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REDACTIONEEL  
 

Een nieuwe zomer, een nieuw geluid? 

Je zou het haast zeggen als je over het terrein van De Schoffel loopt. Het 

zijn niet alleen de vogels en konijnen, hazen, fazanten en muizen die actief 

zijn, ook de leden laten zich niet onbetuigd. Overal hoor je getimmer, 

gezaag en andere bouwactiviteiten. De grote facelift is begonnen. Wij 

hebben geen Patty Brard nodig die ons laat zien hoe het anders kan - dat 

kunnen we zelf wel! 

 

Nu steeds meer tuinen ook een nieuwe ‘eigenaar’ krijgen, hangt er ook 

verandering in de lucht qua wensen en gebruik. Volkstuinieren anno 2019 

is toch vooral recreatie. Het is dan ook niet gek dat wensen met betrek-

king tot kunnen blijven slapen, behuizing, openingstijden en tijden voor 

het gebruik van apparatuur steeds vaker op de agenda zullen staan. 

  

Helaas betekent de verkoop van een tuin ook vaak een enorme snoeibeurt 

en vooral de bomen moeten er heel vaak aan geloven. Bedenk goed hoe 

uw tuin onderdeel van een duurzaam groen park kan zijn, waar aan de 

natuur een meerwaarde wordt geboden. Bomen zijn naast rustplaatsen 

voor vogels ook complexe groenvoorzieningen. Door bladafval, onder de 

wortels, op de stammen… je kunt het zo gek niet bedenken of de natuur 

vindt zijn antwoord in een gevarieerd park. 

 
Dan een oproep:  
De redactie van De Kavelbode is op zoek naar leden die af en toe een 
bijdrage willen leveren. Dat kan zijn door een column, verhaal of iets 
anders te schrijven. Drie of vier keer per jaar komt er een Kavelbode uit, 
dus de hoeveelheid tijd die er in gaat zitten is beperkt. Voor vragen of 
nadere informatie kun je altijd bellen met Theo Bril (0613452105) 
  

De regenboog is het lint dat de natuur aandoet 
als ze haar haar gewassen heeft. 
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EEN GROENMARKT WEL OF NIET? 
Door Theo Bril (kavel 52)  
 

In 2017 en 2018 hebben een stel fanatieke leden van De 
Schoffel een Groenmarkt georganiseerd op het parkeerterrein van ons 
recreatiepark. Dit jaar geen markt.  
Dat er dit jaar geen Groenmarkt plaatsvindt, heeft meerdere oorzaken. De 
belangrijkste is dat op de inzet van enkele organisatoren even niet gere-
kend kan worden. Want voor een goede uitvoering is het het belang-
rijkste om met een enthousiast team te kunnen werken die beschikt over 
voldoende tijd en middelen.  
 
Even terug: wat is de idee van een Groenmarkt? 
Het eerste initiatief kwam vanuit het Platform Groen in Rijswijk.  
(zie: https://nl-nl.facebook.com/GroeninRijswijk) 
Dit is een platform waar bewoners van Rijswijk aan deelnemen om hun 
gemeente groen(er) te maken en waar initiatieven genomen worden om 
groen- en waterbeheer vanuit gemeente, maar ook van burgers te stimu-
leren. Zoals gezegd is in de afgelopen jaren tweemaal een markt op het 
terrein van De Schoffel georganiseerd. Leuke markten, waar veel te zien 
was. Nog even kijken? Dat kan op:  
https://www.youtube.com/watch?v=yEHYV4eO8ik 
 

Naast een financiële bijdrage van De Schoffel zelf kwam er vooral geld 
vanuit de gemeente Rijswijk om de kosten te dekken. Een bijdrage is aan 
te vragen op: https://www.loketstadskracht.nl/ 
 
Maar dit jaar dus even geen markt. Toch is de idee om jaarlijks een markt 
te organiseren met en voor leden niet van de baan. Het belang dat groen 
ons verbindt, dat een markt een mooie gelegenheid is elkaar te leren 
kennen, dat het een manier is om groene weetjes en deskundigheid uit te 
wisselen blijft staan. Maar het is ook een mogelijkheid om aan inwoners 
van Rijswijk te laten zien dat ons park niet alleen bestaat, maar er ook 
echt toe doet. Wij zijn een oase van groen in een steeds meer verste-
delijkte omgeving. Mede dankzij ons park krijgen vogels, insecten, kleine 
dieren de mogelijkheid zich te voeden en voort te planten.  

https://nl-nl.facebook.com/GroeninRijswijk
https://www.youtube.com/watch?v=yEHYV4eO8ik
https://www.loketstadskracht.nl/
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FABELTJES OP RIJM 
Door Beppy Roeters (kavel 53) 

 
 

 
 

 

 

 

Boven in een groene berk  

zat een moddervette haan. 

Een vos liep langs en dacht: 

Wat een lekker ding! 

Maar hoe krijg ik hem uit die Berk vandaan? 

 

De vos begon te slijmen en zei: 

‘Lieve haan, ik deed vaak rottig 

en dat was niet mooi van mij. 

Ik wil dolgraag vrede sluiten. 

Kom, dan leggen we het bij.' 

 

'Vrede?' vroeg de Haan wantrouwig. 

‘Je bedoelt een soort verbond? 

Geldt dat dan voor alle dieren, 

ook bijvoorbeeld voor de hond?' 

 

'Kijk, meneer de vos 

Daar komt hij net de hoek om, 

zie je hem, die Deense dog?' 

Toen begon de vos te rennen 

en hij rent waarschijnlijk nog. 
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Renske Mur en Hans de Koning over hun tuin 
Door Theo Bril 

 

Als je de tuin op nummer 11 binnenloopt, valt op hoe groen het er is. Veel 
struiken en bomen wekken de indruk dat de eigenaren vooral de schaduw 
zoeken. Maar al snel legt Renske uit dat de tuin aangelegd is door de 

vorige eigenaar (Ferry van Manen). De huidige 
tuinbezitters leerden elkaar kennen bij een roei-
vereniging in Delft. Hans is geboren in Venlo en 
Renske in Breukelen. Samen wonen ze nu in Delft 
met hun twee kinderen en een hond. 
 
Waar Hans in Utrecht vooral IT-ontwikkelaars 
aanstuurt, is Renske in haar werk in Rotterdam en 

omgeving vooral bezig met kinderen en hun gezin-
nen waar sprake is doofheid of slechthorendheid 
en daaraan gekoppelde communicatieproblemen. 
Dochter Nynke van 16 en zoon Teun van 14 zijn 
naast hun school druk met lesgeven in zeilen, maar 
toch ook geregeld in de tuin te vinden. Mijn 
gesprek is met Renske. 
 
Hoe kwamen jullie erbij om een tuin bij De Schoffel te kopen? 
‘Elk jaar vieren we het einde van het schooljaar met een groep vrienden 
op de tuin van de familie De Zeeuw. Het viel ons telkens op hoe heerlijk 
ontspannen het was in die omgeving. Zo is het idee geboren ook zelf naar 
een tuin te kijken. Dat deden we op het moment dat het nog niet zo zeker 
was dat blijven een zekerheid was. We hebben de gok gewaagd en nu de 
toekomst meer zekerheid geeft, hebben we ook besloten een nieuw 
huisje te bouwen.’  
 
Waarom kozen jullie voor deze tuin?  
‘Toen we op zoek gingen naar een tuin, viel deze tuin op vanwege de 
ligging en het gebrek aan structuur waardoor er een enorme variatie aan 
beplanting is ontstaan. Deels door de aanleg – waar vast een plan achter 
heeft gezeten – maar toch vooral omdat de natuur zelf hier kiest wat er 
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mag groeien. De tuin is gevuld met bloeiende bomen en hoewel speels 
aangelegd ziet het er heel natuurlijk uit. Regelmatig komen allerlei dieren 
een kijkje nemen: fazanten, konijnen, hazen, eenden, ganzen, kikkers en 
padden. Een uil komt elke dag in een van de bomen zitten en kijkt wat wij 
hier zoal doen.  

 
 
We hebben een aantal uilenballen mee naar huis genomen om te zien wat 
hij zoal eet. Een leuke ontdekkingstocht. Ook zijn alle nestkastjes bezet 
met mezen en vliegen en kruipen er verschillende soorten insecten in het 
rond. Van de druiven uit het kasje hebben we vorig jaar sap gemaakt. In 
het begin dachten wij nog aan graszoden, maar nu we zien wat er allemaal 
gebeurt in deze tuin genieten we daar met volle teugen van. 
 
Elke tijd van het jaar is anders. Het geeft rust en met je handen bezig zijn 
werkt ontspannend. Wij hebben weliswaar geen speciale kennis op het 
gebied van tuinen, maar vinden het leuk om van alles uit te proberen en 
zijn nieuwsgierig naar tips van anderen.’ 
 
Hebben jullie een motto in het leven die je toepast? 
‘Leven en laten leven. Wel naar elkaar omkijken, maar je niet teveel met 
elkaar bemoeien. Lukt overigens niet altijd!' 
 
Ik zie dat de fundering er al staat, maar niet op de traditionele manier. 
Wat is de techniek die daarachter zit? 
‘Wij hebben gekozen voor de een fundering die geboren wordt. Daarbij 
gaan lange schroeven de grond in en daarop komt dan een constructie 
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waar het huisje op gebouwd kan worden. Wij kozen voor Weenk uit 
Nijverdal.  
Op https://www.youtube.com/watch?v=ibLsbQa5iYM is in 

een filmpje te zien hoe dat in 
zijn werk gaat.  
 
Eind van deze maand of begin 
juni komt het huisje en dat 
gaan we er zelf opbouwen. 
Best spannend zo’n avontuur.  
We moeten alleen zien hoe we 
het water de baas kunnen 
blijven, want de tuin ligt echt 
laag.’ 
 

Wat is jullie ervaring met De Schoffel als vereniging en organisatie? 
‘Wat ons opvalt, is dat leden gezellige en open mensen zijn en er heerst 
een goede sfeer. Het park ligt op fietsafstand van huis en is dus goed 
bereikbaar. Wij hebben respect voor de mensen die keihard hebben 
geknokt voor het voortbestaan van het complex. Daarnaast voor alle 
mensen die hun tijd en energie stoppen in het onderhoud, beheer en 
coördinatie van de algemene zaken. Het is voor nieuwkomers wel enigs-
zins lastig om inzicht te krijgen in de structuur van de organisatie. De 
website geeft weinig duidelijkheid, je moet het hebben van ontmoetingen 
met andere tuinierders die je dan weer doorverwijzen naar de juiste 
mensen. Een beter overzicht van mensen, hun taken en hoe ze te berei-
ken zijn, zou ik prettig vinden.' 
 
Zijn er nog meer plannen dan het bouwen van een huisje? 
‘Ja hoor, we hebben van buurman Wim Mecksenaar tuin 27 overgeno-
men. Dit is een veel zonniger tuin waar we een terras willen creëren, maar 
ook in de toekomst een groentetuin aan willen leggen. Daarvoor moeten 
we nog even spieken hoe anderen dat doen zodat slakken, konijnen, 
hazen en fazanten niet alles opeten vóór wij dat kunnen doen.’  
 
Wat willen jullie aan jullie mede-Schoffelleden nog meegeven? 
'Wij wensen iedereen een goed tuinjaar en kom gerust een keer kijken!' 

https://www.youtube.com/watch?v=ibLsbQa5iYM
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SCHOFFELPERIKELEN 
Door Hans den Ouden (kavel 33) 
 
Op 9 juli 2018 werd de overeenkomsten tussen De 
Schoffel en de gemeente Rijswijk ondertekend. Na 10 
jaar onzekerheid met vele procedures en onderhan-
delingen ontstond er eindelijk duidelijkheid. De Schoffel,  maar dan in ver-
kleinde vorm, wordt weer ingepast in het bestemmingsplan: Sion –  
’t Haantje. 
In september 2018 ontving onze penningmeester het eerste gedeelte van 
het afgesproken bedrag dat de gemeente aan De Schoffel gaat betalen 
voor de aangekochte gronden. Kort hierna werden de leden die 
noodgedwongen moesten vertrekken uitgekocht. Hierdoor kwam De 
Schoffel in wat rustiger vaarwater. 
Een aantal van de gedwongen vertrekkers kocht een kavel in het gedeelte 
dat kon blijven. Ze verplaatsten hun huisje en hopen weer jaren vooruit te 
kunnen. 
Ook mochten we een aantal nieuwe leden ontvangen. Loop maar eens 
een rondje over De Schoffel en zie de veranderingen. Het Schoffelfeest op 
zaterdag 1 september 2018 was een groot succes. Een afvaardiging van de 
gemeente Rijswijk was aanwezig. Ook rondom De Schoffel is het e.e.a. aan 
het veranderen. Het land van boer De Boer is inmiddels verkocht aan de 
gemeente, de tuinderskassen zijn gesloopt en de gronden worden 
bouwrijp gemaakt. 
Op dit moment (april 2019) is dit een ideale situatie voor de flora en fauna 
in dit gebied. Er wordt genesteld door kieviten, vele soorten ganzen, 
eenden, meerkoeten en waterkipjes e.d. Ook komen er lepelaars foerage-
ren in de slootjes. Op de tuinen 
hebben we  alweer last van 
slakken en nog steeds van 
konijnen. 
Onze huiseend heeft weer haar 
gelegde eieren uitgebroed en 
zwemt met 11 pulletjes rond. 
Nou ja, zwóm... 
 
Ik wens u een mooie zomer op De Schoffel toe. 
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WANDELEN OVER DE PADEN 
Door Theo Bril (kavel 36 en 52)  
 
Als je zomaar over de paden zwerft van De Schoffel, zie je dat 
de vereniging aan het veranderen is. De strakke regels worden opgerekt 
en er wordt met frisse moed gewerkt aan de toekomst.  
Al in de afgelopen jaren is het gebruik van de tuinen veranderd. Waar 
vroeger veel groenten werden verbouwd, is het nu vaker een 
recreatietuin voor de gebruikers. De tijd van zelf verbouwen is echter 
gelukkig nog niet geheel voorbij: in hoekjes, soms gemengd met bloemen, 
vind je oude en nieuwe groenten en gewassen. Een voorbeeld is de tuin 
van Natascha Morsink en Filip Zoetewij. Aan de ene kant is er de recre-
atietuin in tuin 40 en wordt de punttuin van nummer 56 vooral voor 
groenten gebruikt. Frank Grootte en Riekie van der Laan hebben zowel in 
tuin 51 als tuinnummer 70 een gevarieerde aanplant van fruit, groenten 
en bloemen.  
 
Veelal zie je echter toch vooral dat tuinen de plek worden waar je neer-
strijkt om (met je (klein-)kinderen) te relaxen. Tijdens de ledenvergadering 
van 5 april is het idee besproken om naast huisjes en kassen ook schuur-
tjes toe te staan op de tuin. De oorspronkelijke regel van een derde 
bebouwing en tweederde groen blijft van kracht, maar er is meer plek 
voor opbergruimte. De regel om de tuinen wél groen te houden is belang-
rijk, want daarmee wordt voorkomen dat het een pretpark wordt waar 
speeltoestellen, zwembaden, springkussens de overhand hebben boven 
groen. De kracht van De Schoffel als stadspark is dat ze voorziet in diversi-
teit aan groen. Het groen waar je in onze drukke en volle Randstad steeds 
meer behoefte aan hebt. 
 
Het oorspronkelijke ideaal van een tuin waar we ons voedsel verbouwen 
mag dan minder uitgangspunt zijn, we omarmen de tijd en de nieuwe 
wensen van ganser harte. Dat we onze regels en uitgangspunten mogelijk 
moeten veranderen, hoort bij de tijdsgeest waarin we leven. Belangrijk is 
dat wij hierin zelf onze keuzes kunnen gaan maken.  
 
 

Alleen geduld kan zoete vruchten dragen. 
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Zoals gezegd gonst het van de verbouwingen.  
Op tuinnummer 1 staat bijvoorbeeld sinds kort een heel nieuw huisje. 

Eigenaars Robert en 
Sarida Amatkasan en 
hun zoons hebben hard 
gewerkt om het huis te 
kunnen plaatsen en 
tegelijkertijd al te be-
ginnen om de tuin aan 
te pakken die nogal ver-
waarloosd was in de 
afgelopen jaren.  

 
In deze Kavelbode staat al het verhaal van Hans en Renske over hun 
nieuwe huisje. Op mijn eigen tuin (36 en 52) zijn de oude huisjes verdwe-
nen en zullen twee huisjes overgezet worden uit het deel dat moet ver-
dwijnen. 
 
Mary en Jaap Steenwinkel 
op tuin nummer 50 hebben 
gewacht op de 
toestemming om een 
schuurtje te kunnen 
bouwen. In volle glorie staat 
deze er nu en zie je Jaap 
nog net even de laatste 
hand leggen aan zijn nieuwe 
aanwinst.  
 
Veelal zie je dat huisjes totaal vernieuwd worden, omdat de tand des tijds 
en vooral het water geknabbeld hebben aan wat er staat. Op kavel 85 
kiezen eigenaren Emile en Tjitra er voor om het oude huisje op te knappen 
en wat groter te maken en zo het algehele woongenot te vergroten. Meer 
ruimte binnen vraagt om een nieuw dak erboven.  
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Op de foto dan ook zoon Gilbert met zijn neef Patrick op het dak dat 
ervoor zorgt dat lekkages geen kans krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan de kant van onze tuinen waar de gemeente over enkele jaren gaat 
bouwen. Tussen de verlaten tuinen zijn oud-leden en (nieuwe) huurders 
druk bezig er nog iets moois van te maken. Maar het verval begint aan 
haar opmars. Huizen veranderen in bouwvallen en tuinen verwilderen. 
Voor de natuur is dat laatste geen probleem, maar belangrijk is dat wij ons 
park toch een beetje in fatsoen willen houden. Daarom worden in de 
werkbeurten ook af en toe de zichtbare delen van de verlaten tuinen 
aangepakt. Maar het blijft triest om te zien hoe noeste arbeid uit het 
verleden een ‘laagje’ gestapeld tuinafval moet verduren.  
 
In een volgende Kavelbode willen we aandacht besteden aan huurders en 
oud leden die op de 32 tuinen nog hun beste beentje voorzetten. Kijk nog 
eens goed naar al die tuinen die nu nog deel van ons complex zijn, maar 
waar straks de botte bijl danwel de shovel in gaat. 
 

   
 

Het is niet alleen rozengeur en maneschijn... 
maar soms ook zonneschijn. 
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GENIETMOMENTJE MET HETTY COENE 

 
 
 
 

 
 
 
 

Burritoschotel voor 2 personen 
 

1 zak Burritoschotel van Hak 
1 punt of gewone rode paprika 

1 ui 
2 tomaten 

Klein blikje maïs (bewaar wat vocht) 
Pak kleine tortilla’s (meergranen of volkoren of gewoon) 

Wat ijsbergsla 
Zure room 

 
Fruit de ui en voeg de tomaten en paprika toe en laat even  
zachtjes sudderen. Doe de uitgelekte maïs erbij en de zak  
     groente. Verwarm het geheel. Verdun de saus indien  

nodig met wat melk of het bewaarde maïssap. 
Verwarm de tortilla’s volgens de gebruiksaanwijzing  

op de verpakking. 
Beleg met de sla en vul de tortilla met het groentemengsel  

en een klodder zure room. 
Voor wie wil:  

bak gehakt rul en voeg toe aan het groentenmengsel. 
Neem er eventueel nog wat komkommer bij. 

 
Eet smakelijk! 

 
 



13 

 
KAVELBODE LIEVER OP PAPIER? 

 
Een aantal leden vraagt om een papieren 
Kavelbode.  
 
Dat kan, maar dan moet u wel even een berichtje 
sturen via mail, post of in de brievenbus van kavel 
117 
 
Mail: lido@lidolovink.nl 
Post: Laboucherelaan 26, 2283 EH Rijswijk 

 

  

mailto:lido@lidolovink.nl
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                 Artikel uit Groot Rijswijk d.d. 25 april 2019 
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Prijsvraag: 
 
 
 
 
Wie weet waar de foto van de  
voorpagina genomen is? 
Tussen de goede inzenders wordt 
een cadeaubon van € 25,-- verloot.  
Uw inzending moet vóór 15 juni  
binnen zijn bij lido@lidolovink.nl  
of in de brievenbus van tuin 117. 
 
 
 
 
 
 
 

Konijnen en hazen op De 
Schoffel... wat maken ze 
veel kapot en wat zijn er - 
met name in de late 
namiddag - véél hé?  
Maar als dan zo’n jong 
beestje in je tuin huppelt, 
is het toch weer aandoen- 
lijk om dat snuitje te zien 
en die oogjes die je 
vragend aankijken… 
 
Bob van Dorp kon een 
korte knuffel niet weer-
staan voor ook dit beestje 
zijn weg mocht vervolgen. 

  

mailto:lido@lidolovink.nl
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SCHOFFELETENTJE 
 

 
 
Donderdag 23 mei jl. vond het jaarlijkse etentje plaats van bestuur en vrij-
willigers. Traditioneel in restaurant Man’s Garden aan de Laan van Wate-
ringseveld. Eten en sfeer waren weer prima en voorzitter Gerard Daamen 
bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet. “De Schoffel kan alleen maar 
bestaan door jullie inzet,” waren zijn woorden.  
 
Namens de redactie zouden we 
willen zeggen: dank ook bestuur 
voor de vele uurtjes die jullie 
steken in het vele werk voor, in en 
om De Schoffel.  
 

  
Het werd niet heel laat, maar aan 
 de tafel is te zien dat de 
 gesprekjes gepaard gingen met 
 een welverdiend glaasje. 
 
 
 


