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Stukje van de voorzitter 

2 april 2015 

 

Het nieuwe seizoen is begonnen. Na 

wederom een zachte winter zonder veel ijs 

en sneeuw problemen is de lente 

begonnen. Hoewel de temperaturen je nog 

geen echt zomers gevoel geven, komen de 

bloembollen uit, zingen de vogels alweer 

hun hoogste lied en kunnen we met frisse 

moed beginnen om de tuin weer op orde te 

maken. Snoeien, schoffelen, wieden, zelfs 

grasmaaien. Afval en tuinrommel opruimen, 

terras schoonspuiten, tuinhuis schoon 

maken, weer inrichten. Kortom, werk aan 

de winkel. De eerste voorjaars storm heeft 

gelukkig niet veel schade aan ons complex 

aangericht. Het overtollige hemelwater 

geeft voor velen natte voeten, maar alles 

droogt vanzelf weer op. En nu maar hopen 

op een mooi, zonnig en warm tuinseizoen. 

Ik heb mij voorgenomen om, net als vele 

anderen, te gaan moestuinieren op de 

vierkante meter. Na het verzamelen van de 

potjes van een van de grootste kruidenier, 

heb ik op mijn vensterbank nu kleine potjes 

met ontluikende kruiden en zelfs groenten 

staan. Die smeken om naar buiten te 

mogen in een “echte” moestuin. We gaan 

het beleven. Ik hou u op de hoogte van 

mijn vorderingen! 

Natuurlijk hebben we in de winter niet 

stilgezeten. In september 2014 hebben we 

een gezellige viering van ons 45-jarig 

jubileum gehad. En in januari was de 

nieuwjaarsreceptie goed bezocht. Met het 

bestuur hopen we, wederom op een 

gezellig seizoen met een aantal activiteiten. 

Het verhaal van de Rotterdame Bond voor 

Volkstuinen (RBvV)  gaat onverminderd 

verder. Inmiddels is er besloten dat zij de 

Beheerstaak teruggeeft aan de gemeente, 

en wel aan Stadsontwikkeling (SO).  SO zal 

deze taak waarschijnlijk uitvoeren in 

samenspraak of in overleg met de 

Algemene Bond voor Volkstuinen Nederland 

(AVVN). De RBvV  gaat verder als Belangen 

vereniging voor de Rotterdamse 

volkstuinders. Voor 2015 verandert er nog 

niets in het lidmaatschap, de contributie, 

de taken wat betreft vergunningen, etc., 

maar wellicht wordt dit in 2016 anders. We 

houden u uiteraard op de hoogte. 

Daarnaast zijn wij als ATV Toepad al jaren 

lid van de Tuinkring Kralingen-Crooswijk. In 

de Tuinkring zijn 5 tuincomplexen verenigd.  

We vergaderen regelmatig en proberen 

gezamenlijk de belangen van onze 

complexen te 

behartigen.  Door de 

veranderingen in de 

RBvV, die het liefst met 

5 regio’s vergadert in 

plaats van met afgevaardigden van 45 

tuincomplexen, heeft de Tuinkring nog 

twee complexen uit onze regio gevraagd 

om toe te treden tot de Tuinkring. Hierdoor 

vertegenwoordigen we de regio Kralingen-

Crooswijk en Rotterdam-Oost. Met deze 

uitbreiding kunnen we onze belangen nog 

beter behartigen. Een ander voordeel is dat 

de vergaderingen van de RBvV nu 

slagvaardiger en efficiënter verlopen. Het is 

begin april en het bestuur is druk doende 

om onze Algemene Leden Vergadering 

(ALV)  voor te bereiden. Deze is gepland op 

25 april 2015. Tijdens de ALV zullen de 

resultaten van vorig jaar en de plannen 

voor komend jaar besproken  
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worden. Het huishoudelijk reglement is 

vernieuwd en zal aan u voorgelegd worden. 

Op financieel gebied zijn we bezig een 

begroting te maken, zodat we u op termijn 

een meerjaren investeringsplan voor 

kunnen leggen.  

 

 

 

 

Ons complex bestaat nu ruim 45 jaar en we 

verwachten dat in de nabije toekomst grote 

onderhoudsklussen die verricht moeten 

worden. We denken hierbij aan het 

leidingenstelsel voor water en elektriciteit, 

verlichting, bestrating van het 

“milieupark(je)”. Al met al zijn er genoeg 

zaken waar we mee bezig zijn, naast 

uiteraard genieten van het tuinleven op ons 

mooie complex! 

Ik hoop u dit seizoen weer te ontmoeten op 

de tuin, in de kantine of onderweg. Vanaf 

deze plaats wens ik u allen een mooi 

tuinseizoen toe! 

Vriendelijke groet 

Iza van Riemsdijk, voorzitter 

 

Oplossing puzzel Doeblad 3 2014 

 

 

 

 

 

 

GEDICHT           Bijdrage: Kitty 

Vogels en Bomen 

Een boom staat met zijn wortels in de 

aarde, al neemt zijn kruin soms nog zo’n 

hoge vlucht. Een vogel kan de 

zwaartekracht ontwaarden en is te land, ter 

zee en in de lucht. 

Een vogel vliegt, een boom is terug te 

vinden. Een boom is stoer en veilig tegelijk. 

Bij regen schuil ik weg onder een linde. Bij 

zon zoek ik de schaduw van een eik. 

Ik zie het wel: die bloesem van seringen. Ik 

zie het wel: die duizend kleuren groen. 

Maar niemand heeft een boom ooit horen 

zingen. Hij ritselt- en daar moet je ’t mee 

doen. 

 

 

 

 

 

Je hebt gelijk: een vogel maakt geluiden. 

Vlakbij mij woont een kerel met een haan. 

Maar bomen zoeken nooit het warme 

zuiden. Een boom is trouw, een boom blijft 

rustig staan.  

Een vogel nestelt in de bomen. En beslist 

niet andersom, zoals je weet.   

Uit: Vroege Vogels, Verzen 1987 van Ivo de 

Wijs en Letty Kosterman 

 

De redactie is NIET 

aansprakelijk voor artikelen 

die door andere personen zijn 

ingezonden.         
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Prijslijst artikelen tuinwinkel – 2015 

 

 

Artikel Eenheid Prijs 

Gas (voor leden)* Per gasfles   € 23,00 

Gas (voor niet-leden) * Per gasfles   € 25,50 

Tuinaarde Per Zak / inhoud 40 liter   €   1,80 

Tuinaarde Per 4 zakken   €   6,50 

Potgrond Per Zak / inhoud 40 liter   €   2,90 

Opvulgrond Per platte wagen / ± 400 liter   € 16,00 

Opvulgrond Per Kruiwagen / ± 80 liter   €   2,70 

Zand Per platte wagen / ± 400 liter   € 15,50 

Zand Per kruiwagen / ± 80 liter   €   2,60 

Koemest korrel Per zak   / inhoud 5 kg   €   4,50 

Kalkkorrels Per zak   / inhoud 5 kg   €   3,20 

Organische mestkorrels Per zak   / inhoud 5 kg   €   7,00 

Turfmolm geperst Per baal / inhoud 150 liter   €   9,20 

Turfstrooisel Per zak   / inhoud 40 liter   €   3,50 

* Statiegeld gasflessen: 

De tuinwinkel heeft maximaal 30 gasflessen op voorraad. Voor de leden die geen lege gasfles 

inleveren zal bij aankoop van een volle fles – boven op de kosten van een nieuwe gasfles – 

een bedrag van € 10,= statiegeld worden berekend. 
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Geef de pen 

door….. 

Beste tuinleden. 

Voorjaar, je ruikt het je proeft het, je voelt 

het. 

 

De natuur ontpopt zich, blad aan de 

bomen, vroegbloeiers staan in volle 

pracht. Ik heb het altijd een van de fijnste 

jaargetijden gevonden , maar nu we zelf 

een tuin hebben ervaar je het net even 

anders.            

Je kijkt bewuster naar de knoppen aan je 

bomen en  struiken  en wordt blij van alles 

wat opkomt en tot bloei komt. Ook omdat 

het van jezelf is en zo dichtbij.  

Dat gevoel had ik niet toen wij zo'n 3 jaar 

geleden ons huisje kochten! Antonio kwam 

al regelmatig op het complex op visite op 

nr 21 en daarnaast stond een ''huisje'' te 

koop. Hij die nooit iets van campings of 

tuintjes moest hebben werd enthousiast  

van een gammel krot waar de honden 

geen brood van lusten! 

Regelmatig bracht hij het ter sprake wat 

hij er allemaal van kon maken en of ik er 

iets voor voelde.  

Ik had natuurlijk nog niets gezien en wist 

niet eens van het bestaan van het 

complex, maar oke ik ging een keer kijken. 

Nou weet ik natuurlijk hoe handig hij is 

maar..... toen ik het voor het eerst zag 

wilde ik er nog niet dood in gevonden 

worden!! Ik zag het werkelijk niet zitten, 

oud vooral heel vies en gedeeltelijk verrot. 

Ik zei niks maar m’n gezicht sprak 

boekdelen. Ik zei ik ken jou daar staat 

straks een heel nieuw huisje met de 

nodige kosten!  

Hij gaf het nog niet op en ging alle 

voordelen aan mij voorleggen, nou wonen 

we op een flat dus een tuin heeft zo z’n 

charme uiteraard! Maar hij verkocht het 

aan mij met de woorden dat het niet zo  

duur hoefde te zijn beetje opknappen  

alles herbruiken etc.. 

Zelfs ik werd wat enthousiaster en hebben 

de knoop doorgehakt en het gekocht. Hij 

had nu de tijd om  aan het opknappen te 

beginnen EN ZOALS IK HAD VOORSPELD 

staat er nu een heel nieuw huis. Maar ik 

vind het nu ook erg leuk en ben heel blij 

met ons mooie onderkomen.  

Leuk voor de kleinkinderen en ook de 

gezelligheid en leuke contacten. 

Nu maar hopen dat de zomer meewerkt 

en we er veel van kunnen genieten!! 

een heel fijn 

seizoen 

gewenst   

Fam Adinolfi        

huisje 22 
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Groene Maasoevers 
 
De Maaskades in Rotterdam zijn een 
aantrekkelijke groen gebied om te 
wandelen, fietsen en te zitten om van het 
uitzicht te genieten. Het drie kilometer 
lange waterfront heeft stoere grasvlakken 
aan De Boompjes en kleurrijke bloemen 
en planten op het Leuvehoofd. Ook de 
Westerkade is met laanbomen ideaal om 
te flaneren langs de historische huizen en 
het uitzicht op de levendigheid op de 
rivier. 

 
 
Groene metamorfose 
 
In de jaren 2010 –  2012 hebben de kades 
langs de rivier de Nieuwe Maas een ware 
metamorfose ondergaan. De stenige kale 
kades met parkeerplaatsen hebben plaats 
gemaakt voor een groen recreatief gebied. 
Het vergroenen van de Maaskades is één 
van de manieren van de gemeente 
Rotterdam om het centrum groener en 
aantrekkelijker te maken. Ook wordt De 
Nieuwe Maas beter bij het stadscentrum 
betrokken. Het inrichtingsontwerp van de 
groene Maasoevers is o.a. van 
tuinarchitect Piet Oudolf die ook de High 
Line in New York inrichtte. 
 

 

Tuinplant van de 

Maand mei: Roos 

In mei komen de meeste tuinen echt tot 
bloei. Het grote geluksmoment is het 
moment dat de eerste roos bloeit. En dat 
laat niet lang meer op zich wachten. De 
roos, koningin der bloemen, mag eigenlijk 
in geen tuin ontbreken.  
 
Als Tuinplant van de Maand 
mei staat de roos daarom 
extra in de spotlights. 
Rozen zijn er in vele soorten 
en maten. Klimrozen, 
stamrozen, struikrozen, 
trosrozen…  
 
Er zijn zoveel soorten, kleuren en maten 
dat ze eigenlijk in elke tuin passen. Je kunt 
er bovendien heel eenvoudig jouw eigen 
sfeer mee creëren. Ga je voor een vrolijke 
tuin? Combineer felle en zachte kleuren 
met elkaar. Toch liever een tuin met een 
luxere uitstraling? Dan zijn witte rozen een 
goede keuze. Met bodembedekkende 
trosrozen creëer je juist een verwilderde 
en natuurlijke sfeer. 
 
Welke roos je ook kiest, de meeste 
soorten houden van een plekje in de zon.  
 
Het planten van rozen is een eenvoudig 
klusje. Maak de kluit flink nat, graaf een 
gat en zet de roos erin. Vul het plantgat 
aan met speciale rozengrond en geef een 
forse slok water.  
 
Vergeet niet dat rozen hongerige types 
zijn. Geef ze daarom ieder jaar in juli en 
maart speciale rozenvoeding. 
 

                          Kopij 

           Uiterlijke inleverdatum  

                               19 juni 2015 
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Onderhoud van het 

verenigingsgebouw in 2015 

Bijdrage: bestuur 

Na enkele jaren van onderhoud aan het 

terrein en de inrichting van het 

verenigingsgebouw is het hoog tijd dat de 

buitenzijde van het verenigingsgebouw 

wordt aangepakt. Iedereen kan zien aan 

de kozijnen dat een schilderbeurt hoog 

nodig is.  

 

 

 

 

 

 

Daarom heeft het bestuur besloten om 

2015 als “schilder”-jaar uit te roepen. Wat 

houdt dit concreet in ? 

We roepen tuinleden op om te komen 

helpen met deze klus. 

Dit kan op verschillende manieren: 

-  Tuinleden kunnen tuinbeurten besteden 

aan schuren of schilderen. 

-  Iedereen kan vrijwillig komen helpen 

(ook als u de 70 jaar-grens reeds 

gepasseerd bent). 

-  We organiseren een zgn. “schuurfeest” 

om het hout op te schuren. 

Voor de coördinatie van het schuren en 

schilderen is Fred Mol van tuin 59 

aangesteld. U kunt zich bij hem of via het 

bestuur aanmelden (via het emailadres of 

een briefje in onze brievenbus).  

Het gebouw fungeert als een visitekaartje 

van onze vereniging. Bovendien hebben 

we er belang bij dat ons 

verenigingsgebouw goed onderhouden 

blijft want anders krijgen we op termijn 

uiteindelijk de rekening gepresenteerd . . .  

Op de website, het Algemeen Doeblad  en 

via de mededelingenkastjes zullen we u op 

de hoogte houden van de planning en 

vorderingen van de werkzaamheden. Help 

mee om deze klus te klaren zodat we aan 

het einde van het seizoen terug kunnen 

kijken op een geslaagde operatie. 

 

 

 

 

20 Juni  /   25 Juli   /  29 Augustus 

 

Kantine open vanaf 20.00 uur 

Aanvang Bingo: 20.30 uur  



ATV Toepad 
Toepad 55 

3063 NJ Rotterdam 
www.toepad.nl 

telefoon: 010 433 0135 
e-mail: secretaris@toepad.nl 
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WERKBEURTEN ATV TOEPAD 2015 

 GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 

tuinnummers: 2 t/m 25 en 81 t/m 83 26 t/m 52 54 t/m 80 

werkmeester: Cecil Becker Henk Jelle Beusker Marijke de Jong 

data werkbeurten: 

 

 

 

Inhaaldag voor 
groep 1 t/m 3: 

24 oktober 2015 

11 april 

9 mei 

6 juni 

4 juli 

1 augustus 

29 augustus 

26 september 

18 april 

16 mei 

13 juni 

11 juli 

8 augustus 

5 september 

3 oktober 

25 april 

30 mei 

20 juni 

18 juli 

15 augustus 

12 september 

10 oktober 

 

 

Bijdrage: Hans 

 

 

 

http://www.toepad.nl/
mailto:secretaris@toepad.nl
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Uittips Rotterdam  mei en juni 2015 

   Bijdrage van Wil 

t/m 20 september 2015 
Vliegenmeppers in het 
Natuurhistorisch Museum 
Onze voorzitter Iza van Riemsdijk 
verzamelt vliegenmeppers. De eerste 
kocht zij in 1989 in Japan. Vijfentwintig 
jaar later telt haar verzameling ruim 2500 
exemplaren uit de hele wereld. Niet-
geplette tweevleugelige insecten uit de 
museumcollectie van Het Natuurhistorisch 
completeren deze bijzondere expositie. Als 
Iza niet op reis is (op zoek naar nog meer 

vliegenmeppers), 
wandelt ze het 
Pieterpad of tuiniert 
ze in haar volkstuin. 
Locatie: 
Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam 

 
Woensdag 6 mei t/m zondag  10 mei 
2015 Rotterdam circusstad 
De hele dag plezier op het festivalterrein 

op het 
Schouwburgple
in met circus 
voor jong en 
oud. 
Internationale 
topvoorstelling
en én het werk 
van jong 

talent. Als je durft, maak jij zelf onderdeel 
uit van Circusstad Festival op de 
Circusspeelplaats op het schouwburgplein. 
 
Zondag 10 mei 2015 Voorproefje van 
de Rotterdamse Operadagen in 
Arboretum Trompenburg 
Kom genieten van de mooiste aria's tussen 
de bloeiende rododendrons op Moederdag, 
zondag 10 mei van 14.00 tot 15.00 uur. 
De entree voor Trompenburg Tuinen & 
Arboretum is € 6,25, geen extra kosten 

voor het Operadagen concert. 
www.operadagenrotterdam.nl 
 

Donderdag 14 t/m zondag 17 mei 

2015 TREK 

Houd jij ook zo van eten & drinken en heb 

je zin in een leuke en lekkere middag, 

avond of weekend? Bezoek dan het gratis 

toegankelijke rondreizende TREK festival 

in het Vroesenpark in Rotterdam! 

Tientallen mobiele keukentjes toveren het 

stadspark om tot één groot sfeervol 

openluchtrestaurant. 

 

Donderdag 14 mei 2015 

Brandgrensrun 

De Brandgrensrun is een eenmalig 

hardloopevenement dat plaatsvindt tijdens 

de 75-jarige herdenking van het Duitse 

bombardement. Op 14 mei zullen 

hardlopers vanaf de Laurenskerk 12 

kilometer langs de brandgrens van 

Rotterdam, dwars door de stad, lopen. De 

loop is bedoeld om 

de slachtoffers van 

14 mei 1940 te 

herdenken én de 

vrijheid te vieren. 

De brandgrens van 

Rotterdam is sinds 

2010 op de 

trottoirs van de stad gemarkeerd en zo 

voor iedereen zichtbaar. Met de 

Brandgrensrun hopen de initiatiefnemers 

de grens met duizenden lopers tot leven te 

brengen. De Brandgrensrun zal om 19.00 

uur beginnen. 
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Donderdag 21 t/m zondag 24 mei 
2015 Shell eco-marathon en Shell 
energy lab 
Energie; we gebruiken het iedere dag. 
Maar weet je eigenlijk ook hoe het werkt? 
Shell Energy Lab verklapt je alle geheimen 
door bijzondere activiteiten en 
verbazingwekkende experimenten rondom 
energie en technologie. Eén van de 
activiteiten is de Eco-marathon. Na 
maanden van voorbereiding zijn ruim 200 
teams uit 30 Europese en Afrikaanse 
landen klaar om hun superslimme en 
extreem energiezuinige wagens te laten 
zien. Tijdens deze jubileumeditie zullen zij 
op het Rotterdamse straatcircuit proberen 
de meeste kilometers te maken met 
bijvoorbeeld 1 liter brandstof of 1m3! 
Locatie: Ahoy. Gratis. 
 
Zaterdag 23 mei 2015 Boekenmarkt 
Centrale Bibliotheek Rotterdam 
Boekenmarkt van 10.00 tot 17.00 uur.  

 
 
ZATERDAG 23 MEI 2015 DE RONDE 
VAN KATENDRECHT 
Verschillende mooie wedstrijden worden 
afgewisseld met live-muziek, theater, 
jeugdvoorstellingen en amusement. 
Daarbij diverse wedstrijdonderdelen voor 
kinderen en Rotterdamse toerfietsers. De 
Ronde van Katendrecht is onderdeel van 
het Rotterdams wielerweekend met start 
en finish van de World Ports Classic op de 
Veerlaan! Plaats: Deliplein van 10.00 uur 
tot ca. 20.00 uur 
 
Maandag 25 mei 2015 Finisch 
Roparun op de Coolsingel 
Dit jaar vindt de 24e editie van de 
Roparun plaats: een estafetteloop van 
ruim 500 kilometer van Parijs en Hamburg 
naar Rotterdam. Het doel is in 
teamverband een sportieve prestatie 
leveren om geld op te halen voor mensen 
met kanker.  De Roparun start op 23 mei 
in Parijs en Hamburg en finisht op 25 mei 
op de Coolsingel in Rotterdam. 

Donderdag 28 t/m vrijdag 29 mei 
2015 Skûtsjesilen Holland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting ‘De Wind in de Zeilen’  
organiseert Skûtsjesilen op de Kralingse 
Plas. Friese platbodems zullen hier tegen 
elkaar strijden. Donderdag 28 mei (gratis 
entree): Het terrein is geopend vanaf 
13:00 uur, in de middag wordt er en 
wedstrijd gevaren en in de avond een 
spetterend optreden van Lange Frans & 
Jamento band! 
 
Vrijdag 29 mei (gratis entree tot 19:00 
uur): Het terrein is geopend vanaf 13:00, 
in de middag wordt er en wedstrijd 
gevaren. Voor 19:00 uur gratis entrée., na 
19.00 uur entree € 10,-- Berget Lewis & 
Jamento band laten de avond knallen bij 
De Tuin van de Vier Windstreken. 
 
Vrijdag 29 t/m zondag 31 mei 2015 
Piccalilli Food Camp  
In het laatste weekend van mei 3 dagen 
lang een streetfoodfestival voor 
Rotterdammerts door Rotterdammerts! 
Met o.a. 30 pop-up streetfood cateraars, 
het grootste terras in hartje centrum, een 
podium voor vernieuwende artiesten, 
workshops, spelletjes en meer. Locatie: 
Museumpark. Vanaf 16.00 uur. 
 
Vrijdag 29 t/m zondag 31 mei 2015 
‘Op z’n Rotterdams’ 
Een weekend vol kunst, eten en shoppen. 

Vijf Rotterdamse Hotspots, te weten de 

Koopgoot, de Markthal, de Kruiskade, het 

Grotekerkeplein en het Binnenwegplein 

worden door een speciale culturele route 

door het stadscentrum met elkaar 

verbonden. Zo wordt De Koopgoot 

culinaire Kookgoot, Het Binnenwegplein 
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cultureel Montmartre en noemt Het 
Grotekerkeplein zich drie dagen lang Azië 
aan de Maas.  
 
Vrijdag 29 mei 2015 Rotterdam laat 
open 
Op vrijdag 29 mei kun je winkelen in hartje 
Rotterdam tot 23.00 uur 's avonds en 
genieten van bijzondere activiteiten en 
aanbiedingen.  
 
Zaterdag 30 mei en zaterdag 27 juni 
2015 Food markt in de Fenix Food 
Factory 
Iedere laatste zaterdag van de maand is er 
een food markt in de FFF. In de zomer 
staan de kramen buiten en in de winter 
lekker warm binnen. Fenix Food Factory is 
een versmarkt in Fenixloods 2 op 
Katendrecht.  
 
Zaterdag 30 mei 2015 Made in Afrika 
Cultureel festival waar de Kaapverdiaanse 
cultuur centraal staat. Er zijn workshops 
voor de kinderen, culinaire kraampjes en 
verschillende muziekoptredens. 
Locatie: Afrikaanderplein/park 
 
Zondag 31 mei 2015 Van Smartlap tot 
Opera 
De laatste middag van het 
Operafestival. Het programma 
begint om 15.00 uur. Maar je 
kunt gerust eerder komen en je 
stoel en picknickmand 
meebrengen. Er is een krant beschikbaar 
met alle liedteksten, dus kom ook en zing 
uit volle borst mee met aria's. Locatie: 
Koeweide. Tijd: 15.00 tot 17.00 uur. Gratis. 
 
Vrijdag 5 juni t/m zondag 7 juni 2015 
Werelds Delfshaven 
Drie dagen lang muziek, dans, poëzie, 
vertellingen, straattheater, schilderkunst en 
culinaire specialiteiten. Vrijdagavond wordt 
afgetrapt met FullMoon Babylon. Op deze 
avond tonen jonge muzikanten samen met 
dansers en circusartiesten wat er gebeurt 
wanneer je traditie koestert en hier 
vervolgens je eigen verhaal van maakt. Op 
zaterdag en zondag is er een programma 
voor alle leeftijden. Verder Sabrina Starke, 

Braziliaanse dans, prachtige opera, hilarisch 
circustheater, ontroerende Kaapverdiaanse 
morna's, doorlopende workshops, een 
culinaire wereldreis, Hollandse smartlappen 
en urban dansbattles. Locatie: 
Coolhavenkade (achter restaurant de 
machinist) 
 
Vrijdag 5 juni t/m zondag 7 juni 2015 
Route du Nord 
Een levendig meerdaags 
festival met beeldende kunst, 
livemuziek, literatuur en feest. 
Locatie: Zomerhofkwartier 
 
Zondag 7 juni 2015 
Swanmarket 
Een lifestyle markt met een divers creatief 
aanbod: Handgemaakte sieraden, fashion, 
vintage, kids items, betaalbare kunst en 
toffe interieur items, aangeboden door de 
creatieve deelnemers van Swan Market. 
Locatie: Museumpark. Entree € 1,-- 
 
Zondag 7 - 14 - 21, 28 juni en 5 juli 
2015, van 14.00 -20.00 uur 
Zomerzondagen 
5 zondagen warmbloedige muziek en 
verrassende theatervoorstellingen! Met een 
kleedje voor op het gras kijk je je ogen uit. 
Locatie: Park bij de Euromast. Gratis. 
 
Dinsdag 9 juni 2015 t/m zaterdag 13 
juni 2015 Poetry International 
Poëzie die ontroert, frappeert, boos of juist 
aan het lachen maakt. Elk jaar nodigt het 
festival dichters uit de hele wereld uit om 
hun werk voor te lezen. De voordrachten 
van de festivaldichters vormen het hart van 
het festival. Locatie: Schouwburg 
 
Donderdag 11 t/m zondag 14 juni 

2015 Rotterdamse Dakendagen 

Tijdens deze allereerste editie van de 

Rotterdamse Dakendagen kan je het dak 

op. Geniet van het uitzicht, laat je 

verrassen door onbekende plekken en doe 

mee met de speciale dakactiviteiten voor 

het hele gezin. Kloppend festivalhart is de 

speciaal voor 
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het festival ontwikkelde rooftopbar bovenop 
Parking Westblaak aan de Hartmanstraat. 
Hier beginnen ook (begeleide) routes naar 
de andere daken. Grotendeels gratis. 
 
Zondag 14 juni 2015 Ladiesrun 
Achtste editie van hét lifestyle 
hardloopevenement voor vrouwen. Jaarlijks 
terugkerend loopevenement over drie 
afstanden (5, 7,5 en 10 km). 
 
Zondag 14 juni 2015 Damn Food 
Waste Rotterdam 

 
Op 14 juni 2015 strijkt Damn Food Waste 
neer op de Binnenrotte tegenover de 
Markthal in Rotterdam. Met een gratis 
megalunch voor ongeveer 5000 mensen, 
gemaakt van groenten die anders zouden 
zijn weggegooid, komen ze in actie tegen 
voedselverspilling. Je kunt op de Binnenrotte 
langskomen voor een gratis lunch en 
kennismaken met verschillende landelijke en 
Rotterdamse initiatieven zoals Instock, 
Kromkommer en Rotterzwam, die laten zien 
hoe je verspilling kunt tegengaan. Doe mee 
met een van de vele workshops en ga naar 
huis met bergen tips en tricks om minder te 
verspillen. 
 
18 juni t/m 28 juni 2015 De Parade 
Het Museumpark is deze zomer weer het 
culturele decor van kleurrijke tenten waarin 
tal van theater-, dans- en 
muziekvoorstellingen voor jong en oud te 
bewonderen zijn. Op de Parade kun je ook 
heerlijk eten en drinken. Locatie: 
Museumpark 
 
Donderdag 18 t/m zaterdag 20 juni 
2015 Muziek op de Rotte 
Drie dagen muziek vanaf een drijvend 
podium op de Rotte! Artiesten uit heel de 
wereld (maar vooral uit Rotterdam) zetten 

de Rotte in het teken van muziek en dans. 
Donderdag jongerenpodium vanaf 18.30 
uur. Programma vrijdag vanaf 19.30 uur en 
zaterdag vanaf 14.00 uur. 
 
Zaterdag 20 juni 2015 Dag van de 
architectuur - officiële opening van de 
luchtsingel 
Op de Dag van de Architectuur openen de 
iconen van de stad hun deuren: De 
Rotterdam, het Centraal Station, de 
Luchtsingel, de Markthal en de Van Nelle 
Fabriek. De Luchtsingel wordt geopend met 
een feestelijke en overheerlijke Urban 
Picnic. Deze wordt verzorgd door de lokale 
haute cuisine. Al wandelend over De 
Luchtsingel verzamel je bij de verschillende 
horecaondernemers je picknickbox vol. 
Daarnaast nog veel andere activiteiten zoals 
een knallend eindfeest in het nieuwe 
Annabel. 
 
Zaterdag 20 juni 2015 parfum de 
boemboem fietstours 
Op zaterdag 20 juni sluit Parfum de 
BoemBoem aan bij de Dag van de 
Architectuur, met zinnenprikkelende 
fietstours door Rotterdam. Gidsen nemen je 
mee naar plekken die in transformatie zijn 
en je fantasie prikkelen over het Rotterdam 
van morgen. Een inspirerende 
ontdekkingstocht met muzikale optredens 
en bijzondere ontmoetingen. Diverse 
locaties. 
 
Zaterdag 27 juni 2015 Flamenco 
Festival Rotterdam 
De zevende editie van Flamenco festival 
Rotterdam. Dé ontmoetingsplek voor 
iedereen die van flamenco, Spanje en van 
kunst & cultuur houdt. Hoofdprogramma: 
Mujer_Klórika is een project van artiesten uit 
Spanje. De amateurdansgroepen van de 
SKVR, Karin Eij en Flamenco 
Rosa de Compás laten hun 
kunsten zien in een 
leerlingenpresentatie. Het 
festival wordt afgesloten met een 
spetterend fin de fiesta door de Claxoneros. 
Aanvang 16.00 uur. Locatie: Grounds. Pieter 
de Hooghweg 125, Coolhaveneiland. Gratis. 
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Handigheidjes                 
bijdrage: Hans 
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De Makkelijke Moestuin  
Bijdrage: Bert  
 
Op het internet kwam ik een website 
tegen van Jelle van de Makkelijke 
Moestuin, www.makkelijkemoestuin.nl 
Heel leuk geschreven en aanstekelijke 
website voor het maken van een kleine 
moestuin. Dit kan in speciaal daarvoor te 
kopen houten moestuin frame, zelf te 
maken bak of bijvoorbeeld in fruitkistjes 
welke momenteel heel erg in zijn. 
Bijgaand het introductie stukje van Jelle. 
Het verdere stappenplan en meer 
informatie kunt u zelf op zijn website 
teruglezen. Veel plezier! 
 
Wat is de Makkelijke Moestuin? 
Tuinieren op de MM-manier is echt dé 
makkelijkste en toch de meest productieve 
manier van groente kweken die je maar 
kan bedenken. En ook nog eens op heel 
weinig ruimte! 
Het grote verschil met een normale 
moestuin is dat je kleine bakken gebruikt 
(meestal 1.20 bij 1.20 meter). De bakken 
zet je op je bestaande grond, tegels of 
grasveld en vul je met (eventueel kant-en-
klare) Makkelijke Moestuinmix.  

 
 
Deze ideale 
aardemix is - 
samen met de 
bakken - de sleutel 
tot succes. Het 
heeft alles in zich  
wat planten nodig 
hebben:  
 
 

bevat natuurlijke voeding, blijft lekker rul 
en luchtig en houdt goed vocht vast. Of de 
aanwezige grond geschikt is voor groente 
is dus niet belangrijk. Bovendien kan je 
deze aardemix jaar in jaar uit in de bakken 
laten zitten. Af en toe compost toevoegen 
is voldoende. Geen gedoe met meststoffen 
of elk jaar nieuwe potgrond dus. 
 
Zijn de bakken gevuld dan verdeel je ze 

met een raster in vierkante vakken van 30 
bij 30 cm. Elk vak beplant je - op mijn 
manier - met een andere groente. 
Daardoor krijgen ze precies de ruimte die 
ze nodig hebben en krijg je structuur en 
overzicht.  
In zo’n vierkante meter tuin zijn al je  
groentes makkelijk te bereiken en te  
verzorgen, voorkom je verspilling van  
zaad, water en meststoffen, hoef je bijna 
niet te dunnen en te wieden en is het 
onderhoud van je moestuin een fluitje van 
een cent. 
Je hebt geen speciaal of duur gereedschap 
nodig (een schepje, een schaar en een 
emmer is genoeg) en je krijgt ook nog 
eens een enorme opbrengst! 
 
Dit geniale concept komt uit de VS en is al 
een poos geleden bedacht door Mel 
Bartholomew. Hij noemt het Square Foot 
Gardening; ik noem het de Makkelijke 
Moestuin. Het systeem heeft zichzelf meer 
dan bewezen en ik laat je helemaal zien 
hoe je het toepast. De beste manier om 
dat te doen is je te laten zien wat het 
verschil is tussen een MM en een gewone 
moestuin. 

http://www.makkelijkemoestuin.nl/
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Wat eten we in mei en juni? 
    Bijdrage Wil 

 
Mei is de tijd voor de eerste oogst in de 
moestuin: spinazie, radijs, raapstelen, 
rabarber en sla.  
 
En in juni komen daar nog paksoy, 
bosuitjes en asperges bij.  
 
Ook het zevenblad groeit al goed. Probeer 
het eens als een groente te zien en neem 
het mee als oogst. If you can't beat it, eat 
it! 
 
Recept Zevenbladpesto 
Ingrediënten : 

1 handje jong zevenblad 
1 handje rucola 
1 teen knoflook (gepeld) 
40 gram pijnboompitten 
1/2 theelepel grof zeezout 
50 gram Parmezaanse kaas (geraspt) 
100 tot 150 ml extra vergine olijfolie 
 

 
Bereiding: 
 
Pluk de zevenbladblaadjes van de takjes. 
Spoel de blaadjes en de rucola goed af en 
dep ze droog. 
Doe de blaadjes samen met de knoflook, 
de nootjes en de kaas in de mengkom van 
een keukenmachine. Voeg het zout toe en 
hak alles fijn. 
 

Voeg nu geleidelijk, terwijl het hakmes 
draait, de olijfolie toe, zodat een mooie 
emulsie ontstaat. 
Proef en breng de pesto verder op smaak 
met versgemalen zwarte peper eventueel 
wat zout. Heerlijk met een stokbroodje of 
door de pasta. 
Dit is een recept van www.natuurkok.nl 
 
Recept Asperge-groentesoep  
Ingrediënten (voor 4 personen) : 

500 g groene of wite asperges 
1/2 stengel bleekselderij 
3 kleine courgettes 
2 wortels 
4 iets kruimige aardappels 
4 grote tomaten 
1 ui 
1 teentje knoflook 
1 eetlepel roomboter 
1 liter groentebouillon 
zout en peper 
1 bosje peterselie 
 
Voorbereiding 
De asperges schillen. De uiteinden 
afsnijden en de stengels in +- 4 cm lange 
stukken snijden. De selderij wassen en van 
onder naar boven de grofste vezels eraf 
trekken. Courgettes schoonmaken en in 
reepjes snijden. De wortels en aardappels 
schillen en kleinsnijden. De tomaten met 
kokend water overgieten, pellen en het 
vruchtvlees kleinsnijden. Ui en knoflook 
schoonmaken en fijnsnijden. 
 
Bereidingswijze 
De roomboter in een grote pan verhitten en 
de ui- en knofloosnippers glazig bakken. 
Wortels en aardappels even meebakken. 
De bouillon erbij gieten en het geheel 
afgedekt +- 10 minuten zachtjes koken. 
De rest van de groente erbij doen, op 
smaak brengen en het geheel afgedekt +- 
8 minuten laten koken tot de groenten 
beetgaar zijn.  
 
Ondertussen de peterselie wassen, 
droogdeppen en zonder stelen fijnhakken. 
De soep met peterselie bestrooien en 
serveren. 

http://www.eerlijkekost.nl/utrechtbio/wp-content/uploads/2012/04/Zevenblad-invoegen.jpg
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Test je plantenkennis. Hoe heten ze? 

 

Zie t.z.t op www.toepad.nl het digitale Doeblad voor de plaatjes in kleur!  Oplossing in 

Doeblad editie juli-augustus 2015 
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Thea van Tilborgh tuin 73 
 
In november 2014 hadden we de tuin 35 
jaar. 
Toen Mindert en ik nog werkte, vonden we 
het een werkkamp. 
Mindert voetbalde toen nog op zaterdag, 
dus al het werk moest op zondag. 
Maar we wilde hem toch houden. 
Later kreeg Mindert het aan zijn hart, toen 
hebben we de groentetuin weggedaan. 
Dat was een stuk minder werk, maar je 
ben toch nooit klaar op de tuin, ‘ is een 
hobby hé.  
Wij hebben er jaren genoten. 
In maart 2013 overleed Mindert plotseling, 
dat was een grote klap, we waren 51 jaar 
getrouwd. 
Wel dacht ik dat de tuin zou blijven, dan 
had ik toch iets waar je heen kan en ik hou 

van 
tuini
eren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nu heb ik het heel fijn met Hil en genieten 
we er samen van. 
Zolang we gezond blijven houden we de 
tuin. 
 
Thea en Hil van Tilborgh. 
 

GROENTE-TUIN 
Bijdrage: Bert 

 
Steeds meer mensen ontdekken het plezier 
van een eigen groentetuin. 
Groente uit eigen tuin is niet alleen 
gezond(er), maar smaakt vaak ook veel 
beter. 
In de meeste boekjes met tips en 
aanwijzingen over het kweken van eigen 
groente staat vaak ook of en hoe lang je in  

dezelfde grond het zelfde gewas mag/kan 
kweken. 
Maar hoe weet je nou hoe de huidige 
toestand van een stukje grond is ? 
Wel, dit kan je laten testen bij DCM 
aangesloten tuincentra. 
Interesse ? Zie dan bijgaande informatie en 
de twee dichtstbijzijnde adressen waar 
doorlopend testmogelijkheden zijn. 
 

DCM grondtestdagen 
Om te kijken hoe de toestand van uw 
grond is kunt u via uw tuincentrum een 
grondtest laten uitvoeren. U krijgt een 
geprint bekalkings- en bemestingsadvies 
mee. Vergeet dus zeker niet een  
(jam-)potje grond mee te brengen!  
 

 
 
Tuincentrum Frits Jansen  
De Sluiswachter 37                   
1911 JJ Uitgeest 
 
Tuincentrum De Staartploeg 
Stevensweg 39 
3319 AH Dordrecht 
 
     

HAIKU 
 
Japanse dichtkunst in drie regels 
 
Tak met dorre knop 
groene blaadjes ontspruiten 
uit dode oksel 
 
Jos Rosenboom   
   
 

                
          



ATV Toepad 
Toepad 55 

3063 NJ Rotterdam 
www.toepad.nl 

telefoon: 010 433 0135 
e-mail: bestuur@toepad.nl 
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    Gevraagd versterking Kantinecommissie 

 

Het bestuur vraagt dringend om een tuinlid die onze kantinecommissie wil versterken, dat nu 

alleen nog bestaat uit Hans Oversluizen.   

Jan Baijens gaat na 10 jaar zijn taak beëindigen als lid van de kantinecommissie. 

Hij is bereid om tot 1 september zijn opvolger in te werken.  

 

De taken bestaan uit: 

 

- bestellen bij drankleverancier, aanpakken en wegzetten; 

- verzorgen van de overige inkopen; 

- financieel beheer van de kantine (in overleg met de penningmeester) 

 

Kom ons complex versterken in deze leuke interessante vrijwillige baan.  

 

MELD JE AAN! 

 

 

 

Voor de kinderen 

 

Punt naar punt kleurplaat. Teken 

lijntjes, begin bij 1 ga dan naar 2 

enzovoort. Als hij getekend is kun je 

hem daarna inkleuren. 

 

 

 

 

 

http://www.toepad.nl/
mailto:bestuur@toepad.nl
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Groene uitjes        Mei - Juni 2015 
Bijdrage van Wil   

 
Zaterdag 9 en zondag 10 mei 2015 
Voorjaarsplantendagen in Arboretum 
Trompenburg 
Gespecialiseerde kwekers verkopen 
bijzondere bomen, struiken, vaste planten 
en éénjarigen. 
Tijd: 10.00 – 17.00 uur.  Kosten: € 6,25 
Plaats: Trompenburg Tuinen & Arboretum, 
Honingerdijk 86, Rotterdam 
 
Zaterdag 16mei 2015 fietstocht door 
de natuur van Midden Delfland 
 

 
 
Het is raadzaam of voldoende eten en 
drinken mee te nemen. En uw verrekijker 
want er zullen diverse stops worden 
gehouden om naar met name de vogels te 
kijken. De afstand bedraagt tussen de 50 
en 60 km en er zal met een gemiddeld 
tempo worden gefietst. Begin- en eindpunt 
is om 10.00 uur het RandstadRailstation 
Meijersplein in Rotterdam – Schiebroek. 
Terugkeer omstreeks 16.00 uur. Deelname 
is gratis maar een kleine bijdrage t.b.v. de 
werkgroep is altijd welkom. Meer info: 
Petertje.vleermuis@gmail.com 
 
Zaterdag 23 mei 2015 Rotterdam 
Zaait op het Heemraadsplein! 
Lente, dus tijd om te zaaien! Pril 
voorjaarsgroen op de moesplantenmarkt, 

hier en daar wat groen kattekwaad en het 
zaaien voor de bijen.  
Rotterdamse Oogstmarkt een groen 
voorjaarsfeest. Toegang gratis. 
 
Zondag 24 mei 2015 VOGELS KIJKEN 
OP HET GEMAK 
Deelnemers zijn welkom op de 
waarnemingspost aan de Hofweg in de 
polder Schieveen (Rotterdam) waar van 10 
tot 12 uur vogels op naam zullen worden 
gebracht en hun bijzonderheden worden 
vermeld. Ter plaatse staan 2 banken maar 
het is aanbevolen om zelf een klapstoeltje 
mee te nemen. zodat op het gemak naar 
de vogels kan worden gekeken. Komt u 
vooral met de fiets want er is slechts 
plaats voor enkele auto’s! 
Plaats: Polder Schieveen, Rotterdam. Info: 
Petertje.vleermuis@gmail.com Kosten: 
Gratis, kleine bijdrage mag 
 
Zaterdag 30 mei 2015 Bos en 
Burchtfair Oostvoorne 
 
De Bos & Burcht Fair Oostvoorne is een 
unieke tuinfair voor de regio Zuid-West 
Nederland en vindt plaats op een 
prachtige locatie in het centrum van het 
dorp. Ruim 100 exposanten zoals kwekers, 
hoveniers en delicatesse- specialisten 
presenteren hun producten op de Hofwei 
rondom de Historische Burcht en op het 

tegenover
liggende 
prachtige 
Landgoed 
Mildenbur
g. 
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Zaterdag 30 mei 2015 Expeditie 
vreewijk 
Ontdek de geheimen van het tuindorp. 
Tientallen levensverhalen van bewoners 
vormen de basis van deze tocht door een 
van de mooiste, nog onontdekte stukjes 
Rotterdam. Met de gratis Expeditie 
Vreewijk App kan iedereen met een mobiel 
telefoon of tablet het Tuindorp Vreewijk 
op een unieke manier beleven. Maak 
kennis met de unieke architectuur door 
videofragmenten of lees over hun 
geschiedenis van deze groene volkswijk. 
Tijdens het lopen van de route is verder 
geen internetverbinding nodig. Overigens 
is er ook een expeditie-krantje 
beschikbaar. Daarin staan de route, alle 
verhalen en hun achtergronden 
beschreven. Startpunt is: Het Witte Paard 
op de Groenezoom 245. 
 
Zaterdag 6 juni 2015 Klaar voor de 
oogst? Markt! Iedere 1e zaterdag van 
de maand 
Naast alle heerlijkheden uit de streek nu 
ook Hoeksche 
Waards' 
ganzenlekkers 
van de 
gebroeders De 
Gelder en laat 
uw messen 
slijpen bij Frank 
de Scherpslijper 
Plaats: Noordplein Het Oude Noorden, 
Rotterdam. Tijd: 10.00 - 17.00 uur.  Gratis 
 
Zaterdag 13 juni en zondag 14 juni 
2015 Verborgen tuinen 
Ontdek de talrijke groene paradijsjes van 
de stad tijdens Verborgen Tuinen. 
Tuineigenaren stellen hun verscholen 
buitenplaats een weekend lang open voor 
publiek. Verborgen Tuinen is genieten van 
onverwachte groene plekjes, ervaringen 
uitwisselen, tuinideeën opdoen en 
beeldende kunst bewonderen. De tuinen 
zijn verspreid over heel Rotterdam: van 
Vreewijk tot Prinsenland en van 
Delfshaven tot Kralingen is er van alles te 
doen in het groen! Er wordt dit jaar 
gewerkt met een folder met daarin een 

kaart van Rotterdam met alle 
tuinadressen, informatie over het weekend 
en korte beschrijvingen van de tuinen.  
Toegangsprijs: Iedere bezoeker koopt een 
toegangsbutton voor 2 Euro. Deze buttons 
zijn verkrijgbaar tijdens het weekend in de 
deelnemende tuinen. Met deze vriendelijke 
prijs wordt Verborgen Tuinen nog 
toegankelijker voor iedereen. 
 
Zondag 14 juni 2015 Trompenburg 
Tuinen & Arboretum: 
Hortulanuswandelingen  
Een hortulanus is "hij, die de tuin 
behoort", het is degene die de 
plantencollectie in de tuin beheert. Houdt 
u van planten en van mooie verhalen? 
Loop dan mee met de 
hortulanuswandelingen. Elke maand 
wandelt een (oud)hortulanus van een 
Botanische Tuin in Nederland met u door 
Trompenburg en deelt met u zijn of haar 
passie voor planten. 
Tijd: 14.00 uur. Kosten: € 6,25 
 
Vrijdag 19 juni t/m zondag 21 juni 
2015 Kunsthal kookt & kweekt 
festival 
De Kunsthal gaat weer koken! Dit jaar 
vindt de jubileumeditie van 
KunsthalKOOKT & Kweekt plaats, de 
‘moeder' van alle eerlijk eten-festivals in 
Nederland. Ongeveer negentig, zoveel 
mogelijk kleinschalig werkende 
ondernemers, bieden hun waren aan. Op 
deze grootste overdekte 
streekproductenmarkt van ons land vind je 
brood dat de tijd heeft gekregen om te 
rijzen, fruit dat heeft mogen rijpen, 
groente direct van het land én de mensen 
achter dit (h)eerlijke voedsel. Boeren, 
maar ook kwekers en koks. 
Er is ook een Kookhal annex kooktheater 
en een Kweekhal die geheel in het teken 
staat van de tomaat, waar je alles leert 
over deze groente (of is het toch een 
vrucht?) en  
ketchup leert maken 
zonder suiker. Hele 
zomer, alle 
leeftijden. Locatie: 
Kunsthal 
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Boekenworm  een rubriek over tuinboeken  
Bijdrage van Wil

 

 
 
Beschrijving:  
 
De groene overmacht is een soms 
aangrijpend, maar vaker hilarisch verslag 
van Maarten 't Harts pogingen om eetbare 
gewassen te kweken op de zware zeeklei 
rondom zijn huis. Aanvankelijk legde hij 
zich toe op de teelt van bijzondere 
groenten, maar later stelde hij zich 
bescheidener doelen: de teelt van 
gangbare groenten. Dit bleek, op de klei, 
al een loodzware opgave. De hegemonie 
over elke vierkante meter grond diende hij 
voortdurend te betwisten met de 
onophoudelijk oprukkende brandnetels, 
vlieren, bramen en de alles 
overwoekerende haagwindes. De vogels 
stelen zijn bessen en verorberen zijn 
appels. De slakken decimeren zijn Chinese 
kolen en slaplanten, terwijl onder de grond 
de veenmollen de wortels van zijn jonge 
aanplant vernietigen. Hij delft derhalve 
voortdurend het onderspit, maar gaat 
desondanks blij- en manmoedig verder. 
 
ISBN10  9029583924 
ISBN13  9789029583923 
Prijs € 12,50 

 

 
 
Beschrijving: 

In dit boek worden 22 exclusieve met 
passie ontworpen tuinen gepresenteerd 
aan de hand van prachtig ingekleurde 
tuinplattegronden. De nadruk ligt hierbij 
op genieten en leven in de tuin en niet 
zozeer op het werk min de tuin maar meer 
op de ontspanning. 

Auteur; Broekema, Robert / Ridder, 
Maayke de 
Jaartal; 2005 
paperback 
144 pagina's 
uitgeverij; Kosmos - Z&K, Utrecht, 
Antwerpen 
ISBN; 90 215 8451 4 
 

 

 



ATV Toepad 
Toepad 55 

3063 NJ Rotterdam 
www.toepad.nl 

telefoon: 010 433 0135 
e-mail: bestuur@toepad.nl 
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        Gevraagd Webmaster 

 

Het bestuur vraagt dringend om een webmaster die de website 

van ons mooie complex gaat beheren. 

Wij zoeken een tuinlid dat zich inzet voor het informeren van de 

leden met artikelen die voor ons complex interessant zijn. De 

artikelen kunnen door het bestuur worden aangeleverd, maar u 

kunt ook zelf wetenswaardigheden toevoegen. 

U werkt nauw samen met de leden die het Doeblad verzorgen.  

 

Kom ons complex versterken in deze leuke interessante 

vrijwillige baan.  

 

MELD JE AAN! 

 

 

Aanleg van de Nieuwe tuin bij het het Nieuwe Instituut  
Bijdrage: Wil 

 

In het voorjaar van 2015 begint de 

aanleg van De Nieuwe Tuin op het 

buitenterrein rond Het Nieuwe 

Instituut. Kunstenaar/ontwerper Frank 

Bruggeman en ecologisch hovenier 

Hans Engelbrecht hebben een plan 

ontwikkeld waarbij de strook gras 

langs de Jongkindstraat wordt 

omgevormd tot een groene 

ontmoetingsruimte. Tegelijkertijd 

wordt de waterpartij voor het gebouw 

met riet en waterzuiverende 

moerasbeplanting tot leven gewekt. 

De Nieuwe Tuin zal bovendien een 

verbinding leggen met de Arcade, de 

overdekte ruimte langs de Rochussenstraat, zodat ook deze onherbergzame zijde wordt 

verlevendigd. 

Datum 06 april 2015 t/m 25 oktober 2015 

 

 

 

Het bestuur houdt aan het begin van elke maand spreekuur waarop u 

bestuursleden in een persoonlijke ontmoeting vragen kunt stellen. 

De data waarop het spreekuur wordt gehouden zijn:  

 

Zaterdag 11 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober  

 

Het bestuur is op bovenstaande dagen in het vereningingsgebouw aanwezig van 11.00 

uur tot 12.00 uur voor het beantwoorden van uw vragen. U kunt uw vragen en/of 

opmerkingen ook natuurlijk per email naar ons sturen: bestuur@toepad.nl   

http://www.toepad.nl/
mailto:bestuur@toepad.nl
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Zon- en maanstanden 

8 Mei zon op: 5.56 uur,       zon 

onder: 21.17 uur 

8 Mei maan op: 0.29 uur,    maan 

onder: 9.27 uur. 

31 Mei zon op: 5.25 uur,        

zon onder 21.50 uur 

31 Mei maan op: 19.18 uur,  maan 

onder: 4.31 uur 

1 Juni zon op: 5.25 uur,       zon 

onder: 21.51 uur 

1 juni maan op: 20.23 uur,   maan 

onder: 5.03 uur 

30 Juni zon op: 5.22 uur,       zon 

onder: 22.03 

30 Juni maan op: 20.11 uur, maan 

onder: 4.17 uur 

 

 

 

 

 

 

Volle maan 4 mei en 2 juni Nieuwe 

maan 18 mei en 16 juni 

De volksmond over het weer  

Mei 

In mei een warme regen, betekent 

vruchtenzegen  

Een bijenzwerm in mei,is een goed 

teken voor de wei.  

Meiregen op het zaad, is goud op de 

plaat.  

Scheert de zwaluw over water en 

wegen, dan komt of blijft er wind en 

r

e

g

e

n

. 

J

u

n

i 

Een boon in juni geplant, geeft er 

vijftig in de hand.  

Wie nu zijn vel niet brandt, staat 

starks als een bleekscheet op het 

strand.  

Boeren maaien nu hun grasjes, 

stedelingen pakken hun terrasjes 

Vliegen de vleermuizen 's avonds 

rond, dan komt er mooi weer in de 

vroege stond. 
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                 Aai- team 

 
Sinds een geruime tijd gaan Jessie en ik samen met een aantal andere vrijwilligers en hun hond(en) 
naar verschillende verzorging, verpleeg- en revalidatiehuizen om de mensen daar 2 gezellige uurtjes 
te geven.  Zo leuk om te doen, na een bezoek aan een gesloten afdeling van een verpleeghuis bij ons 
in Capelle wist ik het zeker… Er was daar een mevrouw die al enkele weken niet gepraat had. Daar 
zat ze, koppie omlaag, al duttend de dag door te brengen op een stoel aan een grote tafel samen met 
5 andere bewoners… Ik zette Jessie op de tafel voor haar neer, pakte haar ijskoude knokkelige hand 
en streelde zo samen met haar over Jessie. En nog een keer en nog een keer, opeens richtte ze haar 
hoofd op en keek… en keek nog eens… en begon wat te brabbelen. De begeleidster gebaarde naar de 
verpleging, die kwamen dichterbij… na een poosje werden de woorden verstaanbaar, een heel 
verhaal over haar eigen hondje die ze in Indonesië heeft achter gelaten… Zo mooi de tranen rolden 
over mijn gezicht. Wat was dit bijzonder, wat een ervaring! 
Dit was voor mij duidelijk, dit gaan Jessie en ik doen, niks proefperiode, wij /ik wist het zeker! 
Mijn dag kon niet meer stuk. De volgende week dus weer, zo’n  5 verschillende huizen gingen we af, 
de ene keer mooiere momenten dan de andere maar regelmatig die lach en een traan… Die glimlach 
op die gezichten, die je in eerste instantie een soort van “verschrikt” aankijken omdat ze bijna 
allemaal een beetje “soezerig” met hun koppie naar beneden wachten tot de dag weer voorbij is. 
Tot we afgelopen november te horen kregen dat de stichting waarvoor wij “werkten” er mee ging 
stoppen. We waren allemaal perplex… hoe is dit mogelijk… die mensen hebben al zo weinig… 
Maar het ging te veel geld kosten doordat er jaarlijks een boekhouder moet worden betaald om het 
eea te kunnen overleggen aan de belasting ed… Daar begrepen wij als vrijwilligers helemaal niks van 
maar voor mij en mijn inmiddels geworden vriendin stond vast, wij gaan door, hoe dan ook. 
Maar helaas zo simpel was het nou ook weer niet, je bent dan wel vrijwillig maar niet vrijblijvend dus 
er moest weldegelijk een contract worden ondertekend en een rooster voor heel het jaar worden 
ingeleverd, verzekering geregeld en wij konden dooooooor! Yes, ons Aai-team was een feit, 2 
Chihuahua’s, Jessie en Tank en hun trotse vrouwtjes gingen de eerste week van januari gewoon door.  
 

 
 
Geen bewoner heeft iets gemerkt. De bewoners blij, de verzorging blij, wij blij en de hondjes blij!  
 
       Marian en Jessie, tuin 68 
 



Voor de kinderen          Cijfers kleuren 2015 

 

 

 


	Pag. 1 Voorblad Doeblad mei 2015
	Pag. 2 Wie Wat Waar mei-juni 2015 (ALV)
	Pag. 3 Voorzitter A mei 2015
	Pag. 4 Voorzitter B mei 2015
	Pag. 5 Prijslijst tuinwinkel mei 2015
	Pag. 6 Geef de Pen door mei 2015
	Pag. 7 Groene Maasoevers en plant van de maand
	Pag. 8 Schilderen kantine + Bingo mei-juni 2015
	Pag. 9 Werkbeurten+douchegordijn mei 2015
	Pag. 10 Uitjes r'dam A mei 2015
	Pag. 11 Uitjes r'dam B mei 2015
	Pag. 12 Uitjes r'dam C mei 2015
	Pag. 13. Uitjes r'dam D mei 2015
	Pag. 14 Handigheidjes plaatjes van Hans mei 2015
	Pag. 15 De Makkelijke Moestuin mei-juni 2015
	Pag. 16 Wat eten we in mei en juni 2015
	Pag. 17 Test je plantenkennis mei-juni 2015
	Pag. 18 Groentetuin Bert, Thea, haiku, kopij mei-juni 2015
	Pag. 19 advertentie kantinecommissielid mei 2015
	Pag. 20 Groene uitjes A mei-juni 2015
	Pag. 21 groene uitjes B mei 2015
	Pag. 22 Boekenworm mei-juni 2015
	Pag. 23 advertentie webmaster mei 2015
	Pag. 24 De volksmond mei-juni 2015
	Pag. 25 Zoek de verschillen mei 2015
	Pag. 26 pzzl blad 1 2015
	Pag. 27 Verhaal Marian Haxe Mei 2015
	Pag. 28 Cijfers kleuren mei - juni 2015



