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In dit blad onder meer:  
- Redactioneel  
- de secretaris met het laatste nieuws  
- Beppy verhaalt gewaagd van Roodkapje en de wolf 
- Hans verhaalt over alles op en rondom De Schoffel 
- Wim met het tweede deel van het hekkenverhaal 
- voorzitter Gerard geeft daar ook aandacht aan 
- Lieneke neemt ons mee naar haar tuin en achtertuin 
- natuurlijk de puzzel  
- en hapjes van Hetty. 
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REDACTIONEEL  
 
 

Een seizoen vol beloften laten we achter ons, wat blijft is – ondanks alles - de af-

wachting. Secretaris Frank Groote laat ons al wel weten waar we staan in het 

proces van inpassing in RijswijkBuiten. In de pers hebben we kunnen lezen dat de 

gemeenteraad op 29 september gaat praten over de plannen RijswijkBuiten Sion - 

’t Haantje - 4e herziening. Ons park valt onder dit plan.  

 

Onze buren van Tot Ons Genoegen hebben inmiddels van wethouder Ronald van 

der Meij het groene licht gekregen voor de ontwikkeling van hun nieuwe stek aan 

de Mgr. Bekkerslaan. Op woensdag 23 september jl. werd met een ludieke 

handeling de opening verricht. In dit blad een foto van het complex. 

 

Dit wordt de laatste Kavelbode van 2015. Hoewel het seizoen nog niet geheel 

voorbij is, wil de redactie het hierbij laten.  

 

Maar niet getreurd, in gedichten en ingezonden stukjes leest u wat leden van De 

Schoffel bezighoudt. Geniet daarvan en reageer gerust naar ons of degene die het 

stukje schreef.  

 

Wij wensen iedereen een fijn naseizoen en een heerlijke winter voor we weer aan 

het volgende seizoen beginnen. 

 

 

 

 

Theo Bril 

 
 

 
Wie de herfst niet toelaat, komt nooit in de lente. 
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VAN DE SECRETARIS    
door Frank Groote (kavel 51 en 70) 

 
Bestuurlijke zaken van de afgelopen periode: het tuinjaar 
zit er weer bijna op en we hebben een vreemde zomer 
achter de rug, het voorjaar koud, de zomer warm, maar 
augustus enorm nat en op dit moment nog steeds regel-
matig veel regen. 
Het is goed om te zien dat de parkeerplaats regelmatig goed bezet is en 
dat er in de afgelopen periode toch ook weer een heel aantal tuinen van 
eigenaar is verwisseld. De meesten onder ons hebben weer wat meer zin 
gekregen in het tuinieren. Het vooruitzicht dat er een kans is dat we 
kunnen worden ingepast binnen de bouwplannen van de gemeente heeft 
goed gedaan. Hoe dan ook, het tuincomplex behoudt beter zijn waarde als 
het goed onderhouden is en het lijkt erop dat we daarmee bezig zijn 
(uitzonderingen daargelaten). 
  
We hebben na de ALV inmiddels twee afspraken gehad met de gemeente. 
De eerste afspraak stond in het teken van de uitslag van de stemming op 
de ALV, waarbij de gemeente vooral geïnteresseerd was in het draagvlak 
van het bestuur met betrekking tot de inpassing van het complex in de 
aan te leggen nieuwbouwwijk. De gemeente heeft tijdens het eerste ge-
sprek aangegeven dat er binnen de raad ook het benodigde draagvlak is 
om met De Schoffel tot een vergelijk te komen over de inpassing van het 
complex in de plannen voor RijswijkBuiten. 
Verder zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot het proces om ook 
werkelijk tot een goed plan te komen. Afgesproken is dat we na de 
vakantie grotere dagdelen zouden gaan reserveren voor de inrichting van 
het park.  
 
Begin september hebben we een meer inhoudelijke afspraak gehad met 
het projectbureau en een planoloog van de gemeente. Deze en de volgen-
de afspraken zijn gepland om te inventariseren wat voor de gemeente 
belangrijk is om tot inpassing te komen en natuurlijk ook wat voor De 
Schoffel belangrijk is. De bedoeling is dat dit open gesprekken zijn, waar 
we punt voor punt alles doorlopen om uiteindelijk tot een plan te komen. 
Dát moet leiden tot een plan waarover de leden zullen kunnen stemmen. 
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De gemeente is al wel begonnen met het aanpassen van de 
bestemmingsplannen om De Schoffel te kunnen inpassen zodat deze 
makkelijker door de raad kunnen worden geloodst. Let wel, dit betekent 
niet dat het allemaal al rond is want bestemmingplannen worden 
regelmatig aangepast. 
De inhoudelijke gesprekken over de inrichting zullen een regelmatig 
karakter hebben. Als deze zijn afgerond, komen de meer financiële zaken 
aan bod. Persoonlijk verwacht ik dat we medio 2016 een plan moeten 
kunnen hebben uitgewerkt, wat dan ter stemming kan worden voorgelegd 
aan de leden. 
 

SCHOFFELPERIKELEN 
door Hans den Ouden (kavel 33) 

 
De zomer loopt teneinde. De boombladeren gaan 
alweer kleuren, maar alles is nog mooi in de tuinen.  
Rondom De Schoffel kun je wel zien dat het met be-
trekking tot het nieuwe bestemmingsplan niet hetzelfde blijft. Richting ’t 
Haantje werd een glastuinbedrijf gesloopt en zie je nu graafwerkzaam-
heden, kennelijk ter voorbereiding van de aanleg van een nieuwe weg en 
een spoortunnel. 
 
Ter hoogte van de Prinses Beatrixlaan is al goed te zien hoe deze weg 
komt te lopen. Een klein stukje is al achter het tuincentrum GroenRijk 

doorgetrokken richting de nieuw te bouwen 
spoortunnel. Maar op de weilanden rondom 
ons terrein is nog veel fauna te bespeuren. 
Diverse soorten ganzen, zwanen, eenden en 
af en toe een lepelaar zijn telkens weer te 
bespeuren. Heel jammer dat dit waarschijn-
lijk toch gaat verdwijnen.  
 
Toen ik na en paar dagen zware regenval op 
De Schoffel kwam en de sloten rondom ons 
terrein bijna buiten hun oevers waren 

getreden, zag ik een aantal kreeftjes over de paden lopen. Agressieve 
beestjes, kijk maar op de foto. 
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Voor zover ik het weet is het rond de besprekingen met de gemeente 
Rijswijk stil. Ik kan althans in de 'open bronnen' niet zoveel vinden. Laten 
we maar hopen dat de gemeente met een goed (uitgewerkt) plan komt 
(zie ook de bijdrage van de secretaris voorin dit blad red.) zodat de 
Schoffelaars die dat willen nog in lengte van jaren van hun tuin kunnen 
genieten ! 
 
Enige tijd geleden kregen we van diezelfde secretaris een mailtje met de 
mededeling dat zich een aspirant-lid had gemeld die duiven op zijn/haar 
eventueel te kopen kavel (lidmaatschap) wilde gaan houden. In artikel 
10.3. van ons Tuinreglement staat dat er voor het houden van dieren, 
behalve honden en katten toestemmening van het bestuur nodig is. Het 
bestuur vroeg de leden naar hun mening. De uitslag is inmiddels bekend. 
 
Ook wil ik nog even stilstaan bij het overlijden van onze tuinvriend Aad 
Karremans. Zomer en winter was hij op zijn tuin te vinden. Vaak kwam hij 
op zijn brommertje en rookte op zijn gemakkie een sigaartje en een 
biertje op z’n tuin. Een markante man die we zullen missen. Wat ik ook 
heel dierbaar vind, is dat de tuinburen zijn vrouw Riet af en toe te hulp 
schieten om het haar wat gemakkelijker en dragelijker te maken. 
 
 
Het bovenstaande stukje  schreef ik begin september 2015. 
Echter op 11 september 2015 publiceerde de krant Groot Rijswijk het 
volgende: 'Goed nieuws uit RijswijkBuiten'. 
  
Rijswijk meldt in de ‘Grondexploitatie Sion-’t Haantje Vierde herziening, 
2015’ dat de grondexploitatie sluitend is. Ook de financiële en andere 
risico’s zijn in voldoende mate beheersbaar. In dit bericht stond ook de 
passage: 'Volkstuincomplex De Schoffel wordt grotendeels ingepast'. 
Ik ben benieuwd ! 
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ROODKAPJE EN DE WINDWOLVEN 
   door Beppy (kavel 37 en 53) 

 
 

 

Toen Roodkapje over het bospad naar oma liep, 
trapte ze bijna in een stinkende bruine baal. 

Wel potverdorie, zei Roodkapje boos 
- welke windwolf is hier zo brutaal?  

Ze hoorde een vals gegniffel  
en ingehouden grommen tussen de struiken. 

Dat moesten de windwolven Laurel en Hardy zijn, 
die haar altijd wilden misbruiken.  

Roodkapje riep 'hé, dikke en dunne! 
Is dit alles wat jullie kunnen bouten? 

Mijn oma bakt ze veel bruiner!' 
zei Roodkapje ongezouten.  

Laurel en Hardy lieten het er niet bij zitten 
en snelden rap naar oma’s hutje. 

Zij zouden oma wel even een poepje laten ruiken, 
Wat dacht ze wel, dat rode huppeltrutje! 

 
Wolf Laurel en wolf Hardy gluurden door oma’s raam 

en zagen een heerlijke gedekte tafel met eten. 
Sla, gebraden kip en pittige bruine bonen... 
ze slopen naar binnen om alles op te vreten.  

Het rommelde in hun volle darmen, 
dus deden ze even een tukje in oma’s bed. 

Zij was op zoek was naar de jager  
om hem uit te nodigen voor het buffet.  
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Roodkapje arriveerde inmiddels ook bij oma’s hutje, 
zag die dikke en dunne in een diepe slaap. 

Ze pakte oma’s honkbalknuppel  
en gaf ze allebei een hengst voor hun raap.  

Roodkapje wachtte op haar oma en de jager, 
waar zij heimelijk verliefd op was. 

Hij was groot, knap en lekker 
en leek op Arnold Schwarzenegger.  

Intussen lieten de windwolven ferme winden, 
dus vluchtte Roodkapje naar buiten. 

Daar kwamen gelukkig oma en de jager aan, 
die bonden de wolven vast aan hun poten en snuiten.  

Laurel en Hardy bevuilden van angst hun vacht,  
toen de jager ze naar de waterput bracht. 

Met een luide plons vielen Laurel en Hardy te pletter,  
een echo van valse lucht verstomde hun gespetter.  

De jager zei: 'die windwolven kregen hun verdiende loon'.  
*** 

De moraal... 
Ten eerste… bevuil nooit het pad waar een mens op moet lopen.  

Ten tweede… betreed nooit andermans grondgebied  
en steel vooral hun spullen en voedsel niet.  
Roodkapje kuste dankbaar haar grote held. 
De jager greep zijn kans achter oma’s hutje. 

Daar pakte hij Roodkapje bij haar... 
schouders en beminde haar zonder geweld.  

***  
Achter een rododendron staren vier gloeiende ogen naar het 

innige paar... 
een dik en een dun wolvenjong staan kwijlend te smachten. 

Ook zij vinden Roodkapje een lekker ding… 
en ze blijven geduldig wachten!   
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Elke gedachte op aarde, is een zaadje dat ontkiemt  
en in stilte verder groeit 

 

 

MIJN TUIN 
door Lieneke Wardenaar 

 
Ieder voorjaar opnieuw verbaas ik me er (met velen, denk 
ik) over hoe alles in de natuur weer gaat uitlopen, groen 
wordt en gaat bloeien. Ook in de tuin natuurlijk. Wat had-
den we een mooi voorjaar en een mooie zomer. Dat het voorjaar zo fris 
bleef met die vervelende noordenwind, dat zijn we weer vergeten. Ook 
dat het vaak juist in het weekeinde wel weer wat regenachtig was! Dat 
weet je als werkenden dan nog wel. Maar al met al was het toch een 
fantastisch tuinseizoen. Alles heeft zo mooi en vaak heel lang gebloeid, 
tenzij onze konijnenvriendjes het op een plant gemunt hadden. Vooral de 
Campanula is de pineut, maar ook een mooie bodembedekker met witte 
bloemen (althans, dat was de bedoeling) en mijn mooie blauwe geranium 
waren in trek. Iedere dappere poging van deze plantjes om weer uit te 
lopen, dan wel een bloemknop te vormen, werd bij het nachtelijk bezoek 
van deze vriendjes  ruw de k(n)op in gedrukt. 
Je kunt kwalijk overal gaas omheen zetten, dus dat doe ik dan maar niet. 
Vervelend is het wel. 

Op een zo’n druilerige zaterdag 
in het voorjaar stond ik vanuit 
het huisje over de tuin te 
kijken. Ik weet niet wat er 
ineens zo interessant en bijzon-
der was aan onze pruimen-
boom, maar gedurende mis-
schien wel een uur was het een 
komen en gaan van vogels.  
Behalve de Koolmees, zag ik 
Pimpelmeesjes, Staartmeesjes, 

de Zwartkop en de Glanskop. Af en aan ging het; soms allemaal tegelijk, 
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dan weer soort voor soort. Ook een Groenlingpaartje kwam nog even in 
de pruimenboom scharrelen. De dag ervoor had ik ook nog een Kruisbek 
in die boom gespot.  
Het is me daarna niet meer 
gelukt zoveel soorten in bijna 
één oogopslag waar te 
nemen. 
 
Maar ja, het voorjaar gaat 
over in de zomer - en ook die 
gaat weer voorbij.  
Het kost me altijd moeite om 
de uitgebloeide voorjaars-
bloemen weg te knippen. Een soort begin van het einde, zo voelt dat voor 
mij. Vooral de Vrouwenmantel, als ik die moet afknippen, dan moet ik 
echt een paar keer slikken. Dit jaar bleef-ie heel lang prachtig mooi, te 
mooi om te snoeien. Komt omdat het zo weinig heeft geregend, denk ik. 
Beetje bij beetje heb ik de uitgebloeide bloemen verwijderd, het moet 
toch een keertje. Vorig jaar heeft de Vrouwenmantel nog een keer ge-
bloeid. Dat zit er dit jaar niet meer in, ben ik bang. 
Ook de Oregano heb ik dit jaar pas heel laat afgeknipt. Het was een hele 
wildernis met een zee aan roze-paarse bloemetjes. Maar belangrijker: het 
was een feesthoekje voor de bijen. Allerlei  soorten (ik ben geen kenner, 

maar het waren er veel) deden 
zich de hele zomer tegoed aan 
mijn Oreganobloemetjes. Had 
ik weer een goed excuus om ‘m 
lekker zo te laten. 
 
Als de schitterende Hydrangea 
Paniculata (de Pluimhortensia) 
van stralend wit naar oudroze 
gaat kleuren en ook de 
hemelsleutel fier roze kleurt, 

dan is het echt zover: herfst, of liever eigenlijk nazomer! Hoewel - als ik op 
dit moment naar buiten kijk, komt de regen met bakken tegelijk naar 
beneden. Herfst! 
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MIJN ACHTERTUIN 
door Lieneke Wardenaar 

 
Ik heb al eens eerder verteld dat aan het einde van mijn straat de polder 
begint. Midden Delfland, dat is mijn achtertuin. Zo’n polder is bij ieder 
weertype weer anders. De lucht bepaalt natuurlijk een groot deel van het 
beeld. 
Zuchtend heb  ik het A4-traject van een stukje polder zien veranderen in 
een snelweg, met verkeersborden, vangrails en strepen. Nog een paar 
maanden, dan gaat-ie open. Voor de automobilist een zege (voor hoe 

lang?) maar voor de fietsers en 
wandelaars toch een stuk min-
der leuk. De geluidswal slingert 
als een soort uit zijn krachten 
gegroeide slang door mijn 
uitzicht. Ik zal me er niet door 
laten weerhouden. Het blijft toch 
een mooi stukje natuur in de 
Randstad. 
 

Ik pak ook regelmatig mijn fiets om mijn achtertuin in te gaan. Mijn 
favoriete fietsrondje is langs de golfbaan naar Schipluiden, langs de 
Vlaardingsekade richting Vlaardingen. Net voorbij het haventje aan de 
andere kant van het water de houten brug over, de Broekpolder in. De 
Broekpolder was eigenlijk bedoeld voor woningbouw, maar de grond 
bleek te erg vervuild. Triest, maar inmiddels is het toch een mooi natuur-
gebied geworden met veel wandel- en fietspaden.  Ik fiets dan meestal 
richting de veerpont De Kwakel. Je kunt dan overvaren naar het Jachthuis, 
een heerlijke uitspanning aan het water met dit prachtige uitzicht. Daar 
vandaan kun je overigens met dat pontje nog doorvaren en je fietsroute 
aan de overkant afmaken. 
 
Meestal fiets ik echter om de Foppeplas heen. Ook al zo’n onwaarschijnlijk 
mooi stukje Randstad. 
Als je het treft en de lucht is strakblauw en er komt dan ook nog eens zo’n 
fraai zeilschip met bruin zeil (heeft vast een naam, maar die weet ik dan 
weer niet) voorbij, ach dan waan je je echt even op vakantie. Een verdiend 
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kopje koffie en een broodje bij het Jachthuys, genieten van het mooie 
uitzicht.  
 
U zou het echt eens moeten proberen…….hoewel, doe ook maar niet - dan 
kan ik in alle rust van mijn favoriete fietstochtje blijven genieten. 

 

 
 

In de natuur zijn alle mensen gelijk. 
Het zijn hun gewoonten die de verschillen maken. 
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Het V-Team 
door Wim Stoelinga (kavels 48/64) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlnr: André v.d. Burg, Joop Roeters, Wim Stoelinga, Willem van Zeijl en Rob Minnaar.  

 

Het vervolg… 
En inderdaad, zoals ik in de vorige Kavelbode al zei - een opmerkelijk snel 
samengesteld verfteam (zie foto) was bereid ons toegangshek van een 
nieuw likje verf te voorzien. 
Althans, zo dacht ik: even opschuren, beetje ontvetten met ammonia en 
verven maar ('het hoeft geen Rembrandtkwaliteit te zijn, als het maar vijf 
jaar meegaat,' had ik er nog bij gezegd). 
Nou, niet dus. 
Zoals ik al eerder had vastgesteld, bleek ieder zo zijn eigen specialisme te 
hebben. De een kent de beste verfleverancier (met korting!), de ander 
komt met slijptollen of professionele stofmaskers. Snel werd mij duidelijk 
(gemaakt) dat de door mij bedachte simpele aanpak van 'effe schure'  niet 
tot het gewenste resultaat zou leiden. 
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Dus toen we die dinsdag losgingen, gingen we (ze !) ook ècht los. 
'Je ideetje klinkt leuk Wim,  maar alles moet eraf'. 
Alles, hoezo alles ?. 
'Nou, alle verflagen behalve de galvanische (verzinkte?) laag, want de aan-
geschafte professionele verf (Sigmetal Zinccoat) is juist bedoeld om aan te 
brengen op gegalvaniseerd staal'. 
Oei oei, dacht ik even. Tegen zoveel overtuigingskracht en enthousiasme 
kon ik niet op. 
De echte vaklieden konden overweg met slijptollen en branders, maar ik 
hield het liever bij de schrapper en schuurpapier. 
En dan in die hitte... mijn hemel, waar ben ik (zijn we) aan begonnen ?. 
Al snel werd de betekenis duidelijk van het spreekwoord 'vele handen 
maken licht werk'. 
Hoewel, pas na drie dagen van noeste arbeid was die klus (de oppervlak-
tebehandeling) klaar en konden we aan het verven gaan denken. Echter 
niet, voordat ook de toegangbelemmerende 'oren' waren verwijderd. 
Aanvankelijk werd nog overwogen die oren helemaal niet meer terug te 
plaatsen, maar de recente inbraakgolf overtuigde ons snel van de 
noodzaak van terugplaatsing. (Hoewel, er schijnen meerdere wegen naar 
Rome (de Schoffel) te leiden via gammele boerenhekken en planken over 
sloten...) Een voordeel van de verwijderde en los in het gras liggende 
'oren' was dat deze nu gemakkelijk konden worden ontroest en geverfd, 
waarna Aad de Lasser ze kon herstellen en terugplaatsen. 
Gelukkig had Aad al gauw door dat de benodigde krachtstroom niet via de 
gebruikelijke haspels en verlengsnoeren vanuit het bestuurslokaal kon 
worden geleverd. Onmiddellijk werd zijn dieselaggregaat in werking ge-
steld en na de bekende rookpluimen (baf, bof, poef) kon Aad onbeperkt  
lassen. 
De door hem in de werkplaats voorbereide stalen strips werden vakkundig 
(en bovenal stevig!) aan de oren gelast, waarna de hekken met behulp van 
een ingenieuze takelladder op hun plaats werden gebracht. 
Het V-Team kon weer los !. 
Wat mij heeft verbaasd is de saamhorigheid. 
Voordat ik het verfplan opperde ('Piet, ik heb een ideetje!') was ik ervan 
uitgegaan dat een ieder zijn of haar kostbare tijd naar eigen inzicht en 
planning zou willen aanwenden. 
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Het verraste mij dan ook dat alle leden van het V-Team het veel leuker 
vonden de verfklus gezamenlijk te klaren. 
En... je komt elkaar nog eens tegen in een andere omstandigheid dan 
tijdens de gebruikelijke werkbeurt, waar je eigenlijk telkens dezelfde (ove-
rigens aardige) medeschoffelaars ontmoet. 
  
Namens de leden van het V-Team (Willem van Zeijl, Rob Minnaar, Joop 
Roeters, André vd Burg, Wim Stoelinga): 'Graag gedaan en uiteraard onze 
dank aan het bestuur (de leden) voor het financieren van het project !'. 
  

 

      

Wij verkeren zo graag in de natuur, omdat deze geen mening over ons heeft. 

                      

 

 

Van de voorzitter (namens het bestuur) 
door Gerard Daamen  
 

Puik stuk(je) werk. 
 
Al diegenen die de afgelopen tijd op zijn of haar tuin zijn 
geweest, kan het niet zijn ontgaan dat het toegangshek een 
enorme opknapbeurt heeft ondergaan. Voordat onder de 
bezielende leiding van Wim Stoelinga een V-team (verf) werd opgericht 
moest het hek de nodige reparatie ondergaan (zie het artikel hierboven), 
waarbij ook veel laswerk moest worden verricht. Om dit te kunnen doen, 
moesten er ook diverse delen van het hek afgehaald worden. Ook hierbij 
heeft Wim een belangrijke rol gespeeld. Hij wist wel een lasser en heeft 
deze dan ook met toestemming ingehuurd en begeleidt bij diens werk-
zaamheden in weer en wind. Nadat deze klaar was met zijn werk, moest 
het hek ook nog worden ontdaan van de oude verflagen,  roest en andere 
oneffenheden. Dit was een bijzonder zware en tijdrovende klus. Daarna 
kon er pas weer een goede nieuwe laag verf worden aangebracht. Met 
het V-team hebben zij dit toch maar weer mooi gefikst. Dit alles op 
vrijwillige basis en buiten de werkbeurten om. Hiervoor zijn wij als 
bestuur, maar natuurlijk ook al onze leden de eerder genoemde mensen 
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heel erg dankbaar en blij dat zij dit toch maar weer hebben willen doen. 
Heren, petje af. 
 
Met dit als voorbeeld zou ik toch ook gelijk een oproep willen plaatsen 
aan alle leden om zich ook eens aan te bieden voor hulp voor 
werkzaamheden die ineens oppoppen en waarbij de werkbeurten niet 
volstaan. Het hele jaar door zijn er van dit soort  werkzaamheden. Daarom 
aan u leden het dringende verzoek om u aan te melden voor hulp in 
algemene zin, als een soort oproepkracht. Want ook hiervoor geldt: vele 
handen maken licht werk - en is het ook goed voor het verenigingsgevoel. 
Het aanmelden kunt u doen bij ons bestuurslid Piet Coene (wie kent hem 
niet). 
 
 

Elke gedachte op aarde, is een zaadje dat ontkiemt en in stilte verder groeit 

 
 
 

Wist u dat... 
Katten het zelfs in de politiek ver kunnen schoppen? 
Dat bewees Morris, een zwart witte kater uit Mexico. 

Zijn baasje zette een actie op en schoof Morris als burgemeesters-
kandidaat naar voren. Gebracht als grap, maar wel met een serieuze 

bedoeling: Morris zijn baasje wilde de Mexicanen over de politiek na laten 
denken, zodat ook burgerkandidaten eindelijk een kans zouden maken bij 

de lokale verkiezingen. 
 

Niet  voor niets trad Morris 'keihard op tegen ratten'! 
Hoewel Morris volgens de wet geen 'legitieme kandidaat’ was, deed dat 
niets af van zijn populariteit: hij had al snel 250.000 fans op Facebook  en 

zijn campagne ... 
 

YES WE CAT 
 

werd een hit. Zeker negenduizend mensen stemden op Morris door een 
poezenkop op hun stembiljet te tekenen. Het aantal 'ongeldige stemmen’ 

was nog nooit zo hoog. 
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Kruiswoordpuzzel 
 

 
 

1  2  3 4 5 6   7  8  

9 
 

   10  11    12     

 
 

  13  14    15      

16 
 

 17  18        19  20 

 
 

 21       22      

23 
 

24   25        26 27  

 
 

  28      29  30    

31 
 

     32  33  34     

 
 

    35          

 
 
Horizontaal 
3 bepaalde zwemslag, 9 aanval, 11 dochter van Cadmus, 12 Bijbelse figuur,         
13 scheepsvloer, 15 hondenverblijf, 16 jongensnaam, 18 beroep, 19 droog,         
21 groot aantal, 22 mannenverleidster, 23 afdeling (afk.,) 25 baan voor 
wegwedstrijden, 26 paling, 28 elektrische eenheid, 29 kleefmiddel, 31 verbouw, 
32 rustplaats, 34 van het genoemde, 35 rubbersoort. 
 
Verticaal 
1 dunne plek in stof, 2 wasgelegenheid, 4 regiment infanterie (afk), 5 kleur,           
6 waaronder (afk.), 7 gat in het ijs, 8 vreemde munt, 10 vechtpartij, 12 schenking, 
14 oosters tapijt, 15 roofvogel, 16 te koop aangeboden (afk.), 17 schijfje met een 
film erop, 19 graafgereedschap, 20 strafinrichting, 24 statig, 27 eerste man,         
28 Spaanse uitroep, 30 open plaats in bos, 32 symbool barium, 33 Duitsland.   
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Inmiddels bij Volkstuinvereniging Tot Ons Genoegen... 

Plattegrond Eikelenburg 
 

 

De verdeling van de tuinen is gestart. 
Hierboven de verdeling zoals die op 16 september 2015 bekend was. 

Rode tuinen zijn bezet, groene zijn vrij. 
Blauw is water, bruin is pad  

 

Bron: http://www.totonsgenoegenrijswijk.nl/ 

http://www.totonsgenoegenrijswijk.nl/index.php/plattegronden/eikelenburg
http://www.totonsgenoegenrijswijk.nl/images/plattegronden/plattegrond_eikelenburg.pdf
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Kinderplezier voor de een, 
geluidsoverlast voor de ander... 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe kunnen we voorkomen dat (uw) kinderen en kleinkinderen de dag 
van hun leven hebben, maar dat de buren moeten vluchten omdat het 

lawaai alle rust op hun tuin verdrijft? 
 

Laat je aanspreken op overlast en doe er wat aan!  
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1e GENIETMOMENTJE VAN HETTY COENE 
 

 
Toetje 

 
Voor 4 personen: 
4 rijpe bananen, 

chocolade 
(hagelslag kan ook) 

Snij de bananen open (in de schil) 
en vul ze met de chocolade. 

Inpakken in aluminiumfolie en op de bbq  
of in de oven tot de banaan zacht geworden  

en de chocolade gesmolten is. 
 

Eet smakelijk! 

 
 
 
 
 
Kannel een nuttig middel 
 
Kaneel is niet alleen nuttig in de keuken, het kan ook in de tuin worden 
gebruikt. Bijvoorbeeld als stekpoeder. Het gaat namelijk niet alleen 
schimmels tegen, maar stimuleert ook de groei. 
Het is daarnaast een prima middel om mieren weg te houden, omdat de 
insecten niet van de geur houden. Hun (loop-)route veranderen was nog 
nooit zo gemakkelijk! 
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Veel tomaten dit jaar? 
 
Maak eens een heerlijke passata-tomatensaus om in te vriezen of in te 
wecken.  
Wat moet erin? 
Zeezout en versgemalen peper, een scheutje olijfolie, ui, knoflook, papri-
ka, courgette en een pepertje. Vergeet ook niet tuinkruiden als tijm en 
rozemarijn. Het wordt extra lekker als je eerst de tomaten en andere 
groenten een uur in een oven roostert. Ze mogen best een bruin randje 
hebben. Dan pureren en met de kruiden op smaak brengen. Doe erbij, 
wat je lekker vindt. Bijvoorbeeld wat extra suiker of kruiden. 
Bij gebruik nog even iets laten inkoken en smullen maar. 
 

 
 

2e GENIETMOMENTJE  
VAN HETTY COENE 

 
Ovenschotel 

Nodig: ovenschaal of bakje voor de BBQ. 
Snij groente - bv. paprika, venkel of courgette -  

in grote stukken en doe tomaten of cherrytomaatjes  
met steel en al in de schaal. Bestrooi met peper  
en zout en besprenkel met olijfolie en eventueel  

provencaalse kruiden. 
 

Voor de oven: voorverwarmen op 200 , daarna op 160 gr. 
 Bak ongeveer 35 min. tot het beetgaar is. 

Of zet het geheel op de BBQ tot het 'al dente' is. 
 
 
 
 

Tot volgend jaar! 


