal je zwembad uit de 
kist en sla genoeg briketten in. Op de ruit van de bestuurskamer vind 
je een kalender met daarop alle activiteiten. Fietsen, feesten en Tai 
Chi, er is weer volop te doen.  Een Schoffelen voorwoord zou niet 
compleet zijn zonder "schrijf eens wat voor schoffelen oproep". Doen 
hoor, want hoe meer mensen meewerken aan Schoffelen hoe leuker 
het clubblad wordt.  
 Als redactielid krijg ik vaak een compliment met hoe ons blad er uit-

ziet. Van af het begin is Jane hiervoor verantwoordelijk.  Jane, om het 
modern te zeggen: helemaal TOP. Ik wens ons allemaal een hele fijne 

maand met veel zon en tuinplezier toe. 
 

Namens de redactie,  Ati.  

Clubblad voor en door leden van vtv Streven naar Verbetering Juli 2010, nummer 4 

Schof fe len  

 In dit nummer o.a.: 

Gluren bij de buren 2 

Stand van zaken—algemeen werk 5 

Lekkages op SNV 9 

De Gouden Schoffel 13 

Op de koffie bij …. Karel 15 

Over biodiversiteit 16 

Een vrijwilliger 19 



Pagina 2 Schoffe len  

Gluren bij de Buren op ATV Ommoord 

We wilden voor deze keer 

heel graag gluren op amateur 

tuinvereniging Ommoord. 

Het complex is qua grootte 

te vergelijken met SNV en 

daar houden de overeenkom-

sten eigenlijk wel mee op. 

Omdat het bestuur niet  

zoveel zin had om tijd vrij te 

maken voor een bezoekje van 

de redactie, vroegen wij een 

oud-SNV‘er om ons iets te 

vertellen over atv Ommoord. 

Gelukkig maakten Jenne en 

Ineke alle tijd voor ons vrij en 

zo zaten we op een mooie 

zomerdag op hun tuin. Jenne 

en Ineke zijn dolenthousiast 

over hun tuincomplex en 

leidden ons met alle plezier 
rond. De diversiteit in tuinen 

is op Ommoord groter dan 

op welk ander tuincomplex 

dan ook. Het varieert van 

prachtige cottage-achtige 

tuintjes met veel mooi groen, 

tot strak aangelegde designer 

tuinen waar het nauwelijks 

nog om het groen gaat. Op die tuinen draait alles om recreëren en 

comfortabel ontspannen.  

 

De tuin van Jenne en Ineke is een mooi voorbeeld van de combinatie 

tussen tuinieren en recreëren in een comfortabel huisje. Wie Jenne 

kent van SNV weet dat hij altijd een vijver in zijn tuin had  …. en hij 

heeft zijn hart op kunnen halen op zijn nieuwe tuin! Het is meer dan 

een vijver geworden. Een groot deel van de tuin heeft hij met water 

ingericht, zodat je, waar je ook zit, zicht heb op een fontein met visvij-

vers op verschillende niveaus. In de grootste vijver zwemmen enorme 

koikarpers.  Jenne tikt met zijn vinger op het water en uit de diepe 

vijver komt een enorme karper, een ghostkoikarper, naar boven om 

zich door Jenne te laten aaien. Dit had ik nog nooit gezien en ik sta 

met open mond te kijken hoe de vis zich laat aanhalen. Als Jenne stopt 

met de vis te kriebelen laat de karper zich weer zakken en zwemt 

weg. Jenne laat me even later de filters zien waar de vijvers op aange-

sloten staan en ik laat me uitleggen hoe het water van de ene naar de 

andere filter stroomt om weer helemaal gezuiverd terug te spoelen in 

de vijvers. Het ziet er indrukwekkend uit.  

 

Jenne en Ineke laten ons dan de rest van hun huis zien en Ellen en ik 

vallen van de ene verbazing in de andere. Het huisje is ongeveer twee 

keer de grootte van het gemiddelde tuinhuisje op SNV en Ellen stelt 

vast dat het tuinhuis ongeveer net zo groot is als haar woonhuis. Om-
dat ze op atv Ommoord elektriciteit hebben, is het huisje ingericht als 

een waar vakantiehuis – met alle comfort. De inrichting verraadt de 

smaakvolle hand van Ineke en alles is op elkaar afgestemd. Ineke duikt 

de keuken in en even later zitten we op het terras met een grote 

schaal lekkere hapjes. Natuurlijk hebben we het ook over hun tijd op 

SNV en verhalen over tuinders die inmiddels van SNV zijn vertrok-

ken of zijn overleden.  Jenne en Ineke hebben duidelijk een hele ge-

schiedenis op SNV. 

 

Jenne vertelt dat het algemeen werk op atv Ommoord anders is 

ingericht dan bijvoorbeeld op SNV. Dat kan ook bijna niet anders 

want er is niet zoveel openbaar groen als bij ons. Geen uitbundige 

borders of zitjes over het complex. Vanaf het toegangshek loopt er 

één hele lange weg van ongeveer een kilometer naar het eind van het 

complex. Alle tuinen liggen aan doodlopende paden aan de rechter-

kant van die lange weg. Aan de linkerkant van die weg is een smalle 

strook met hoofdzakelijk bomen. Hier liggen plekken waar gecom-

posteerd wordt maar ook worden sommige stukjes onderhouden 

door tegenoverliggende tuinen. Het afvalbeleid klinkt simpel maar 

lijkt goed te werken. Als men afval heeft seint men Carel in (Carel is 

de voorzitter van Ommoord) en hij brengt het afval weg. Jenne‘s 

bijdrage voor het algemeen werk bestaat uit het kappen van bo-

men—en waarom verbaast mij dat nou niet? Op SNV was hij daar al 

dol op. Wanneer er een kapvergunning is voor een boom, of de 

noodzaak tot kap na een storm, dan trekt Jenne er met zijn ketting-

zaag op uit en zorgt ervoor dat alles veilig en wel  gekapt wordt. 

 

Jenne en Ineke vertellen ons ook over de sociale cohesie op atv Om-

moord. Als iemand zand, grond of hout naar zijn tuin moet verslepen, 

komen er als vanzelf tuinders met kruiwagens helpen. Volgens Jenne 

komt die solidariteit voort uit het feit dat verreweg de meeste tuin-

ders komen uit wat we vroe-

ger volkswijken noemden zoals 

Crooswijk en het Oude Noor-

den. Men was in die wijken 

gewend om veel samen te 

doen en dat zie je terug op de 

tuinvereniging. Men zeurt er 

niet over maar stroopt de 

mouwen op en zorgt dat het 

werk verzet wordt. Het club-

huis wordt verpacht en dat lijkt 

al jaren goed te gaan op Om-

moord. Ik herinner me nog de 

vergaderingen die op Om-

moord gehouden werden en 

de vriendelijke ontvangst in het 

clubhuis.  Ineke vertelt over 

een vrouwenuitje van 2 dagen. 

Vrouwen konden zich inschrij-

ven en gingen vervolgens 2 

dagen met elkaar op stap. Op 

het moment dat ze de bus 

Door: Jane en Ellen 
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instapte wist nog niemand waar het uitje naartoe ging. Het werd een 

soort van verwen-weekend met lekker eten en gezelligheid. En dan 

Moederdag …. ‘s morgens activiteiten voor de kinderen om  samen 

iets moois te maken 

voor de moeders – tot 2 

uur mochten alleen 

vrouwen in het clubhuis 

en daarna mochten de 

mannen ook naar binnen.  

Hetzelfde op Vaderdag, 

maar dan gericht op de 

vaders van het complex. 

De fietsclub, klaverjas-

club, darttoernooi .. en 

ga zo maar door. Er is 

ook veel te doen voor 

de kleintjes op het com-

plex, maar weer niet 

voor de oudere jeugd.  

 

Zoals al eerder gezegd 

hebben de tuintjes elek-

triciteit. Hier en daar zie 

je dan ook schotelanten-

nes boven huisjes of 

heggen. Ook is er de 

mogelijkheid tot inter-

nettoegang. Voor 15 

euro per maand kun je 

worden aangesloten op 

het netwerk zodat je pc 

of laptop op de tuin kunt gebruiken. Alle tuinders betalen dezelfde 

grondhuur ongeacht de grootte van de tuinen. Er is niemand die 

erover valt als de aangrenzende tuin een aantal vierkante meters 

groter is. Ik herken dat van andere volkstuincomplexen die deze 

manier van grondhuurverdeling hanteren. Op SNV betaal je het daad-

werkelijk aantal vierkante meters van je tuin. Ook het betalen van de 

jaarnota is op een iets andere manier geregeld. Betaal je niet bijtijds 

of volgens een betalingsafspraak dan ben je met drie maanden je tuin 

kwijt.   

 

Het is zo gezellig op de tuin bij Jenne en Ineke dat we bijna de tijd 

vergeten zijn. Tijd dus voor een rondleiding over een deel van het 

complex. Natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar de verhalen die over 
atv Ommoord rondzingen. Is het echt waar dat er huisjes zijn van wel 

60 m2? En ja, het is echt waar! Glazen puien, enorme overdekte ter-

rassen, prachtig onderhouden serres, buitenkeukens …. alles is er. 

We staan stil bij een tuin waar geen snippertje groen in te vinden is. 

De hele tuin – en geloof me, het is een enorme tuin- is bedekt met 

wat lijkt op zware marmeren tegels. De eigenaren zijn er jammer 

genoeg niet, want ik had ze graag gevraagd waarom ze geen planten 

in hun tuin hebben staan. Daar vlakbij lopen we langs een cottagetuin 

met slingerende paadjes en een explosie aan wilde bloemen. Op veel 

tuinen kun je niet naar binnen kijken omdat er manshoge heggen of 

schuttingen omheen staan. Waar je een tuinhekje zou verwachten 

staan tuindeuren – of een enorm smeedijzeren sierhek met leeuwen-

koppen. En zelfs een Japanse tuin met een bijpassend Japanse entree. 

Op die tuin staat –naast een comfortabel huis- ook een Japans thee-

huisje. We kijken ons ogen uit en als we dachten alles gezien te heb-

ben wijst Jenne op de sloot bij een hele grote hoektuin. Vanuit de 

sloot komt een enorme haai omhoog, compleet met enge haaientan-

den. Om te gillen en ik probeer er foto‘s van te nemen. Doordat ik 

zo probeer de haai op de foto te krijgen, zie ik niet de hele grote 

zwart-witte namaak koe vlak voor me. Deze tuinder heeft duidelijk 

gevoel voor humor. 

Door tijdgebrek zijn we niet langs het clubhuis en het grote speel-

veld gelopen. Er is zoveel te zien op de tuinen dat we maar een stuk-

je van het complex kunnen zien. Ik voel me een beetje een indringer 

omdat heel wat tuinen er niet echt uitnodigend bijliggen. Je moet 

sowieso al doodlopende paden in om tuinen te bekijken. Ook heb-

ben veel tuinders hun tuinen potdicht gemaakt met schuttingen of 

hele hoge heggen, zodat je niet in die tuinen kunt kijken.  

De mensen zijn vriendelijk en vanuit de tuinen klinkt steeds een ‗hoi‘ 

of ‗hallo‘. Ik denk omdat we Jenne en Ineke bij ons hebben want 

iedereen lijkt hen te kennen. Het klinkt naar een gezellige boel op 

atv Ommoord.  Jammer genoeg lijkt het alsof het er echt van gaat 

komen dat dit complex in de toekomst weg moet. Ik weet dat het al  

een tijd speelt, en volgens Jenne en Ina gaat het echt gebeuren in de 

komende jaren. Ik hoop van harte voor alle tuinders dat ze elders 

met elkaar een nieuwe plek krijgen, want ik hoor uit de verhalen van 

Jenne dat men hier aan elkaar gehecht is. Ellen en ik spreken af dat 

we Jenne en Ineke komende zomer een tegenuitnodiging sturen zo-

dat we op SNV weer bij kunnen praten met elkaar. Vanaf deze plek 

willen Ellen en ik de tuinders van atv Ommoord van harte bedanken 

voor de gastvrijheid. In het bijzonder Jenne en Ien voor de leuke 

middag op hun tuin! 
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Wil wel aan ons kwijt dat ze een heel blij en tevreden mens is. Maar er ontbreekt nog 
één ding: een aantal jaren geleden verliet ze SNV nadat ze 25 jaar lid was geweest. 
Nu wil ze weer dolgraag een tuintje hebben. Het maakt haar niks uit hoe de tuin erbij 
ligt, want ze ziet er naar uit om lekker met haar handen in de grond te werken en er 
weer een fijne tuin van te maken. Ook al is ze graag op de tuin van haar ouders, er 
gaat toch niets boven een eigen plekje onder de zon, 
aldus Monique.   

Een beetje stout slepen we de stoel in de border van 
haar vader, Ger Verlaan,  en ze giert het uit om de 
gedachte dat haar vader de hoek om zou kunnen 
lopen en haar zou zien zitten.  

 

ZO!  ……. En dat wil ik wel even kwijt 

Met in de stoel: Monique zonder tuin 

Op de koffie bij …. Hennie van tuin 720 

Waar drink jij je koffie het liefst 

en hoe drink je hem? 

De plek maakt me niet veel uit, maar het eerste bakkie ‗s mor-

gens vroeg met een scheutje melk is het allerbeste.  

Met wie wil jij graag koffie drinken en waarom? Met Cor Bak-

ker omdat hij zo prachtig piano speelt. En dan alleen stil zijn en 

naar zijn muziek luisteren.  

Wat doe je in het dagelijks leven? Tuinieren, lezen, puzzelen 

en op de laatste plaats het huishouden. Ook passen we graag 

op de achterkleinkinderen.  

Wat betekent de tuin voor je? Alles 

De vraag van Anneke aan jou: wat betekent de groene vlag 

in jullie tuin? Het is de vlag van de Rotterdamse Bond van 

Volkstuinders (RBvV) waar elke volkstuinder in Rotterdam lid 

van is. Eigenlijk zou iedereen op SNV moeten weten wat de 

RBvV is en wat deze doet.  

Aan wie op SNV wil je een vraag stellen en welke is het? 

Aan X wil ik vragen wat het grote verschil is op SNV tussen nu 

en 30 jaar geleden. (Helaas wil X niet in Schoffelen en blijft deze 

vraag onbeantwoord. Red.) 

Lid sinds:  
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Stand van zaken van het algemeen werk 

Door: Rob  -  

coördinator algemeen 

“Kan ik geen andere 
border krijgen, want 
mijn border is zo ver-
waarloosd”. 
 
Nu denkt u misschien 
dat ik een grapje 
maak, maar dat is 
dus niet zo. Voor de 
tweede maal dit jaar 
is deze vraag mij 
gesteld.  
 
Na een ―pauze‖ van 
een goed jaar, na eerder zo‘n zeven jaar in het bestuur gezeten 
te hebben, valt me op dat er eigenlijk niets is veranderd. Nog 
steeds zijn er leden die alles beter weten, om vervolgens het 
minst van iedereen te doen. Leden  die om een andere border 
komen vragen omdat er in het stuk wat ze onderhouden (nou ja, 
onderhouden) wel erg veel onkruid groeit. Leden waarvan valt 
af te lezen dat ze het allemaal helemaal niks vinden al dat alge-
meen werk, iets wat heel vaak terug te zien is aan het onder-
houd van iemand zijn tuin. Meestal zijn deze leden na een rela-
tief korte periode weer vertrokken. Het tuinieren met alles wat er 
bij komt kijken kan natuurlijk ook tegenvallen. 
 
Het jaar is al over de helft, we kunnen al aan een kerstboom 
gaan denken. (Met de kerst dacht ik in ieder geval aan de zo-
mer!) Misschien een goed moment om eens te laten weten hoe 
het nu met het algemeen werk, zeg maar het onderhoud van 
het complex gaat. Nou, daar kunnen we kort in zijn, het gaat 
goed. Het zal iedereen niet verbazen dat er nog veel te doen is, 
maar het zal ook wel opgevallen zijn dat er al veel werk verzet 
is. Aan het begin van het jaar waren er nogal wat mensen die 
even moesten wennen dat er weer algemeen werk was. Er zijn 
eigenlijk redelijk wat herinneringen verstuurd en gesprekken 
gehouden om iedereen in te laten zien dat het algemeen werk 
een taak voor elk lid van de vereniging is. Op het moment zijn 
er nog steeds enkele leden die moeite hebben om zich af te 
melden als ze niet kunnen. Maar dat is de afgelopen maanden 
al duidelijk beter gegaan, dus dat komt wel goed.  
 

Op zaterdagmorgen is het gezellig bij elke ploeg. Natuurlijk is 
het de bedoeling dat er aan het onderhoud gewerkt wordt, maar 
wellicht juist door de ontspannen, gezellige sfeer gaat dit goed. 
Plannen zijn er nog genoeg, sommige uitvoerbaar, andere idee-
ën zijn er wel maar zijn niet uitvoerbaar. Zoals altijd is een plan 
snel bedacht, maar om het uit te voeren is weer een stap ver-
der.  
 
Ook zijn er zaken die ―op papier‖ helemaal rond schijnen, als 
voorbeeld noem ik de straatverlichting. De kabelgeul is al door 
de diverse ploegen op zaterdagmorgen gegraven. Het is dan 
teleurstellend te noemen als er geen vervolg komt. Degenen die 
zich actief zouden inzetten voor de aansluiting en plaatsing van 
de verlichting hebben zich teruggetrokken. Gelukkig zijn er an-
dere leden die op vrijwillige basis mee willen helpen, als vereni-
ging kan je ook echt niet zonder. Wellicht gaat alles langer du-
ren als verwacht, maar dat is, helaas, niet anders.  
  
In het 2de halfjaar gaan we dan ook verder op de ingeslagen 
weg. Wel zullen een aantal zaken aangepakt gaan worden. Als 
eerste het onderhoud van de vaste borders, sommige leden 
denken een loopje te kunnen nemen met het onderhoud hier-
van. Samen met de tuincommissie zullen de borders waar het 
onderhoud beneden de maat is in kaart worden gebracht. De 
leden waarvan het borderonderhoud niet goed is zullen aange-
schreven worden.   
Natuurlijk is er het onderhoud aan de heggen. Zo moeilijk is dit 
niet. Als u om u heen kijkt ziet u vanzelf hoe hoog de heg onge-
veer behoort te zijn. Ik snap de ‘mode‘ dan ook niet om een heg 
voor de helft te knippen, de kant aan het pad kort, de achterste 
takken hoog. Mijn eerste gedachte is dan direct: ‖Is de tuin 
daarachter zo een puinhoop of is er iets anders wat niemand 
mag zien?‖ Het zal duidelijk zijn dat ook deze trend zeer tijdelijk 
zal zijn want het is gewoon niet toegestaan. 
 
Zo zijn er nog wel meer dingen te noemen die nodig aangepakt 
moeten worden, zoals bijvoorbeeld de verenigingsgebouwen. 
Een timmerman en hierna een schilder kunnen zich hier uitle-
ven. Maar eerst het een en dan het ander, anders wordt het al 
gauw een chaos, en dat stadium hebben we, gelukkig, een tijd 
geleden al achter ons gehouden. Met de positieve groep die 
deel uitmaakt van het algemeen werk kan het niet anders dan 
zo zijn dat het hele complex weer op en top wordt waar ieder-
een met plezier tuiniert en verblijft. Als u een idee of plan hebt 
voor het complex of voor iets anders, voorstellen zijn altijd van 
harte welkom. We kunnen dan altijd bekijken of iets haalbaar is 
en wat de rol van het algemeen werk hierbij kan zijn. 
Tot slot:  een fijne zomer! (Die kerstboom uitzoeken kan altijd 
nog wel.)  

Waar drink jij je koffie het liefst en hoe drink je hem?  Het liefst buiten 

op de tuin en anders in huis. De koffie drink ik met melk en een zoetje. 

Met wie wil je graag koffie drinken en waarom? Met Sean Connery, om-

dat het een ontzettende mooie man is en dat hij de beste James Bond was. 

Wat doe je in het dagelijks leven? Niks, lekker zitten en genieten van de 

tuin. 

Wat betekent de tuin voor je? Alles, nou ja misschien niet alles, maar de 

tuin betekent wel heel erg veel. Een hoop plezier om in het groen bezig te zijn. 

Mijn vraag aan jou: waarom hebben jullie een voortent aan het huisje 

gemaakt? 

We hebben voor een voortent gekozen omdat deze demontabel is en we ruim-

te wilden creëren voor de kleinkinderen. We eten meestal met de kleinkinde-

ren in de voortent zodat we verschoond blijven van wespen en bijen. 

Aan wie op SNV wil je een vraag stellen en welke is het? 

Aan Herwin (schoonzoon) wil ik vragen: hou je van je schoonmoeder en wat is 

ze je waard? 

Op de koffie bij … Ria van tuin 228 
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Het is nog niet zo heftig als in de Verenigde Staten, waar men 
het gladgeschoren gazon de oorlog heeft verklaard, maar Ne-
derland is weer gek op de tuin. Steeds meer mensen gaan hun 
eigen groenten kweken, thuis maar vooral in moestuincom-
plexen. Met name in en rond de grote steden is het een trend 
aan het worden.  
Tuincentra kunnen soms niet aan de vraag naar  

groenteplantjes en -zaden voldoen. 
 
Opvallend is dat vooral jonge gezinnen zich melden.  Ge-
zondheid, fun, kinderen leren waar het eten vandaan 

komt, zijn zo de motieven. Nederland volgt daarmee in 
zekere mate landen als Engeland en de VS. Daar 

spreekt men al van een groene revolutie. De 
groentezaden zijn in Engeland niet aan te slepen. 
De verkoop ervan heeft die van bloemenzaden 
voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog 
overtroffen. In de VS is een beweging gaande 
die de oorlog verklaart aan de vele gladgescho-
ren voortuinen. 
Die moeten worden omgetoverd in moestuinen. 
Deze ‘guerrilla-gardening‘-beweging vindt dat de 

dertig miljard dollar die daar jaarlijks wordt besteed 
aan gras voortaan aan het kweken van eigen 

groenten moet worden uitgegeven. Een gezagheb-
bend voedselexpert als Michael Pollan, zelf ooit begon-

nen als tuinier, ziet in de eigen moestuin zelfs een mooie 
bijdrage aan het terugdringen van het klimaatprobleem. Dat 
alles heeft wellicht te maken met het armzalige menu dat in die 
landen doorgaans uit de keuken komt. Het nieuwe tuinieren 
daar is een statement. De consument keert zich steeds meer af 
van de fabrieksvoeding die de supermarkten hem voorzetten. 
 
In Nederland reageert men toch wat nuchterder. „Ik wil niet 
spreken van een rage. Het is eerder een sluipend proces, dat 
de laatste jaren aan het versnellen is‘‘, zegt tuinbouwexpert 
Christ Tielemans, medewerker van het blad Moestuin en docent 
aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch. „Ik zie het aan 

de volkstuincomplexen. Die stonden eerst leeg, nu zijn er 
wachtlijsten.  
Ik merk het ook aan de groeiende belangstelling voor allerlei 
tuinbladen, zoals Moestuin.‖ 

 
Herman Vroklage van de koepel van volkstuinverenigingen 
AVVN bevestigt de toegenomen belangstelling voor het zelf 
groenten kweken. „Opvallend is nu de combinatie siertuin en 
moestuin. Voorheen koos men voor óf een siertuin óf een 
moestuin. Nu maken mensen met een siertuin een hoekje vrij 
voor wat groenten en kruiden.‘‘ Van een rage wil Vroklage niet 
spreken. „Het aantal moestuinen neemt niet toe. Tussen 1993 

Moestuin slaat aan 

Uit: Trouw— Kees de Vré 
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en 2003 is het aantal volkstuinen, de moestuin valt daaronder, 
zelfs met 15 procent afgenomen. Nu is het al een aantal jaren 
stabiel op 240.000. Ruwweg twee derde daarvan is moestuin, 
die vooral buiten de Randstad zijn te vinden. Bij grote 
steden zijn het toch vooral siertuinen.‘‘ 
 
Als het gaat om particuliere tuinen constateert Herman 
Vroklage zelfs een trend naar verstening. „De druk op het 
openbaar groen wordt almaar groter. Zeker in VINEX-locaties 
zie je de tuin kleiner worden. Huizen worden belangrijker gevon-
den.  
En dat stukje tuin dat overblijft, is aan het verstenen. Bij moes-
tuinen kan dat gelukkig niet.  
Dat wordt beperkt door strenge regels.‘‘ 

Ileen Montijn, schrijfster van het boek ‘Naar buiten!‘ – over de 
19de- en 20ste-eeuwse wooncultuur tegen de achtergrond van 
‘het verlangen naar landelijkheid‘ –, vindt de trend van verste-
ning die van de vergroenting overtreffen. „Het zijn de hoogopge-
leide stadsbewoners die buiten de stad een plekje zoeken. 
Vooral hun tuinen worden meer en meer buitenkamers met te-
gels en bankstellen, soms zelfs hele keukens. Af en toe wordt 
er ook ruimte gemaakt voor wat groenten en kruiden. Het is een 
teken van welvaart. De tuin wordt dan beschouwd als een ver-
lengstuk van het huis. Buiten zitten is een statussymbool, ver-
gelijkbaar met terrassen in de stad. Ik vind het jammer dat het 
zo gaat.‘‘ 
 
Inkoper Richard Nijveldt van Tuincentrum Overvecht, een van 
de grote tuincentra in Nederland, ziet op zijn lijsten wel degelijk 
een groeiende verkoop van groentezaden en  
planten. „Het is al enkele jaren gaande, maar vorig jaar was er 
een sprong van 10 à 15 procent te zien. 2007 is echt een om-
slagpunt, en dan met name bij de planten. Mensen willen snel 
resultaat. De voorlopige cijfers van dit 
jaar laten zien dat het aanhoudt.‖ Vooral kruiden en kleurige 

groenten zijn in. Nijveldt: „Dan 
moet je denken aan citroenme-
lisse, salie, maggiplant bij de 

kruiden en rode sla en bietjes 
bij de groenten. Het moet 
leuk ogen. 
Maar ook paprika, aubergi-

ne en courgette stijgen snel. 
Ik verwacht dat het doorzet. 
Soms kan ik niet aan de vraag 
voldoen.‘‘  
 
Waren voorheen de moestui-
niers vooral mannen van boven 
de 55 jaar die langs de spoor-
baan hun sperziebonen ston-
den te oogsten, nu zie je steeds 
vaker gezinnen met kinderen 
met hun handen in de aarde 
wroeten. „Dat is inderdaad op-
vallend. Vooral door hen ont-
staan de wachtlijsten bij de 
volkstuincomplexen in en rond 
de grote steden‘‘, zegt onder-
zoekster Agnes van den Berg, 
werkzaam bij Alterra, kennisin-
stituut voor de groene ruimte en 
onderdeel van de Wageningen 
Universiteit. „Hun motieven zijn 
er meerdere: een veilige speel-
plek voor de kinderen, ze laten 
zien waar het eten vandaan 
komt, ongerustheid over bestrij-
dingsmiddelen, gezonde voe-
ding in het algemeen. Gestegen voedselprijzen spelen niet zo 
mee. Het is meer een kwestie van lifestyle.‖ De onderzoekster 
verbaast zich wel over de groeiende populariteit van het moes-
tuinieren. ,,Je moet er best wat van weten. De kennis die vroe-
ger van vader, moeder, opa of oma kwam, is nu niet meer van-
zelfsprekend aanwezig in elk gezin. Bovendien kost het ook 
veel tijd om zo‘n tuin bij te houden.‖ Bladmanager Mileid Rahder 
van Onze Eigen Tuin: „Welnee, gewoon beginnen, al doende 
leert men. Als je iets niet weet, kun je het toch gewoon vragen.‘‘ 
 

Vroklage van de volkstui-
nenkoepel AVVN: „De nieu-
we instroom onderschat het 
tuinieren. Het is meer dan 
een paar zaterdagen de 
plantjes water geven. Ik 
denk dat een deel het ook 
weer opgeeft. Daarom heb-
ben sommige verenigingen 
coaches aangesteld voor de 
begeleiding.‘‘ 
Moestuin-redacteur Tiele-
mans: „Het nieuwe tuinieren 
is mede op fun gericht. Het 
moet leuk zijn. Ik vermoed 
dat men er iets te gemakke-
lijk tegenaan kijkt. Het is 
echt een handenbinder. Het 
verloop zal daarom groter 
zijn dan vroeger. Maar dat is 
iets wat je ziet in de hele 
samenleving. Er wordt 
constant gezapt.‘‘ 
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Activiteiten 

Tai Chi lessen vanaf 4 juli 

Tai Chi is een Chinese bewegingskunst , 

gericht op de bevordering van lichamelijke 

gezondheid en geestelijk welzijn. Tai Chi 

helpt de spieren en gewrichten soepel  en  los te hou-

den. Ook bevordert het een goede lichaamshouding. Daar-

naast is Tai Chi gewoon heel leuk om te doen. Deze 

zomer worden er Tai Chi lessen gegeven op SNV 

door Rob Gruis. 

Op zondag vanaf 10:30 uur: 

4, 11 en 18 juli en op 8, 15, 22 en 29 augustus 

Schrijf je in in de bestuurskamer en leer deze lang 

zame en heel sierlijke bewegingen.  

Het zal je goed doen! 

Fietstocht naar Delft—op zaterdag 17 juli 

Wil jij ook de wind door je haren voelen waaien met een prachtig 

uitzicht op de Schie? Neem dan deel aan de fietstocht op 

Zaterdag 17 juli 

Als beloning is er een heerlijke kop koffie met gebak. 

Meld je aan voor de fietstocht naar Delft in de bestuurskamer. Per 

email kan natuurlijk ook op: info@vtv-snv.nl  

 

Bingo—op zaterdag 17 juli  

Op zaterdag 17 Julie verzorgt Anita Boeren een bingo avond. De 

Bingo begint om 19:30 uur, maar iedereen is al welkom in het club-

huis vanaf 19:00 uur. Met Theo aan de bingobak en met Anita die het 

organiseert kan het niet anders dan dat het een hele leuk avond gaat 

worden! 

Openingsavond zaterdag 3 juli 

Op zaterdagavond 3 juli is de traditionele openingsavond van 

het seizoen op SNV. De muziek wordt verzorgt door Johan 

Kroon en hij heeft een breed repertoire aan muziek. Van mee-

deiners tot top 40 muziek. Dat belooft dus wat. 

De openingsavond begin om 20:00 uur en het clubhuis 

is open vanaf 19:30 uur. We zoeken nog wat vrijwilligers 

om de zaal een beetje op te leuken. Als je dat 

leuk lijkt, loop dan voor-

al even de bestuurs-

kamer binnen! 

Activiteiten voor de jeugd 

Victoria en Katrien coördineren de jeugdactiviteiten. Gelukkig hoe-

ven zij dat niet alleen te doen, maar krijgen zij veel hulp van de jeugd 

zelf.  Ook hebben zich leden aangemeld om te willen helpen bij 

een aantal activiteiten.  Zo gaat Monique weer Tea Time organi-

seren en mevrouw van Rijs gaat een workshop bloemschikken 

geven. Waarschijnlijk komen er wat kinderen deze zomer bij uw 

tuin langs met de vraag om wat bloemen te geven. Tijdens de grote 

vakantie is er in ieder geval wat te doen voor de jongeren van klein 

tot groter.   Victoria en Katrien gaan ook andere ouders vragen om 

een steentje bij te dragen zodat om de beurt het jeugdclubhuis 

open gehouden kan worden.  

Een programma komt op de toegangsdeuren van het jeugd-

clubhuis te hangen. Houd dat dus in de gaten! 

De grote vakantie is van 3 juli tot 15 augustus.  

Doeltjes op het achterveld 

Jip van tuin  405 vindt het zó vervelend dat de doeltjes op het 

achterveld er zo treurig bij staan, dat hij ze wil gaan repare-

ren. Hij kan hier wel wat hulp bij gebruiken.  Misschien dat 

de jongelui van SNV hem een handje willen helpen? Ben je 14 jaar 

of ouder? Loop dan even langs de bestuurskamer! 

Op deze plek willen wij alle egelliefhebbers laten weten dat het goed 

gaat met onze egelpopulatie. Met grote regelmaat worden de egels 

gesignaleerd en zelfs op de kiek gezet.  Men hoort en ziet ze vaak ‗s 

avonds en ‗s nachts rondscharrelen over de tuinen. Sommige egels 

zijn zelfs dicht in de buurt gebleven waar ze eerder dit jaar zijn uitge-

zet. Blijkbaar beviel het daar zo goed dat ze er hun vaste woonplek 

van hebben gemaakt. 

 

Foto gemaakt door Conny 
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Van het bestuur …  

….. over de verlichting 

Notulen ledenvergadering 

We meldden het al eerder, maar u kunt de notulen van de  
ledenvergadering van 17 april 2010 ophalen in de bestuurska-
mer. 

Vertrokken: 
Tuin 117— Mevrouw Danisik is verhuisd naar tuin 810.  De fa-
milie gaat eerst lekker op vakantie en gaat daarna hard aan de 
slag met tuin 810 
Nieuwe tuinder: 
Tuin 117—de familie Ayhan 
 
Tuin te koop: op dit moment staat  alleen tuin 802 te koop 

Uitgezwaaid en toegezwaaid…. 

Vrijhouden van de paden 

Lekkages 

De lichtmasten zijn er, de lichtarmaturen zijn er ook en de 
geul is gegraven. De kabels moeten de grond in en wan-
neer dat gebeurd is kunnen de masten neergezet gaan 
worden. Op dit moment is het bestuur op zoek naar vrij-
willigers die willen helpen de boel aan te sluiten. Denk je 
dat je ons kunt helpen? Dan horen we dat HEEL graag! 

Oproepje schoonmaak clubhuis 

Schoonmaak 

Heel voorzichtig 

met haar ragebol 

veegt de huisvrouw 

in de oksel 

van het plafond 

giechelend 

lacht het gebouw zich in puin 

Karel Soudijn 

Voorheen werd op maandagmorgen het clubhuis altijd 
schoongemaakt door een paar enthousiastelingen. Dat 
zouden we graag in ere willen herstellen. Wil jij het club-
huis wel eens kietelen? Loop even binnen in de bestuurs-
kamer of stuur een e-mail. 

Email adressen 

Om de mailcontacten te vereenvoudigen, hebben wij een 

paar mailadressen toegevoegd. Hier zijn ze nog eens op 

een rijtje: 

Het bestuur: info@vtv-snv.nl 

De penningmeester: penningmeester@vtv-snv.nl 

Het algemeen werk: algemeenwerk@vtv-snv.nl 

Verkoop huisjes en taxatiecommissie:  

verkoophuisjes@vtv-snv.nl  

Ook de' oudere mailadressen werken voorlopig nog. We 

doen ons best om op korte termijn op email te reageren. 

Heeft u geen reactie gekregen? Trek dan gerust een  

bestuurslid aan zijn of haar jasje want dan is er ets mis 

gegaan in de communicatie. 

Het komt gelukkig niet vaak voor, maar toch moet met enige regel-

maat een hulpdienst terecht op ons complex. Als het nodig is dan 

moet een hulpdienst vrije doorgang kunnen hebben op de paden. Hoe 

belangrijk dat is heb je vaak pas door op het moment dat je zelf een 

hulpdienst nodig hebt. Het is van groot belang dat paden vrij blijven. 

We vragen daarom met klem geen karren voor tuinen te laten staan.  

Onlangs zijn vier grote lekkages gerepareerd op ons complex.   

Alle vier de lekkages waren vóór de meter en dat wil zeggen dat alle 

kosten voor rekening van de vereniging zijn, ook de kosten voor het 

water.  Drie van de lekkages waren bij de meters in tuinen en één  

lekkage was in een openbaar stukje van het complex. Door een oplet-

tende tuinder die het  was opgevallen dat een bepaald stukje grond 

erg drassig was, werd dit gemeld. 

Deze lekkages hebben de vraag over het afsluiten van het water over 

het hele complex tegen de wintermaanden weer doen oplaaien. Soms 

wordt bij het verwijderen of het inzetten van de meters flink veel 

kracht gebruikt waardoor een stukje verderop  in de leiding een kop-

peling kan afbreken.  Maar daarover meer in de Schoffelen van augus-

tus. Vanaf hier veel dank aan de vrijwilligers die bereid waren om tot 

heel diep in de grond te graven om de lekkages te repareren. 

mailto:info@vtv-snv.nl
mailto:penningmeester@vtv-snv.nl
mailto:algemeenwerk@vtv-snv.nl
mailto:verkoophuisjes@vtv-snv.nl
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T 
egenover mijn tuin ligt de moestuin van Jose da Silva.  Het is 

niet zomaar een moestuin. Hij is dubbelgroot en staat vol 

met maar een paar soorten groente. De meeste tuinders op 

ons complex streven naar een grote biodiversiteit. Zo niet 

Jose da Silva, hij wil productie. Maïs is aangeplant in niet misselijke 

hoeveelheden, de aardappels prijken op hun heuveltjes en rij na rij 

stokken staan al klaar om als steun te dienen voor de snijbonen.  

 

Ik heb de theorie dat een mooie tuin alleen bestaat bij de gratie van 

tijd en aandacht. Zelfs de zogenaamde onderhoudsvrije tuin is alleen 

mooi als er wel degelijk onderhoud aan verricht is. De prachtige tuin 

van Jose da Silva staaft mij in die theorie. In zijn tuin zit bloed, zweet 

en tranen. Weer of geen weer is hij er te vinden. In het voorjaar  

bewerkt hij de grond. Niet 1 keer maar week na week staat hij op de 

aarde te slaan, net zo lang door werkend tot al zijn zaaibedden mooi 

fijn zijn. Na het inzaaien worden de planten de grond uitgekeken. Als 

ze eenmaal boven de grond staan worden ze vertroeteld met water 

en voeding. Op het moment is Jose da Silva een (beetje) boos. Door 

het koude voorjaar is alles wat later dan normaal. Jose da Silva praat 

tegen zijn planten in het Portugees  en als de tuin niet precies doet 
wat hij wil staat hij volgens mij te schelden, maar verstaan doe ik het 

niet. Zijn tuin is wel een attractie op het esdoornlaantje. Veel mensen 

komen even kijken hoe het erbij staat en met iedereen maakt Jose da 

Silva een praatje in het Portugees of gebroken Nederlands. Ik vraag 

me altijd af wat hij met al die groente doet. Zit zijn diepvries vol zoals 

bij ons vroeger? Ik ben namelijk opgegroeid met een productietuin. 

   

Mijn heit (vader) had een tuin aan de rand van de stad waar wij woon-

den. De tuin was niet erg groot en dat was  maar goed ook want mijn 

pake (opa) was groenteventer.  Drie keer per week bracht mijn pake 

met zijn paard en wagen groente bij ons thuis. Deze groente kwam 

hoofdzakelijk van zijn eigen land  Je kunt je voorstellen dat de kleine 

opbrengst uit mijn heits tuin schril afstak bij deze overkill. Toen ik 8 

was sloot de gevangenis waar mijn vader werkte. We werden als gezin 

overgeplaatst naar Veenhuizen. Veenhuizen was in de jaren 70 nog 

een helemaal afgesloten strafkolonie bestaande uit 4 gevangenissen. 

Rond deze gestichten stonden huizen met opvoedkundige teksten aan 

de gevel. Hierin woonden het gevangenispersoneel met hun gezinnen. 

Deze huizen hadden enorme tuinen die onderhouden werden door de 

gedetineerden. Een soort van algemeen werk maar dan bewaakt met 

karabijnen. In april trokken we in Bitter en Zoet, ons nieuwe 

huis.  Mijn heit had gevraagd of hij ergens een moestuin kon krijgen. 

Nou dat kon , een veld voor ons huis was daar prima voor geschikt, 

een groepje gevangenen kwam het omspitten en eindelijk had mijn 

heit een echte grote moestuin. 

 

Als gezin moesten we erg wennen aan het leven in een kleine geslo-

ten werkgemeenschap met veel geschreven en ongeschreven regels.   

 

Die eerste zomer in Veenhuizen regende het klachten bij mijn heit. 

Contact tussen de gevangenen en gezinsleden was uit den boze. ‗Je 

kinderen zijn te beleefd‘, werd er gezegd. We hadden geleerd om 

iedereen te groeten dus ook de transporten met gevangenen. Als die 

groepen toevallig richting de school met de bijbel liepen liep ik vrolijk 

mee.  

 

Het volgende incident betrof mijn zus. Ze wilde een spreekbeurt hou-

den over de gevangenis. Met een niet karakteristieke doortastendheid 

liep ze met mij aan de hand  een tuin op en stapte op een levensgrote 

man af. ‗Mijnheer‘, zei ze, ‗mag ik u wat vragen? Waarom zit u in de 

gevangenis?‘. ‘Ik heb mijn vrouw vermoord‘, zei de man vriendelijk. 

Mijn zus schrok daar toch wel van en van een spreekbeurt over hem 

is het nooit gekomen. Maar wel weer een klacht. De klap op de vuur-

pijl moest nog komen en dit was een klap met grote gevolgen.  

 

Op een dag was er een groep gevangenen bezig in onze voortuin. Het 

begon te plenzen van de regen en mijn moeder besloot om ze, tegen 
alle regels in, koffie te geven in de keuken. De bewaker protesteerde 

hevig maar mijn moeder zei dat als mensen voor haar werkten ze niet 

van plan was die slecht te behandelen. Puntje bij paaltje won ze de 

strijd en toen ik thuis kwam zat iedereen gezellig aan de koffie in de 

keuken. Hoe mijn heit ook redeneerde dat die regels er niet voor 

niets waren omdat er altijd het gevaar van een gijzeling dreigde, mijn 

moeder  hield voet bij stuk. Mijn ouders besloten om dan maar geen 

gevangenen meer te laten werken in de tuinen. Dit besluit was onge-

kend en er werd dan ook flink geroddeld over het gezin van Napole-

on (mijn heits gevangenisnaam).     

 

 

Uit de tuin geklapt Door: Ati 
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Bij de biowinkel wordt heel soms de verse wortel verkocht maar 
vers is betrekkelijk want het ziet er altijd meelijwekkend ver-
droogd uit. Niet echt uitnodigend om in de grond te stoppen. 
Uiteindelijk kreeg ik van iemand een stukje wortel en dit jaar 
heb ik bloeiende mierik. Tot mijn stomme verbazing zie ik het nu 
overal staan. Vooral in de Joegoslavische tuinen staat het stan-
daard in de moestuin. Ook bij Ed, coördinator algemeen werk, 
staat het in de tuin en niet zo'n beetje. Het is een heel veld vol.  
Ed zegt: ‗Mierikswortel woekert als een bezetene. Als je het 
uitsteekt om te gebruiken blijven er altijd kleine stukjes achter 
waar dan weer een plantje uitgroeit’.  

Nog zo`n plant met een geschiedenis is de kaardebol. De grote 
kaardebol komt oorspronkelijk uit Noord-Afrika (Maghreb) , 
maar komt tegenwoordig overal in de gematigde streken  voor. 
De plant is tweejarig en kan 70-150 cm hoog worden. De blade-
ren zijn twee aan twee tegenoverstaand en de vergrote blad-
voet werkt als opvangbakje voor water.  
De lila bloempjes  zijn klein en ongesteeld en staan bij elkaar op 
een hoge ineengedrongen tros (hoofdje).  
De bloei begint vanuit het midden van de bloeiwijze en bloeit 
tegelijk naar boven en beneden. Hierdoor zijn twee bloeiende 
ringen te zien. tot 
zover Wikipedia.  

In Nederland staat 
de kaardebol  
op de rode lijst en is 
vooral op schrale 

gronden te vinden. 
Het braakliggende 
terrein naast de 
personeelsweg van 
Blijdorp is een per-
fecte plek en er 
staan er dan ook 
heel veel. Maar ok, 
hij is beschermd 
door de wet en niet 

uitgraafbaar door zijn penwortel, dus de enige manier om 
er aan te komen is vragen om een plantje bij een tuin 

waar de kaardebol gebloeid heeft. Het loont trou-
wens ook om onder de heg te kijken.  

De kaardebol zelf is een stekelige en keiharde 
distel die in de middeleeuwen gebruikt werd om 
wol voor het spinnen te kaarden. Kaarden is een 

ander woord voor borstelen.  

Je borstelde de wol dus met een kaardebol om hem te 
ontwarren en het laatste vuil te verwijderen. Ook werd de 
kaardebol gebruikt om grove wol te ruwen.  Heel grappig 
is  dat tijdens de industriële revolutie er machines werden 
ontwikkeld om dit proces machinaal te doen maar dat wel 
de kaardebol daar nog voor gebruikt werd. Het spreekt mij 
wel tot de verbeelding. Zo'n groot ijzeren gevaarte waar-
van het belangrijkste onderdeel plantaardig is.  
 In het Nederlands Textielmuseum te Tilburg staat deze 
machine nog opgesteld.  

De kaardebol begint het eerste jaar als een behoorlijk 
uitdijende rozet en wordt het jaar daarop een enorme 
plant. Dus plan veel ruimte.  

 

Mierikswortel.  

‗Voor een worm in een 
mierikswortel is de 
hele wereld een mieri-
kswortel‘.   (Joods 
gezegde).  

Ik ben altijd gek  
geweest op mieriks-
wortel. Anders dan 
ingemaakt in een potje 
kende ik het niet.  
Natuurlijk  wist ik wel 
dat het een wortel was 
maar ja,  je moet er 
maar aan kunnen ko-
men.  Door een joods 
vriendje kreeg ik te 
maken met de symbo-
lische functie van mie-
rikswortel . Tijdens het  
Pesachfeest  wordt 
het gegeten als  
‗maror‘', het bittere kruid, dat symbool staat voor de moeilijke 
tijd die de joden  hadden tijdens de slavernij in het 
oude Egypte.  Maar ja ook bij de seder, de 
rituele maaltijd aan het begin van Pesach, 
kwam de mierik uit een potje. Toen ik een krui-
dentuin begon was het voor mij dan ook zonne-
klaar dat ik mierik in mijn tuin wilde. Maar ja hoe 
kom je er aan? 

Mieriksrasp in een potje.  

Kook de potjes en de deksels in een grote pan met wa-
ter. Droog ze in de oven en laat ze afkoelen. Dit kan voor 
of tijdens het vermalen van de mierikswortel.  Schil de 
wortel en snijd ze in stukken. Maal ze met een keukenma-
chine fijn. Voeg suiker en azijn toe, tot het een niet te natte 
massa is.  
Sommigen gebruiken ook wat suiker. De verhoudingen zijn: 
ca. 1 theelepel suiker, 4 eetlepels azijn, 1 wortel.   Doe in 
potjes en klaar is kees.   
Als je de wortel in de herfst oogst kan het in kisten met voch-
tig zand worden bewaard in de kelder. In de koelkast, met 
een hoge vochtigheidsgraad, tot wel een jaar. Stukken wortel 
in een zakje in de diepvries. Dat is –18o C of soms nog wat 
meer. Dan worden ze na ontdooien wel zacht, maar als u ze 
diepgevroren raspt is er niets aan de hand. De ideale tem-
peratuur is -50 C. Je kunt het natuurlijk ook inmaken.  

Kaardebol 

Koop een goedkoop bakje verse kruidenkaas. Graaf een 
mierikswortel op en rasp deze. Doe net zoveel mierikrasp bij 
de kaas als je lekker vindt. Bij mij is dat 1 eetlepel maar de 
rasp is erg scherp dus vooral proeven. Lekker op toastjes en 
bij geroosterd vlees.   

We hebben onze heit amper gezien die zomer. Ieder vrij moment 

was hij aan het werk in de tuinen. De moestuin gaf overvloedig dat 

jaar en zuchtend zette mijn moeder de grote pan maar weer op het 

vuur. Onze kelder stond vol met weckflessen en trommels gedroog-

de vruchten.  De zomer daarop was de moestuin een stuk kleiner 

geworden en hadden we een gloednieuwe diepvries.  

 

Maar net als meneer da Silva werd mijn vader oud in de moestuin. Na 

zijn pensioen, in een dorpje verderop, werd hij lid van  tuinvereniging 

Tunwille.  Weer of geen weer stond hij te werken op zijn tuin.  Mijn 

ouders namen liever geen vakantie in de zomer want dan zouden de 

tuinbonen misschien doorschieten of , o gruwel, de snijbonen taai 

worden. Net als meneer da Silva bleef mijn heit kwik en fief door het 

werken in de tuin.  Niemand van zijn kinderen heeft een moestuin. 

Voor ons geen productie. Ik laat vrolijk al mijn groente  doorschieten 

omdat ik bloeiende groente veel leuker vind. 

 

Als ik kijk naar meneer da Silva‘s tuin, denk ik vaak aan mijn heit en 

aan de tuinen uit mijn jeugd. 

Mierikswortelroomkaas—recept van Ed 
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ZO! … en dat wil ik even kwijt 

Met in de stoel:  Anita van tuin 312 

Wil aan ons kwijt dat ze iedereen een leuk tuinseizoen toewenst. Ze hoopt 
dat iedereen bereid is een steentje bij te dragen voor de vereniging.  
Zelf kijkt ze ernaar uit om weer een bingoavond te verzorgen in het club-
huis. Cadeautjes uitzoeken voor de bingo vindt ze hartstikke leuk om te 
doen. Nadenken over wat mensen leuk vinden om als prijsje te krijgen.  
Gewoon mensen een gezellige avond bezorgen en er wat van maken, daar 
verkneukelt Anita zich al om. Ze heeft er zin in! 
Kom dus ook op zaterdag 17 juli naar Anita‘s Bingo in het clubhuis. 

Een vrijwilliger …. Peet van tuin 237 
Tja, hoe heet zo iemand die op zaterdagochtend het werk indeelt 

voor een algemeen werkploeg. Er zijn heel wat omschrijvingen voor 

en de meeste omschrijvingen zijn een beetje plagend bedoeld: ploeg-

baas, chef algemeen werk, de directie ….. en ga zo maar door. Ik 

vraag aan Peet hoe hij zijn taakje op zaterdagen zelf zou noemen. ―Tja, 

ik sta gewoon bovenaan de lijst eigenlijk. Het maakt mij niet uit hoe je het 

noemt, zolang er maar geen baas of chef in voorkomt vind ik het best”, 

stelt hij. We zitten in de koffiepauze van het algemeen werk en Peet 

zit met zijn werkploeg op het terras onder het luifel. 

 

Er zijn vijf algemeen werkploegroosters voor de zaterdagen. Elke 

werkploeg heeft een  … tja, daar gaan we weer … ploegbaas?  Af en 

toe is er overleg met de coördinator en dan worden de verschillende 

werkzaamheden besproken.  Ook houden de ploegbazen bij wie er 

zijn of haar algemeen werkbeurten hebben gedaan of wie er werk-

beurten in komen halen. Al met al best een taak dus.  

 

  Op deze bewuste zaterdag is het rotweer. Zowat 

elk kwartier komt er een hoosbui naar bene-

den en tussen de regenbuien door schijnt de 
zon. Raar weer dus en typisch Hollands ook. 

Het verbaast me een beetje dat er algemeen 

werk is vanmorgen.  En de opkomst is nog 

best groot ook. ―Vanwege die paar druppels 

regen?”, vraagt Peet. ―Ben je mal. We kunnen 

best wat aanpakken vanmorgen. We blijven 

gewoon wat langer aan de koffie zitten ter com-

pensatie”.   

 

Er klinkt helemaal geen gemopper 

door de anderen. Integendeel. Ieder-

een grapt er op los als ik vraag wat 

voor ploegbaas Peet is.  Peet wordt omschreven als streng maar recht-

vaardig en buitengewoon betrokken.  Wat men vooral leuk aan Peet 

vindt is dat hij zelf hard meewerkt met het algemeen werk. Hoewel dat 

volgens Peet al best wat minder is geworden in de loop van de tijd.  

“Ach, je wordt wat ouder he? Beetje tobben met m‟n knieën en zo”,  zegt 

Peet terwijl hij nipt van zijn kop koffie. 

Iedereen zit zo met elkaar te keten dat ik niet hoor wat serieus bedoeld 

is en wat niet. Maar wat ik wel zie is dat men dik tevreden is met Peet 

als ploegbaas. Het is dan ook een hele leuke ploeg volgens Peet. 

Waar drink jij je koffie het liefst en hoe drink je hem? Bij de buurvrouw want zij zet hem 

veel te sterk. Dan drink ik hem zwart met een beetje suiker. 

Met wie wil je graag koffie drinken en waarom? Met Yolanthe, ze lijkt me zeer intellectu-

eel en ze heeft zichtbaar een talenknobbel en een rekenknobbel. Oh, en geld heeft ze ook. 

Wat doe je in het dagelijks leven? Werken, ik verkoop kruiden en specerijen. 

Wat betekent de tuin voor je? Vooral veel werk, maar de tuin is fantastisch voor de kinde-

ren. 

De vraag van Ria aan jou is: hou je van je schoonmoeder en wat is ze je waard?  

Ehhh……. 

Aan wie op SNV wil je een vraag stellen en welke is dat? Aan mijn schoonvader wil ik 

vragen: wanneer ga je mijn gras nu eindelijk eens maaien? 

 

Op de koffie bij ……….. Herwin van tuin 230 Lid sinds 12,5 jaar 
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De Gouden Schoffel—tuin 415 

Natuurlijk fantaseren we op de redactie soms aan wie wij de 
Gouden Schoffel zouden geven en toen ik hoorde wie hem dit 
nummer krijgt was ik er als de kippen bij. Tuin 415 is dan ook de 
tuin van mijn dromen en is het niet meer dan logisch dat ik de-
gene ben die op bezoek gaat bij Ria en Ton van tuin 415. Lenie 
en Wim van tuin 104 hebben de Gouden Schoffel aan hun ge-
geven uit pure dankbaarheid. Zij zijn de schoonouders van 
dochter Cortenberghe en door hun waren ze in contact geko-
men met SNV.  Zonder Ria en Ton was hun paradijsje er mis-
schien wel niet geweest.  

Tuin 415 is de laatste tuin op het eerste pad. De ligging is uniek 
want de tuin ligt bijna in de dierentuin. Het enige wat Ton 
scheidt  van de ijsbeer is de sloot. Dus rara waar de ijsbeer  als 
eerste een bezoek zou brengen bij een uitbraak. Maar, zoals 
Ria zegt, het oude vlees moet eerst op.  Het is een fraaie zon-
dagmorgen als ik op bezoek ga.  Ria en Ton zitten al klaar met 
koffie en stroopwafels. Ze vinden het heel leuk dat ze een Gou-
den Schoffel hebben gekregen en Ria zegt dat er vroeger ook 
zo'n soort prijs was op SNV, namelijk de Gouden Spade. Ze 
mijmert even hoe alles al een keer gedaan is maar leuk blijft het 
wel zo'n erkenning voor je tuin.  Ze hebben een tuin op SNV 
gekocht op 28 september 1963, maar zo zegt Ria, Ton is vrijwel 
tegelijk met de oprichting van SNV geboren. Ton pakt een foto 
van het kastje waarop twee kort gebroekte jongens vrolijk in de 
camera kijken voor een vooroorlogs tuinhuisje. Op de vraag of 
de foto op SNV genomen is gaat Ton er voor zitten en wordt zijn 
stoel een ware praatstoel. ‗Mijn vader was timmerman, zo ver-
telt hij, ‘’en in de jaren 30 was het ook al een crisis. Vader had 
geen werk maar gelukkig kon hij aan de slag bij een werkver-
schaffingsproject. Dat project was ons complex. Vader groef, 
samen met andere mensen natuurlijk, de sloten’. De mensen 
die meewerkten konden gratis een tuintje huren en mijn vader 
wilde dat wel’.  Dus hoorden de familie Boehle bij de eerste 
gebruikers van SNV.   

Ton heeft heel veel respect voor papa Boehle. Weduwnaar ge-
worden in de oorlog , mama stierf in 1941 aan TBC, zorgde hij 
niet alleen voor de kinderen maar onderhield ook zijn tuin. Hij 
verbouwde heel veel groente en alles werd ingemaakt. Hertrou-
wen,  toen gebruikelijk  voor een weduwnaar met drie kinderen, 
was geen optie, daarvoor miste hij zijn vrouw  teveel. Alsof het 
leven nog niet zwaar genoeg was werd hij ook nog ons ontei-
gend door de eerste uitbreiding van Blijdorp.  Ik luister met open 
mond naar dit relaas. Het is altijd leuk om verhalen te horen 
over hoe het vroeger op SNV was.  Zoals gezegd namen Ria en 
Ton in 1963 zelf een tuin. Ton was inmiddels zelf timmerman 
geworden en dat kwam goed uit bij het bouwen van hun eerste 
huisje. Ria staat op en pakt een album uit de kast. Ik zie zwart 
wit foto's van de opbouw van hun tuinhuisje. Wat een verschil 
met nu . De nieuwe generatie tuinders kan tuinhuis bouwpak-
ketten kopen op het internet. De oudere generatie maakte het 
helemaal zelf.   

Ria neemt het stokje over en vertelt over tuinieren op SNV door 
de jaren heen. Eerst werd er overal voornamelijk groente ver-
bouwd en langzaam won de siertuin meer terrein. Ook Ton ging 
in de loop der tijd minder groente verbouwen. Ria verzucht dat 
het toch wel zwaar was. De tuin onderhouden én de groenten 
inmaken terwijl ze opgroeiende kinderen hadden. Ieder week-
end waren ze met zijn allen op de tuin en dat was nog niet zo 
luxueus als heden ten dage. Ook zijn ze altijd actief geweest 
voor de vereniging. Ton heeft heel lang in de bouw- en taxatie-
commissie gezeten. Hij maakte ook voor tuinders de bouwteke-
ningen, heel veel werk maar ontzettend leuk om te doen.  

Ook Ria droeg haar steentje bij. In de jaren 70 had ze een voor-
leesclubje voor de kinderen op SNV. Ze verzamelde dan tegen 
bedtijd het jonge grut en liep met ze naar het parkje wat toen 
naast het complex lag. In het rosarium gingen ze dan met zijn 
allen op een stenen muurtje  zitten en luisterden met open 
mond naar Ria die een verhaaltje voor het slapen gaan voorlas.  
Daarna weer met zijn allen terug en naar bed. Maar niet heus. 
De kinderen Boehle gingen keurig hun bedje in maar  niet alle 

kinderen lagen er vroeg in. Er werd nog tot laat gespeeld op het 
terrein. Nu moet ik mezelf toch echt tot de orde roepen want 
tenslotte gaat dit stukje over hun tuin en ongemerkt ben ik een 
heel andere rubriek aan het schrijven (sorry hoor Ellen maar ik 
houd ook van vroegûr).  

 
Tuin 415 is van Ria en Ton sinds 14 jaar. Ze hadden een tuin 
op de plek waar nu de ijsberen zitten en keken uit op deze tuin. 
Bij de laatste onteigeningsgolf moesten ze weg en konden deze 
tuin van de vader van Rob van Dijk kopen. Ook dit huisje heeft 
Ton natuurlijk zelf gebouwd. Hij vindt het een sport om zoveel 
mogelijk te hergebruiken.  Ik heb inmiddels wel genoeg binnen 
gezeten en we gaan de tuin in. Wat de tuin bijzonder maakt is 
dat hij aangelegd is als een ouderwetse boerderij tuin. Er is plek 
voor groente en voor sierborders, overal zijn onverwachte hoek-
jes en de ruimte is optimaal benut. Ik bewonder vooral het ver-
hoogde terras in het midden van de tuin. Hij is gemaakt van 
grote grillige stenen. Ja daar is nog een heel verhaal aan ver-
bonden zegt Ton. Eerst was daar een flinke kuil en die heeft hij 
opgevuld met oude aquariumstenen en flink grote sintels. Het 
was een mega klus om die op de tuin te krijgen. Nu is het een 
fraaie rotspartij met bloeiende planten tussen de stenen. Erg 
fraai. De tuin ligt er piekfijn bij en je kunt wel zien dat Ton niet 
van stil zitten houdt. 

Ik vond het heel leuk om deze tuin te bezoeken. Als ik weg loop 
vraag ik op de valreep nog even aan Ria en Ton wat ze van 
SNV  nu vinden tenslotte hebben zij al hier heel wat verschillen-
de tijden mee  beleefd. Ze zijn enthousiast over de vernieu-
wingstijd waar we inzitten. Veel tuinen met jonge mensen met 
kinderen brengt leven in de brouwerij en ook valt ze op dat de 
laatste tijd er veel minder slecht onderhouden tuinen zijn. Al met 
al hopen ze nog een tijd te genieten van hun tuin. Als ik weer 
terug ben op mijn eigen tuin bedenk ik me dat ik helemaal ver-
geten ben te vragen wat die Gouden Spade nou was voor een 
prijs. Ik loop even naar de Bakkertjes en vraag het Jaap. Hij 
vertelt dat dat een prijs was die 1 keer in de vijf jaar uitgereikt 
werd. ‗Maar Ati’, zegt hij, ‘ik zou me er vooral niet in gaan ver-
diepen want hij is maar 1 keer uitgereikt’. Nou dat kunnen wij 
beter en in het augustusnummer kun je lezen aan wie Ria en 
Ton de Gouden Schoffel doorgeven. 

Ju l i  2010 ,  nummer 4  

Door: Ati 

Ton (links) en zijn broertje op de volkstuin 
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H et Natural History Museum in Londen herbergt zo‘n zeventig  

miljoen objecten op elk gebied van het leven en uit elke hoek van de 

planeet, een verzameling waaraan jaarlijks nog eens zo‘n honderddui-

zend objecten worden toegevoegd, maar het is pas achter het  

tentoongestelde dat je gaat beseffen wat een schatkamer dit is.  

In kasten, kabinetten en lange ruimten vol dicht opeen geplaatste 

schappen bevinden zich tienduizenden in flessen ingemaakte dieren, 

miljoenen op vierkante kartonnetjes geprikte insecten, laden met 

kleine weekdieren, botten van dinosauriërs, menselijke schedels en 

een eindeloze hoeveelheid mappen met gedroogde planten. Het is 

een beetje alsof je door Darwins hersenen dwaalt. De sterkwaterzaal 

alleen al herbergt vijftien kilometer schap met pot na pot in gedenatu-

reerde alcohol bewaarde dieren. Verreweg het meeste is verzameld 

in een periode dat de wereld zat te springen om een hanteerbaar 

classificatiesysteem. Gelukkig stond er in Zweden een man klaar om 

dat te leveren                                   . 

 

Hij heette Carl Linné (later gewijzigd in het aristocrati-

scher von Linné), maar hij wordt nu vooral herinnert 

in zijn Latijnse vorm: Carolus Linnaeus. Hij werd 

in 1707 geboren in het dorp Râshult in het zui-

den van Zweden als zoon van een arme maar 

ambitieuze lutherse hulppriester, en hij was 

zo‘n trage student dat zijn getergde vader 

hem in de leer deed bij een schoenmaker.  

Ontzet bij de gedachte zijn verdere leven 

kopspijkertjes in leer te moeten slaan, 

smeekte de jonge Linné nog om één 

kans, die hem werd gegeven, waarna hij 

het wetenschappelijke pad nooit meer 

verliet. Hij studeerde medicijnen in Zwe-

den en Holland, hoewel zijn hartstocht 

naar de natuur zou uitgaan. Aan het 

begin van de jaren dertig van de achttien-

de eeuw begon hij catalogussen van alle in 

de wereld voorkomende planten en die-

ren te  maken, waarbij hij een door hem-

zelf ontworpen systeem gebruikte, waarna 

zijn vermaardheid geleidelijk aan groeide.              

 

Zelden voelde een mens zich zo prettig bij zijn 

eigen uitmuntendheid. Hij besteedde een groot deel 

van zijn tijd aan het neerpennen van lange en geflat-
teerde portretten van zichzelf, waarin hij verklaarde dat er 

nooit ‗een groter plantkundige of zoöloog‘ was geweest en dat zijn 

classificatiesysteem ‗de grootste prestatie op het gebied van de  

wetenschap‘ was. Hij stelde in alle bescheidenheid voor dat op zijn 

grafsteen de inscriptie Princeps Botanicorum, ‗Prins der Plantkundigen‘ 

zou komen te staan. Het was in geen geval verstandig zijn genereuze 

zelfoverschatting in twijfel te trekken. Zij die dit wel deden konden 

erop rekenen dat er een onkruid naar hen werd vernoemd. Linnaeus‘ 

andere opvallende eigenschap was een blijvende – bij tijd en wijle 

koortsachtige zou men kunnen zeggen – preoccupatie met seks. Een 

bepaalde plantensoort noemde hij Clitoria. Het zal niet verbazen dat 

veel mensen hem wat vreemd vonden. Maar zijn classificatiesysteem 

was onweerstaanbaar.                     . 

 

Vóór Linnaeus kregen de planten namen die nogal wijdlopig waren. 

De gewone dwergkers werd Physalis amno ramosissime ramis angulosis 

glabris foliis dentoserratis genoemd. Linnaeus verkorte dit tot Physalis 

angulata, een naam die nog steeds in gebruik is.  

De plantenwereld was al even wanordelijk door inconsistentie in de 

nomenclatuur. Een plantkundige kon niet zeker zijn of de Rosa syl-

vestris alba cum rubore, folio glabro dezelfde plant was als de Rosa syl-

vestrus inodora seu canina. Linnaeus loste het probleem op door 

haar gewoon Rosa canina te noemen. Deze verkorte benamingen 

voor iedereen bruikbaar en overeenkomend maken, vereiste meer 

dan simpelweg de knoop doorhakken. Om de saillante karakteristie-

ken van een soort te bepalen, was een zekere intuïtie – eigenlijk een 

genie – nodig                     . 

 

Het systeem van Linnaeus is zo alom aanvaard dat we nauwelijks een 

alternatief kunnen bedenken. Maar vóór Linnaeus waren de classifica-

tiesystemen soms hoogst bizar. Dieren konden worden geclassifi-

ceerd naargelang ze wild of tam waren, of ze op het land leefden of in 

het water, groot of klein waren. Zelfs of ze mooi of edel of onbelang-

rijk werden geacht. Buffon ordende zijn dieren naar hun bruikbaar-

heid voor de mens. Van anatomische overwegingen was nauwelijks 

sprake. Linnaeus maakte er zijn levenswerk van dit gebrek te corrige-
ren door alle levende dingen te ordenen naar hun fysieke attributen. 

De taxonomie, dat wil zeggen de wetenschap van de classificatie, is 

daar nooit meer van afgeweken. 

 

Uiteraard kostte dit alles tijd. De eerste uitgave van zijn grote Syste-

ma Naturae uit 1735 besloeg niet meer dan veertien bladzijden. Maar 

ze werd steeds omvangrijker, tot ze bij de twaalfde uitgave, de 

laatste die Linnaeus nog bij leven zou zien – drie delen en 

2300 bladzijden bedroeg. Ten slotte registreerde hij 

13000 planten- en diersoorten. Hoewel andere 

werken uitgebreider waren, had Linnaeus iets 

waar niemand anders zich aan kon meten, en 

dat was beginselvastheid, orde, eenvoud en 

tijdloosheid. Hoewel zijn werk uit de jaren 

dertig van de achttiende eeuw stamt, werd 

het niet eerder algemeen bekend dan in 

de jaren zestig van die eeuw, net op tijd 

voor Linnaeus om zoiets als een vaderfi-

guur voor de Engelse natuuronderzoe-

kers te worden. Nergens werd zijn sys-

teem met meer enthousiasme ontvangen 

(wat onder meer de reden is dat de 

Linnaean Society haar zetel in Londen 

heeft en niet in Stockholm. 

 

Linnaeus was niet altijd even correct. Hij 

liet ruimte aan mythische dieren en 

‗monsterlijke mensen‘ waarvan hij de be-

schrijvingen zonder ze te betwijfelen over-

nam van zeelui en andere fantasierijke reizi-

gers. Daaronder viel een wildeman, de Homo 

ferus, die op handen en voeten liep en nog niet de 

kunst van het spreken beheerste, en de Homo cauda-

tus, ‘een man met een staart’. Maar we moeten niet 

vergeten dat het een andere tijd was, waarin men lichtgelovi-

ger was. Voor het grootste deel werden Linnaeus‘ missers gecompen-

seerd door een degelijke en dikwijls briljante taxonomie. Tot een van 

zijn andere verdiensten moet worden gerekend  dat hij zag dat wal-

vissen bij koeien, muizen en andere gewone landdieren in de orde van 

de quadrupeden (later gewijzigd in zoogdieren) behoorden, wat 

niemand daarvoor had gedaan.                                                                                                                                

 

 

Bron: Een kleine 

geschiedenis van 

bijna alles door 

Bill Bryson  

Carolus Linnaeus 1707-1778 
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ZO! … en dat wil ik even kwijt 

Hoewel ze altijd glimlacht, zie ik de pijn als ze zegt dat ze na 5 jaar afscheid 

moet nemen van haar tuin. Een van de kleinste tuintjes op SNV. Door een slopen-

de ziekte kan ze niet lang meer haar tuin verzorgen. Haar traditionele lange ge-

waad verhult dat ze nog moeilijk vooruit kan door een stevig gipsen korset, maar 

al een hele poos zie ik haar in een scootmobiel of met haar rollator.  

Ze moet worden geopereerd aan haar handen en dan houdt het tuinieren waar-

schijnlijk op. Nu al lukt het haar nauwelijks om onkruid tussen haar bloemen weg 

te plukken. Die handeling kost te veel moeite en pijn.  Om die reden kan ze ook 

geen groenten in haar tuintje kwijt.   

 

Zomer en winter komt ze naar SNV, naar haar tuin. Ze vindt het heerlijk om op 

haar tuin thee te drinken, wat te eten en in haar tuin te werken. Soms komt ze 

langs om samen een kopje thee te drinken en  af en toe heeft ze dan wat lekkers 

gemaakt om bij de thee te eten.  

Met in de stoel:  Neçmyr van tuin 333 

Ju l i  2010 ,  nummer 4  Ju l i  2010 ,  nummer 4  

Over zonnebloemen op een laantje 

Het wordt zonnebloemiger op SNV deze zomer. Een rondje over 

het complex leert ons dat best veel tuinders het leuk vinden om 

mee te doen met het wedstrijdje wie de grootste en hoogste 

zonnebloem kan laten groeien. Een veelbelovende kandidaat is 

te vinden op een tuin waarvan de eigenaar al een hele poos in 

de lappenmand zit. Richard van tuin 712 heeft het voor elkaar 

gekregen om door valpartijen zo‘n beetje alles te breken wat er 

te breken valt. Vanaf deze plek wensen we Richard dan ook een 

spoedig herstel toe. Zijn tuin wordt onderhouden door zijn over-

buren: Cor en Ineke  van tuin 707. Volgens  

Ineke wordt de zonnebloem op de tuin van Richard zo goed 

vertroeteld dat deze inmiddels groter is dan de zonnebloemen 

op hun eigen tuin.  

Op tuin 708 van Ellen is het nog een beetje een zoekplaatje 

naar de zonnebloemen. Eerder dit jaar heeft Ellen zo leuk zak-

jes met bloemenzaad uit lopen strooien over haar tuin, dat het 

nog raden is wat onkruid en wat de bloemen zijn. Ellen, die al 

niet bekend staat als de tuinder met de meest groene vingers, 

krabbelt wat op haar hoofd als ik haar vraag naar haar zonne-

bloemen. ‗Tja, ze staan daar ergens tussen‘, zegt ze, als ze met 

een wijds armgebaar over haar tuin zwaait. Hierover dus later 

meer nieuws. 

Tuin 706, waar Corry over de zonnebloemen gaat, is het duide-

lijk gestructureerder aangepakt. Een paar zonnebloemen groei-

en al dat het een lieve lust is. Corry kan niet wachten tot de gele 

rakkers te zien zijn op haar tuin.   

Bij Chaco en Saskia van tuin 710, staan ze ook. Een paar hier 

en een paar daar. Eentje lijkt wel op de perfecte plek te staan 

want die is een stuk groter dan de anderen. In het zonnetje en 

tegen de schutting. 

Tuin  702, van Ianna en Arout is nog in de opbouwfase. Zoals 

we kunnen zien wordt deze tuin na al  die jaren flink opgeknapt 

en er staat een mooi tuinhuis in. Daar moeten maar snel een 

paar zonnebloemen naar toe!  

Door Jane 

Op de koffie bij ……… Karel van tuin 228 

Waar drink jij je koffie het liefst en hoe drink je het? 

Het liefst lekker buiten op de tuin en anders thuis. De koffie drink ik 

met veel suiker, slagroom en melk. Eigenlijk drink ik alleen thuis kof-

fie, onderweg bij klanten neem ik nooit koffie. 

Met wie wil je graag koffie drinken en waarom? 

Met Rita Reys, omdat het een goede zangeres is. En ik heb veel over 

haar gehoord via mijn oom Gerrit die ook jazz speelde. Hij kende 

haar via de muziek en samen hebben ze gerepeteerd. 

Wat doe je in het dagelijks leven? Tuinieren 

Wat betekent de tuin voor je? Alles! 

De vraag van Herwin aan jou is: wanneer ga je mijn gras 

maaien? 

Zodra hij klaar is met zijn troep opruimen en daar is hij al de hele dag 

mee bezig. Het gras doe ik altijd voor hem. 

Aan wie op SNV wil je een vraag stellen en welke is dat?  

Aan Carlos. Ik vind het geweldig hoeveel hulp hij altijd krijgt. Hoe 

kom je daar toch aan? 

 

Lid sinds 1977 
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Over biodiversiteit 

Door: Sigrun 

―Laten we iets met het jaar van de biodiversiteit doen‖ zei ik op 
een lenteavond tegen Ati tijdens een gezellig tuinpraatje… 
Weer een wedstrijd, deze keer: wie heeft de meeste soorten 
planten op zijn tuin…(Inheemse krijgen een bonuspunt, want 
daar komen de meeste diersoorten op af…) 

Ik heb: Vier pruimenbomen (twee gele, een rode, een blauwe), 
drie appelboompjes, een kers, een morel, een kweepeer. Zwar-
te bessen, rode bessen, kruisbessen, blauwe bessen, een Josta
-bes (Duitse kruising uit rode bes en kruisbes), een kiwi, 4 soor-
ten bramen, wijnbes, frambozen, aardbeien (ook rode en witte 
wilde), wilde pruimen, een aantal druiven en een vijg uiteraard. 
6 soorten rozen (waarvan 4 verschillende wilde), een gele kor-
noelje, vier seringen, een vlier, een boerenjasmijn, taxus en 
buxus, diverse soorten (knot)wilgen als schutting en hut voor de 
kinderen… (en dan hebben we het nog maar over de houtge-
wassen; wat denk je van de moes- en de kruidentuin, de kuip- 
en de klimplanten en het ‗onkruid‘? ja uiteraard telt dat mee!) 
 
Nee ik heb geen landgoed, maar een van de allerkleinste tuin-
tjes op Streven Naar Verbetering, trotse 220m2! 

Maar wat is dat eigenlijk: Biodiversiteit? 

Biodiversiteit, dat is rijkdom. 
Voelen jullie zich ook altijd zo rijk, als je naar je tuin toe loopt?  
Al die verschillende biotopen van al die verschillende mensen 
met al die verschillende planten, bloemen, insecten…. Zo veel 
plantensoorten, diersoorten, menssoorten…Iedere dag bloeit er 
weer iets anders over de heg en trekt mijn aandacht met geur, 
kleur, gezoem en andere trucjes. Bijna iedere dag is er weer 
een nog onbekende medetuinder om nieuwsgierig te begroe-
ten… 

Er zijn mensen, die bang zijn voor het onbekende, het wellicht 
onbeheersbare, ruige, eigenwijze. Een tuin is een uitgelezen 
kans om deze angst te bedwingen. Nodig planten en dieren uit, 
biedt ze verschillende leefplekken: zon en schaduw, droog en 
nat, voedselrijk en schraal, stapelmuurtjes, steenhopen, moe-
rasjes en vijvers, houtstapels en takkenrillen… 

Als ze dan komen (dat doen ze bijna vanzelf) observeer ze een 
tijdje, geef ze de kans om hun schoonheid te tonen, wie weet is 
wat je vandaag een onkruid lijkt morgen al je lievelingsplant in 
de vaas of in de pan… En laat je vooral niet verleiden door de 
tuincentra: echt boeiende planten krijg je over de heg van je 
buren, zelf gestekt uiteraard of gewoon als zaadjes in een luci-
ferdoos… 

Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de buur(kinder)en. Op straat 
haast je zo vaak langs elkaar heen, hier deel je wat, heb je el-
kaar wat te vertellen en te geven. 

Maar wat is nou zo boeiend aan die Biodiversiteit? 

Op de Speeldernis is een van mijn lievelingsactiviteiten met de 
kinderen het maken van een kleurenwaaier van alles wat ze 
kunnen vinden in de tuin. Op een hele lange tafel met een rol 
behang erop leggen we eerst alle vondsten neer en schikken ze 
dan op kleurnuances. Van zwart, naar paars, blauw, groen, 
geel, oranje, rood en bruin. Het grootste gedeelte is voor alle 
tinten groen gereserveerd. Leek het bij het verzamelen nog 
allemaal gewoon groen, lijken er nu geen twee stukjes meer 
dezelfde kleur te hebben. Het spel is een ‗ogen-opener‘ en heb 
je het een keer gespeeld, zul je nooit meer denken, dat gras 
gewoon groen is… 

Bij mij begon het besef al tijdens mijn studie toen onze profes-
sor plantenkunde met een plakje gazon binnen kwam. In de 
volgende les gingen we dit stukje uit elkaar pluizen en de plan-
ten determineren. Er bleken 11 verschillende soorten gras in te 
zitten. Ga je gazon maar eens door laten groeien totdat het 
bloeit en je zult het zien… Een goed gazonmengsel is slim be-
dacht: grassen die uitlopers maken, grassen die stevige pollen 
vormen, grassen die fijne tussenruimtes vullen, samen een ste-
vig verband.  

In de goede verhouding gemengd, ijzersterk en beeldschoon.  
Dat is de kracht van Biodiversiteit. 
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Houd je veel van kinderen dat je in de jeugdzorg wilde wer-
ken.  
Ja, ik ben nog steeds gek op kinderen. Vriendjes hebben voor mij 
nooit gehoeven dus kinderen van mijzelf heb ik niet. Gelukkig heb-
ben de kinderen in de familie mijn tuin altijd weten te vinden. Nu 
zijn de kinderen groot en hebben ze zelf weer kinderen. En geluk-
kig lopen die ook mijn tuin niet voorbij,  want ik houd erg van ge-
zelligheid, hoe meer jong grut hoe beter.   
 
Je bent vanaf het vroege voorjaar tot de late herfst te vinden 
op SNV. Hou je zo van buiten zijn? 
Ik vind het heerlijk. Ik woon niet ver weg, tegen het witte dorp aan. 
Vroeger liep ik altijd. Het is tenslotte maar een half uurtje. Tegen-
woordig heb ik een vrij reizen kaart dus ga ik lekker met de bus. Ik 
ben gek op tuinieren   
Frank zegt trots: Riny doet nog vrijwel alles zelf. De grote klussen 
doen we met zijn allen. Niet alleen bij Riny maar bij alle huisjes. 
Dat zijn we zo gewend. We houden allemaal van aanpakken maar 
wel met veel gezelligheid.  
 
Je bent al heel lang lid van SNV, vind je het erg veranderd in 
de loop der tijd.  
Vroeger was het wel knusser. Tegenwoordig ken ik veel mensen 
niet meer. Maar ja, we weten het zelf nog wel leuk te maken en 
doen veel dingen samen. Op feestavonden kun je ons ook altijd 
vinden.  
Nel vind het nu welletjes. Ze zegt dat ze dacht dat het gesprek 
over eten zou gaan. Hoe zit het daarmee? Natuurlijk heeft Nel 
gelijk, want wat schaft de pot bij Riny. Voor ze kan antwoorden 
flapt Frank eruit dat Riny heel goed kan koken uit blik. Riny sput-
tert tegen dat ze ook best wel vers kookt maar dat ze het pas laat 
heeft geleerd.  
 
Waneer heb je leren koken dan ?  
 Ik ben eigenlijk nooit het huis uitgegaan.  Mn vaderi stierf jong en 
mijn moeder en ik bleven samen. Zij kookte geweldig en wat is er 
fijner dan thuiskomen van je werk en het eten staat op tafel. Het 
was dan ook niet nodig dat ik leerde koken. 16 jaar geleden stierf 
mijn moeder en sinds die tijd heb ik leren koken voor mijzelf en 
dat gaat prima. Als ik iets te vieren heb nodig ik iedereen uit en 
gaan we uit eten.  Frank en Nel vertellen  dat dat heel leuk is en 
dat ze door Riny al op veel plaatsen hebben gegeten. Ze zijn alle-
maal gek op onbeperkt wokken en dat soort gelegenheden.  
 
Ik geloof niet dat ik eerder een Wat de Pot Schaft heb geschreven 
die zó over gezelligheid gaat. Ik kan dan ook alleen maar afsluiten 
dat ik het een gezellig gesprek vond. In deze Schoffelen zijn veel 
gesprekken met oudere tuinders. Wat ik leuk vind is dat je ziet dat 
de tijden wel veranderen maar iedereen het nog reuze naar zijn 
zin heeft. Frank is van plan 140 te worden op de tuin dus dan 
denk ik dat Riny en Nel gezellig meedoen en we nog niet van ze 
af zijn.   
En gelukkig maar.  

Ju l i  2010 ,  nummer 4  

Wat de pot schaft op tuin 806 bij Riny 
Door Ati 

Zes Schoffelen zitten er al weer op. Ik vind het best wel een 
mijlpaal, een heel jaargang achter de rug en op naar de vol-
gende. Het leek mij leuk om voor deze Wat de Pot Schaft een 
trouwe lezer te bezoeken. Ik zie haar altijd op de zaterdag dat 
ons blad uitkomt in de tuin zitten, terwijl ze de Schoffelen van 
voor tot achter leest. Dus de stoute schoenen aangetrokken en 
kijken wat de pot schaft op tuin 806 bij Riny..... Riny heeft een 
fraaie tuin met dito huisje op de Rhuslaan.  Wat zou het fijn zijn 
als iedereen nu denkt, o daar, maar nee de oude namen van 
de laantjes zijn niet meer in zwang dus ik kan het beter be-
schrijven als het laantje naast de gereedschapsloods. Riny 
heeft een tuin naast haar broer Frank en zijn Nel sinds 1973. 
Marktkoopman Frank zat er toen al een tijdje en ze wilden 
graag twee tuinen naast elkaar. In die tijd kreeg je een tuin als 
je aan de beurt was. Zelf uitzoeken was er niet bij, je nam de 
tuin die je toegewezen kreeg. Frank, niet voor 1 gat te vangen, 
wist dat zijn buurman de tuin wilde verkopen. Ze spraken af dat 
de buurman zijn tuin pas in de verkoop zou doen als Riny bo-
ven aan de wachtlijst stond. Sinds 37 jaar zijn ze nu tevreden 
buren. Het is überhaupt een familie hoekje want de twee aan-
liggende tuinen zijn ook in familiebezit.  Er staat koffie klaar bij 
Frank en Nel dus schuiven Riny en ik bij hun aan. Riny is ei-
genlijk wat verlegen en denkt dat ze niet zoveel te vertellen 
heeft, maar daar geloof ik niets van.  
Kende je SNV  al voor dat jullie hier zelf een tuin kregen.  

Ja hoor, als kind speelde we hier al. Ik speelde hier wel ver-
stoppertje enzo. Het was natuurlijk toen nog een groot nutstuin-
complex en er was alle ruimte om te spelen. Frank, die drie 
jaar jonger is, speelde wat wildere spelletjes dan ik. Zeg maar 
kattenkwaad.   
 
Je hebt al een heel leven achter de rug, wil je daar wat over 
vertellen.  
Ik ben zeventig, dus mijn jeugd is wel lang geleden. Mijn vader 
zat in de muziek. Hij speelde harmonica en accordeon. Hij ver-
diende daar een goede boterham mee. Na het afronden van de 
huishoudschool wilde ik graag een opleiding doen voor de kin-
derzorg, maar ik moest dan een half jaar wachten en mijn va-
der vond dat ik wel geld moest verdienen. Ik ben bij een slage-
rij gaan werken. Ik vond het fijn om daar te werken. Het was 
dan ook een heel gezellige nette zaak. Daarna heb ik ook nog 
bij C&A gewerkt. Nu ben ik al weer een tijdje gepensioneerd en 
heb veel tijd om te tuinieren.  
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Van Origine Door Ellen 

Broers zijn het en hun tuinen worden door een sloot geschei-
den. De jongste had als eerste een tuin op SNV en toen een 
paar jaar later de tuin achter hem te koop was twijfelde de oud-
ste geen seconde.  Albert Bachnoe  de oudste van de broers 
verteld zijn verhaal en Robert luistert  aandachtig en vol trots 
toe. 
 
Albert is geboren in Suriname op 24 december 1943. Volgens 
zijn moeder versprong de klok net naar 25 december  bij zijn 
geboorte.  In die tijd was de registratie niet zo nauwkeurig en 
werd het toch 24 december. Ook 
de familienaam Bachnoe  was 
oorspronkelijk anders namelijk 
Bachnu. De grootvader van Al-
bert kwam oorspronkelijk uit In-
dia . De familie woonde op  
Mariënburg, een welvarende sui-
kerplantage in het Commewijne 
district.  Toen Albert nog klein 
was zijn ze verhuisd naar een 
buitenwijk van Paramaribo omdat 
zijn vader bij de Coca-Colafabriek 
is gaan werken. Het gezin, waar-
van Albert  het oudste kind is,  is 
dan inmiddels uitgebreid met 
meer kinderen, 9 in totaal, is 
meerdere malen verhuisd maar 
altijd net aan de rand van de stad 
blijven wonen. De vader van  
Albert had een groot stuk grond 
gekocht waarop rijst, groenten en 
fruit werd verbouwd voor eigen 
gebruik. 
Later heeft zijn vader een kruide-
nierszaak in de stad gekocht. 
Albert was net van school en 
samen met zijn moeder en oudste zus heeft hij de zaak gerund. 
Het was een drukke winkel en in die tijd nog geen zelfbediening 
dus was het veel lopen en sjouwen voor Albert. Dit heeft hij 5 
jaar gedaan.  
 
Inmiddels was hij getrouwd en werd het tijd om zelf iets te zoe-
ken. Zijn droom was altijd om naar Nederland te gaan.  Op 
school al boeide alles wat met Nederland te maken had hem 
enorm. En nu getrouwd , de andere kinderen van het gezin wa-
ren ook groter en konden in de kruidenierszaak werken, was de 
tijd rijp om een grote stap te zetten. 
 
In 1965 vertrekt Albert per boot naar Nederland. Onderweg wil-
de hij nog allerlei eilanden aan doen maar de bootreis werd erg 
zwaar en moeilijk voor hem. Vanaf de eerste dag werd hij zee-
ziek en is dat ook alle drie de weken gebleven. In plaats van 
een plezierige bootreis kwam hij helemaal beroerd aan in Lon-
den en vandaar uit is hij naar Schiphol gevlogen.  Albert wilde in 
Den Haag wonen omdat die stad hem erg aantrok vanwege de 
mooie lanen en wat hij er allemaal over gelezen en gehoord 
had.  De persoon die hem ophaalde van Schiphol woonde ook 
in Den Haag.  
 
De begintijd is Den Haag was moeilijk voor Albert. Niet dat Ne-
derland tegenviel, maar de heimwee bracht behoorlijk wat span-
ning met zich mee. Zijn vrouw en kind zijn later pas naar Neder-
land gekomen.  Toch heeft hij doorgezet om een mooie toe-
komst op te bouwen. Het lukte om meteen een baan te krijgen 
bij het ministerie van Defensie. Eigenlijk kon hij direct de vol-
gende dag aan de slag maar hij wilde nog even wat tijd om tot 
rust te komen en allerlei zaken te regelen.   En dat was goed. 
 
De eerste 2 maanden woonde Albert in een hotelkamer en het 
was moeilijk vanwege de woningnood om aan een huis te ko-
men.  Hij had gehoord dat je om een huis te kopen erg rijk 
moest zijn.  Op een dag liep hij door de stad en zag een bord te 

koop op een raam geplakt. Hij heeft het telefoonnummer geno-
teerd en later de makelaar gebeld. De woning was klein en erg 
donker en beviel hem helemaal niet. Wel aan de makelaar ge-
vraagd of hij nog meer huizen te koop had staan. En Albert had 
geluk. Een herenhuis uit begin vorige eeuw, wat al helemaal 
opgeknapt was met 5 grote kamers in een goede buurt van Den 
Haag. De woning beviel hem meteen en hij heeft de woning 
gekocht en woont er nu nog steeds met veel plezier.  En hij 
heeft ook veel meegemaakt in al die jaren dat hij daar met zijn 
gezin woont.  

De eerste 2 jaren was het hard blokken om een vaste aanstel-
ling te krijgen bij het ministerie van Defensie, hetgeen lukte  en 
tot zijn pensionering heeft hij daar gewerkt. 
 
Zijn broer Robert is via zijn zoon bij SNV terecht gekomen.   
De vorige eigenaar werd ziek en heeft toen aan de zoon van 
Robert gevraagd om de tuin over te nemen. Dit wilde hij niet 
maar zijn vader had daar wel interesse in.  En sinds 5 jaar heeft 
Robert een tuin op SNV. Albert kon zich in het begin niet veel 
voorstellen van een zomerhuisje maar nadat hij een paar keer 
bij zijn broertje op bezoek was geweest was hij verkocht.  Toen 
Robert een paar jaar terug vertelde dat zijn achterburen gingen 
verhuizen is Albert  op de mensen af gestapt om een babbeltje 
te maken en heeft toen direct de tuin gekocht. Het was ook 
meteen een leuk vooruitzicht omdat hij met pensioen zou gaan. 
Niet dat hij in zijn woonplaats Den Haag op zoek is gegaan naar 
een zomerhuisje want dat trok hem niet aan. Maar een tuin te-
genover die van zijn broer wel. Hij vindt ook de sfeer op SNV 
erg fijn. De vrijheid die je hier hebt is heerlijk. Hij komt ook bijna 
dagelijks naar de tuin. Eind van de ochtend is Albert er en dan 
gaat hij samen met zijn broer eten klaarmaken, lekker eten, 
zitten en dan ‘s middags aan het werk in de tuin.   
 
Het zit niet in zijn aard om in de grond te wroeten  maar hoe de 
natuur zich ontwikkeld boeit hem enorm. Hij vindt het vooral 
leuk als alles begint te groeien en dat hij daarna constant iets 
heeft om naar huis mee te nemen. De tuin beloont het werk wat 
je er in stopt. 
Gelukkig heeft Albert veel hulp van zijn broer en de overbuur-
man gehad. Meneer Kasmi heeft de groentetuin zo voor hem 
aangelegd dat deze niet onder water komt te staan na een flin-
ke regenbui. 
 

Lees verder op volgende bladzijde 

Albert (rechts) met zijn broertje Robert 
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Een vrijwilliger  - Sezgin van tuin 117 

Door: Jane 

Sezgin heeft niet zelf een tuin maar zijn moeder wel.  Sezgin doet het algemeen 

werk voor haar en staat daarom ingeroosterd in het milieupark. In plaats van 

uitslapen, zoals de meeste van zijn leeftijdsgenoten, staat hij op zaterdagochten-

den in ons milieupark om mensen een beetje te helpen bij het afvoeren van tuin 

en huisafval. Hij heeft er nu zo‘n 3 werkbeurten opzitten en vindt het op zich 

best leuk werk. Sezgin vindt zichzelf totaal ongeschikt om in de werkploegen 

mee te doen, omdat hij ‗zelfs geen beetje verstand van groen’ heeft, aldus Sezgin.  

 

Sezgin is 2e jaars student logistiek en economie. Hij zit nu in zijn laatste kwartaal. 

Als ik vraag wat hij zo interessant vindt aan deze studie, vertelt hij dat hij het 

regelen van zaken het meest aantrekkelijk vindt. Het zo efficiënt mogelijk orga-

niseren van van alles en nog wat doet wel wat met hem. „Mensen irriteren zich 

weleens aan me, want ik zoek in alles de meest efficiënte manier. Zelfs als ik met 

studiegenoten ergens naartoe ga ben ik op zoek naar de kortste weg, of de snelste 

manier om ergens te komen‟, vertelt Sezgin.    

 

De altijd vriendelijk Sezgin staat dit jaar nog een aantal keer ingeroosterd in het 

milieupark. Vanaf deze plek: dank je wel!  

Dit jaar is zijn vrouw nog niet mee geweest naar de tuin 
maar vorig jaar was ze er regelmatig en het maakt vol-
gens Albert veel verschil als je met zijn tweeën bezig 
bent. 
Zijn zoon heeft vorig jaar ook een keer geholpen met het 
omspitten van de tuin. Albert zei telkens: ―doe rustig 
aan , doe maar een klein stukje‖.Maar nee, de hele tuin 
moest volgens zijn zoon omgespit worden.  De volgende 
dag was zijn zoon gebroken van de spierpijn en hij is 
daarna niet meer op de tuin geweest. 
 
Albert vindt SNV net een dorp. Je zwaait naar iedereen 
en je maakt vaak een praatje. Hij heeft ook goed contact 
met zijn buren . Hij is erg tevreden met zijn zomerhuisje 
op SNV. 
De tuin houdt hem ook fit en hij hoopt dat zijn gezond-
heid het toelaat om nog lang van de tuin te genieten. 

Vervolg van vorige bladzijde 

ZO! .. En dat wil ik wel even kwijt. 

Met in de stoel: Nicky van tuin 305 

Nicky heeft bijna vakantie en dan 6 weken lang. Hij komt dan 

regelmatig op de tuin en vindt het heerlijk om met zijn skelter rond 

te scheuren. Als we vragen of hij in de stoel wil zitten om zijn hart 

te luchten, aarzelt hij geen moment en legt zijn waterijsje naast de 

stoel in het gras. Nicky wil graag dat er dit jaar leuke dingen wor-

den georganiseerd voor de kinderen.  

 

Vorig jaar mochten kinderen onder de 14 jaar na 21.00 uur niet in 

de jeugdkantine. Nicky vindt dat maar  een stomme regel en wil 

dat het dit jaar niet zo is. Hij wil graag kwijt dat als grote mensen 

niet meer in de jeugdkantine willen staan dat er dan maar een 

andere grote mensen de jeugdkantine open moeten doen.  

Oh .. en met het waterijsje was alles nog ok toen Nicky klaar was 

met zijn verhaal! 

Toen mijn vader  

(verraden door sociaal-democraten die zich socialisten noemden 
verraden door de potentaten die zich communisten noemden)  

tenslotte tot tuinieren was bekeerd.  

Vond hij  

- voorbij de Aelbrechtskade -  

met hamer, sikkel, zeis en spade  

toch nog de zin waar ‘t hem om ging:  

―Streven naar Verbetering‖  

een volkstuinvereniging…..  

 

Peter Blanker 

Tuinieren 
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Een bijzondere waarneming 

Door: JP van tuin 411 

Vanuit mijn tuinhuisje achterin de Berkenlaan kijk ik uit op de 
tamelijk brede sloot grenzend aan het eiland in ‘t Roel Langerak 
park. Door overhangende takken vanuit dat stukje niemands-
land doet het aan als een jungle. Er zwemt en vliegt daar van 
alles maar nu werd ik aangenaam verrast door een gevleugelde 
vriend. Er zat namelijk een kwak. Deze zeldzame vogel lijkt op 
een reiger, is meer gedrongen heeft een korte nek en in het 
voorjaar met 2 á 3 veren groeiend vanuit de nek. De kwak 
broedt in, liefst lichtbegroeide, hoge bomen of struiken en boven 
het water. Zo‘n 10 jaar terug waren er nog maar 10 broedende 
paren in Nederland, nu inmiddels meer. In september/oktober 
trekt de kwak naar tropisch Afrika, sommige paren overwinteren 
in ‘t Middellandse zeegebied. In maart/april komt hij weer terug. 
Nu in de eerste week van juni bij SNV waar het goed vertoeven 
is. 

Vliegend papier 

Door Leo 

Talea komt net terug van haar interview met bestuurslid Cees als ze in 
de stoel plaatst neemt. Ze wil wel aan ons kwijt dat ze het heel erg leuk 
vond om iemand te interviewen. Helemaal enthousiast is ze over het 
gesprek wat ze net achter de rug heeft   en ze zegt dat ze  helemaal de 
smaak te pakken heeft.  Ze gaat nu nadenken over wie ze 
voor het volgende nummer  van schoffelen wil inter-
viewen. Wel is ze nog een beetje onzeker of ze 
goed kan schrijven maar daar hebben wij 
van Schoffelen alle vertrouwen in.  

ZO!. Dat wil ik wel even kwijt 

Met in de stoel………. Talea van tuin 452 

Foto gemaakt door JP 

Van alle vlindersoorten die in het Rotterdamse bekend zijn (zo‘n 
30-35 soorten) kunnen we een behoorlijk percentage ook op 
ons complex waarnemen. 
Als ik zo eens nadenk kom ik toch al gauw op zo‘n 12 soorten. 
Sommige soorten kent iedereen, zoals het koolwitje. Deze is er 
in 3 uitvoeringen nl: gewoon koolwitje(helemaal wit), klein gea-
derd witje(donkere aders op onderkant vleugels) en het groot 
koolwitje(groter dan de andere met een zwarte vleugelrand).  
 
Uit de familie van de schoenlappers heeft iedereen de atalanta 
wel eens in zijn tuin gehad. Een vrij grote vlinder met veel rood 
en zwart. Een broertje (of zusje) hiervan is de distelvlinder, die 
is even groot maar meer oranje en zwart. Het bijzondere van 
deze laatste twee soorten is dat het trekvlinders zijn. Ze worden 
geboren in Noord Afrika, bv de bergen in Marokko. Ze eten zich 
als rups daar vol, verpoppen en vliegen naar het noorden. Vorig 
jaar waren er erg veel distelvlinders te zien. De winter en het 
voorjaar in Marokko waren toen erg goed voor de groei van de 
voedselplanten en dus ook goed voor de rupsen. Bij goed weer 
kunnen ze erg ver noordelijk vliegen, vorig jaar zijn ze tot in 
Groenland gezien! 

 
Zie je het voor je? Marokko, Middellandse zee over, dwars door 
Spanje, de Pyreneeën over, heel Europa door, op naar Groen-
land. Een aardig stukje vliegen lijkt me zo, zeker met tegenwind. 
Hier gekomen wordt de volgende generatie geproduceerd, rup-
sen verpoppen en die nieuwe generatie vlinders vliegt later ge-
zellig dat hele eind weer terug naar Afrika. Toch een prestatie 
voor zo‘n vliegend papiertje. Een vlinder weegt niet zoveel, de 
grootste inheemse misschien ¼ gram. Eén blaadje uit een klad-
blok weegt al een gram of zo, dus een kwart kladblaadje onder-
neemt zo‘n reis, dat moet wel een heel efficiënt motortje zijn wat 
daarin zit! Wat zit het toch allemaal mooi in elkaar, hè, en wat 
fijn dat we niet naar Marokko hoeven om deze mooie vlinders te 
zien, ze komen gewoon gezellig ‘s zomers bij ons op visite! 
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Voorstellen van een bestuurslid —- Cees 

Waar drink jij je koffie het liefst en hoe drink je hem? Hier op de tuin. 

Als ik thuis trek in koffie krijg dan gaan we meestal naar de tuin om het daar te 

zetten. Mijn koffie drink ik met melk en gezelligheid. 

Met wie wil je graag koffie drinken en waarom? Met mijn vrouw en met 

liefde. 

Wat doe je in het dagelijks leven? Mijn vrouw pesten, televisie kijken, de 

hond uitlaten en in de tuin werken. 

Wat betekent de tuin voor je? Ik stond al 30 jaar ingeschreven voor een tuin 

op Rotterdam Zuid en nog steeds ben ik daar niet aan de beurt. In 1996 ben ik 

met mijn vrouw, broer en schoonzus op SNV gaan kijken en binnen een paar 

weken hadden we allebei een tuin. Deze tuin is nu alles voor me. 

De vraag van Karel aan jou: Hoe kom je toch aan al die hulp op je tuin? 

Het gaat vanzelf. Iedereen die op bezoek komt wil meteen helpen en ik hoef dan 

ook nooit om hulp te vragen bij familie en vrienden. 

Aan wie op SNV wil je een vraag stellen en welke is het? Aan X wil ik 

vragen hoe hij zijn tuin zo mooi op orde houdt.  (Helaas wil X niet in Schoffelen en 

blijft deze vraag onbeantwoord. Red.) 

Op de koffie bij …….. Carlos van tuin 231 

Lid sinds 1996 

In het voorstelrondje van de bestuursleden wordt dit keer Cees 

geïnterviewd door Talea. 

Wie is Cees? Dat is een vraag die ik mezelf had gesteld voordat 
ik naar dit gesprek ging. Cees is naast echtgenoot van Ria, va-
der van twee dochters  ook grootvader van drie kleinkinderen.  
Al bijna 29 jaar zitten Cees en zijn vrouw op ons complex.  Bij 
toeval is hij op SNV terechtgekomen en dat bevalt hen nog 
steeds uitstekend.  Zijn tuin is een 
uitlaatklep en rustpunt tegelijk. 
Niet zo raar dat hij vaak een com-
plimentje krijgt van andere tuin-
ders en bezoekers, het is een 
mooie tuin en ik kan me helemaal 
voorstellen dat dit een heerlijke 
plek is. 
 
Cees is dan wel gepensioneerd 
maar hij kan het werken niet hele-
maal laten. Nog steeds gaat hij 
drie keer per week naar zijn werk. 
Voor de extraatjes, zoals hij het 
zelf uitlegt. Met die extraatjes be-
doelt hij de leuke trips die hij en 
zijn vrouw veel maken, lekker uit 
eten met elkaar en zijn kinderen 
en kleinkinderen. De leuke dingen 
van het leven dus en daar heeft hij 
het werk na zijn pensionering 
graag voor over. Cees vindt ook 
dat het hem direct in de veranderende maatschappij houdt. 
 
Eerder dit jaar zat Cees in de commissie van goede diensten 
die van de ledenvergadering de opdracht had gekregen om 
nieuwe bestuursleden te zoeken.  Toen hij zag hoe een nieuw 
bestuur zich aan het vormen was raakte Cees steeds enthousi-
aster. Uiteindelijk hoefde hij niet lang na te denken toen Nico 
hem vroeg om ook onderdeel uit te maken van dat nieuwe be-
stuur.  Cees vertelt dat hij nu niet bepaald op zoek was naar 
nóg een baantje erbij, maar de goede en leuke sfeer bij de 
groep nieuwe bestuursleden werkte erg aanstekelijk en inspire-
rend. 
 

Ik vraag Cees wat hij zou veranderen op SNV als hij kon tove-
ren. Cees hoeft daar niet lang over na te denken. Het is vooral 
de saamhorigheid die hij zou willen versterken. Hij vertelt dat hij 
het niet zozeer over vroeger-was-alles-beter wil hebben, maar 
het was wel die saamhorigheid die hij in de loop van de jaren is 
gaan missen. Het was zo gewoon dat er hulp was wanneer er 
iemand zwaar werk deed op zijn tuin. Mensen keken over de 
heg en zonder er veel woorden aan vuil te maken schoten ze te 
hulp wanneer er bijvoorbeeld stenen of zand gekruid moest 
worden. Cees zegt goed te beseffen dat het past in het veran-
derende tijdsbeeld, maar dat tijdsbeeld maken we zelf. Hij geeft 

de hoop op meer saamhorigheid dus 
niet op.  
 
Wat hij ook belangrijk vindt is dat 
mensen zich houden aan de afspra-
ken en het complex netjes blijven hou-
den. Het komt weleens over als dram-
men als er weer een berichtje uit moet 
over een slecht bijgehouden heg of 
onkruid onder die heg, maar Cees 
vindt het erg belangrijk dat het com-
plex er goed en netjes uit blijft zien. 
Dat is ook een reden waarom hij in de 
tuincommissie zitting heeft. Samen 
met Anne, Jaap en Wim maken ze 
regelmatig rondjes over het complex 
om te zien hoe het algemene aanzicht 
van SNV is. Het lijkt te helpen want er 
is al vooruitgang geboekt in de afgelo-
pen maanden. Cees en de anderen 
van de tuincommissie zijn daar geluk-
kig mee en met hen veel tuinders voor 

wie dit punt ook belangrijk is. Natuurlijk kunnen er nog dingen 
verbeterd worden en natuurlijk is het nog verre van perfect, 
maar er zit een stijgende lijn in en dat  geeft de burger moed.  
 
De laatste tijd zijn er zichtbare verbeteringen op tuinen die voor-
heen bekend stonden als zwaar verwaarloosde tuinen. Mensen 
zijn keihard bezig met die tuinen.  
 
Mijn laatste vraag aan Cees is wat hij van ons clubblad vindt. 
Voordat Cees adem kan halen om antwoord te geven roept Ria 
enthousiast dat ze het clubblad zó leuk vindt.  Cees en Ria ho-
pen allebei van harte dat dit blad nog een tijd blijft bestaan. 
 
Erg bedankt voor dit leuke gesprek en de gastvrijheid! 
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Alle onderstaande woorden zitten  

horizontaal , verticaal of diagonaal  

verstopt in de puzzel. 

Streep ze door en maak van de overgebleven letters het 

puzzelwoord. 

bal         emmer    kasteel       strand      zon 
bikini      grens      schelp        tent          zwemmen 
boot       hotel       schepjes    wandeling 
duinen    huisje     sorbet        ys 

Komkommerkrokodil 

Snij aan de onderkant van de komkommer een laagje af zo-

dat hij beter blijft liggen.  

Snijd de voorkant open voor de bek. 

Snij over de lengte van de rug van de krokodil een V-vorm uit. 

Draai die V om en maak er inkepingen in.  

Leg deze met de inkepingen naar boven weer terug op zijn 

rug. 

Snijd van de kaaskorstjes 4 voetjes uit en leg ze naast de 

komkommer op de schaal. 

Van de kaaskorstjes kun je ook tanden in de bek en ogen 

maken. 

(Ipv kaaskorstjes kun je ook knutselpapier gebruiken.) 

Maak nu prikkertjes met stukjes kaas en worst en prik deze 

op de krokodil.  

Zoek de 6 verschillen 

Wat is groen en komt van een berg gegleden? - Een skiwi! 

Wat is groen en vrolijk? - Slalalalalala 

Er lopen twee ijsberen door de woestijn. ―Tjonge, wat is het 

hier glad‖, meent de een. ―Hoe kom je daar nu bij?‖, vraagt de 

andere. ―Nou, zie je dan niet hoe ze gestrooid hebben?‖ 

De nul zegt tegen de acht heb je een riem gekocht? 

Twee slangen komen elkaar tegen in het moeras. De ene slang 

zegt tegen de andere: ―Ik hoop dat ik niet giftig ben‖. Vraagt de 

andere: ―Waarom?‖ Zegt die ene weer: ―Omdat ik net in mijn 

tong heb gebeten!‖ 

Een ontdekkingsreiziger komt in de jungle. Opeens ziet hij een 

tijger, en omdat tijgers heel hard kunnen rennen, zet de ont-

dekkingsreiziger het op een lopen. De tijger haalt hem al snel 

in, en zegt: ―Tikkie, jij bent hem‖. 

Er zitten twee vliegen op een kaal hoofd. 

Zegt de ene vlieg tegen de andere: ―Weet je 

nog, hier speelden we vroeger verstopper-

tje‖. 
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Welke 2 plaatjes zijn precies hetzelfde 

 

 

 

 

De appel 

In iedere kleine appel, is het net als in een huis. 

Want daar vind je vijf kamertjes, precies als bij ons thuis. 

In ieder hokje vind je, twee pitjes zwart en klein, 

Benodigdheden: 

Groot stuk papier (of behang) 

Stiften of potloden of krijtjes 

Plakband 

blinddoek 

Spelletje: Kattenogen 

Beschrijving: 

Teken op een groot stuk papier met eenvoudige lijnen een 

poes, maar laat de ogen weg. Hang het stuk papier tegen een 

muur en geef elk kind een potlood van verschillende kleur.  

Ze worden vervolgens geblinddoekt en moeten nu met hun 

potlood de ogen in de kop van de kat tekenen. Wie beide ogen 

binnen de cirkel van de kop weet te zetten, heeft het spel ge-

wonnen. 

Je kunt daarvoor bijvoorbeeld 2 punten geven en aan wie maar 

1 oog binnen de circel van de kop zet, 1 punt.  



Schof fe len  

Clubblad door en voor 

leden van vtv Streven 

naar Verbetering 

Redactie: 

Ati 

Ellen 

Jane 

Eindredactie: Jane 

Schoffelen komt zes keer per jaar uit, in de maanden: 

februari—april—juni—juli—augustus—november 

Als je wilt adverteren in Schoffelen kun je contact met  

ons opnemen via het redactie e-mailadres. Wil je iets  

uit de inhoud van Schoffelen gebruiken, dan vragen we 

je eerst contact met ons op te nemen 

Ons adres: 

de brievenbus bij de bestuurskamer 

of emailadres: 

redactiesnv@gmail.com 

pdf van de Schoffelen is te 

downloaden op 

www.vtv-snv.nl 

Wij van de redactie willen alle leden die zo enthousiast hebben meegewerkt aan 

deze editie van Schoffelen heel hartelijk bedanken! 

ZO! … en dat wil ik wel even kwijt 

Ati grijpt een klein hondje, Maria, van  
het pad om daarna in de stoel te  
springen. Het moet Ati even van het  
hart dat hij het wel erg fijn zou 
vinden als zich een 
nieuw redactielid aan 
zou melden.  De sub-
tiele verzoekjes om 
een vers redactielid 
lijken niet echt veel uit 
te halen, dus grijpt Ati 
naar een wat duidelijker 
manier: in de stoel dus.  Oké, er 
gaat wat vrije tijd in zitten en er 
zijn deadlines waarmee we te 
maken hebben, maar aan de 
andere kant is het zó leuk om 
te doen. Misschien kan Ati 
met deze oproep wat tuin-
ders net dat zetje geven 
wat nodig is om de redac-

tie te versterken? 

Met in de stoel …….. Ati—een redactielid 

Foto gemaakt door Conny 

Vanaf deze plek willen wij Sigrun hartelijk feliciteren 

met deze nominatie.  We wachten met spanning de 8e 

september af en duimen voor je.  Wij twijfelen geen 

moment . De Speeldernis is de allerleukste  

natuurspeeltuin ! 

Groenste tuin 

De rozenstruiken, de klimop en het gras 

verdwijnen. Veel mensen kiezen tegenwoordig voor stenen en 

tegels in de tuin en dat is minder goed voor het milieu. Is uw 

tuin een toonbeeld van groen en natuur? Doe dan mee aan de 

wedstrijd milieuvriendelijkste tuin van Rotterdam. 

In versteende tuinen blijven vogels, vlinders en insecten weg. 

Ook kan het water de grond niet meer in, waardoor problemen 

kunnen ontstaan met de afwatering in de stad. Met de wedstrijd 

wil Rotterdam Climate Initiave inwoners van de stad aanmoedi-

gen hun voor– en achtertuin groen te houden. Ook volkstuinen 

mogen, in een aparte categorie, meedoen. De winnaar van de 

wedstrijd krijgen een officiële trofee en een tegoedbon voor een 

groen weekendje weg. 

Het Rotterdam Climate Initiative zet zich in voor de halvering 

van de CO2  uitstoot in de Rotterdamse regio. Op de website 

www.rotterdamclimateinitiative.nl is te lezen wat er allemaal al 

gedaan is. Je kunt meer informatie vinden op: 

www.milieuvriendelijkstetuin.nl 

Nog even snel …... 


