
Plantaardig winter 2014 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retouradres: 

Volkstuindersvereniging "Mariahoeve" 
Postbus 91411 2509 EA Den Haag 



Plantaardig winter 2014 1 

 

Plantaardig  
Winter 2014  30ste jaargang nr. 4 

 

 

“Plantaardig” is het verenigingsorgaan van  

 

Volkstuindersvereniging “Mariahoeve” 
Opgericht 22 mei 1984 

 

 
Postadres: Postbus 91411 2509 EA Den Haag 

Bezoekadres: Isabellaland 2320 A 2591 CZ Den Haag 

KvK: V40411313      

Rekeningnummer: NL05INGB0005004839  
t.n.v. vtv Mariahoeve 

 

Website: www.vtvmariahoeve.nl 

E-mail: info@vtvmariahoeve.nl 
 

Aangesloten bij: 

Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen (HB) 

Landelijke organisatie van amateurtuindersverenigingen (AVVN) 
 

Redactie: 

Bert Blom (E-mail: redactie@vtvmariahoeve.nl) 

 
Reproductie: 

Aegon 

 

Openingstijden complex: 
april t/m september van 09.00 tot 20.00 uur 

oktober t/m maart van 11.00 tot 16.00 uur 

 
Spreekuur bestuur: 

April t/m september iedere 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur 

Oktober t/m maart iedere 1e zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur 

 

 



Plantaardig winter 2014 2 

In dit nummer: 

 
 

 Pagina 

 

Onze vrijwilligers organisatie 3 
Van de voorzitter 4 

Bij de voorpagina 5 

Niet storen, winterslaap 6 

Veenmol aangetroffen 7 
Winter moppie 7 

Kindervraag over koude pootjes in de winter 8 

Terugblik landelijke Dag van de Tuin 9 

Winterklaar maken van waterleidingen en watermeter 10 
Welk jaar? 11 

Calabaza 12 

Van de leden, voor de leden 13 

Nieuws en informatie 13 
DSB 1246 14 

Bijzondere paddenstoel gesignaleerd 15 

Nee, geen vogelhuisje 16 

Klimaatverandering 16 
Terugblik "Bloemetjesdag" 17 

Ecologische verbindingszone "De Schenk" 18 

Notulen Algemene Ledenvergadering 11 oktober 2014 21 

Voorlopige begroting 2015 26 
Het voeren van vogels in de winter 27 

Het vervangen / repareren van een kruiwagen binnenband 28 

Duiven in je tuin 30 

Stapelmuurtjes en rotstuinen 31 
Kort nieuws 33 

Tuintips 35 

Sluitingsdatum inleveren kopij 37 

Donateur worden? 37 
Adverteerders 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuwjaarsreceptie 

 

Zaterdag 10 januari 2014 
15.00 - 17.00 uur 

in het Tuinpaviljoen! 
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Website 

Bart Fennema – Bert Blom 

(website@vtvmariahoeve.nl) 
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Jan Stam – Theo Velthuysen - Richard 

Hilgeman 
 

Werkbeurten  
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Natuurlijk Tuinieren 
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Jean Otterspoor – Piet van Steijn – Bert Blom – Kor Krul - Jan Stam - Zenzi Burgy - Frances 

Hartmann - Trudy Vreeswijk - Evelien Lems 

 

Ondersteuning onderhoud groen 

Mieke van der Kaaij – Adriana Oele 
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De heer A. Osnabrug, De heer H. Gordeau 
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Van de voorzitter 
 

                                      
 

 

 

 
 
 

Hallo tuinvrienden, 

 

De laatste keer dat ik wat schreef, en dit wordt tevens de laatste keer als voorzitter, 
was het heel wat aangenamer weer. De dagen worden nu na een prachtig najaar weer 

donker en guur. Zo voelt het afscheid dat ik heb genomen ook een beetje voor mezelf. 

Ik ga de bemoeienissen met het tuincomplex, dat mij zeer aan het hart ligt, zeker 

missen. Natuurlijk, er zijn up's en downs' geweest maar over de hele linie heb ik me 
altijd met plezier met het wel en wee van onze vereniging  bezig gehouden.  

Mijn jongens worden echter groter en groter en ze zeggen wel eens kleine kinderen 

kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen. Ik heb in de praktijk ondervonden dat dit 

ook wel klopt. De combinatie gezin en werk vraagt van mij nu zoveel aandacht dat dit 
niet meer valt te combineren met de inspanning die een bestuursfunctie nu eenmaal 

vraagt.  

 

Dan is er een kanjer die door persoonlijke omstandigheden ook afscheid heeft moeten 
nemen. De man die onze vereniging als mijn voorganger en daarna ook als mijn steun en 

toeverlaat veel kleur en wijsheid heeft gegeven. De man waarvan ik ooit zei dat hij nooit 

met pensioen zou en mocht gaan. Een vrijwel onmisbare schakel in onze vereniging maar 

ook van groot nut voor de Haagse Bond.  
Het ga je goed Mijnhart Johannes en geniet van de welverdiende rust. 

 

 

Rest mij U heel veel tuinplezier, fijne feestdagen en een goed begin van 2015 toe te 
wensen.  

 

Zie je op de tuin en een hartelijke groet, 
 

Eric 

 

 

 



Plantaardig winter 2014 5 

Bij de voorpagina 
 

Altijd weer spannend!  

 

Komt deze winter eindelijk weer een Elfstedentocht of wordt het een kwakkelwinter? 
Krijgen we alleen maar regen of worden we nog een keer verrast met een pak sneeuw?  

 

Ondanks de hinder die sneeuw met zich mee brengt, levert sneeuw in ieder geval wel 

weer leuke plaatjes op zoals deze foto die Marian Blom de laatste witte winter nam. 
 

Zo kijkend naar deze foto rijst ook de vraag hoe lang het huidige toegangshek nog blijft 

bestaan. Het hekwerk begint slecht te worden. Deels verzakt en na enkele 

noodreparaties begint de gemeente er voorzichtig over te denken het toegangshek op 
termijn geheel te vervangen. 

 

En blijft dan de tekst "vtv Mariahoeve" boven het hek prijken, of wordt vtv 

(Volkstuindersvereniging) vervangen door atv (Amateurtuindersvereniging) of gaat het 
wellicht "Tuinpark Mariahoeve" worden?  

 

Ach wat maakt het uit. Onze hobby, het tuinieren, blijft ook het komende jaar gewoon 

fantastisch. Of het nou "volkstuinieren", "amateurtuinieren" of "tuinparktuinieren" heet! 
 

 

Voor nu wensen we jullie allemaal 
hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2015! 

 
Tot ziens op de nieuwjaarsreceptie 

10 januari 2015 

van 15.00 tot 17.00 uur 
in ons Tuinpaviljoen! 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

De redactie 
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Niet storen, winterslaap 
 

 
De winter is voor velen een seizoen dat niet snel genoeg voorbij kan zijn. Het is koud, de 

nachten lijken eindeloos en sommige dagen lijkt zelfs de zon geen zin te hebben  

om op te staan. Gewoon in je nestje kruipen en wakker worden wanneer de 

lentezon terug is. Dat lijkt het advies van deze winterslapers. 

 

 
Egel 

 

Van november/december tot april of mei ligt de egel rustig in zijn nest te slapen en 

vertoont hierbij de typische kenmerken van een winterslaap: een trage ademhaling, een 
lage lichaamstemperatuur en een verminderde stofwisseling. 

Ondanks hun zuinigheid verliezen egels toch zo’n 30% van hun 

lichaamsgewicht. Dit verlies maken ze tijdens de lente goed 

door zich vol te proppen met slakken, rupsen, wormen en met 
wat geluk kattenvoer dat de huiskat heeft laten liggen.  

 

 

 
 

Vleermuizen 

 

Voor insecteneters zoals vleermuizen is er in de winter weinig voedsel te vinden. 
Bovendien kunnen ze geen grote hoeveelheden vet opslaan omdat dit hun vliegcapaciteit 

in het gedrang brengt. Vleermuizen staan voor een 

enorme uitdaging: de koude winterdagen 
doorkomen zonder voedsel of vetreserves. Om zo 

weinig mogelijk energie te verbruiken kunnen 

vleermuizen hun interne warmteproductie 

stopzetten en hun metabolisme zodanig vertragen 
dat ze dood lijken. Veel scheelt het eigenlijk niet: 

sommige soorten halen slechts een keer om de 

paar minuten adem en hun lichaamstemperatuur 

nadert de 0°C.  
 

 

(Natuurpunt) 

 
 

 

-0- 
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Veenmol aangetroffen 
 

Tijdens werkzaamheden door ons team "Natuurlijk Tuinieren"  

werd in september een vrij zeldzame 

"Veenmol" aangetroffen. 

Voor zover bekend is er niet 

eerder een veenmol op ons 

tuincomplex gesignaleerd.  
 

De veenmol is eigenlijk geen mol 

maar een beestje dat verwant is 

aan de krekels en sprinkhanen. 
Het bruine lichaam is 

fluweelachtig behaard. Hoewel 

het beestje twee paar vleugels 

heeft, vliegt het zelden. 
  

 

                                  Foto: Hely Split 
 

Een veenmol is vrij zeldzaam en het aantal is de laatste jaren sterk achteruit gegaan. 

Inmiddels is de veenmol ingevolge de  Flora- en Faunawet aangemerkt als beschermd 

diersoort. Belangrijkste bedreiging is verdroging van hun leefgebied. Verder is door 
verstedelijking veel geschikt biotoop afgenomen. Veenmollen zijn gevoelig voor intensief 

agrarisch beheer met name voor het gebruik van insecticiden. 

 

(Kijk voor kleurenfoto's op onze site onder "nieuws" of "Natuurlijk Tuinieren" en scroll 
terug naar 9 september 2014) 

 

-0- 

 

Winter moppie 
Momentje voor een gesprek  

tussen twee vrienden 

"Ik ga een geit kopen!" 

"Een geit kopen? Waar moet je dat beest laten, je woont in een flat!" 
"Nou, in de zomer zet ik dat beest in het gras op mijn volkstuin." 

"En in de winter dan?" 

"Dan laat ik hem gewoon thuis." 

"En die stank dan?" 
"Oh, daar moet die geit maar aan wennen!" 

 

-0- 
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Kindervraag over koude pootjes in de winter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hoewel de grond in de winter vaak bevroren is, hebben vogels toch geen  

koude pootjes. Ze hebben een ingebouwd mechanisme om de  

temperatuur in hun poten te regelen"  

 

Vogels hebben geen zweetklieren, maar reguleren hunlichaamswarmte via 

de mondholte en onbevederde lichaamsdelen, zoals de pootjes. Om een te groot 

warmteverlies te voorkomen in de winter, maken de vogels gebruik van het 
'tegenstroomprincipe'. Het systeem is zo vernuftig dat het ook 'wondernet' wordt 

genoemd. 

 

Het warme bloed uit de slagader stroomt in de poten zeer dicht langs het koude bloed 
dat op de terugweg is naar het hart. De warme bloedstroom staat zijn warmte efficiënt 

af aan de terugkerende ader voordat het bloed verder de poten instroomt en in contact 

komt met de koude buitenlucht. Zo blijft veel warmte in het lichaam. In de winter ligt 

de terugkerende ader in de kern van de poot, en gaat er weinig warmte verloren. In de 
zomer verplaatst de ader zich naar de huid van de poot, zodat overtollige warmte 

gemakkelijk weg kan.  

 

-0- 

 

 

 

Hebben vogels nou 

geen koude pootjes 

in de winter? 
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Terugblik landelijke "Dag van de Tuin" 
 

Op 30 augustus werd voor de eerste maal de landelijke 

"Dag van de Tuin" gehouden. Uiteraard deed ook onze  

vereniging mee aan deze landelijke happening. 

 
De bezoekers die ons tuincomplex 

bezochten bleken vooral belangstelling 
te hebben voor het fenomeen 

"Natuurlijk Tuinieren". 

 

Het was leuk om te vernemen dat de 
ervaringen van deze dag door 

bezoekers op verschillende manieren 

invulling gaan krijgen: 

 
• zo waren er (toekomstige) bewoners van de nieuwbouw huizen aan het 

Isabellaland die inspiratie opdeden voor de inrichting van hun tuin, 

 

• anderen gaan met opgedane ideeën aan de slag op het voormalige terrein van de 
kinderboerderij in Leidschendam-Voorburg, 

 

• dan waren er twee bezoeksters die zo enthousiast waren dat ze spontaan 

aanboden mee te gaan helpen in het team van Natuurlijk Tuinieren, ondanks ze 
zelf geen tuin hebben op ons tuincomplex, 

 

• tot slot kregen een paar bezoekers "de tuinkriebels" en willen meer weten 

over het beginnen met tuinieren bij onze vereniging. 
 

 

Alle vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen aan het  

slagen van deze dag:  
 

Bedankt voor jullie inzet! 

 

 

 
 

-0- 



Plantaardig winter 2014 10 

Winterklaar maken van  

watermeter en waterleidingen 
 

 

 

 

 

 

Voor aanvang van de winter wordt het water op het complex door de vereniging 

afgesloten. Deze maatregel wordt getroffen om te voorkomen dat de  

waterleidingen naar en in de individuele tuinhuisjes bevriezen.  

Op het mededelingenbord en op de site worden de data van 

 afsluiten en van aansluiten bekend gemaakt. 
 

 

Onderstaand de tekst zoals je die kan vinden in onze brochure 

"Watermeter en waterleidingen winterklaar maken" 

 

Alleen het water in het verenigingsgebouw wordt niet afgesloten. De verwarming in het 
verenigingsgebouw zorgt ervoor dat de temperatuur boven het vriespunt blijft. 

 

Om tijdens de wintermaanden toch in uw huisje een kopje koffie of thee te kunnen 

zetten kan van huis water mee worden gebracht. Ook is het mogelijk om tijdens 
openingsuren in het verenigingsgebouw water te halen. 

 

Het treffen van maatregelen 

 
Alleen het afsluiten van het water is niet voldoende om schade en ongemak te 

voorkomen. U dient zelf ook maatregelen te treffen om schade door bevriezing te 

voorkomen: 

 
Waterleidingen / toilet 

1. Sluit de watertoevoer af door de hoofdkraan in de watermeterput op uw tuin dicht 

te draaien. 

2. Open het aftapkraantje bij de watermeter. Hierdoor stroomt het water uit de 
leidingen van uw huisje.  

3. Eventueel kunt u ook de leidingen nog eens extra doorblazen om het laatste restje 

water te verwijderen. (vergeet uw buitenkraan niet). 

4. Ook kunt u uw leidingen isoleren als u er niet zeker van bent of al het water 
werkelijk uit de leidingen is gelopen.  

5. Spoel het toilet door waardoor het reservoir/stortbak leeg is. 

6. Om bevriezing van het water in het toiletpot te voorkomen kan er wat zout in 

worden gedaan.  
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Gebruik geen normale antivries (thyleenglycol) want dit is voor het milieu zeer 

schadelijk.  

 

De watermeterput 
Vaak vergeten, maar net zo belangrijk, is het voorkomen dat de watermeter in de put 

gaat bevriezen.  

Let wel: indien een watermeter kapot vriest dient u zelf een nieuwe meter aan te 

schaffen. Dat is een kostbare zaak. 
 

Op het complex is er sprake van twee soorten watermeterputten 

a) De watermeters die heel diep liggen (in twee gestapelde betonnen bakken). Deze 

putten staan bijna altijd onder water (grondwater).  
b) Dan zijn er de watermeters die gemakkelijk bereikbaar zijn in ondiepe waterputten. 

 

Hoewel de kans op bevriezing in de diepe putten wat minder is, is het in beide gevallen 

nodig om maatregelen te treffen: 
1. Verwijder zoveel mogelijk water uit de watermeterput. 

2. Vul de watermeterput op met piepschuim, stro of andere isolerende materialen. 

3. Dek eventueel de deksel nog af met een zeil waarop een laag aarde of compost kan 

worden aangebracht. 

 

 

Zorg dat u op de dag dat het water weer wordt aangesloten aanwezig bent. Indien er 

ondanks alles toch een calamiteit mocht optreden kan de hoofdleiding even worden 

afgesloten om u de kans te geven direct (nood)maatregelen te treffen. 

 
 

-0- 
 

Welk jaar? 
        Ook zo nieuwsgierig uitgevallen? 

 

Iemand enig idee omstreeks welk 

jaar deze foto gemaakt zou kunnen 
zijn? Wij weten het niet. 

 

Het oude verenigingsgebouw is goed 

te zien, maar de oude bestuurskamer 
stond er nog niet. 

De tuintjes rechts zijn gelegen op de 

plek waar nu de jeu de boulesbaan 
ligt. Dus het is een situatie van voor 

de aanleg van de Sijtwendetunnel. 

 

-0- 
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WAARSCHUWING 
 

Niet alle kalebas soorten 

zijn eetbaar. Er bestaan 

zelfs giftige soorten. 

De "Calabaza" zoals op 

ons tuincomplex groeit is 

niet eetbaar. 
 

Calabaza 
 

"Kalebas"  is de verzamelnaam voor gewassen zoals de pompoen en de courgette.  Het 

woord 'kalebas' is van Perzische oorsprong. De kalebas komt in vele, soms  

extreme, vormen voor. Op ons tuincomplex groeit een bijzonder model. 

 

Op twee verschillende plekken groeit op 

ons tuincomplex een kalabas plant. 

Afgelopen september gaf één van de 
planten een wel heel bijzondere gevormde 

vrucht.  

 

(zie foto hiernaast) 
 
Ooit schijnt ons tuinlid Sient Vingerling de 

zaadjes onder de naam "Calabaza" vanuit 

Amerika toegestuurd te hebben gekregen. 

En wel door haar zus. We hebben dus zelfs 

in Amerika een fan voor ons natuurlijk 

tuinieren!  

 
Net zoals alle kalebassen kan ook deze als 

decoratie worden gebruikt. Maar er kan 

bijvoorbeeld ook een vogelhuisje of 

voederbakjes van worden gemaakt. 
 

Het maken van een vogelhuisje of drinkbak kan overigens niet meteen gebeuren. Eerst 

moet een kalebas lange tijd (soms maanden) drogen op een warme plek met voldoende 
ventilatie. Pas wanneer je tijdens het schudden met de kalebas de zaden binnen hoort 

ritselen zoals bij een sambabal dan pas kan je de kalebas gaan bewerken. Op dat moment 

is de kalebas namelijk van binnen voldoende uitgedroogd. 

 
Volgend jaar wordt geprobeerd om de groei van de 

bloemen van de kalebas wat in te tomen in de hoop dat de 

planten dan minder energie aan de bloemen behoeven te 

geven waardoor er meer energie overblijft om de groei 
van de vruchten te bevorderen. 

 

We zijn benieuwd! 

 
-0- 
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Van de leden voor de leden 
 

Schroom niet een stukje te schrijven voor Plantaardig met je eigen tuinbelevenissen  

of interessante tips. Want wat is er nou leuker dan een verenigingsblad  

vol met stukjes van onze eigen leden. 

 

Mail dus snel naar: redactie@vtvmariahoeve.nl. 

 

 
Geen computer? Geen probleem! Een 

handgeschreven tekst kunnen we voor je 

overtypen en een losse foto kan worden 

gekopieerd en ook in Plantaardig worden 
geplaatst.  

 

Onze brevenbus op de wand van het 

winkeltje wacht geduldig op je brief of 
foto!  

 

 

Misschien nog ergens in een schoenendoos oude tuinfoto liggen van vroeger? We houden 
ons aanbevolen! Zo missen we bij voorbeeld foto's van de oude kantine "Het Praethuys". 

 

Kan je geen afscheid nemen van (oude) foto's? 

Geen nood: een foto krijg je na het verwerken altijd weer terug. 
 

-0- 

Nieuws en informatie 
 

Niet alleen in Plantaardig en op het 

mededelingenbord bij de ingang van ons 

tuincomplex maar ook op onze site 

www.vtvmariahoeve.nl leest u onder 

"Nieuws" iedere week de laatste 

mededelingen en nieuwtjes. 

 
 

Dus wekelijks even inloggen! 

 

 
 

-0- 
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DSB 1246 
 

Wellicht kunt u het zich nog herinneren dat onze oude bruggen  

een paar geleden in een zeer slechte staat verkeerden. 

 
Met name de eerste toegangsbrug was zo slecht dat we er rijplaten op moesten leggen 

om niet door de slechte stukken te zakken. Door de gemeente zijn vervolgens een aantal 

vloerdelen vervangen. De opzichter vroeg zich af hoe het allemaal zover had kunnen 

komen en zou e.e.a. gaan onderzoeken. De verklaring was snel gevonden. De bruggen 
waren op raadselachtige wijze uit het 

computersysteem van de gemeente 

verdwenen, aldus de opzichter. 

 
Hierna is door de gemeente snel actie 

ondernomen. De aannemer van de 

gemeente  heeft twee nieuwe bruggen in 

hun werkplaats "geprefabt", de oude 
bruggen werden weg getakeld en de 

nieuwe zijn vervolgens met een kraan op 

hun plaats gezet. 

 
 

(Foto brug in de takels: Joop Kop) 

 

En dat de bruggen nu weer keurig in het computersysteem van de gemeente staan bleek 
afgelopen september. Het systeem gaf aan dat de leuningen van "onze" brug met code 

"DSB 1246" toe was aan een periodieke verfbeurt. En precies de week voor de eerste 

landelijke "De dag van de Tuin" stond de brug weer als nieuw te glimmen in de nieuwe 
verflaag. 

 

Gemeente, het ziet er weer keurig uit.  

Bedankt! 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
-0- 
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Bijzondere paddenstoel gesignaleerd 

Elders in dit blad werd al geschreven over de bijzondere veenmol die op ons tuincomplex 

werd aangetroffen. Maar alsof deze verrassing nog niet genoeg was werd onlangs  

ook nog een bijzondere paddenstoel op ons tuincomplex gesignaleerd. 

 

De paddenstoel werd 
ontdekt nabij de oude 

bestuurskamer. Voor de 

liefhebbers een complete 
verrassing. 
  
Het betrof vermoedelijke 

een snelgroeiende soort 

waardoor deze nog niet 
eerder werd opgemerkt.  
 

Uiteraard was de nieuws-

gierigheid gewekt om wat 

voor soort het ging. Om daar 
achter te komen wilde men 

van dichtbij een foto maken 

om hiermee te kunnen gaan 
"googlen" op het internet.  

 

Nog dichterbij gekomen leek het zo te zien te gaan om een wel erg stevig exemplaar en, 

nee het zal toch niet ........................................ ?!   
 

Ja hoor, een plastic exemplaar die, zoals later bleek, was neergezet door één van de 

leden van het team Natuurlijk Tuinieren! 

 
 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

Moet 

'natuurlijk'

kunnen! 
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Nee, geen vogelhuisje 

 
Op het parkeerterrein van de flats aan het Margarethaland, vlakbij de ingang van ons 

tuincomplex, leek het erop dat er een soort vogelhuisje was geplaatst. 

 
Nadere bestudering leerde dat het helemaal 

niet gaat om een fraai beschilderd vogelhuisje 

maar om een zgn. minibieb.  

 
In deze minibieb kan je op ieder gewenst 

tijdstip een boek lenen en na het lezen weer 

terugzetten. Ook een boek dat je zelf niet 

meer wil kan je in de minibieb zetten zodat 
een ander er weer van kan genieten.  

 

Het fenomeen van een minibieb blijkt te zijn 

overgewaaid uit Amerika en is sinds een jaar  
nu ook in Nederland een feit.  

 

In het Bulletin van Wijkberaad Mariahoeve 

lazen we dat kunstenaar Hilke Lagrand de 
beschildering van deze minbieb heeft 

uitgevoerd. 

 

Het heeft dus niets met vogels of een 
tuinvereniging te maken, maar het is gewoon 

erg leuk zo vlak bij ons tuincomplex! 

 
 

-0- 

 

Klimaatverandering 
 

Wil je de klimaatverandering binnen de perken houden, en de achteruitgang van de 

biodiversiteit stoppen, dan zijn dit de grote uitdagingen van de 21ste eeuw. 

 

Je vraagt je af of wij zelf ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan het beperken 
van de klimaatverandering.  

Eén van de vele adviezen is om groeten en fruit van het seizoen te eten dat ook nog eens 

afkomstig is uit Nederland.  

 
Onze leden met een moestuin blijken dus een voorbeeld functie te vervullen! 

 

-0- 
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Terugblik "Bloemetjesdag" 

 
Na een korte onderbreking vanwege het vervangen van onze  

oude verenigingsgebouw, werd op 17 september jl.  

de jarenlange traditie weer hersteld: 

"Bloemetjesdag" 

 

Na de nodige voorbereidingen stonden diverse vrijwilligers van onze vereniging klaar om 

een delegatie van zo'n 20 bewoners en begeleiders van verzorginghuis "Florence" van de 

Hofzichtlaan te ontvangen voor de traditionele "Bloemetjesdag". 

Na een welkom met koffie en gebak vertrokken 

de gasten in drie groepen onder begeleiding van 

Eric den Dekker, Kor Krul en Jacques Vork voor 
een wandeling over ons tuincomplex. De 

bezoekers genoten niet alleen van het stralende 

weer deze dag, maar genoten vooral zichtbaar 

van alles wat er groeide en bloeide.  
 

 

Na de wandeling was het fijn om even uit te kunnen rusten 
en aan te sterken met een uitgebreide lunch.  

Hierna begaven de gasten zich naar het terras voor een 

muzikaal intermezzo.  
Ons aller tuinlid Kor Krul liet de gasten genieten van 

virtuoos flamenco gitaarspel. Het optreden viel bij iedereen 

zo in de smaak, dat de activiteiten begeleidster van 

Florence Kor gelijk "boekte" voor een optreden bij Florence! 
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Tot slot kregen alle gasten een plantje mee ter herinnering aan deze geslaagde 

"Bloemetjesdag". Zowel de bewoners en hun begeleiders van Florence als de vrijwilligers 

van onze vereniging hopen elkaar weer te ontmoeten op Bloemetjesdag 2015! 

 

Met dank aan onze vrijwilligers Kor en Lyn Krul, Agnes van de Vooren, Aletta Leewens, 

Bert en Marian Blom, Eric den Dekker, Sonja Tettero en Jacques Vork! 

(En Sunflowers, de alom bekende bloemenspeciaalzaak in winkelcentrum Mariahoeve, 

bedankt voor het speciale prijsje voor de plantjes.) 

-0- 

Ecologische verbindingszone "De Schenk" 

In Plantaardig is het onderwerp "De ecologische verbindingszone De Schenk" al vaker 

een onderwerp van gesprek geweest. Voor diverse lezers dus een bekend fenomeen. 

Voor anderen is het wellicht wat in de vergeethoek geraakt en voor nieuwe  

leden waarschijnlijk helemaal nieuw. In dit artikel even "bijpraten" hoe  

het ook alweer zat en hoe de situatie thans is. 

In de geschiedenisboeken is te lezen 

dat er in Den Haag 12 ecologische 
verbindingszones zijn. "Dankzij deze 

verbindingszones worden 

groengebieden met het buitengebied 

en met elkaar verbonden. Het groen 
krijgt hierdoor de ruimte om zoveel 

mogelijk natuurlijk te groeien. Via de 

zones verplaatsen planten en dieren 

zich makkelijk van het ene naar het 
andere gebied. Een waardevol 
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natuurgebied is de Schenkstrook. De Schenk werd in 1403 (!) gegraven en aan de loop is 

sindsdien nauwelijks iets veranderd. De Schenk verbindt het 17de eeuwse landschap van 

het veenweidegebied van de Duivenvoordse Veenzijdse polder met het centrum van de 

stad", aldus de geschiedschrijving. 

En laat nou die Schenk langs ons tuincomplex lopen en onze 

sloten met deze Schenk in verbinding staan! 

 
Medio 2010 begonnen we ons ernstig zorgen te maken over de waterkwaliteit van de op 

ons tuincomplex bevindende sloten en de sloten rondom het tuincomplex.  Er bleek geen 

enkele stroming in het water te zijn en er was geen enkel teken van leven meer in de 

sloten te bekennen.  
 

We zijn toen op onderzoek gegaan en wat bleek:  

Vanuit de polder stroomt de Schenk wel onder de N14 door maar stroomt niet verder 
omdat er een dam is aangelegd ten tijde van de aanleg van de N14.  

 

De situatie hebben we in februari 2013 in een 

rapport onder de naam "Verbinding verbroken" 
vastgelegd. Vervolgens zijn we gaan lobbyen bij 

verschillende instanties om de verbinding met 

de polders weer in ere te laten herstellen. 

Aanvankelijk zonder enig succes maar 
uiteindelijk zijn we in contact gekomen met een 

aantal enthousiaste ambtenaren die  het belang 

van een ecologische verbindingszone inzagen en 

beloofd hebben zich te zullen gaan inzetten.  
En dat bleek geen valse belofte.  

 

Het onderwerp is beslist niet in de 

vergeethoek geraakt en we worden zelfs 
door betrokkenen zeer geregeld op de 

hoogte gehouden van de vorderingen.  

 

Het moet wel heel erg gek lopen als we niet 
vanaf 2015 weer kunnen rekenen op een gezonde 

ecologische verbindingszone "De Schenk", waarbij ook de kwaliteit van "onze" sloten de 

volledige aandacht heeft gekregen.  

 
En als het zover is dan lijkt dat een goede reden voor een feestje met alle betrokkenen.  

We houden jullie op de hoogte! 

 
- Lees het volledige rapport op onze site www.vtvmariahoeve.nl onder de categorie "Projecten" - 

 
-0- 
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Laatste nieuws! 
 

Donderdag 13 november 2014 is de gemeente begonnen met het verwijderen van de 

wildgroei (zwarte elzen) op de "beruchte" dam die de ecologische verbindingszone 

stremt.  
 

Tevens zijn de zwarte elzen langs het rijwielpad van de N14 verwijderd om ruimte te 

maken om de sloot aldaar te kunnen baggeren. 

 
Tot slot zijn er grote hoeveelheden riet uit sloten verwijderd. 

 

Het begin is dus gemaakt! 
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Het voeren van vogels in de winter 

 
Hoe kunnen we de vogels helpen om goed de winter door te komen. 

Hieronder de nodige tips van Natuurpunt  

en Vogelbescherming Nederland 

 

Tijdens stevige vorst 

Voldoende water binnen krijgen is voor vogels niet zo’n probleem. Als het vriest krijgen 

vogels vocht binnen door bijvoorbeeld sneeuw op rijp op te pikken. Zelf kunt u wat ijs 
vergruizen zodat ze de ijssplinters kunnen oppikken. Erg koud in de buik, dus het kost 

wat energie, maar het voorziet wel in de vochtbehoefte. 

 

Bij lichte vorst 
Bij lichte vorst kunt u vers water aanbieden. Er wordt van gedronken en in gebadderd. 

Dit is geen probleem, vogels badderen dan ook nog in natuurlijk water als het niet is 

dichtgevroren. Het water rolt direct van de ingevette veren, dus bevriest niet. Het 

helpt om het verenkleed in conditie te houden, zodat ze beter tegen de kou bestand 
zijn. 

 

Bevriezing voorkomen 

Suiker oplossen in water zodat het minder snel bevriest, kunt u beter niet doen. Het is 
namelijk niet goed wanneer vogels in dit water badderen. Bovendien is het maar de vraag 

of het bij strenge vorst echt helpt. Gebruik nooit zout! Dat is erg ongezond voor vogels. 

 

Zelf een vetbol maken 
Smelt drie pond ongezouten rundvet (verkrijgbaar bij slagerijen) of ongezout frituurvet 

(bijvoorbeeld ossewit) in een pan. Wacht tot het warm is, maar niet heet. Voeg daar al 

roerend een mengsel van 6 ons gebroken hennep- en maanzaad en 3 ons zonnepitten aan 
toe. Giet de warme brij in een vorm, bijvoorbeeld een blikje, een melkkarton of een 

theeglas. Leg daarin, voordat de brij stolt, een stevige katoenen draad die ruim 

uitsteekt. Zodra de massa hard is geworden, kunnen de bollen buiten aan de draad 

worden opgehangen. Soms is de vetbol moeilijk uit de vorm los te krijgen. Een 
melkkarton kan rondom worden afgescheurd. Houdt een theeglas of blik even in heet 

water; de vetbol komt dan gemakkelijk los. Uiteraard kunnen naar eigen inzichten ook 

kleinere hoeveelheden worden gebruikt. 

 
Gezond vet? 

Vogels hebben relatief meer behoefte aan verzadigd vet dan wij. Daarom is dit soort 

vet voor vogels prima. Vloeibare olie (zoals olijfolie) is voor vogels niet geschikt. Als dit 

op hun veren komt, wordt de conditie van het verenkleed aangetast. Daarnaast heeft 
het mogelijk een laxerend effect. Dat doet meer kwaad dan goed in een strenge winter 

 

-0- 
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Het vervangen / repareren van een kruiwagen 

binnenband 

In de herfstuitgave van Plantaardig beloofd; tips om een binnenband van een 

kruiwagenwiel te vervangen of te repareren. (De tips zijn overigens  

ook toepasbaar op fiets-, bromfiets-, motor- of autobanden) 

Benodigd:  

  

1. Nippel om een (auto)ventiel te 
verwijderen 

2. Twee stevige bandenlichters  
3. Wat afwasmiddel  
4. Pomp geschikt voor het 

oppompen van een band met 

autoventiel 

  
STAP 1 

Verwijder het ventiel uit de band zodat er geen lucht meer in de band zit. 

STAP 2 
Leg het wiel plat neer en duw de band met de hand of 

met de voet los van de velg. 

STAP 3 
Duw de band tegenover het ventiel in het bed van de 

velg. Hierdoor ontstaat er aan de andere kant (dus bij 

het ventiel) voldoende ruimte om de eerste 
bandenlichter ter hoogte van het ventiel tussen de band 

en de velg te plaatsen. Als je dit goed in de gaten houdt dan kan je zelfs volstaan met 

kleine bandenlichters. 

 
STAP 4 

Wip de band bij het ventiel over de rand van de 

velg en wip hierna met de tweede bandenlichter 

weer een stukje van de band over de velgrand. 
Hierna kan je de band verder met de hand los te 

maken van de velg.  

 

 
STAP 5 

Duw het ventiel naar binnen en haal de binnenband naar buiten. 

 

Velgbed 
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STAP 6 

Repareer het lek in de binnenband op dezelfde wijze als bij  een fietsband of kies voor 

een nieuwe binnenband. 

 
STAP 7 

Pomp een klein beetje lucht in de band en steek het ventiel in het ventielgat in de velg. 

Duw vervolgens de binnenband in de buitenband. (Door dat beetje lucht in de binnenband 

zorg je ervoor dat de binnenband mooi gelijk, niet 
gedraaid, in de buitenband komt te zitten) Draai 

hierna het ventiel uit de band zodat er geheel geen 

lucht meer in de band zit. 

 
STAP 8 

Smeer de buitenband eventueel in met wat 

afwasmiddel en begin met het monteren van de 

buitenband tegenover het ventiel. Hou de band 
steeds zo diep mogelijk in het bed van de velg 

gedrukt. Duw vervolgens de band met de hand 

om de velg. Zo nodig kan je  hierbij een 

bandenlichter gebruiken maar zorg er wel voor 
dat je met de bandlichter niet de binnenband 

raakt. Maar meestal kan je de band monteren 

met de hand zonder gebruik te maken van een 
bandenlichter.  

STAP 9 

Monteer het ventiel en pomp de band op tot ca. 1,5 -2,0 bar. Controleer nog even of de 
band overal gelijk in de velg zit. Laat zo nodig de band weer leeglopen, smeer nog wat 

extra afwasmiddel op de band en pomp de band opnieuw op.   

  

 

 

 

 

 

 
  

-0- 

Gouden regel 

 

Of het nu gaat om een 

kruiwagenband, een fietsband, 

een bromfietsband, een 

motorband of een autoband: 

 

Begin altijd bij het ventiel bij 

het demonteren en 

begin altijd tegenover het 

ventiel bij het monteren! 

Veiligheid 
 

Betreft het een band van een 

fiets, een bromfiets of een 

motorfiets: 
 

Leg dan het wiel bij deze 

werkzaamheden met het 

tandwiel naar beneden. 

Hiermee voorkom je dat je 

handen geblesseerd raken door 

de (scherpe) tanden van het 

tandwiel.  

Ventiel 
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Duiven in je tuin 
 

In het Herfstnummer van Plantaardig hadden we al een artikel geplaatst over duiven. 

Hierop zijn leuke reacties gekomen en het lijkt er dus op dat ook duiven bij ons  

steeds populairder beginnen te worden. Om de duiven te ondersteunen bij  

hun populariteitcampagne hieronder nog wat meer duiveninformatie.   

 

 

Broeden in de winter 
Ongelooflijk maar waar: pas als het kouder is dan -5 graden, stoppen stadsduiven met 

broeden. Dit is mogelijk omdat alle duiven 

zogenaamde duivenmelk produceren om de 

jongen mee te voeden. Vlak voor de jongen 
uitkomen zwellen de kroppen van vrouwtje én 

mannetje op en als de eieren uitkomen scheiden 

ze onder invloed van hormonen deze duivenmelk 

af. Na een weekje wordt ook ander zacht 
voedsel aangeboden. Broeden in februari is 

weliswaar vaak wat minder succesvol dan broeden later in het seizoen, maar dus niet 

uitzonderlijk. 

 
Duiven in je tuin 

Duiven kunnen prachtig zijn, maar over smaak valt niet te twisten en sommige mensen 

prefereren mezen, vinken, groenlingen, eigenlijk alles, als het maar geen duiven zijn. In 

dat geval: voer wat minder, vermijd grote hoeveelheden zaad of brood en strooi kleine 
beetjes onder struiken of tussen bladeren, of onder een beschermkooi. Duiven hebben 

ook moeite met een silo, dus dat is een goede methode om kleine vogels te voeren 

zonder direct veel duiven te lokken. Toch is er vaak al snel een paartje dat blijft hangen 
en genoegen neemt met de geknoeide zaadjes, maar dat gunnen we ze dan natuurlijk 

graag. 

 

Nederlandse tuinduiven 
Nederlandse tuinduiven zijn: stadsduif, houtduif en Turkse tortel. Waar de stad 

groener wordt door plantsoenen, parken en tuinen, verdwijnt de stadsduif en nemen 

houtduif en Turkse tortel in aantal toe. Van het hele stel wordt de Turkse tortel het 

minst tam. Stadsduiven en houtduiven komen soms zelfs door openstaande deuren naar 
binnen scharrelen. Net kippen.  

(Vogelbescherming Nederland) 

 

-0- 
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Stapelmuurtjes en rotstuinen 

 
Het aanleggen van rotstuintjes en stapelmuurtjes wordt steeds populairder. En terecht, 

rotstuintjes kunnen een extra aantrekkelijke uitstraling geven aan je tuin. Niet alleen 

om naar te kijken erg leuk, maar ook nuttig omdat de ruimten tussen de rotsen en/of 

stenen  uitstekende schuilplaatsen kunnen zijn voor kleine dieren en insecten. 

 

Voor u verzamelde we de volgende suggesties voor een fraai resultaat: 

 
� Het meest praktische is om tijdens het stapelen van de rotsen/stenen de openingen 

alvast op te vullen met aarde en rotsplantjes en niet te wachten tot alles is 

opgestapeld.  

� Kies voor bloeiende plantjes met verschillende bloeiperiodes, des te langer kan je 
genieten van een kleurrijk geheel. 

� Houd rekening met aankoop van de plantjes of de muurtjes in de zon of in de 

schaduw staat. 

� Groenblijvende plantjes genieten de voorkeur als je ook in de winter een leuk 
muurtje wilt hebben. 

� Muurtjes kan je ook onderbreken met boomstammetjes. 

� Maak de openingen tussen de rotsen/stenen niet te groot om te voorkomen dat de 

aarde tijdens hevige regen wegspoelt. 
 

 

Enkele voorbeelden van (rots)planten: 

 
Geschikt voor schaduw: - Varens 

- Dalkruid 

- Mansoor  
- Ramonda 

 

Geschikt voor de zon: - Muurbloem 

- Muurpeper 
- Kruiptijm 

- Klaprozen 

- Vlas 

- Muurleeuwenbekjes 
 

Eén jarigen: - Vroegeling 

- Paashaver 

- Kandelaartje 
- Vetkruid 

- Gipskruid 

- Zonneroosjes  

 
  

TIP 

 

Heb je tegels of stenen over, 

begraaf ze dan nooit "stiekem" in 

je tuin om er gemakkelijk en 

goedkoop vanaf te komen. (Een 

nieuwe huurder zit dan met jouw 

afval opgescheept) Maak er een 

leuk stapelmuurtje van of overleg 

met het bestuur of de stenen of 

tegels wellicht elders op het 

complex een herbestemming 
kunnen krijgen. 
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Vaste planten: - Blaasvaren 

- Helmbloem 

- Muurpeper 

- Hopklaver 
- Muuranjer 

- Spoorbloem 

 

Rotsplantjes 
"die het altijd doen" 

zijn ondermeer: 

 

 
 

Wij zijn niet aansprakelijk 
"als ze het niet altijd doen" 

 
 

 
 

 

- Wildemanskruid 
- Rozenkransjes 

- Gentiaan 

- Primula auricula  

- Primula pedemontana 
- Ramonda myconi 

- Ramonda nathaliae 

- Veronica surculosa 

- Aurinia saxatilis  (Schildzaad) 
- Cerastium candidissimum 

- Chiastophyllum oppositifolium (Gouddruppeltje) 

- Dwergheesters 

- Chrysanthemum weirichii 
- Dryas octopetala (Zilverwortel) 

 

 
 

-0- 

 
..  

De wind komt, wild en boos  
gesnoeid uit alle gaten;  

geen ruste en wilt hij, eer  
hij eenmaal weten zal  

dat 't volk verdwenen is,  
en hem wilt meester laten...  
't Is bijster, bijtend koud,  

en 't wintert overal. 

Guido Gezelle. 

 

-0- 
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Kort nieuws 
 

 

De wijk Mariahoeve blijft groen 

In de wijk zijn nogal wat bomen die, zoals de gemeente laat weten, van afnemende 
vitaliteit zijn. En dat is voor te stellen. De bomen staan er al lang en door bestrating en 

asfaltering wordt een gezonde wortelgroei tegengehouden. Ook blijken enkele kastanjes  

te (gaan) lijden onder de "bloedingsziekte". Jammer, maar van tijd tot tijd zullen we 

afscheid moeten nemen van een boom in de wijk.  
 

Bomen rondom ons tuincomplex 

Ook de bomen rondom ons tuincomplex zullen door de 

gemeente binnenkort nader worden onderzocht. Er staan 
nogal wat oude slechte bomen tussen. Vaak betreft het 

wildgroei van zwarte elzen. We hebben aan den lijve 

ondervonden dat er van tijd tot tijd een boom omwaait en 

die vervolgens de nodige schade aanricht. Zo is er al een 
schutting en een tuinhuisje flink beschadigd. Maar ook 

hier geldt dat als er één of meerdere bomen worden 

weggehaald er weer nieuwe sterke, gezonde en vooral 

veilige bomen voor in de plaats gaan komen.  
Ieder nadeel ...........we zijn als vereniging door de boomkap hopelijk wel verzekerd van 

voldoende houtsnippers en boomstammen om ons tuincomplex nog verder te kunnen 

verfraaien. 

Nieuwe directeur Haags Milieucentrum (HMC) 

Bestuurskundige Heleen Weening is in september begonnen als nieuwe directeur van het 

Haags Milieucentrum. Tegelijkertijd is zij directeur geworden van Duurzaam Den Haag.   
 

De oude bestuurskamer "is niet meer" 

Klus geklaard door Jan 

Stam, Ed Split en Henk 
Staal: de sloop van de 

oude bestuurskamer! 

Wel zweet, maar 

gelukkig geen bloed of 
tranen. 

 

Gaat mooi worden daar! 

 
Wijkagent Peter Hoogeveen heeft afscheid genomen 

"Onze" wijkagent Peter Hoogeveen heeft na zes jaar afscheid genomen van onze wijk 

Mariahoeve. Als wij als vereniging politie nodig hadden konden we altijd rekenen op 
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Peter zijn steun en deskundig advies, bedankt daarvoor! Gelukkig blijft collega 

wijkagent Patricia van Delft behouden voor de wijk èn onze vereniging. Een veilig gevoel! 

Dank aan onze leden 
Enige tijd geleden heeft ons tuinlid Pop Lysen zich hard gemaakt om de inwoners van het 

door watersnood getroffen deel van Bosnië te helpen. Dit deed ze ondermeer door aan 

onze leden laarzen en schoppen te vragen voor de organisatie die de hulpactie 

startte. Pop liet weten: “Ze hebben ontzettend veel gekregen. De actie is nu gesloten en 
ze hebben alles afgevoerd naar Bosnië, waarvoor we door degene die het mij vroeg, 

hartelijk bedankt werden voor de medewerking”. 

 

Nieuw meubilair 
Het oude kunststof tuinmeubilair op het terras bij ons verenigingsgebouw het 

“Tuinpaviljoen” is vervangen door houten picknick sets met een prachtige natuurlijke 

uitstraling. Een aanwinst! 
 

Deksels op watermeterputten 

De bovenkant van watermeterputten op onze tuinen behoren dicht te zijn. Hiermee 

wordt voorkomen dat er onnodig veel vuil en water in de put komt en 
dat de meter (en vooral het glaasje) beschermd is. Ook dieren 

kunnen in niet goed afgesloten putten terecht komen en er niet 

meer uit kunnen. Uiteraard is een open put of een verrotte houten 

deksel ook nog eens gevaarlijk omdat het potentiële "benenbrekers" 
zijn. Het lijkt allemaal logisch maar het is gebleken dat er op 

diverse tuinen toch een put aanwezig is die gebreken vertoont. Dus 

weg met die oude houten verrotte deksels en weg met die gebroken afdektegels. 

Afdektegels van het juiste formaat liggen op voorraad. De prijs ? Slechts één euro! 
 

Even doorlopen 

Vele tuinleden komen het tuincomplex op en gaan als een speer rechtstreeks naar hun 

eigen tuin. Ja, enthousiasme is niet te stuiten. Maar hierdoor zijn er leden die niet op de 
hoogte zijn van de veranderingen die plaatsvinden achter op ons complex. Het gebied 

rondom de jou de boulesbaan heeft een hele metamorfose ondergaan. Echt de moeite 

waard om even door te lopen en daar te gaan kijken èn te genieten. 

Het Arbo-onderzoeksplan Veiligheid in en rondom de Tuinvereniging 

Mireille, een studente Veiligheidskunde, is 

bezig met het maken van haar 
afstudeerproject: "Het Arbo-

onderzoeksplan Veiligheid in en rondom de 

Tuinvereniging". In dit kader heeft ook 

onze tuinvereniging aan Mireille alle 
medewerking verleend. 

 

-0- 
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Tuintips 

 

Afgevallen bladeren 
Bladeren zijn ideaal voor een composthoop. Maar ook zonder composthoop kunt u nuttige 

dingen doen met bladeren. Strooi de bladeren tussen de struiken en planten. Met wat 

hulp van regenwormen worden de bladeren omgezet tot goede humus. (Het langzaam 
afbreekbare deel van organische stof in de bodem). 

 

Bladeren op het gazon 

Om verstikking van het gras te voorkomen is het beter om bladeren hier 
te verwijderen. Een handige tip is om dit te doen met een grasmaaier. De 

bladeren worden hierdoor versnipperd en binnen enkele weken is het op 

natuurlijke wijze verdwenen. 

 
Onderhoud van het gazon 

Als het in december nog niet te koud is en het in ieder geval nog niet vriest kan het gras 

eventueel nog worden bestrooid met  kokosvezels (Cocopeat). Deze vezels verbeteren 

de structuur van de bodem en de wortels van het gras worden hier ook beter van. 
Tevens beschermen de vezels het gras tegen vorst en geven mosgroei minder kans. 

 

Groene en bloeiende tuin 

Mocht je de tuin in de winter wat saai vinden, zorg dan voor de volgende winter voor wat 
kleur met winterbloeiers. Voorbeelden hiervan zijn het sneeuwklokje en de 

winterakoniet. Maar denk ook aan bijvoorbeeld de sierkersboom, een sneeuwbalstruik of 

vaste planten zoals de kerstroos. 

 
Laat de natuur de rest doen 

Nadat de tuin een opgeruimde aanblik biedt is het vervolgens wellicht ook goed om de 

tuin met rust te laten en de natuur zijn gang te laten gaan. Regenwormen, insecten en 

vogels komen dierdoor voldoende aan hun trekken. 
 

Geen zout 

Als het gaat vriezen kan je terras of pad in je tuin glad worden. Om dit tegen te gaan, 

strooi je meestal zout. Maar zout is slecht voor het groen in je tuin. Je merkt dit pas 
als de planten gaan groeien. De groei blijft achter en het blad wordt geel. Om te 

voorkomen dat je tegen gele bladeren aankijkt, kun je beter zand gebruiken. Scherp 

zand of metsel zand is het beste en je bereikt hetzelfde effect.  

 
Creatief bezig zijn 

Het is erg leuk om enkele takken af te snijden van bomen en heesters die al heel vroeg 

in het jaar bloeien zoals het Chinees klokje (Forsynthia). Zet ze in een vaas met water 
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en al snel zullen ze bloeien. Om de takken nog langer vers te houden, zet je ze in lauw 

water en snoei je ze even schuin af voor je ze in de vaas zet. 

 

Winterklussen 
De winter is ook een ideaal moment om andere klussen 

op de tuin te doen. Bijvoorbeeld het afvoeren van 

onnodig materiaal dat in de loop van het afgelopen 

seizoen is verzameld. En te denken aan de grasmaaier, 
heggenschaar en ander (snoei)gereedschap 

schoonmaken, smeren en in de olie zetten. En ook in en 

rondom het tuinhuisje zullen nog best klusjes te doen 

zijn.  Ook is de winter ideaal om hekjes te repareren of 
te vervangen. Vervelen is dus ook in de winter niet 

nodig! 

 

Handige hulpjes 
Om tuingereedschap schoon te maken en te smeren zijn vele (dure) middelen te koop, 

maar:  

 

Om hardnekkig vuil ook op tuin- 
gereedschappen te verwijderen 

blijkt "Dasty" (verkrijgbaar bij 

Wibra) een goedkoop en 
uitstekend werkend middel te 

zijn. Om tuingereedschappen 

weer goed te laten werken en 

te voorzien van een glanzende 
beschermlaag is WD40 weer 

een uitstekend middel. (En 

deze spuitbussen zagen we bij 

Action voor een mooi klein prijsje) 
 

Slijpen van gereedschappen 

Tot slot wijzen we nog even op de volgende service:  U kunt uw tuingereedschap, zoals 

heggenschaar, tuinschaar, schoffel, spade, etc. vakkundig laten slijpen door onze 
commissaris Jan Stam.  Op de zaterdagen wanneer Jan Stam de werkbeurten leidt kunt 

u in het werkhok uw gereedschap voor een zeer 

aantrekkelijke prijs laten slijpen. Voor de meeste 

gereedschappen geldt een prijs tussen de één en twee 
euro per stuk. En ook hier geldt, scherp tuingereedschap 

is het halve werk! 

 

De opbrengsten zijn (natuurlijk) t.b.v. de verenigingskas. 
 

-0- 
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Inleveren kopij voor Plantaardig 
 

 

Uitgave: 

 

 

Inleveren kopij: 

 

Streefdatum publicatie: 

 

Lentenummer 
(maart - mei) 

 

 
 

Uiterlijk 15 februari 

 
 

1e week maart 

 

Zomernummer 
(juni - augustus) 

 

 
 

Uiterlijk 15 mei 

 
 

1e week juni 

 

Herfstnummer 

(september - november) 
 

 

 

Uiterlijk 15 augustus 

 

 

1e week september 

 

Winternummer 

(december - februari) 
 

 

 

Uiterlijk 15 november 

 

 

1e week december 

 
 

 

Ja, ik word donateur van Volkstuindersvereniging Mariahoeve. 

 

Naam dhr/mevr .…………………………………………………………………………………………………………………........... 
 

Straat .………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Postcode …………………… woonplaats .…………………………………………………………………………………………. 
 

E-mailadres……………………………………………………………….. tel.nr. …………………………………………………… 

 

Ik ondersteun de vereniging met € ……….. per jaar (minimaal € 12,50). 
 

 

Handtekening …………………………………..………………….. 

 
U kunt dit formulier opsturen naar VTV Mariahoeve, Postbus 91411, 2509 EA Den Haag 

en uw bijdrage, onder vermelding van donateur, overmaken op NL05INGB0005004839. 

 

Als donateur ontvangt u ons verenigingsblad “Plantaardig” en bent u van harte welkom 
bij onze verenigingsactiviteiten. 
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Al sinds 1970 hét bedrijf voor Den Haag  en omstreken voor al uw problemen en vragen 

rondom elektrotechniek, inbraakbeveiliging, telefoon, data / 
netwerk, brandmeldinstallaties, camera installaties, intercom, videofoon en aanverwante 

zaken.  
 

Natuurlijk hebben we ook een 24 uurs storingsdienst. 
Zichtenburglaan 1A 2544EA Den Haag 070-3661800 

www.ginderen.nl 
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Zeg je gas, zeg je Braber 
 

 

Braber Gassen is uw specialist in de regio Den Haag op het gebied van gasflessen met propaan of 

butaan, industriële gassen, kachels op propaan of petroleum, wokbranders, las- en 

snijapparatuur en propaangereedschappen. 
 

 
Lekstraat 164  

2515 VZ Den Haag  

070 - 394 88 55 

info@braber.nl 

www.braber.nl 

 

 

 

 
 
 

Tuinhuisjesverzekering bij Zicht 
 

Uw tuinhuisje veilig achterlaten. 
 

Een tuinhuisje is heerlijk om onbezorgd in te verblijven. Toch is het niet te voorkomen dat u uw huisje onbeheerd 
achterlaat. Zorg daarom voor een goede verzekering waarmee u bijvoorbeeld ook uw inboedel tegen diefstal 
verzekert. 
 

Verzekeren bij Zicht 
 

** Advies over al uw schadeverzekeringen 
** Deskundige medewerkers die u graag helpen 
** U kunt kiezen uit: u doet het zelf of wij doen het voor u 
** Onze opzegservice maakt overstappen naar Zicht heel makkelijk 
 

Telefonisch 
Bij schade is één telefoontje naar onze schadeafdeling voldoende. Wij helpen u zo snel en prettig mogelijk en 
streven ernaar om uw schade in één telefoontje af te handelen. 
 
 

Onze medewerkers zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag, 
van 8.30 tot 17.00 uur 

Ons telefoonnummer: 0297-234444 
 
 

 

....Verenigingswinkel vtv Mariahoeve..... 
 

Lekker makkelijk: tuinbenodigdheden op je eigen tuincomplex! 
zaden 

netten 

stokken 

propaangas 

zakken aarde 

tuingereedschappen  

milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen 

en nog veel meer 


