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       ATV Toepad 
          Toepad 55 
         3063 NJ Rotterdam 
               www.toepad.nl 
           email: bestuur@toepad.nl 

 
 
 

Wie, wat, waar 
 
Bestuur  bestuur@toepad.nl 
Voorzitter: mw. I.C. van Riemsdijk tuin 67 
Secretaris: dhr. R. Bakker tuin  55 
Penningmeester: mw. J.H. Groenewoud tuin 76 
Leden: mw. B. Luten tuin 13 
 dhr. A. Seip tuin 60 
 
Bouw- en taxatiecommissie 
Coördinator: dhr. B. Sommeijer tuin 40 
Leden: dhr. D. de Visser tuin 27 
 dhr. H. Gravestein tuin 78 
                             mw. I.C.van Riemsdijk    tuin 67 
                             dhr. B. Radema              tuin 12 
 
Bouwzaken: dhr. J. van der Vorm tuin 38 
 mw. M. Mooij tuin 25 
 dhr. B. Radema             tuin 12 
 
Kascommissie 
Leden: mw. I. Barreveld tuin 14 
 mw. E. Arendshorst tuin 58 
 mw. P. van Mosselaar tuin 80 
 
Verenigings- 
gebouw  
 
Kantinecoördinator: 
 mw. M. Mol- Koelink     tuin 59 

               margreetmol65@gmail.com 
 
 
Inkoop: mw. B. Luten tuin 13 
 
 
 
 

Complexbeheer 
Complexbeheerder: vacature: 
tijdelijk: Bestuur (bestuur@toepad.nl)   
Onderhoud materieel: 
 dhr. F. Mol tuin 59 
Werkmeesters: mw. I. Barreveld tuin 14 
 mw. T. Herold tuin 11 
 dhr. J. Timmermans tuin 43 
 dhr. M. Mooij tuin 25 
 
Storingen elektriciteitskasten langs de paden 
 dhr. B. van Katwijk tuin 82 
  06 - 26 02 67 77 
 
Verkooploods 
Inkoop: mw. J. Seip/ dhr.A.Seip tuin 60 
Verkoop: mw. J. Seip tuin 60 
 dhr. B. Dasberg tuin 65 
 dhr. H. Gravestein tuin 78 
 
Tuinkring/AVVN/SViN 
Vertegenwoordigers: 
 mw. I.C. van Riemsdijk tuin 67 
 mw. J.H. Groenewoud tuin 76 
 
Website www.toepad.nl 
  webmaster@toepad.nl 
Coördinator: dhr. J. van der Vorm tuin 38 
 dhr. A. Luten tuin 13 
 
Algemeen Doeblad 
Eindredactie: mw. K. Martens tuin 49 
Redactie:       mw. W. van Dongeren tuin 49 

          dhr. H. Tros tuin   4 
          dhr. A. en mw. J. Seip tuin 60 

 
doeblad@toepad.nl 
 
Uiterste inleverdatum kopij: 
20-03-2020 
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Stukje van de voorzitter 
19 juli 2019 
 

 
 
Dit is alweer het derde en dus laatste 
nummer van het Doeblad van het seizoen 
2019. En het wordt, als alles verloopt zoals 
ik verwacht, mijn laatste bijdrage als 
voorzitter. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in april jongstleden, heb 
ik aangegeven per april 2020 af te treden 
als voorzitter. Ik heb dan negen jaar als 
bestuurslid, waarvan 7 jaar als voorzitter, 
mijn beste beentje voorgezet. En, zoals de 
zegswijze luidt: Er is een tijd van komen, 
en er is een tijd van gaan. En de tijd van 
gaan is nu gekomen! 
Ik draag in april 2020 graag het stokje 
over aan een volgende voorzitter. Ik hoop 
dan ook dat het “stukje van de voorzitter” 
in het volgende Doeblad door de nieuwe 
voorzitter geschreven wordt.  
Maar voor die tijd staat er natuurlijk nog 
van alles op het programma. De 
activiteitenagenda is nog vol met leuke 
zaken. Spelletjesavonden, bingo-avonden, 
een barbecue. Leuke vooruitzichten.  
 
En als klap op de 
vuurpijl ons 
aanstaande 
jubileum.  
Op 1 september 
2019 zijn “we” 
jarig!  
 
De Amateur 
Tuin Vereniging Toepad 
bestaat dan vijftig jaar: een gouden 
jubileum. De voorbereidingen zijn in volle 
gang en u leest elders in het Doeblad 
meer over de feestelijkheden. Hopelijk 
mogen we velen van jullie tijdens deze 

bijzondere dag(en) zien.  
Het seizoen is al over de helft, en zoals de 
weermannen het zeggen: het is een echte 
Hollandse zomer. Niet te warm, niet te 
koud (hoewel toch vaak te koud voor de 
tijd van het jaar!), niet te droog en ook 
weer niet te nat. We zullen het ermee 
moeten doen.  
(note Redactie: Het ‘stukje van de 
voorzitter’ werd toegezonden vóórdat op 
24 juli het Nederlands hitterecord na 75 
jaar werd verbroken! En de dag erna 
nogmaals!) 
Het voordeel van dit weer is, dat alles 
groeit en bloeit. En, hoewel de 
werkploegen op de zaterdagen veel en 
goed werk verrichten, groeit het “onkruid” 
bovenmatig hard. We hebben daarom 
besloten gebruik te gaan maken van een 
aanbod van een organisatie ASVZ 
(Algemene Stichting voor Zorg ten 
behoeve van mensen 
met een handicap). Zij 
gaan ons vanaf eind 
juli een dag per maand 
helpen met onderhoud 
van het groen op het 
complex.  
 
Hiermee hopen we enerzijds dat het 
complex er goed uit blijft zien, en 
anderzijds dat we minder kosten berekend 
krijgen van onze beheerder, SViN.  
 
Het werk wordt verricht door mensen met 
een handicap, onder begeleiding van 2 
begeleiders. Daarnaast zal een van de 
werkmeesters aanwezig zijn om het in 
goede banen te leiden. De ouders van de 
contactpersoon hebben jaren een 
tuinhuisje op ons complex gehad, dus hij 
kent ons tuincomplex al jaren. Hij was 
verrast door de goede staat waarin ons 
complex is. De entree, het milieupark, de 
binnensloot en omgeving. Hij was vol lof. 
Daarmee is een postuum compliment aan 
onze voormalige complexbeheerder op zijn 
plaats. Elders in het Doeblad is een in 
memoriam aan Gertjan Houkes te vinden. 
Hij overleed op 7 juni jongstleden. Velen 
van u toonden hun medeleven met 
Jacqueline en hun naasten door de 
condoleance in de kantine te bezoeken.  



4 

 

Tijdens de ALV werd het bestuur verzocht 
actie te ondernemen tegen tuinleden die 
hun tuin verwaarlozen.  
Een aantal tuinleden heeft het verzoek 
gekregen om hun tuin naar behoren te 
onderhouden. Inmiddels heeft dit positief 
resultaat opgeleverd. We houden de 
vinger aan de pols en zullen, wanneer 
nodig, tuinleden wijzen op hun 
verplichtingen ten aanzien van het 
onderhouden van hun tuin, heg en sloot. 
Het blijft een zaak van ons allemaal om 
ons complex mooi te houden!  
Een aantal leden heeft aangegeven dat er 
op dit moment een ware rattenplaag op 
het complex is.  
 
 
 
 
 
 
Ratten zijn onlosmakelijk verbonden met 
Rotterdam. Dus uitroeien zal een 
onhaalbare kaart zijn. Overlast bestrijden, 
daarentegen, kan door iedereen gedaan 
worden.  

 
Van belang is om te zorgen dat er geen 
voedsel aanwezig is. Dus ook het voeren 
van de eenden in de sloten moet liever 
achterwege gelaten worden. Ook 
vogelvoer, visvoer en voedselafval is koren 
op de rattenmolen, en moet dus niet daar 
liggen waar ratten bij kunnen komen. Bij 
overmatige overlast kan een ieder dit 
melden bij de gemeente. 
Meldingen van ander ongemak: 
wespennesten, zwerfvuil, geluidsoverlast, 
hoge waterspiegels, onterecht 
geparkeerde voertuigen/aanhangwagens 
enzovoorts kan eveneens bij de gemeente 
gemeld worden via het algemene nummer 
14010.  
 

Ik hoop op nog vele mooie dagen en vanaf 
hier wens ik u allen nog een prachtig 
tuinseizoen toe. En hopelijk tot ziens bij de 
activiteiten.  
 
Hartelijke groet, 
Iza van Riemsdijk, voorzitter 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In april 2020 treden de volgende 
bestuursleden af: 
 
Iza van Riemsdijk, voorzitter 
Hanny Groenewoud, penningmeester 
Barbera Luten, algemeen lid 
 
Dit heeft consequenties voor de 
continuïteit van het bestuur van ATV 
Toepad. Graag komt het huidige bestuur 
in contact met tuinleden, die er welwillend 
tegenover staan om toe te treden tot het 
bestuur. Zij kunnen dan tot april 2020 
vrijblijvend meedraaien in het bestuur om 
te zien of een van de bestuurstaken hen 
aanspreekt. 
 
Reageren op bovenstaande kan via de 
email: bestuur@toepad.nl of persoonlijk 
via een van de bestuursleden. 



 

Activiteiten kalender 2019 
 

 

Datum 
 

Activiteit 

22 april 
2e paasdag 

Paasbrunch aanvang 11.00 uur 
Opgeven voor 15 april, deelname gratis 

Zaterdag 
11 mei 

Rommelmarkt vanaf 10.00 uur. In en om de kantine 
In samenwerking met VTV Kweeklust 

Zaterdag 
25 mei 

Bingo vanaf 19.30 uur kantine open 

Zaterdag 
1 juni 

Plantjesmarkt bij VTV Kweeklust 

Vrijdag 
7 juni 

Spellenavond vanaf 19.00 uur 
Kaarten, sjoelen, darten, enz. 

Zaterdag 
22 juni 

Bingo vanaf 19.30 uur kantine open 

Vrijdag 
19 juli 

Spellenavond vanaf 19.00 uur 
Kaarten, sjoelen, darten, enz. 

Zaterdag 
20 juli 

Start schoolvakantie 

Woensdag 
24 juli 

Kidsclub van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Zaterdag 
27 juli 

Bingo vanaf 19.30 uur kantine open 

Zaterdag 
3 augustus 

Barbecue voor tuinleden vanaf 18.00 uur 
Inschrijven, kosten € 12.50 p.p. 

Woensdag 
7 augustus 

Kidsclub van 14.00 uur tot 16.00 uur 

Vrijdag 
9 augustus 

Hollandse meezingavond vanaf 20.00 uur 

Vrijdag 
16 augustus 

Spellenavond vanaf 19.00 uur 
Kaarten, sjoelen, darten, enz. 

Woensdag 
21 augustus 

Kidsclub van 14.00 uur tot 16.00 uur met aansluitend eten en drinken als 
afsluiting zomervakantie 

Zaterdag 
24 augustus 

Bingo vanaf 19.30 uur kantine open 

Vrijdag 
30 augustus 

Einde schoolvakantie 

Zaterdag 
31 augustus 

& 
Zondag 1 
september 

 
Feestweekend 

50 jarig bestaan ATV Toepad 

Zaterdag 
7 september VERVALLEN     

Rommelmarkt VTV Kweeklust      In samenwerking met ATV Toepad  
Zaterdag 

30 november 
Sinterklaasfeest vanaf 14.00 uur 

Kinderen aanmelden 
Zaterdag 

14 december 
Kerstbingo vanaf 19.30 uur 

 

Voor openingstijden kantine zie het mededelingen bord. 
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Prijslijst tuinwinkel per 1 april 2019 
 

Gasfles, per fles voor leden €  23,20 

Gasfles, per fles voor derden € 25,70 

Zand los platte wagen – 500 liter €   16,70 

Zand los kruiwagen – 80 liter € 2,80 

Tuin-/opvulgrond los platte wagen – 500 liter € 17,50 

Tuin-/opvulgrond los kruiwagen – 80 liter € 2,90 

Potgrond per zak – 40 ltr € 3,30 

Tuinaarde per zak – 40 ltr € 1,90 

Tuinaarde per 4 zakken € 7,00 

Turfmolmbaal/ geperst per zak – 150 ltr € 10,90 

Turfstrooisel 40 ltr per zak – 40 ltr € 3,70 

Koemestkorrels per zak – 5 kg € 4,50 

Kalkkorrels per zak – 5 kg € 3,30 

Tuin- en gazonmest per zak – 2½ kg € 5,40 
 

Gebruik tractor  

• Ritprijs voor het vervoer van materialen aangekocht in de tuinwinkel, zoals zand, aarde, etc. 
met de aanhanger op het complex: € 1,50 bovenop de prijs van de aangekochte materialen. 

• Ritprijs voor het vervoer van eigen aangevoerde materialen op het complex: € 2,50. 
 
Voor de ritten moet een afspraak worden gemaakt met één van de loodsverkopers. Deze maakt 
een afspraak waarop de rit(ten) gemaakt kunnen worden en regelt een chauffeur.  
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       

        De Redactie stelt zich NIET aansprakelijk 
        voor artikelen die door andere personen zijn 
        ingezonden. 
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In memoriam Gertjan Houkes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 7 juni is onze voormalige 
complexbeheerder Gertjan Houkes 
overleden. We wisten dat hij al geruime 
tijd ernstig ziek was en dat het de laatste 
weken snel slechter ging. Ondanks dat 
kwam zijn overlijden onverwachts. 
Gertjan en Jacqueline kwamen in januari 
2017 als nieuwe eigenaren van tuin 26 op 
ons complex. In de algemene 
ledenvergadering gaf Gertjan aan dat hij 
de taak als complexbeheerder op zich 
wilde nemen. Nadat hij hun eigen tuin 
omgeturnd had tot een waar paleis, waar 
zij het gehele seizoen met veel genoegen 
verbleven, heeft hij zich met enorme inzet 
gestort op het onderhoud van ons 
complex. Met veel energie heeft hij, 
samen met Jacqueline en gesteund en 
geholpen door Fred Mol (en vele anderen) 
een enorme inhaalslag gemaakt in het 
onderhoud van ATV Toepad. Het is bijna 
teveel om op te noemen, maar wat het 
meest in het oog springt is het milieupark. 
In het najaar van 2017 hebben Gertjan, 
Jacqueline en Fred het huidige milieupark 
gerealiseerd. Dit leverde vele positieve 
reacties op, niet alleen van tuinleden, 
maar ook van de beheerder (toen nog de 
gemeente Rotterdam). Maar niet alleen 
het milieupark, ook andere semi-openbare 

ruimtes op ons complex werden 
aangepakt. Vele kubieke meters 
houtsnippers werden verwerkt, natuurlijke 
tuinwallen werden gemaakt, zieke bomen 
werden gekapt. Alles met als doel ons 
tuincomplex mooi te maken en te houden. 
Zijn methode van werken was vaak 
effectief, soms dwingend en niet altijd 
door iedereen op de juiste waarde 
geschat. Maar hij deed het en kreeg het 
voor elkaar dat we trots op ons complex 
konden zijn. 
Zijn gezondheid dwong hem in mei 2018 
de taak als complexbeheerder neer te 
leggen. Dat vond hij vreselijk, maar de 
verdergaande achteruitgang van zijn 
gezondheid liet hem geen andere keus. 
Ook toen hij al te ziek was om nog enige 
lichamelijke inspanning te leveren, gaf hij 
aanwijzingen over wat er nog te doen 
was. Zijn gedrevenheid hield hem tot op 
het laatst op de been. 
We zullen zijn inbreng missen, maar zijn 
onuitwisbare invloed zal ervoor zorgen dat 
hij in onze herinnering blijft. Op 12 juni 
2019 hebben veel tuinleden en andere 
naasten in onze kantine hun medeleven 
aan Jacqueline en familie laten blijken. 
Hieruit bleek de grote waardering die 
velen van ons voor hem hebben. We 
wensen Jacqueline en zijn naasten veel 
sterkte met het verwerken van dit verlies 
en hopen dat vele mooie herinneringen 
haar zullen steunen in deze moeilijke tijd. 
 
Namens het bestuur 
Iza van Riemsdijk, voorzitter  
17 juni 2019 
 
 
 



ATV Toepad 
Toepad 55 

3063 NJ Rotterdam 
www.toepad.nl 

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

 

Amateur-tuinvereniging Toepad opgericht 1 september 1969 – KvK 40342553 - Telefonisch beperkt bereikbaar 

 

Overzicht  Personeel Tuinwinkel Tuinseizoen 2019 
 

  Datum     Wie ? 

   

30 maart  Joke 

6 april  Ben 

13 april  Herman 

20 april  Ben 

27 april  Herman 

4 mei  Ben 

11 mei  Joke 

18 mei  Herman 

25 mei  Ben 

1 juni  Joke 

8 juni  Herman 

15 juni  Ben 

22 juni  Joke 

29 juni  Herman 

6 juli  Ben 

13 juli  Herman 

20 juli  Ben 

27 juli  Herman 

3 augustus  Ben 

10 augustus  Herman 

17 augustus  Joke 

24 augustus  Ben 

31 augustus  Herman 

7 september  Joke 

14 september  Ben 

21 september  Herman 

28 september  Joke 

    

Joke Tuin 60 

Ben Tuin 65 

Herman Tuin 78 
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
LET OP!   S.v.p. Bewaren!   Formulier Watermeterstand! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Formulier Watermeterstand ( meterstand in m3, achter de komma dus niet nodig) 
 
Naam: ………………………………………………………………………… 
Tuinnummer:………………………………………. 
 
Meterstand: …………….      Datum: …………….. 
 
Inleveren vóór 1 december 2019 in de brievenbus bij ingang complex 
 
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 
 
 

 
Jubileum ATV Toepad - 31 
augustus & 1 september  

 Bijdrage van het Bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inmiddels is het een echte Hollandse 
zomer. Periodes met zon, maar ook af 
en toe zware buien. Laten we hopen 
dat de weergoden ons gunstig gezind 
tijdens het 'jubileumweekend'. 
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging 
en wordt het programma bekend 
gemaakt. 
 
De feestcommissie zoekt nog 
enthousiaste tuinleden die zin hebben 
om hun steentje bij te dragen aan het 
welslagen van het feest.  

 
Heeft u zin om te helpen, mogen wij 
op u rekenen? Stuur dan een mail naar 
bestuur@toepad.nl 
 
 

The Big Five  
en meer….    Bijdrage van het Bestuur  

 
Wat wordt onze Big Five? 
Diverse werelddelen, landen of plaatsen 
kennen een zogenaamde ‘Big Five’ van 
bijzondere flora en fauna. In de jungle van 
Borneo bijvoorbeeld bestaat de Big Five uit 
de orang oetan, de neusaap, de krokodil, 
de neushoornvogel en de dwergolifant. 
Iets dichter bij huis, in Iberië (Spanje), 
gaat het om de bruine beer, de Iberische 
lynx, de wolf, de Iberische keizerarend en 
de lammergier. Stadsecologen van 
Amsterdam kozen de vos, de gierzwaluw, 
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de ringslang, de zeehond en de ijsvogel 
als de opmerkelijkste dieren van onze 
hoofdstad. Amsterdam Noord kent 
overigens weer zijn eigen Big Five: de 
ringslang, het ijsvogeltje, wilde 
orchideeën, de grutto en de Noordse 
woelmuis. 
Wij zijn reuze benieuwd wat volgens u de 
Big Five van ATV Toepad zou moeten zijn. 
Welke bijzondere dieren waarop we trots 
mogen zijn, leven er op ons complex, of 
welke speciale planten groeien er? Heeft u 
suggesties? Wij horen het graag!  
 
Japanse duizendknoop?  
Bij het restafval! 
Op onze website staat uitgebreide 
informatie over de Japanse duizendknoop. 
Recent is deze ‘invasieve exoot’ ook op 
ons complex gesignaleerd; de groeiplaats 
ervan wordt door de omliggende tuinleden 
nauwlettend in de gaten gehouden. 
Mocht u ook Japanse duizendknoop op uw 
tuin hebben, dan kunt u het volgende 
doen: 

• Meld (het vermoeden van) de 
Japanse duizendknoop aan het 
bestuur!! Het bestuur zal dit op zijn 
beurt weer doorgeven aan SviN, 
die de taak heeft om Japanse 
duizendknoop in de (semi-
)openbare ruimte te bestrijden 
volgens de richtlijnen van de 
gemeente Rotterdam. 
 

• Knip de plant af of probeer de 
stengels handmatig uit te trekken 
of de plant met wortel en tak uit te 
graven. Verwijder waar mogelijk 
alle wortelresten, omdat uit een 
klein stukje wortel een nieuwe 
plant kan groeien. Herhaal het 
uittrekken van de plant regelmatig. 
Zo raakt de plant uitgeput. 

 
• Verzamel zorgvuldig al het snoeisel 

en voorkom dat er stukjes van de 
plant of wortel achterblijven.  

 
• Doe alles in een stevige vuilniszak 

en bind deze goed dicht. 
 

• Gooi de vuilniszak bij het gewone 
huisvuil. Dus vooral niet op een 
composthoop of in de 
groencontainer! Het afval van de 
plant kan dan samen met het 
overige restafval worden verbrand. 

 
• Vergeet niet uw tuingereedschap 

goed schoon te maken. 
 
Bestrijding van heermoes  
Op de website van de Tuinen van 
Appeltern staan de volgende 
milieuvriendelijke tips om 
heermoes te bestrijden: 

• Maaien. Heermoes kan 
hier niet goed tegen. Door 
consequent de 
bovengrondse delen te 
verwijderen raakt de plant 
op den duur uitgeput. 
 

• Bemesten met een meststof die 
kali of fosfor bevat. Heermoes 
heeft het doorgaans minder naar 
zijn zin op grond met een hoog 
kali- of fosforgehalte. Op diverse 
sites wordt aangeraden om de 
bodem te verrijken met 
bijvoorbeeld lavameel, dat rijk is 
aan mineralen (zoals fosfor). 

 
• Losmaken van de grond met een 

riek, en vervolgens hieruit de 
worteldelen verwijderen (met de 
hand of door te zeven). 

 
• Afdekken van de grond met zwart 

landbouwplastic. Door lichtgebrek 
sterven de aanwezige plantendelen 
af. 

 
Tractor 
Op de ALV van 20 april jl. is toegezegd om 
dit seizoen over te gaan tot de aanschaf 
van een nieuwe tractor. Bij een eerste 
oriëntatie echter is gebleken dat een 
‘instapmodel’ minimaal € 13.000-14.000 
kost; dit is beduidend meer dan de 
€ 9.000 die wij hadden begroot. En dan 
hebben we nog maar een zeer uitgeklede 
versie van de tractor die we eigenlijk 
zouden wensen.  

HEERMOES 
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De aanschaf van een nieuwe tractor blijft 
beslist onze aandacht houden, en zal ook 
onderwerp zijn van de eventuele 
afspraken die wij met SviN zullen maken 
over het onderhoud van de 
gemeenschappelijke groenstroken. Indien 
haalbaar kunnen wij dit onderhoud (deels) 
in eigen beheer (laten) doen. Daarvoor 
zullen wij dan van SviN een vergoeding 
krijgen, die wij mogelijk ook kunnen 
gebruiken voor de aanschaf van (goed) 
materieel om dit onderhoud uit te voeren. 
 
Aanschaf tuingereedschap 
Op initiatief van werkmeester Jeroen 
Timmermans is er een inventarisatie van 
het tuingereedschap voor de werkbeurten 
gemaakt. De komende 
periode zal de voorraad 
worden aangevuld en 
uitgebreid. 
 
Verzekerde bedragen voor inboedel 
of opstal wijzigen? 
Op uw jaarnota 2019 (of op uw 
aankoopnota als u dit jaar pas lid 
geworden bent) staat vermeld voor welk 
bedrag u uw tuin(-huis) op dit moment 
verzekerd hebt. Wilt u deze bedragen 
wijzigen, geef dit dan vóór 1 december 
2019 door aan het bestuur, bij voorkeur 
via bestuur@toepad.nl. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Berichten uit AD  
van 18 en 19 juli 2019 

Bijdrage van de voorzitter 

 
BOUWPLANNEN: GROTE ONRUST OP 
VOLKSTUINCOMPLEXEN (A) 
 
WONEN: ROTTERDAM ZOEKT RUIMTE 
KURVERS: KIEZEN MOET NU (B) 
 
BOUW NIEUWE BRUG OF TUNNEL DUURT 
GEMIDDELD ZO’N ELF JAAR (C) 
 
Bovenstaande berichten verschenen op 
donderdag 18 juli (B en C) en op vrijdag 
19 juli (A) in het Algemeen Dagblad, sectie 
Stad en Regio.  

Hierin wordt door Bouwwethouder Bas 
Kurvers uitgelegd dat Rotterdam over 20 
jaar 50.000 extra woningen (“en misschien 
wel meer”) nodig heeft. Hij heeft een 
stedenbouwkundig plan hiervoor opgezet.  
 
De strekking is dat men zich eerst richt op 
de nieuwe oeververbinding in Oost en 
daarna komt Rotterdam West aan de 
beurt.  

De nieuwe oeververbinding moet de Van 
Brienenoordbrug gaan ontlasten en wordt 
nu gepland vanaf de Boszoom over De 
Esch naar de wijk Feijenoord. Langs deze 
verbinding worden dan huizen gepland. In 
de artikelen worden de hockeyvelden van 
Victoria en VTV De Venhoeve met name 
genoemd.  
Maar ook andere tuincomplexen (zoals 
VTV Kweeklust en ATV Toepad) liggen 
mogelijk in de “gevarenzone” .  
Volgens de heer Kurvers moeten de 
mensen zich NU geen zorgen maken. “Het 
gaat over de lange termijn. Er verandert 
vandaag of morgen niets”.  
Dit wordt bevestigd in het artikel over de 
nieuwe oeververbinding (C), dat eveneens 
op donderdag 18 juli in het AD stond. 
Onze beheerder, SViN, reageert op vrijdag 
dat zij met stomheid geslagen is. Ook het 
bestuur van VTV De Venhoeve reageert 
woedend op de uitlatingen van de 
wethouder. Het is te gek voor woorden 
dat de besturen van de 
volkstuincomplexen en sportverenigingen 
deze berichten in de krant moeten lezen. 
Er is op geen enkele wijze contact gezocht 
met de direct betrokkenen en het is uiterst 
onvriendelijk om dit ballonnetje op de dag 
voor de vakantie op te laten. 
Inmiddels heeft onze belangenorganisatie 
AVVN aangeboden om (na de 
zomerperiode) bij elkaar te komen en 
gezamenlijk de belangen van de betrokken 
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volkstuincomplexen te behartigen. 
Het lijkt erop dat het weliswaar geen hete 
zomer qua weer wordt, maar dat de hete 
zomer zich na de zomerperiode laat 
aandienen!! 

 
Het bestuur van ATV Toepad zal, met de 
Tuinkring en gesteund door AVVN, 
opkomen voor onze belangen. U wordt op 
de hoogte gehouden! 
 
Iza van Riemsdijk, voorzitter 
 
 
Note van de Redactie:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie voor weerkaart in kleur website ATV Toepad 

 
Het was inderdaad een tijdje ‘te koud voor 
de tijd van het jaar’, waar de voorzitter 
vermoedelijk aan refereert bij: ‘Het lijkt 
erop dat het weliswaar geen hete zomer 
qua weer wordt…. ‘   
 
Maarrrrr…… terwijl de Redactie van het 
Doeblad de kopij verwerkt (op 24!! en 25 
juli!!) is de specifieke tekst over niet willen 
zomeren ruimschoots achterhaald!! 
Namelijk met het feit dat op 24 juli  

na 75 jaar, het hitterecord in Nederland is 
gebroken en van 38,6 naar 39,3 graden 
Celsius is gegaan. En één dag later op 25 
juli opnieuw gebroken is waarbij het 
record van 39,3 naar 40,7 graden Celsius 
is gegaan!  
Het kan verkeren, nietwaar. Geen idee hoe 
het weer zal zijn op het moment dat u dit 

Doeblad leest! � 
 
 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Bescherm uw lokale bestuivers met een  

doe-het-zelf Bijen-bad 
       Bijdrage van Hans 

 
Als we willen dat onze planten zich 
voortplanten, moeten we bijen alle hulp 
bieden die ze kunnen krijgen. Bijen zijn de 
bestuivers van miljoenen plantensoorten 
over de hele wereld, vooral die planten die 
onze exploderende populatie voeden. 
 
Net als bij elk ander levend wezen op onze 
planeet, hebben bijen water nodig en dat 
water krijgen kan lastig zijn voor kleine 
vliegende wezens die goed smaken voor 
vogels en vissen en niet echt goed kunnen 
zwemmen. 

 
Bijen kunnen gemakkelijk verdrinken als er  
niets is om op te staan de buurt van hun 
waterbron. Tevens is een door de natuur 
gevormde (plas) niet echt veilig voor hen. 
Dit is oud nieuws in de wereld van de  
bescheiden bij, maar omdat ze het steeds 
moeilijker hebben te overleven, is elke 
hulp gewenst. 
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Gelukkig is een doe-het-zelf Bijen-bad een 
heel eenvoudig en goedkoop oplossing 
waarmee je je steentje kunt bijdragen aan 
de voortdurende strijd tegen deze 
verstoring. 

 
Je watervoorziening kan zo simpel zijn als 
een ondiepe kom gevuld met water en een 
paar stenen.  
Leuk het een beetje op door gekleurd 
marmer of gepolijste stenen te gebruiken. 
Wees creatief! Het belangrijkste is om 
ervoor te zorgen dat het waterniveau niet 
te hoog kan komen boven de rotsen of 
knikkers waardoor de bijen kunnen 
verdrinken. 
 

 
 
Zoals je ziet, hoeft het niet ingewikkeld te 
zijn. Een goedkope taartvorm en een paar 
stenen uit uw tuin zullen het werk prima 
doen. 

 
Je kunt ook een 
schaal met knikkers 
of een schaal met 
stenen gebruiken.  
 
Wat je ook kiest, 
het is niet moeilijk 
een steentje bij te 
dragen aan een 
betere bijen 
populatie. 
 
 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 

 
Oplossing Puzzel  
Doeblad 2, seizoen 2019 



INDELING WERKBEURTEN 2019  

 
 

 WERK 
MEESTER 

 

LEDEN: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 
         

Groep 1 Ticia Herold 
(T11) 

T05 - Mevr. J. Wiersma        

T10 - P. Van Vliet        

Data 2019 

06-apr 

11-mei 

08-jun 

06-jul 

03-aug 

07-sep 

05-okt 

 T19 - Mevr. S. Le Jardinier        

T33 - Mev. R. Vuik        

T39 - J. Snijders        

T42 - Mevr. C Miedema        

T51 - Mevr. M. Van Walsum        

T69 - W.A de Beer        

T77 - Nevr. J.N. Breemer        

T81 - Mevr. G. Rambags        

 
 

 Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 

Groep 2 Jeroen Tim- 
mermans 

T03 - Mevr. M.L. Witjes        

T07 - Mevr. V. Veerman        

Data 2019 

13-apr 

18-mei 

15-jun 

13-jul 

10-aug 

14-sep 

12-okt 

(T43) T29 - Mevr. M. Otto        

T30 - Mevr. M.J. Verhoeven        

T41 - H. Oversluizen        

T44 - J.A. Overbeeke        

T56 - Mevr. A.P. v/d Zalm        

T57 - M. Krancher        

T68 - T. Haxe        

        



INDELING WERKBEURTEN 2019  

 
 WERK 

MEESTER 

 

LEDEN: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 

Groep 3 Irene 
Barreveld 

T06 - Mevr. M.B. Hilgers- 
Veerman 

       

Data 2019 

20-apr 

25-mei 

22-jun 

20-jul 

17-aug 

21-sep 

19-okt 

(T14) T17 - Mevr. E.M, Wllems        

T20a - G.A. Kling        

T34 - D. Valencia        

T36 - A. Oversluizen        

T50 - J. Oskam        

T54 - Mevr. E. Wienese        

T64 - A. De Jong        

T80 - Mevr. P. van Mosselaar        

 
 

 Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 

Groep 4 Mar Mooij 
(T25) 

        

T04 - H. Tros        

Data 2019 

04-mei 

01-jun 

29-jun 

27-jul 

24-aug 

28-sep 

26-okt 

 T23 - R. Terlouw        

T52 - Mevr. D. Post        

T61 - Mevr. M. Imambaks        

T63 - A. Broere        

T66 - R. De Beer        

T72 - Mevr. B. Eve        

T74 - Mevr. C. Pietjouw        

T83 - L. Van Twuyver        
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Boekenworm    
         Bijdrage van Kitty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel:  
Botanische tuinen 
Hortus Botanica Quardian 

 

Redacteur: Rolf Roos 
Uitgever: Natuurmedia 
Verschijningsdatum April2017 
Aantal pagina’s 160 
 
EAN 9789082433630 
 
Samenvatting: 
 
Een HORTUS of botanische tuin is niet 
zomaar een fleurig lapje groen met een 
muur erom heen. Het zijn de levende en 
evoluerende musea van de botanie, de 
kennis van planten. In ruim 20 botanische 
tuinen bloeien en groeien bijna 50.000 
soorten planten . Ze tonen zich in grote 
verscheidenheid : bomentuinen (arboreta 
en pineta), kruidentuinen, universitaire 
botanische tuinen, landgoederen en  soms 

ook onderdeel van een dierentuin. En er 
zijn gloednieuwe, gelegen op een 
industrieterrein.  
25 tuinen: elk met een eigen botanische 
sfeer, oeroude bomen, kleur en karakter.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: 
Botanische tuin kleurboek 
 
Illustrator Maria Trolle 
Uitgever: BBNC Uitgever 
Verschijningsdatum maart 2017 
Aantal pagina’s 96 
 
EAN 9789045321028 
 
Samenvatting: 
 
Dit exclusieve kleurboek neemt je mee 
door een weelderige tuin, langs levendige 
bloembedden, vijvers, moestuinen en 
appelboomgaarden. Maak kennis met alle 
dieren die zich verbergen tussen de 
bladeren en laat je geest tot rust te komen 
door de krachtigste kleuren te kiezen voor 
de mooie bloemblaadjes en groenste 
planten. 
Het boek is prachtig uitgevoerd met een 
kartonnen kaft, goudkleurig linnen band, 
gouden opdruk en goudfolie op de 
voorkant en prachtige diepzwarte 
schutbladen. Het papier is licht getint, 
waardoor de kleuren extra mooi uitkomen. 
Creatievelingen zullen tot over hun oren 
verliefd worden op de 96 pagina's vol met 
weelderige tuinen, bloemen en dieren - 
recht van het Scandinavische landschap. 
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Groene uitjes    

     
Augustus en september 2019 

Bijdrage van Wil   

 
Rotterdamse Oogstmarkt op het 
Noordplein 
De weekmarkt van Rotterdamse Oogst. 
Alles lokaal, rechtstreeks van de bron, met 
heel veel liefde gemaakt, met een eerlijke 
prijs voor de makers. Maar vooral super 
vers en superlekker. Iedere zaterdag van 
10:00-17:00 uur. Toegang gratis. 
 
Iedere woensdag t/m zondag 
Pluktuin Natuurtalent 
In het Schiebroekse Park ligt de mooie 
locatie van Natuurtalent. Eenmaal door het 
ijzeren hek, waan je je ver buiten de 
drukke stad. Het is een groene oase met 
wuivende gewassen van de stadsboerin, 
een geurende kruidentuin, scharrelende 
kippen, een natuurspeeltuin, een 
houtbewerker, een imker, hardwerkende 
decorbouwers, het prachtig ingerichte 
Tuinhuis010 en een heel gezellig theehuis 
met uitgebreid terras waar het goed 
vertoeven is. Natuurtalent is geopend van 
10:00 tot 17:00 van woensdag tot en met 
zondag in elk seizoen. 
https://www.natuurtalent010.nl/ 
 

Weekend 24 en 25 augustus 2019 
Nacht van de Vleermuis 
Vleermuisexcursie in Ridderkerk – 
Reijerpark. Organisatie: Natuurvereniging 
Eiland IJsselmonde. Wanneer: Vrijdag 30 
augustus 2019 van 20.45-22.45 uur 
Waar: NME-centrum ‘De Groene Draak’ 
Locatie: Kastanjelaan 27, 2982 CM 
Ridderkerk. Voor wie: alle leeftijden 
Kosten: Gratis. Aanmelden: 
https://www.natuurvereniging-
ijsselmonde.nl/agenda-nachtvlinderen/ 
Extra info: Na de vleermuisexcursie kunt u 
aansluiten bij het nachtvlinders kijken. 
 
Vanaf 1 september 2019 
Rotterdamse Parkenmaand 
Zie voor het uitgebreide programma 
https://rotterdamseparken.nl/site/schedule
/ 
 
Zaterdag 21 & zondag 22 september 
2019 Trompenburg Herfstfair 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse 
herfstfair. Tientallen standhouders 
verkopen hun mooiste planten en hebben 
heerlijke oogstproducten klaarliggen. 
Alles voor de tuin inclusief heerlijke 
proeverijen. Een markt met eerlijke en 
heerlijke producten in het kleurvolle 
herfstdecor van Trompenburg. 
Van 10 tot 17.00 uur. Dagkaart € 9,50. 
Museumkaart gratis. 
Rotterdampas gratis. Buurtpas 50%. 
 
 
 

 
 
 
 
De meest getelde 
Vlinders in Nederland 
juli 2019 
 
www.vlinderstichting.nl  
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Internationaal Shantyfestival 
17e editie!  

                 Bijdrage van Kitty, Adrie Braber 

 
6 t/m 8 september 2019 
Rotterdam 
 

Georganiseerd door Stichting 
Shantyfestival Rotterdam: 

 
 
 

 
Voor de 17e achtereenvolgende keer het 
Internationaal Shantyfestival Rotterdam 
organiseren, we kunnen dus wel zeggen, 
dat het inmiddels een goede traditie is 
geworden.  
Toch is er op de achtergrond wel iets 
belangrijks veranderd:  
 
Het zingen van shanty’s is in 2018 officieel 
Nederlands Immaterieel Cultureel Erfgoed 
geworden.  
 
En daarmee meent de Stichting er een 
belangrijke toekomstgerichte 
verantwoordelijkheid te hebben 
bijgekregen:  
Dit erfgoed bewaren, levend houden en 
doorgeven aan volgende generaties. 
Om dat laatste nog meer dan voorgaande 
jaren gestalte te geven is er besloten in de 
programmering van het festival, meer dan 
voorheen, aandacht te geven aan de 
jongeren. 
 
Wat blijft is het optreden van het enige 
Jeugdshantykoor van Nederland: 
 
‘De Rotterdamsche Scheepsmaetjes’,  
op zondagmiddag 8 september om 17.15 
uur in de grote festivaltent op Plein 1940.  
 

De aankomst van het koor bij de tent 
voorafgaande aan het optreden zal ook dit 
jaar weer spectaculair zijn. Vorige jaren 
puilde de tent tijdens hun optreden uit en 
dat hopen we voor dit jaar uiteraard weer. 
 
Nieuw is dat de zaterdagavond wordt  
gereserveerd voor optredens van twee 
shanty-rockgroepen uit Nederland.  
 
Welke dat zijn is nog niet besloten. 
Hiermee gaan we ervan uit, dat dat met 
name jongeren tussen de 25 en 40 jaar zal 
aanspreken. Maar ook onze oudere fans 
kunnen hieraan veel plezier beleven. 
 
Daarnaast wordt het internationale 
karakter van ons festival meer dan 
voorheen benadrukt. Als het budget het 
toelaat willen we graag vier tot vijf 
buitenlandse koren en groepen uitnodigen.  

Locatie Glitterplein 

 
Zij kunnen overdag optreden op de 
diverse festivallocaties en met name de 
groepen ’s avonds in een aantal nog te 
bespreken binnenlocaties, zoals café’s, 
bars en restaurants in het centrum van 
Rotterdam. 
Zoals inmiddels gebruikelijk nodigen we 
weer zo’n 25-30 koren en groepen uit 
Nederland uit. Zij zullen elk drie keer een 
half uur optreden, afwisselend op andere 
festivallocaties. 
 
De grote festivaltent komt ook dit jaar 
weer te staan op Plein 1940, direct naast 
het Maritiem Museum en achter het beeld 
‘De Verwoeste Stad’ van Ossip Zadkine.  
 
Verder streven we naar een vijftal 
buitenlocaties rond de Leuvehaven,  
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bij de Beurstrappen en, indien mogelijk op 
het Binnenwegplein. 
Kortom, een nog gevarieerder 
shantyfestival dan voorgaande jaren met 
voor elk wat wils. Zet daarom de 
festivaldata: vrijdag 6, zaterdag 7 en 
zondag 8 september 2019 alvast in uw 
agenda.  
 
Zie voor verdere informatie: 
www.shantyfestivalrotterdam.nl  

‘Seyl en Treyl’ uit Oudewater, één van de vele 
optredende groepen. Zondag 8 september, diverse 
locaties. 

 
Seyl is Oudhollands voor zeil. Treyl staat 
voor de tuigage, waaronder sterke stalen 
kabels. Een groep met een zeer gevarieerd 
repertoire, met muziek die zowel uitbundig 
kan zijn als serieus, maar wel altijd 
verbonden met het leven op en aan het 
water. 
 
Graag tot ziens op het 17e Internationaal 
Shantyfestival Rotterdam 2019 
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Vlinderweetjes  
        Bijdrage van Kitty 

 
Wat is het verschil tussen dagvlinders en 
nachtvlinders? 
 

Het verschil tussen dag- en nachtvlinders 
lijkt heel simpel: dagvlinders vliegen 
overdag en nachtvlinders 's nachts. Maar 
dat is niet helemaal waar, want er zijn ook 
nachtvlinders die overdag vliegen. Je kunt 
het zien aan de manier waarop ze hun 
vleugels vouwen en aan het knopje op 
hun voelsprieten.  

Wat eet een rups? 
 

Rupsen zijn erg kieskeurig. Vaak lusten ze 
maar één soort plant! De meeste vlinders 
leggen hun eitjes dan ook op planten die 
later door de rups gegeten zullen worden. 
Deze planten noemen we de 

waardplanten van de vlinder. Meestal 
zijn dit wilde plantensoorten. 
 

Hoe oud kan een vlinder worden? 
 

Hoe oud een vlinder wordt, is heel 
verschillend. De citroenvlinder kan meer 
dan een jaar oud worden (als vlinder). Dat 
komt omdat de citroenvlinder ook in de 
winter vlinder is, en geen eitje, rups of 
pop. De meeste vlinders worden veel 
minder oud, ongeveer twee tot drie 
weken.  
 

Wat eet een vlinder? 
 

De meeste vlinders eten van de nectar die 
in bloemen zit. In de nectar zit energie, 
die vlinders nodig hebben om te kunnen 
vliegen en om eitjes te leggen. Er zijn ook 
vlindersoorten die de voorkeur geven aan 
rottend fruit, zoals de Atalanta (algemeen 
in Nederland) en de Rouwmantel 
(zeldzaam in Nederland).  
Weerschijnvlinders houden van zweet van 
mensen en dieren. Deze vlinders kunnen 
dus nog wel eens op je arm gaan zitten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De grote weerschijnvlinder is een relatief 
grote vlinder met een vleugellengte van 31 
tot 40 mm. De vleugels van het mannetje 
vertonen bijzondere structuurkleuren door 
iriseren. Dit betekent dat de vleugels 
naargelang de invalshoek van het zonlicht, 
kunnen verkleuren van bruin naar een 
prachtige blauwe kleur. De vleugels van 
het vrouwtje zijn bruin. 
 
Bron: www.vlinderstichting.nl  
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Dit zijn leuke manieren 
om te decoreren met 
stenen!             Bijdrage van Hans 

Je zou van stenen zeggen dat ze bepaald 
niet veelzijdig zijn, maar dat is helemaal 
niet waar. Met stenen kan je meer dan je 
denkt! Gebruik het als decoratie, schilder 
ze, maak er een spel van, stapel ze ergens 
op om een bepaalde sfeer te creëren. De 
mogelijkheden zijn in ieder geval 
eindeloos. Vind jij het ook leuk om lekker 
creatief bezig te zijn? misschien haal je 
dan wel inspiratie uit deze ideetjes. Bekijk 
ze maar eens! 

 
 

https://www.zelfmaak-ideetjes.nl/ 
 

 
Leuker in kleur op; 
http://www.toepad.nl/index.php/doepad/algemeen-
doeblad 
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Zoek een steen.  Je kunt elke steen 
gebruiken die je aanspreekt, maar gladde 
stenen zijn ideaal om te beschilderen. 
Verweerde stenen die al lange tijd in het 
water hebben gelegen zijn geweldig om te 
beschilderen, omdat ze door het water 
hebben gerold, en daarmee glad en 
afgerond zijn geworden. 
 
Maak de steen schoon door hem in warm 
zeepsop te leggen en schoon te schrobben 
met een tandenborstel. Daarna spoel je de 
steen en dep je hem droog met een 
handdoek.  

• Gebruik voor de moeilijke plekken korrel 

100 schuurpapier, gevolgd door 150 en 

eindelijk korrel 220. 

 

 
 
Leg de steen klaar op een tafel.  
Maak de ruimte waar je de steen gaat 
beschilderen klaar.  
 
Kies een ontwerp.  
Kies een ontwerp dat je leuk vindt. Je kunt 
de hele steen ergens op laten lijken, zoals 
een dier, of verf een (zeer) klein tafereel 
op de steen. Een aantal opties voor dieren 
zijn een kat, een hond, een 
vis of een uil. Voor een 
tafereel kun je bijvoorbeeld 
een huis schilderen, of een 
boomtak met een vogel 
erop. Als de steen groot 
genoeg is, kunt je een 
inspirerend woord verven. 
 
Schets het ontwerp op de steen.  
Zodra de steen schoon is, schets je met 
een potlood het ontwerp op de steen. 
Begin eventueel eerst op papier als dat 

helpt om je idee beter op te zetten dan 
direct op de steen aan de slag te gaan. 
Door je idee op de steen te schetsen kun 
je het ontwerp nauwkeuriger schilderen.  

• H-potloden zijn geweldig voor lichte 

schetsen met strakke lijnen. 

• Gebruik het potlood lichtjes, zodat de 

lijnen niet te zien zijn door lichtere verf. 

 

 
 
Gebruik tubes acrylverf, zoals Liquitex, of 
verf voor buitengebruik, zoals Plaid. Ideaal 
is echter acryl buitenverf. Het Is ideaal, 
omdat de verf is gemaakt voor het 

behandelen van poreuze 
oppervlakken, zoals steen, 
en tegen wisselende 
weersomstandigheden kan. 
Reguliere acrylverf zal 
overigens ook goed werken, 
als je van plan bent om de 
steen binnen te houden. 



22 
 

Gebruik goedkope penselen. De steen 
zal de penselen verslijten als je hem 
ermee gaat beschilderen, vooral als het 
een harde steen is. Koop een goedkope 
set penselen in verschillende maten. Dit 
zodat je penselen hebt om te gebruiken 
voor de grotere oppervlakken, en de 
details kunt schilderen met een kleiner 
penseel.  

• Als je een specifieke soort penseel wilt 

gebruiken, koop dan acrylpenselen die 

niet te zacht zijn. 

 
Begin met het beschilderen van de 
grote oppervlakken.  
Een bekend probleem is dat veel mensen 
met de details beginnen zodat ze er 
daarna omheen moet verven. Verf eerste 
de grotere delen, zoals de basiskleur(en). 
Wanneer de grote vlakken zijn gedaan, 
laat je die drogen voordat je ernaast of 
eroverheen gaat schilderen. Het is jouw 
keuze om één of beide zijden van de steen 
te beschilderen.  

• Besluit je beide zijden te verven, laat de 

verf aan een kant dan in ieder geval een 

paar uur tot een dag drogen, voor je de 

andere kant gaat beschilderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verf de kleinere vlakken.  
Verf kleuren in lagen over elkaar, voeg 
textuur toe en schilder de kleine details. Je 
kunt dit ook doen met een Sharpie of 
andere permanente markers. Dit is ook de 
tijd om kleine fouten die je wellicht hebt 
gemaakt weg te werken.  

• Wacht tot de verf droog is om een 

volgende laag aan te brengen. Gebruik 

geen donkere kleuren over donkere 

kleuren of lichte kleuren over lichte 

kleuren. Breng kleurlagen aan die 

voldoende contrast hebben, zodat de 

tweede laag de eerste niet helemaal 

bedekt. 

• Gebruik eventueel een spons voor textuur 

die eruit ziet als gebladerte. Verscheur 

een keukenspons, doop het in de verf en 

spons het op de steen. 

• Om fouten te corrigeren kun je verf in 

één kleur over de fout schilderen, totdat 

het niet meer opvalt, of maak van de fout 

iets anders. Je kunt bijvoorbeeld over een 

vogel in de 'lucht' schilderen, en die eruit 

laten zien als een wolk. 
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Laat de steen drogen.  
 Zodra je hebt 
geschilderd wat je wilt, 
laat je de steen ten 
minste enkele uren of 
een dag drogen. Denk je 
dat de steen droog is, 
controleer dit dan eerst. 
 
Signeer met je naam 
en datum.  
Je kunt je naam en datum erop 
schrijven om te onthouden 
wanneer je de steen hebt 
beschilderd. Dit is vooral goed 
als je dit samen met kinderen 
doet. Gebruik een Sharpie of andere  
permanente marker op de steen, zodat het 
er niet makkelijk afgewreven kan worden. 
 
Spuit er vernis overheen.  
Wanneer de steen minstens een dag heeft 
kunnen drogen, werk je hem af door er 
heldere urethaan overheen te spuiten. 
Hiermee voorkom je dat de verf craquelé 
wordt en gaat afschilferen. Doe dit buiten 
of op een goed geventileerde plek, zodat 
je de dampen niet inademt.  

• Dit moet gebeuren door een volwassene, 

of een ouder kind onder toezicht van een 

volwassene. 

 

 

 

 

 
Tips 

• Ben je klaar, dan moeten de penselen goed met 

water en zeep worden schoongemaakt. Tijdens 

het schilderen bewaar je het penseel niet 

in water, want daarmee beschadig je de 

punt.  Spoel het penseel en leg het 

bovenop een natte spons of kleine 

handdoek. 

• Je kunt ideeën opdoen wat je zou 

kunnen schilderen door online 

afbeeldingen van beschilderde stenen te 

zoeken, of een steen te kiezen die al een 

onderwerp suggereert, zoals een vis of 

bloem. 

 

 

 

 

 

Waarschuwingen 

• Op sommige plekken zijn er strenge regels over het 

verstoren van natuur. En daarnaast getuigt het niet 

van veel respect voor het ecosysteem wanneer je dat 

geheel of gedeeltelijk vernietigt. Zorg ervoor dat de 

steen die je kiest door het meenemen ervan geen 

levend ding (plant of dier) nadelig beïnvloedt. 

• Sommige kleuren uit een tube verf zijn wellicht niet 

geschikt voor jonge kinderen om te hanteren. Let op 

of er een gezondheidswaarschuwing op de tube staat. 

 

Benodigdheden 

• Gladde, schone steen 

• Acrylverf, of ambachtelijke verf voor buiten 

• Penselen 

• Palet 

• Heldere spray-vernis 
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Voor de kinderen  
Bijdrage van Kitty   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Verzin een 
verhaaltje  

bij dit plaatje 
 

 

 
        

Breng jij de egel naar het bos? 

 

       
 

       Wie ben ik? 
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Het Jaar 1969  
Bijdrage van Kitty  

 
“Een kleine stap voor een mens, een 
reuzensprong voor de mensheid!”  

Met deze woorden zette Neil Armstrong op 

21 juli 1969 als eerste mens een stap op 
de maan.  
 

"That's one small step for (a) man, one giant leap 
for mankind."  

Handtekening  

 

 
In 1969 bivakkeerden John lennon van 

The Beatles en zijn vrouw Joko Ono 
tijdens hun huwelijksreis een week in bed 
in het Amsterdam Hilton. Voor de 
internationale pers hield het stel een 
pleidooi voor liefde en vrede. 
 

In 1969 Feyenoord Landskampioen!! 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Op 1 januari 1969 werd de BTW 

(Belasting Toegevoegde Waarde) 
ingevoerd.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 5 oktober 1969 werd de eerste van 

12 afleveringen van de populaire 
ridderserie Floris in zwartwit uitgezonden. 
Geregisseerd door Paul Verhoeven met in 
de hoofdrol Rutger Hauer (1944-2019).  
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In 1969 won Lenny Kuhr het Eurovisie 

Songfestival! 
Met het liedje: De Troubadour 
 
 

Woodstock 1969 
 

TOP 40 NUMMER 1 Hits in 1969 

 
The Beatles met ‘Get Back’ 
The Cats met ‘Why’ en ‘Marian’ 
Mary Hopkin met ‘Goodbye’ 
Bee Gees met ‘Don’t forget to 
remember’ 
Donavan met ‘Atlantis’ 
The Edwin Hawkers Singers met ‘Oh 
Happy Day’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tom & Dick met ‘Bloody Mary’ 
Plastic Ono Band met ‘Give Peace a 
Chance’ 
Percy Sledge met ‘My special prayer’ 
Zager & Evans met ‘In the year 2525’ 

Op 1 september 1969 is ATV Toepad 

opgericht! 

 
Tja… Veel gebeurd natuurlijk in deze 
afgelopen 50 jaar! 
In 2009, ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan, is er door ATV Toepad een 
jubileumboekje uitgegeven met allerlei 
ATV-historische wetenswaardigheden. 
Ook terug te vinden op de website van 
ATV Toepad. Samenstellers van dat boekje 
zijn: Hans Oversluizen, Ingrid Berkhout en 
Jan Baijens (i.m.). 
En over de 10 jaar daarna.. Daar kan vast 
ook weer van alles over geschreven 
worden. De ontwikkelingen staan nooit 
stil! 
De twee bovenstaande bladzijden 

bekijkend (b)lijkt 1969 een behoorlijk 

goed jaar! Laten we gestaag verdergaan. 
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Hoera!! We zijn Jarig!!  
ATV Toepad is 50 jaar!  


