
Algemeen          Doeblad 
  

 

Tuinkrant voor de leden van het Toepad                          19e Jaargang, nummer 3 2022 
 
 

  

 
Wie, wat, waar 
Van de redactie 
De Pestvogel 
Vogelcursus 
Gedicht 
Werkbeurten 
Tuinwinkel 
Even voorstellen… 
5 Misverstanden 
Appels of walnoten? 
Even voorstellen… 
Onderhoud sloot 
Heermoes 
Boekenworm 
Tuintips augustus 
Even voorstellen… 
 
 
 

  
 2 
 3 
 4 
 5 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
17 
 
 
 

 
De 3-30-300 regel 
Vergroening Rotterdam 
Tuintips september 
Recept 
Bingo 
Voor de kinderen 
Woordzoeker 
Van die mensen 
Advies van een boom 
Oplossing Woordzoeker Juni 
Kleurplaat 
                
 
 
 
 
 
 
 

 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
26 
27 
27 
27 
28 
 
 
 
 



 

2 

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

 

 
Wie, wat, waar 
 
Bestuur ✉ bestuur@toepad.nl 
Voorzitter: dhr. A. Stendahl tuin 72 
Secretaris: dhr. R. Bakker    tuin 55 
Penningmeester: dhr. G. Bergshoeff tuin 33 
Leden: dhr. M. Krancher tuin 57 
 dhr. J. Oskam tuin 50 
 
Bouw- en taxatiecommissie 
Coördinator: mw. I.C. van Riemsdijk tuin 67 
Leden: dhr. H. Gravestein tuin 78 

 dhr. B. Radema tuin 12 
 dhr. F. Mol tuin 59 
 
 

Bouwzaken: dhr. J. van der Vorm tuin 38 
  dhr. B. Radema             tuin 12 
 
Kascommissie 
Leden: mw. I. Barreveld tuin 14 
 mw. E. Arendshorst tuin 58 
 mw. P. van Mosselaar tuin 80 
 
Verenigingsgebouw  
 
Kantinecoördinatie:  
 
mw. C. Braber  tuin 70 
mw. C. Pauwels  tuin 56 
mw. I. Kuypers  tuin 37 
 
 
 
 

Complexbeheer 
Complexbeheerder:   Vacature  
Onderhoud materieel:  mw. C. Miedema tuin 42 
  
Werkmeesters: mw. I. Barreveld tuin 14 
 mw. T. Herold tuin 11 
 dhr. J. Timmermans tuin 43 
 
Storingen elektriciteitskasten langs de paden 
 dhr. B. van Katwijk tuin 82 

 ✆ 06 - 26 02 67 77 
 
Verkooploods 
Inkoop: dhr. J. Oskam tuin 50 
Verkoop: mw. J. Vergalen tuin 60 
 dhr. K. Willems tuin 17 
 dhr. H. Gravestein tuin 78 
 
Tuinkring/AVVN/SViN 
Vertegenwoordigers: 
 dhr. A. Stendahl tuin 72 
 Vacature tuin … 
 
Website www.toepad.nl 
 webmaster@toepad.nl 
Coördinator: dhr. J. van der Vorm tuin 38 
 dhr. J. van Grinsven tuin 83 
 
Algemeen Doeblad 
Eindredactie: mw. K. Martens tuin 49 
Redactie: mw. W. van Dongeren tuin 49 

mw. J. Vergalen tuin 60 
 

doeblad@toepad.nl 
 
Uiterste inleverdatum kopij: 
30-03-2023 

 



3 

 

Augustus 2022  
 
En ja hoor, hier is alweer Doeblad nummer 
3 en tevens het laatste Blad van dit 
seizoen. 
Als het allemaal meezit zit er volgend 
seizoen een lustrum aan te komen. Het 
‘Algemeen Doeblad’ begint dan aan haar 
20e jaargang.  
Maar zo ver is het gelukkig nog lang niet. 
Eerst nog lekker met zijn allen  
(na)zomeren tijdens seizoen 2022.  
Genieten van alle natuur om u heen, 
‘midden’ in de stad!  

 
In dit Doeblad leest u o.a. over de 
tuinklussen van augustus en september, is 
er een ‘nazomerbloeiers’ Woordzoeker en 
een ‘kleuren’ Woordzoeker, voor de 
kinderen.   
Uw geheugen wordt opgefrist wat betreft 
het schoonhouden van de sloot aan de 
achterkant van uw tuinhuis. 
En een van de tuinleden frist uw geheugen 
op met betrekking tot Heermoes; wat 
moet ik ook alweer doen om er vanaf te 
komen… ?! 
 
Dit keer stellen de tuinleden van tuinhuis 
83, tuinhuis 79 en tuinhuis 6 zich aan u 
voor. Ook kunt u meer te weten komen 
over de Pestvogel (foto voorpagina) en 
over de 3-30-300 regel. Had u van dit 
laatste al eens gehoord? 

Waterbriefje 
Wat ontbreekt is ‘het Waterbriefje’. Het 
papieren ‘waterbriefje’ dat jarenlang 
steevast in het laatste Doeblad van het 
seizoen te vinden was is sinds vorig jaar 
niet meer. Hoewel al behoorlijk op de 
zaken vooruitlopend, hier toch alvast een 
reminder: 
 
Opnemen van de waterstand, medio eind 
november 2022.  
Daarna graag digitaal, vóór 1 december, 
de stand doorgeven aan het bestuur.  
 
Opgave via mail: bestuur@toepad.nl  
 
Of een berichtje sturen via het mobiele 
nummer van de penningmeester: 
0651301092 o.v.v. uw Tuinnummer!   
 
Met dank voor uw medewerking! 
 
Verspreiding Algemeen Doeblad  
Een deel van de tuinleden heeft voor de 
digitale versie gekozen. Deze wordt 
geplaatst op de website van atv Toepad. 
 
De papieren versie van het Doeblad wordt 
éénmalig per Doebladnummer persoonlijk 
uitgedeeld. De Blaadjes die over zijn en 
niet in een (weersbestendige) brievenbus 
terecht konden komen bij   
3 afhaalpunten te liggen, zodat u deze 
zelf op kunt halen.  
 
De ophaalpunten zijn:  
-De Tuinwinkel tijdens de openingstijd op 
zaterdagen 
-Tuin 60  Joke Vergalen 
-Tuin 51  Monique van Walsum 
 
Ook Herman Gravestein neemt in zijn deel 
van het complex een flink aantal 
Doebladen voor zijn rekening. Hij deelt 
deze zelf uit.  
En er zijn ook altijd tuinleden die zo 
vriendelijk zijn mee te helpen met de 
verspreiding door ook voor hun buren, 
overburen en schuin tegenover buren, een 
Doeblad aan te nemen. Onze dank 
daarvoor! 
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Mail ons gerust, bijvoorbeeld omdat u een 
vraag, een opmerking of kopij heeft of als 
u onze redactie wilt komen versterken! 
doeblad@toepad.nl  
 
Zie voor het Doeblad in kleur 
www.toepad.nl   
 
Rest ons u veel leesplezier te wensen en 
nog een hele prettige voortzetting van het 
tuinseizoen! 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

De Pestvogel  
Voorpagina 

          Bijdrage van Kitty 

Zeldzaamheid 
Pestvogels zijn een zeldzaamheid in ons 
land.  
Pestvogels zien er prachtig uit. Strak zijn 
hun kleuren en vormen, alsof ze 
ontworpen zijn in plaats van echte vogels. 
Zacht beigebruin staat in scherp contrast 
met een zuiver zwart oogmasker en een 
helder geel uitende van staart en 
vleugelveren. Daarnaast zwart-witte 
vlakken en rode details. 
 
Pestvogels zijn er bijna nooit, gemiddeld 
enkele tientallen per jaar. Maar soms 
komen ze opeens met veel. Dat maakt het 
extra bijzonder als ze er zijn. Zo’n invasie 
kan in oktober beginnen, maar ook hartje 
winter of zelfs in februari. Dat blijft dus de 
hele winter spannend, komen ze wel of 
komen ze niet? De vogels zijn bij 
aankomst vooral hongerig op zoek naar 
eten. Eten dat er in hun broedgebied in 
Scandinavië en Rusland dan niet meer is. 
 
 

Eeuwenoude reputatie 
Pestvogels hebben een eeuwenoude 
reputatie; ze brengen de pest!  
Althans, dat dachten ze in de late 
Middeleeuwen en iets van die oude 
overleveringen kleeft nog steeds aan ze. 
Doordat pestvogelinvasies ook toen al 
onvoorspelbaar waren en toevallig wel 
eens samenvielen met een pestuitbraak, 
legde men een verband dat er helemaal 
niet was. Hoe onjuist ook deze naam, ze 
zijn er nooit meer vanaf gekomen. 
 
Heel spannend aan pestvogels was ook 
dat ze lange tijd uit het niets leken te 
ontstaan. Mensen hadden géén idee waar 
ze vandaan kwamen. Er bestond geen 
verklaring voor.  
In de negentiende eeuw werd in Lapland 
het eerste pestvogelnest gevonden. Toch 
blijft er altijd een stukje mysterie aan deze 
vogel kleven.  
 

 
In de tuin 
Heeft u het geluk ooit een pestvogel-
invasie mee te maken, of al eens 
meegemaakt (?!), dan kunnen deze 
wonderbare vogels zo maar in uw tuin 
komen. 's Zomers leven ze namelijk van 
muggen, die in het hoge noorden dan zo 
talrijk zijn. Maar 's winters, als de muggen 
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sterven of slapen, stappen ze over op 
bessen. 

 
Bij voorkeur van de Meidoorn, Gelderse 
roos, liguster of dwergmispel.  
Plant dus één van deze prachtige soorten, 
dan bent u maar voorbereid op hun 
komst. 
 
Pestvogel lijkt op gaai 
Wellicht een leuk weetje: de pestvogel lijkt 
qua uiterlijk behoorlijk op de gaai en dat 
ziet u terug in zijn wetenschappelijke 
naam: Bombycilla garrulus.  
Dat betekent zoiets als ‘pestvogel die lijkt 
op de gaai’.  
De gaai heet namelijk Garrulus glandarius, 
wat ongeveer ‘voortdurend babbelende 
eikelzoeker’ betekent.  
 
Bron: 
 
 
 
 
 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Wist u dat… 

          Bijdrage van Kitty  
 

Vogelbescherming Nederland biedt een 
online cursus ‘Tuinvogels van Nederland’ 
aan. 
In deze gratis vogelcursus voor beginners 
leert u in tien vogellessen veel tuinvogels 
en hun geluiden herkennen. Met handige 
tips, filmpjes en ezelsbruggetjes. Na 
inschrijving ontvangt u meteen de eerste 
vogelles per mail.  

p.s: Mij maar meteen aangemeld! 
 
www.vogelbescherming.nl 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Ook een konijn kan  
wel eens het haasje zijn…  
 
 
 
 
 
 
 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Gedicht  

 
Er is nog…  
 
Er is nog zomer en genoeg 
wat zou het loodzwaar 
tillen zijn wat een gezwoeg 
als iedereen niet iedereen 
ter wille was als iedereen 
niet iedereen 
op handen droeg 
 

  Judith Herzberg 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
Als het gras van de buren groener is, 
dan moet je je eigen gazon beter 
verzorgen… 
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Planning Werkbeurten  
Bijdrage van het Bestuur 

 
 
Zaterdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur.   

Aan het einde van het seizoen wordt de mogelijkheid geboden om tuinbeurten in te halen. 

Wanneer niet alle tuinbeurten worden uitgevoerd, wordt er een boete opgelegd. Zonder dat 
daarmee de verplichting vervalt om de gemiste tuinbeurten alsnog uit te voeren. 

 
 
PLANNING WERKBEURTEN OP HET COMPLEX 2022* 

  GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 

Werkmeester Ticia Herold 
(T11) 

Jeroen Timmermans 
(T43) 

Irene Barreveld 
(T14) 

Tuinen 6 -66 -5 -36 -54 -61 -83 -
64 -37  

34- 44 -26 -42 -74 -29 -
75 -65 

25 -19 -81 -7 -52 -80 -69 
-39  

Data 27 augustus 
17 september 
8 oktober 
 
  

13 augustus 
24 september 
15 oktober  

10 september 
1 oktober  

Inhaaldata 22 oktober 2022 
29 oktober 2022 

 

 

  

Ja, u ziet het goed, de eend is 
gevlogen! Maarwie zit er nu op 

het nest? 
In kleur op de website van atv 

Toepad wellicht nog beter te 

zien!  
 

Dit eendennest is gespot op ATV 

Toepad, ter hoogte van Tuinhuis 
56/57 (achterzijde), met een 

nieuwe eigenaar… . 

Ook meerkoeten voelen zich in 
het nest thuis is eerder al eens 

gebleken. 

  
 

Foto en bijdrage: Max Krancher  
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Prijslijst  
per 1 juni 2022 
 

 

Gasfles, per fles voor leden €  30,- 

Zand los platte wagen - 500 liter €   16,50 

Zand los kruiwagen - 80 liter € 2,70 

Tuin-/opvulgrond los platte wagen - 500 liter € 19,- 

Tuin-/opvulgrond los kruiwagen - 80 liter € 3,- 

Potgrond per zak - 40 ltr € 2,90 

Tuinaarde per zak - 40 ltr € 2,10 

Tuinaarde per 4 zakken € 8,- 

Turfmolmbaal/ geperst per zak - 150 ltr € 11,- 

Turfstrooisel 40 ltr per zak - 40 ltr € 4,- 

Koemestkorrels per zak - 5 kg € 4,75 

Organische mestkorrels Per zak- 5kg € 7,60 

Kalkkorrels per zak - 5kg € 4,40 

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: € 1,75 
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.   
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Even voorstellen… 
 

 
Terwijl ik dit schrijf geniet ik samen met 
mijn vriendin Astrid van de zon en het 
uitzicht vanaf dit net gekochte huisje en 
vooral mooie tuin! Heerlijk ontspannen om 
hier wat te schrijven, terwijl je je waant in 
een landelijke omgeving, en met een 
beetje fantasie het geruis van de zee op 
de achtergrond. 
 
Bijna twee jaar geleden hebben we ons 
ingeschreven, en ongeveer twee maanden 
geleden kregen we ineens een telefoontje. 
Of we geïnteresseerd waren in één van de 
huisjes die te koop waren... We zijn de 
dag erop meteen gaan kijken, en toen we 
het pad op liepen, viel ons de rust al op, 
en de aandacht die besteed is aan de 
algemene ruimtes. Toen we uiteindelijk bij 
het huisje aankwamen aan het einde van 
het pad, werden we (toevallig) ontvangen 
door de eigenaresse. We kregen een 
rondleiding, maar dat was eigenlijk niet 
nodig: we waren meteen verkocht toen we 
het huisje en de ruimte erom heen zagen. 
En een paar dagen later was het van ons! 
 

 

Inmiddels hebben we al een en ander van 
ATV Toepad gezien: we hebben 
kennisgemaakt met een aantal andere 
tuinders, bij wat tuinen mogen kijken, een 
heuse ALV bijgewoond, de eerste 
tuinbeurt gehad en uiteraard meegedaan 
met de bingo (niets gewonnen helaas...).  
 
De komende maanden zul je mij, ons en 
onze vier kinderen vaker zien op de tuin, 
want er moet natuurlijk ook getuinierd 
worden in de eigen tuin. Om te beginnen 
een beetje opruimen, snoeien en mollen 
wegjagen, en later een aantal kleine 
klusprojecten. Naast het tuinwerk ga ik 
ook meehelpen om de website van het 
Toepad wat meer up-to-date te brengen.  
 
Mocht je suggesties hebben voor de 
website, of om een andere reden contact 
met ons willen opnemen over het huisje, 
de tuin of andere zaken, dan kan dat via 
het e-mailadres dat we net als dit huisje 
net hebben:  
 
vakantieomdehoek@gmail.com  
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Tot snel op het Toepad! 
 
Jaap van Grinsven 
Tuin 83 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

De 5 grootste misverstanden  
over wespen  

Bijdrage van Wil 

 
Wespen komen tegen het eind van de 
zomer massaal buiten. Maar hartelijk 
worden ze niet ontvangen. Wespen 
hebben niet de allerbeste reputatie: ze zijn 
agressief, gevaarlijk en lijken steeds 
talrijker te zijn. Maar klopt dat wel? We 
zetten 5 grote misverstanden over wespen 
op een rij. 
De wesp is een ongenode gast op ieder 
zomerfeestje. Hij vliegt in de drank, 
snoept van de tafel, is ontzettend 
volhardend en kan lelijk steken. Voor veel 
mensen zijn wespen serieuze 
pretbedervers. Maar wat weten we nu 
echt van deze insecten? Duiding bij 5 
populaire misvattingen over wespen en 
tips voor een zorgeloze wespenmaand. 
 
1.       Er zijn steeds meer wespen 
door de klimaatverandering 
De klimaatverandering wordt weleens 
gezien als een simpele opwarming van het 
klimaat: hogere temperaturen, lange 
periodes van droogte en dus meer 
insecten, zoals wespen. Maar dit klopt niet 
helemaal. De klimaatverandering verstoort 
ons volledige weersysteem. Zo wordt de 
kans op extreme neerslag steeds groter. 

En het is net die regen die wespen duur 
kan komen te staan. 
Het aantal wespen in de zomer hangt 
bijna volledig af van de 
weersomstandigheden. In het voorjaar 
worden wespennesten gevormd. Als het 
weer dan nat is, sneuvelt een deel van 
deze nesten, zeker als ze zich onder de 
grond bevinden. Tijdens de zomer komen 
de larven uit en worden ze intensief 
gevoed door de werksters. Bij warm en 
droog weer zijn er veel insecten en is er 
dus veel voedsel voor de wespenlarven. 
Zolang het weer stabiel blijft, kan het nest 
blijven groeien. 
Het weer in de winter is ook een 
bepalende factor voor het aantal nesten in 
de zomer. In normale omstandigheden is 
de koningin de enige van het nest die 
overwintert. De werksters en de darren, 
de mannetjes, worden massaal geveld 
door vrieskou of regen. Als het weer mild 
is, kunnen mannetjes overleven en vliegen 
ze samen met de koningin in april het nest 
uit. Het resultaat: meer wespen in de 
zomer. 
 
Samengevat:  
Bij een droog voorjaar en een warme 
zomer zullen er veel nesten zijn. Hetzelfde 
geldt in het geval van een milde winter. 
Maar als we een nat voorjaar hebben 
zullen er opvallend minder wespen 
rondvliegen. De klimaatverandering 
bepaalt voor een zeker deel hoeveel 
wespen er in de zomer zullen zijn, maar 
het veroorzaakt zeker geen wespenplaag. 
Door het gunstige weer van dit jaar ziet 
het er naar uit dat we de komende 
maanden behoorlijk wat wespen mogen 
verwachten. Maar het kan altijd zijn dat 
een periode van hevige regenval of enkele 
stevige onweders de kolonies in de loop 
van de (na)zomer uitdunnen. 
 
2.       Een wesp is agressiever dan 
een bij 
Over het algemeen zijn wespen niet 
agressiever dan bijen. Het enige verschil is 
dat wespen, met name de Gewone en de 
Duitse wesp, op zoetstoffen afkomen. En 
die vinden ze vaak in de buurt van 
mensen. Aanvankelijk krijgen wespen hun 
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portie zoet in het nest. De werksters 
voeden de larven en mogen in ruil van een 
heerlijke zoetstof smullen. Rond eind juli 
zijn de werksterlarven volgroeid en legt de 
koningin nieuwe eitjes. Deze eitjes zullen 
de nieuwe generatie koninginnen en 
mannetjes worden. Het lekkers in het nest 
raakt op. Op dit moment trekken de 
werksters het nest uit, op zoek naar 
alternatieve bronnen voor zoetstoffen. 
Hun zoektocht eindigt pas wanneer het 
kouder en natter wordt, gewoonlijk rond 
eind oktober, begin november. 
Wilde bijen daarentegen zijn niet op zoek 
naar zoetstoffen. Ze zoemen rond planten 
en zijn enkel geïnteresseerd in nectar en 
stuifmeel. Bijen zullen mensen dan ook 
niet spontaan aanvallen, tenzij ze zich 
bedreigd voelen. Veel van onze 
bijensoorten hebben bovendien een angel 
die niet door de menselijke huid heen kan 
steken. 
 
3.       Een wespennest moet je 
meteen laten verwijderen 
Wespennesten bevinden zich vaak in de 
buurt van mensen: spouwmuren, zolders, 
daken, schuurtjes, verlaten muizennesten 
of mollengangen in de grond ... . Op een 
ideale vliegafstand van vuilnisbakken en 
terrassen, hun dagelijkse bron van 
zoetigheid. Wespen zullen vooral aanvallen 
wanneer hun nesten verstoord worden. 
Heb je een kleine tuin of zit het nest in 
een omgeving waar je vaak vertoeft, dan 
kan het een goed idee zijn om het nest te 
laten verwijderen. Heb je daarentegen een 
tuin die groot genoeg is of zit het nest op 
een plek waar je het niet kan verstoren, 
dan kan je het rustig laten zitten. Door 
enkele simpele tips (zie hieronder) te 
volgen, kan je overlast over het algemeen 
wel vermijden. Als iemand van je gezin 
allergisch is voor wespengif, dan is het 
uiteraard wel aangewezen om het nest te 
laten verwijderen. Zorg ervoor dat je zeker 
weet dat het een wespennest is (en geen 
bijen- of hommelnest).   
Voor vragen in verband met bijen-, 
hommels-, of wespennesten kan je contact 
opnemen met www.bestrijdingsservice.nl/  
  

Een wespennest ziet eruit als een papieren 
bal. De cellen zijn gevormd door vezels 
van oud of broos hout. De wespen kauwen 
het hout fijn en kleven het aan elkaar met 
speeksel. Bij bijen daarentegen worden de 
cellen, de zogenaamde ‘raten’, gevormd 
door was. Hommelnesten zijn over het 
algemeen kleiner dan wespen- en 
bijennesten en volstrekt ongevaarlijk.  

 
4.       Wespen komen op zoete 
parfums af 
Wespen worden aangetrokken door zoet 
eten en zoete drankjes, maar een zoet 
parfum is een heel ander verhaal. De 
sterke geur van een parfum is voor een 
wesp ‘natuur-vreemd’. Het brengt hem in 
de war en hij kan hierdoor fel reageren. 
Dit kan zelfs een mogelijke aanval 
uitlokken. Een sterk ruikend parfum kan je 
dus best vermijden wanneer je de natuur 
in trekt of wanneer je weet dat er veel 
wespen in de buurt zijn. 
 
5.       Wespen brengen alleen maar 
last 
Zeker, wespen kunnen behoorlijke 
lastposten zijn, maar we mogen niet 
vergeten dat ze een belangrijke rol in de 
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natuur vervullen. En dat ze ook voor 
mensen heel nuttig zijn. Om de larven in 
het nest te voeden, vangen de werksters 
vliegen en muggen. Een nest van 6.000 
wespen kan zo in één week een half 
miljoen vliegen en zo’n 130.000 muggen 
vangen. Maar wespen fungeren ook als 
een soort natuurlijke opruimingsdienst. 
Kadavers van kleine zoogdieren, amfibieën 
en vogels worden in stukjes gebeten en 
gevoederd aan de larven. 
Wespen hoeven zeker geen vijanden te 
zijn. Als we ze beter begrijpen, kunnen we 
anticiperen op hun gedrag en pijnlijke 
steken vermijden. Met enkele 
voorzorgsmaatregelen komen we al heel 
ver.  
 
Vijf tips om een wespensteek te 
vermijden 

• Naar een wesp slaan is nooit een 
goed idee. Dit zal hen het gevoel 
geven dat jij de aanval startte en 
hierdoor kunnen ze gemeen 
steken. Weglopen van een wesp 
kan je ook wel eens lelijk 
verrassen. Als je kalm blijft, druipt 
de wesp gewoonlijk zelf af. 

• Word je toch aangevallen? Probeer 
dan niet te roepen. Wespen 
kunnen zo in je mond vliegen. Een 
wespensteek in de mond- of 
keelholte is gevaarlijk. 

• Wees om die reden ook voorzichtig 
wanneer je buiten frisdrank of 
alcohol drinkt. Je hebt het vaak 
niet meteen door als er een wesp 
in je drankje is gevlogen, zeker 
niet bij blikjes. Dek je drankje altijd 
af als je buiten zit. 

• Vermijd kleding in felle kleuren en 
sterk ruikende parfums wanneer je 
in de natuur gaat wandelen. 
Wespen kunnen hier agressief op 
reageren.   

• Als je een wesp doodslaat, let dan 
extra op. Het gif van wespen bevat 
namelijk een feromoon dat andere 
wespen ook agressiever maakt. 

• Een artikel in ‘Nature Today’ toont 
dat bepaalde geuren wespen op 
afstand houden. 

 

Bron: Natuurpunt 
 
Naar een tekst van Britt 
Renckens en Jens 
D’Haeseleer 
 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

Appels of walnoten?  
Bijdrage van Wil 

 
Zelf iets plukken en lekker opeten? Dat 
kan! Via de wildplukwijzer kunt u precies 
zien waar in Nederland u fruit, 
noten, groente en 
kruiden kunt plukken. 
 
www.wildplukwijzer.nl  
 
 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Zandweggetjes en Bospaden  
Bijdrage van Wil  

 
Wandelen door bos en boerenland, maar 
dan vooral over onverharde paden: 
daarvoor zijn er Trage Tochten en 
Klompenpaden uitgezet. De routes zijn 
makkelijk te volgen dankzij de 
routebeschrijving, wandelkaart en gps-
track. 
 
www.tragetochten.nl 
www.klompenpaden.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
Wie langzaam loopt, komt verder… 
 

Schots spreekwoord 
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Even voorstellen... 
 

Wij zijn Conny en Peter Vollebregt. Conny 
is een echte Rotterdamse van geboorte. 
Peter komt uit de buurt van Leiden, maar 
woont nu al zo’n 45 jaar in Rotterdam.  
 
Sinds wij in 2017 vanuit een ander deel 
van de stad van een huis met een kleine 
tuin verhuisd zijn naar ons appartement in 
hartje Rotterdam hebben wij geen tuin 
meer. Ofschoon we zeer naar ons zin 
wonen zijn we een tuin meer gaan missen 
dan we hadden voorzien. Dus toen zich de 
mogelijkheid voordeed om een tuin te 
huren op het mooie complex aan het 
Toepad hebben wij geen moment 
geaarzeld. Wij hebben sinds half juni 2022 
Tuin 79. Met veel belangstelling hebben 
we als groentjes deelgenomen aan de ALV 
van juni. 
 
Als jullie de komende maanden langs onze 
tuin lopen, dan zullen jullie zien dat we 
daar behoorlijk aan het werk zijn. Zo 
moeten we het huis en de schuur nodig 
van buiten en binnen schilderen en 
daarvoor goed voorbewerken door 
schuren en kaal schrapen. Dat is ons 
eerste noodzakelijke project.  
 
Tegelijkertijd bedenken we wat we met de 
tuin willen. Er staan nu als enig fruit twee 
appelbomen te pronken met steeds groter 
wordende vruchten en we gaan op kleine 
schaal zeker groente, kruiden en meer 
fruit verbouwen. In de tuin zelf willen we 
meer bloemenpracht.  
 
Genoeg te doen dus de komende jaren. En 
we genieten nu al van ieder moment dat 
we op de tuin zijn.  

Inmiddels hebben we al plezierige 
contacten met andere leden van ATV 
Toepad wat zeker aan het plezier 
bijdraagt. We hopen met veel van jullie 
kennis te maken!  
 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Heermoes  
Bijdrage van Herman Gravestein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je veel heermoes in je tuin dan is de 
kans groot dat de bodem van je tuin 
verarmd is, wat betekent dat de grond 
zeer weinig of geen mineralen en 
voedingsstoffen meer bevat. Ondanks dat 
heermoes goed is voor je huid en haar, 
heeft dit onkruid ook zeker zijn nadelen. 
Heermoes neemt niet alleen licht en water 
af van andere planten, maar is ook nog 
eens giftig voor veel plantjes in je tuin. 
 
Bij heermoes is het van belang dat je zo 
vroeg mogelijk begint met bestrijden van 
dit onkruid. De wortels van deze plant 
kunnen soms wel meters diep de grond in 
gaan, waardoor het opgraven geen optie 
is als de plant zich eenmaal goed heeft 
gesetteld. Omdat heermoes op arme 
bodem groeit is het van belang om de 
grond te verbeteren en weer rijk aan 
voedingsstoffen te maken. Het continue 
afschoffelen en bemesten met kalium en 
fosfor is de oplossing om van het 
heermoes af te komen. Door de bodem 
weer gezond te maken en structureel de 
planten weg te schoffelen en weg te 
gooien, zal de plant uitgeput raken en het 
uiteindelijk opgeven. Zorg dat je je bodem 
bemest met tuinmest die kalium en fosfor 
bevat. Daarnaast is het belangrijk dat je 
de bodem verrijkt met mineralen. 
Lavameel en zeewierkalk zijn dan ook 
essentiële producten in de strijd tegen 
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heermoes. Houd wel in gedachten dat het 
bestrijden van heermoes een combinatie is 
van alle benoemde factoren, met alleen 
wat tuinmest of enkel kalk ga je de strijd 
niet winnen. 
 

Organische mestkorrels (zak á 5 kg) zijn 
voor €7,60 te koop in de tuinwinkel van 
atv toepad. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Reminder: de Sloot!  
           Bijdrage van Kitty 

 
Naast de zorg voor de tuin en het tuinhuis 
dient u als tuinlid ook zorg te dragen voor 
de helft van de sloot, grenzend aan uw 
tuin. Dat betekent schoonhouden en 
ervoor zorgen dat de sloot niet dichtgroeit 
met beplanting.  
 
Wanneer je een sloot zijn gang laat gaan 
zal het uit zichzelf uiteindelijk dichtgroeien. 
Dit wordt het natuurlijke proces van 
verlanding genoemd. Waar eerst water 
was ontstaan waterplanten. Deze sterven 
af en dalen neer op de bodem als bagger. 
Bagger wordt moeras en als je maar lang 
genoeg wacht wordt het moeras weer 
land. 
Een gezonde sloot heeft zuurstof nodig.  
Als er weinig water in de sloot staat, is de 
zuurstof snel op. De vissen, planten en 

andere levende organismen kunnen er niet 
meer leven. De kwaliteit van het water 
gaat dan snel achteruit. 
 
Dat wil niet zeggen dat je continue het 
hele jaar door planten uit de sloot moet 
verwijderen. Zeker in het voorjaar zijn 
deze juist nodig om zuurstof aan te 
maken.  

U kunt uw onderhoud uitvoeren met een 
voorkeur voor de maanden september en 
oktober en vóór november. Belangrijk 
hierbij is dat u het leven (waterplanten, 
dieren) in de sloot zoveel mogelijk ontziet. 
Dus ga niet enorm woelen, doe een deel 
van de sloot en het andere deel later. Zo 
geeft u de dieren een mogelijkheid om te 
vluchten.  

N.B: In verband met de Flora- en 
Faunawet mag u geen onderhoud 
uitvoeren van 15 maart tot 1 juni. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Gratis af te halen: 
oude kunststof compostbak  

Maten: h 95 x b 90 x d 45  
 
Laat via doeblad@toepad.nl je interesse 
weten!  Wil en Kitty Tuin 49 
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Boekenworm    
          Bijdrage van Kitty 

Titel  
Een kijkje in het insecten hotel 
Inclusief een plattegrond van het Hotel 
 
1e Druk februari 2022 
32 Pagina’s 
 
Uitgeverij: Lantaarn Publishers 
Ean: 9789463547383 
 
Samenvatting 

Insecten: je kijkt er zo overheen. En dat is 
jammer, want het leven van deze 
kwetsbare beestjes is ontzettend boeiend! 
Neem nou de boktor. Die ziet eruit als een 
stoere wijsneus. Dat komt door zijn 
superlange voelsprieten, daardoor kun je 
moeilijk bij hem in de buurt komen. En 
wat dacht je van de echte libelle, die haar 
vleugeltjes in de lucht amper beweegt - 
bijzonder toch dat ze niet naar beneden 
tuimelt? Er zijn nog meer van deze 

wonderlijke wezentjes in het insectenrijk. 
Dus waar wacht je nog op? Sla dit boek 
open, stap het insectenhotel binnen en 
leer alle gasten met hun voelsprieten en 
dekschilden kennen. De receptioniste -een 
lieveheersbeestje- kan niet wachten tot je 
er bent en zit al ongeduldig met haar pen 
op de tafel te tikken! 

Titel  
Flora in de kunst en de literatuur 
 
Auteur: Edward Lucie-Smith 
1e druk februari 2011 
368 pagina's 
 
Uitgeverij: Librero Nederland B.V. 
EAN 9789057641503 
 
Samenvatting 

Tuinen zijn weerspiegelingen van het 
paradijs: heilige plaatsen, ver weg van de 
dagelijkse drukte. Elke cultuur respecteert 
de tuin en in Flora in de kunst en literatuur 
zult u dan ook beelden van bloemen en 
tuinen uit verschillende culturen en 
tijdperken aantreffen. Met zo'n 300 
illustraties, van schilderijen van 
renaissancemeesters en Japanse 
aquarellen tot werk van hedendaagse 
kunstenaars, neemt dit boek u mee op een 
wereldreis door de tijd. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
De redactie stelt zich NIET 
aansprakelijk voor artikelen 
die door andere personen zijn ingezonden.  
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Tuinklussen in augustus 
Bijdrage van Wil  

 
Ook in augustus: tijd voor tuingeluk! Geluk 
is als een vlinder. Hoe harder je het 
najaagt, des te meer het je zal ontwijken.. 
maar richt je aandacht op andere dingen 
en het geluk strijkt zachtjes op je 
schouder neer! 
 
Deze maand is het vaak nog prachtig 
weer. Geniet ervan. Het wordt wel 
vochtiger (dauw) en dat betekent dat de 
kans op schimmels toeneemt.  
Controleer je planten dus regelmatig.  
 
Tuinieren is geen werk, maar verzorgend 
genieten. Het is ook leuk om nu zaden te 
verzamelen. Allerlei planten hebben zaad 
gevormd, die nu rijp zijn. Verzamel het, 
laat het goed drogen en bewaar het tot je 
het wilt zaaien in goed sluitbare potten of 
bussen of in, zoals de oude vaklui dat 
deden, zakjes van zuurvrij papier. Vergeet 
niet te etiketteren! 

 
Het onkruid groeit nog steeds door, 
wieden is dus noodzakelijk. 
 
Ververs elke dag het water van je vogel- 
drinkbak, zowel vogels als egels drinken 
hiervan. 
 
Geef je rozen nog een keer speciale 
rozenmest (met extra magnesium). Ze 
bloeien er nog rijker door! 
 
Coniferen planten of verplanten 
Coniferen stoppen al vrij vroeg in het jaar 
met hun groeiperiode. Het maakt daarbij 
niet uit of het om soorten met 
naaldvormig of met schubvormig blad 
gaat. Dat betekent dat ze vanaf half 
augustus heel goed kunnen worden ge- en 
verplant. Houd bij het verplanten wel 

rekening met hun wortelvorm. Er zijn 
breed en ondiep wortelende soorten, maar 
ook soorten die – naast andere wortels – 
ook een centrale penwortel vormen. Die 
typen zijn lastig te verplanten. Verplant 
een conifeer altijd met zo veel mogelijk 
grond rond de wortels (met een kluit).  
 
In deze tijd zijn er veel heerlijk geurend 
bloeiende planten, zoals de eenjarige 
Lathyrus en Lavendel. Hoe meer je van 
Lathyrus plukt, des te langer bloeit deze 
door.  

 
De nachtviool (Hesperis matronalis) is ook 
zo’n heerlijk geurende (vooral ’s avonds en 
’s nachts) avondbloeier die ook 
Damastbloem wordt genoemd. De geur 
doet aan viooltjes denken. De plant wordt 
ca. 80 cm hoog, overleeft niet te strenge 
winters en lijkt wel wat op Judaspenning. 
 
Veel zomerbloeiende planten bloeien beter 
en langer door wanneer je de uitgebloeide 
bloemen regelmatig weghaalt. Dat geldt 
vooral nu, in de nazomer, en het begin 
van de herfst. Je voorkomt namelijk 
zaadvorming waar de planten anders al 
hun energie aan gaan besteden. 
 
De eenmaal dragende aardbeiplanten (niet 
de doordragers) hebben hun oogsttijd 
gehad. Ze kunnen nu worden 
opgeschoond. Haal aangetast blad weg en 
snij jonge uitlopers af en plant de jonge 
plantjes op een nieuw veldje op. Maak 
toefjes van enkele jonge planten als die 
nog vrij klein zijn. Dat geeft straks flinke 
pollen. Potgrond of compost op de grond 
rond de geschoonde planten aanbrengen. 
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Geen gras maaien als het erg nat is 
Het maaien van nat gras geeft niet alleen 
veel troep, het is ook niet zo goed voor je 
gazon. Het effect is veel onregelmatiger 
en het gras wordt meer afgescheurd dan 
glad afgesneden. Wacht liever tot het 
weer wat droger is. 
 
Geen stikstofrijke mest meer gebruiken! 
Na augustus niet meer mesten. Geef je 
planten geen stikstofrijke mest meer. 
Stikstof bevordert de vorming van sappige 
scheuten en bladeren. En dat terwijl de 
planten nu juist moeten ‘afrijpen’. Ze 
worden dan minder ‘waterig’ en kunnen 
beter tegen koud weer. 
 
Rabarber niet meer plukken 
Mocht je rabarber in je tuin hebben, dat 
kan ook heel goed in een siertuin, dan 
moet je nu geen stelen meer plukken. De 
plant moet voor de winter voldoende 
kracht opdoen en daar heeft hij vanaf nu 
al zijn blad voor nodig. Geef rabarber nu 
ook een algemene meststof. 
 
Let op bladluizen! 
Augustus is bij uitstek de maand waarin 
bladluizen actief zijn. Dat komt o.a. door 
de zogenaamde ‘groeispurt’ die vanaf de 
langste dag (21 juni) tot ver in juli 
optreedt. De sappige scheuten die dan 
worden gevormd, zijn ideaal werkterrein 
voor de luizen. Een paar bladluizen hier en 
daar is niet erg. Die verdwijnen vaak 
vanzelf weer, maar bij grotere aantallen is 
het aan te raden om ze te bestrijden. 
Sommige soorten zijn levendbarend en 
daarbij verloopt de uitbreiding van de 
populatie razendsnel. In enkele dagen 
kunnen meerdere generaties ontstaan. 
Wegspuiten met een harde waterstraal is 
vaak al voldoende. 
 
Gazon inzaaien 
Deze maand is heel geschikt voor het 
inzaaien van een gazon. De grotere kans 
op vocht (dauw, regen) is prima voor het 
kiemen van het zaad. Het gras in een 
bestaand gazon groeit ook nog goed door. 
Geef eventueel nog speciale, stikstofarme 
mest voor het gazon. Dat bevordert een 
gezonde wortelgroei. 

Laatste keer hagen knippen 
Je kunt uiterlijk in augustus (zeker niet 
later in het jaar) nog een keer hagen 
knippen (vooral snelgroeiende soorten 
zoals liguster) om ze goed gevormd de 
winter te laten ingaan. 
Het nieuwe groen dat er nog aankomt, 
heeft nu nog voldoende tijd om af te 
harden. Later niet meer. De kans op 
bevriezing van (te) sappig groen wordt 
door knippen na augustus steeds groter. 
Snoei de haag aan de bovenzijde smaller. 
Hierdoor krijgen de onderste takken ook 
licht en wordt de haag mooier. 
Ook kun je nu nog bladverliezende hagen 
knippen. 
 
Bol- en knolgewassen inplanten 
Diverse bol- en knolgewassen kunnen al in 
augustus worden geplant. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de vele soorten 
herfstbloeiende krokussen (die zijn er 
echt) en bijv. de prachtige herfsttijloos 
(Colchicum), madonnalelies enz. 
 
Herfstkrokussen (3 meeldraden) plant je 5 
cm diep, de knollen van herfsttijloos (6 
meeldraden) plant je 10 cm diep. De 
bollen van de zuiver witte madonnalelies 
worden ook 10 cm diep geplant. Ze 
groeien het liefst in enigszins kalkrijke 
grond op een plek waar niet de hele dag 
zon op staat. 
 
Verschillende boomsoorten snoeien 
Boomsoorten zoals berk, walnoot en 
esdoorn kunnen in het voorjaar zeer 
sterke sapstromen vertonen. De vochtdruk 
in de bomen is dan hoog. Ze kunnen bij 
snoei in het voorjaar enorm gaan bloeden. 
Snoei die soorten daarom nu als dat nodig 
is. Hun sapstromen zijn nu nog minder 
sterk. Bovendien hebben ze nog tijd 
genoeg om zich van de ingreep te 
herstellen voor de winter invalt. Het is wel 
altijd goed om grote wonden van 
afgezaagde dikkere takken met 
wondbalsem/afdichtbalsem te behandelen. 

 
Bron: www.appeltern.nl 



17 

 

Even voorstellen… 
 
Mijn naam is Freya en samen met mijn 
vriend Eric, zoontje Billy en hondje Simba 
zijn wij sinds september vorig jaar 
eigenaren van huisje nummer 6.  

 
We wonen nu zo’n 4 jaar in de Kralingse 
Veer, een klein Rotterdams dorpje aan de 
andere kant van de brug. Daar genieten 
we onwijs van ons kleine huisje maar 
hebben helaas zo goed als geen tuin, dan 
is ons tuintje hier op het toepad zo in de 
zomertijd echt een uitkomst!  
 
Van binnen hebben we het huisje flink 
opgeknapt, de buitenkant staat nog op de 
planning, nu eerst even genieten. De tuin 
zelf heeft ook nog wat liefde en werk 
nodig, we willen vooral leuke hoekjes 
creëren. Denkend aan een hangmat, een 
blokhutje en natuurlijk nog wat bloemen 
her en der.   
 
Het meest geniet ik er nu van om in de 
natuur te zijn en dat kan delen en 
doorgeven aan mijn zoontje die hier de 
hele dag heerlijk kan spelen. 
 
 
 

 
 

 
 

 
Met warme groetjes, 
Freya, Eric & Billy 
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De 3-30-300 regel 
        Bijdrage van Kitty 

 

Een groene gezonde leefomgeving voor 
iedereen! In gemeenten, buurten en 
wijken. Groen en gezonde leefomgeving 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
aldus onderzoek.    
 

Wist u dat… 
 
Er een 3-30-300-regel bestaat; een 
maatstaf om het succes van het stedelijke 
landschap te meten. In het kort komt het 
op het volgende neer:  
  
Iedereen moet vanuit huis ten minste 3 
bomen kunnen zien. Van elke wijk is 30% 
van het oppervlak voorzien van bladerdak. 
En niemand mag meer dan 300 meter van 
een park of groene ruimte wonen waar je 
kunt recreëren.  
 

3 
 
3 bomen zichtbaar vanuit elk huis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste regel is dat iedereen vanuit huis 
minstens 3 bomen (van behoorlijke 
omvang) moet kunnen zien. Volgens 
onderzoek speelt zichtbaar groen een 

belangrijke rol voor de mentale 
gezondheid en het welzijn van mensen. 
 
Een ander punt met betrekking tot de  
3-30-300 regel is dat de Gemeente 
Rotterdam de stad wil voorbereiden op het 
veranderende klimaat.  
Vergroenen is noodzakelijk om een goed 
www.weerwoord.nl te hebben tegen 
extreme regenbuien, hitte en droogte.  
Bekend is dat vooral bomen goed zijn in 
het wegvangen van regenwater en het 
temperen van hittestress.  
 
De Gemeente Rotterdam wil laten 
onderzoeken welke rol stadsbomen spelen 
in het verminderen van hittestress en 
wateroverlast. Het stedelijk landschap 
laten ‘doorrekenen’ zogezegd. Waar wordt 
het beter? Waar kan het beter? 
 
Met i-Tree ECO NL kunnen de baten voor 
elke individuele boom berekend worden.  
i-Tree ECO NL is een softwaresysteem 
waarmee het effect van bomen en planten 
op de klimaat aanpassingen van een 
gemeente in beeld kan worden gebracht. 
De gemeente Rotterdam wil bekijken of zij 
draagvlak kan creëren om i-Tree ECO NL 
een plek te geven in de gemeentelijke 
organisatie. En hiermee het beleid en 
beheer van stadsbomen op de agenda 
zetten. 
 

30 

 
30% boomkroonbedekking in elke 
buurt 
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Er blijkt een verband te bestaan tussen de 
boomkroonbedekkingsgraad en 
bijvoorbeeld de koeling van de omgeving, 
een beter luchtmilieu, mentale en fysieke 
gezondheid.  
Veel ambitieuze wereldsteden hebben 
30% boomkroonpercentage als doel 
gesteld. Op wijkniveau zou 30% een 
minimum moeten zijn, en waar mogelijk 
liefst nog een hoger percentage. 
 

300 
 
300 meter vanaf het dichtstbijzijnde 
park of groene ruimte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niemand mag meer dan 300 meter van 
een park of groene ruimte wonen waar je 
kunt recreëren. Als afstand wordt vaak 
een wandeling van vijf tot tien minuten 
genoemd. Dit stimuleert het recreatief 
gebruik van groen en dat heeft op zijn 
beurt positieve invloed op zowel de 
lichamelijke als de geestelijke gezondheid. 
 
Bronnen:  
Cobra groeninzicht, hortipoint.nl,  
Stichting Steenbreek, weerwoord.nl 
 

Rotterdam wordt steeds groener  
           Bijdrage van Kitty 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rotterdamse geveltuin 

 

Rotterdamse groenvoorziening op het dak 
 

Meer vergroening binnen Rotterdam zit in 
de planning. O.a. het Hofplein gaat op de 
schop om een aangename groene 
verblijfsplek te worden in een hectische 
stad. 
 
Oftewel: meer groen (160 bomen), koel in 
de zomer, beschut in de winter, goed 
bereikbaar en voorzien van ruimte voor 
kunst en cultuur. 
Met een betere balans tussen langzaam 
verkeer en autoverkeer. Zo liggen de 
plannen er op dit moment voor. 
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Tuinklussen in september 
Bijdrage van Wil  

 
September is een van de bloemrijkste 
maanden omdat de zomerbloeiers nog 
volop hun best doen en de herfstbloeiers 
zich ook al laten zien.  

 
Veel planten beginnen zich deze maand al 
op de komende winter voor te bereiden. 
Heel geleidelijk, maar toch... 
 
Nu de planten buiten tot rust gaan komen, 
wordt het ook tijd na te gaan denken over 
grotere karweien in de tuin: een nieuw 
terras, nieuw gazon, andere bestrating, 
een schutting zetten of opknappen.  
 
Het is verstandig om open grond in je tuin 
te bedekken met een 5 à 10 cm dikke laag 
mulch (compost is daarvoor heel 
geschikt). In plaats van dat de grond 
verslechtert, wordt deze zelfs verbeterd 
doordat allerlei vezel- en voedingsstoffen 
uit de mulch in de bodem worden 
opgenomen. 

 
Je zult merken dat de mulchlaag steeds 
dunner wordt. Mulch daarom twee keer 
per jaar tussen je planten: eenmaal in het 
najaar en nog eens in het voorjaar. Mulch 
altijd op vochtige grond. Mulch gaat 

verdamping tegen en houdt dus vocht 
vast. Van onbedekte kale grond wordt de 
structuur minder goed. Weer en wind 
hebben er grote invloed op. 
 
Wat is mulchen? 
Mulchen is het bedekken van open grond 
met ander materiaal. In een bos is de laag 
afgevallen blad eigenlijk een mulchlaag.  
 
Overige tuinklussen 
Zet tweejarige planten die je eerder hebt 
gezaaid, nu op hun definitieve groeiplek. 
Het komende jaar moeten ze gaan 
bloeien. 
 
Pioenrozen nu planten of verplanten als ze 
minder goed hebben gebloeid. 
 
Je grasveld heeft nu alleen nog speciale 
najaarsmest nodig (zonder stikstof). Dat 
bevordert vooral de wortelgroei. Geef 
geen mest meer die de bladgroei 
aanjaagt. Het grasblad kan anders straks 
bevriezen.  
 
Het is ook goed om nu het gazon te 
beluchten. Prik om de 10 cm gaten in de 

grasmat, 15 cm diep. Dat kan met een 
tuinvork of greep of (veel handiger) met 
een prikroller.  Zit er veel vuil in het 
gazon, dan nu ook verticuteren. 
 
Blijf je gazon regelmatig maaien. Het gras 
groeit nog gewoon door. 
 
Je kunt nu ook je gazon in- en bijzaaien. 
 
Nieuwe scheuten van klimplanten en 
leiheesters kun je nu goed aanbinden. Doe 
dat met speciale bindmiddelen, raffia of 
tuintouw. Controleer dan meteen even de 
klimconstructies bij planten op gebreken 
en herstel ze waar nodig. Zo gaan de 
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aangebonden planten aan een stevige 
constructie de stormachtige herfst in. Zorg 
dat de scheuten niet te strak vastzitten! 
 
Door kalk te strooien verhoog je de pH 
(zuurgraad) van de grond. De grond wordt 
dan minder zuur. Met veen/turfmolm, 
zwavel of goed vergane stalmest verlaag 
je de PH. Je grond wordt dan zuurder. 
 
Van zure grond houden bijv. rododendrons 
(inclusief azalea’s), Kalmia, Pieris en 
blauwe bessen. 

 
Planten die liever wat kalk in de grond 
hebben zijn o.a.: anjers, bruidsbloemen 
(Deutzia), riddersporen (Delphinium) en 
muurbloemen (Cheiranthus). 
 
Gevoelige kuipplanten binnen zetten. 
Soorten die lichte vorst kunnen hebben, 
zoals de keukenlaurier, mogen nog een 
maandje langer buiten blijven. 
 
Hoera, het is tijd om bloembollen te 
planten! 
Het leukste is het wanneer in de tuin 
verschillende bloembollen achter elkaar 
gaan bloeien. Vanaf januari kun je dan 
maandenlang kleur in de tuin hebben 
totdat de vaste planten het overnemen.  

winterakoniet 

Maar wanneer bloeit nu welke bloembol? 
Van de meest bekende bloembollen de 
bloeiperiode op een rijtje. 
 
Gesorteerd op bloeiperiode: 
Sneeuwklokje januari/februari 
Winterakoniet januari/februari 
Krokus  februari/maart 
Lenteklokje februari/maart 
Narcis  maart/april 
Sterhyacint maart/april 
Hyacint april 
Blauwe druif april 
Kieveitsei april/mei 
Tulp  april/mei 
Zomerklokje april/mei 
Lelie-der-dalen   mei 
Boshyacint mei/juni 
Allium  mei/juni/juli 
 
Voorjaarsbloeiende bloembollen kunnen 

vanaf september tot december worden 

geplant, voordat de vorst haar intrede 

doet.  Houd voor het planten drie keer de 

hoogte van de bol aan. Een narcis van 5 

centimeter moet dus 15 centimeter diep 

worden geplant. Markeer de plek waar je 

bloembollen hebt geplant met bijvoorbeeld 

een houten stokje, dan vergeet je niet 

waar je ze hebt geplant.  

Mooi voor verwildering zijn: Anemone 

blanda, blauwe druifjes, Cyclamen, 

Fritillaria’s, Narcissen, Scilla’s en 

winterakonieten. 

Snoeien in september 
Steenvruchtbomen (perzik, abrikoos, kers, 
pruim enz.) nu (licht) snoeien, omdat de 
kans op loodglansziekte nu het laagst is. 
Het is nu ook een prima periode om sier-
planten te snoeien, die in het voorjaar 
door snoei sterk kunnen bloeden. Dat 
geldt o.a. voor berken, walnotenbomen en 
esdoorns. De sapstromen zijn in deze 
bomen nu veel minder sterk. Daardoor 
kunnen ze hun snoeiwonden beter helen. 
 
Let op in de winter: Laat het water uit 
buitenleidingen en vaste sproei-installaties 
weglopen voordat het stevig gaat vriezen. 
 
Bron: www.appeltern.nl 
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Recept Vleesspiesjes met 
gegrilde courgette en aubergine 

Bijdrage van Wil  
 
 

 
 
Spiesjes van runderfilet gedompeld in een 
yoghurt marinade met krokante 
aardappeltjes en gegrilde groenten. Fris 
en lekker! 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
 
500 g runderfilets 
150 ml yoghurt 
olijfolie 
2 teentjes knoflook 
1 el gember 
0,50 tl komijnpoeder 
0,50 tl chilipoeder 
0,50 tl gerookt paprikapoeder 
0,50 tl cayennepeper 
0,50 tl kaneelpoeder 
peper 
zout 
1 citroen 
1 aubergine 
1 courgette 
2 takjes rozemarijn 
korianderpoeder 
4 aardappelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereiding 
Snijd de rundsfilet tegen de vezelrichting 
in fijne repen. 
 

Meng in een grote kom de yoghurt met de 
gesnipperde knoflook, gember, komijn, 
chili, paprikapoeder, cayennepeper, kaneel 
en peper en zout.  
 
Rasp de citroen en pers het sap uit. Meng 
de rasp en sap met de yoghurtmarinade. 
Doe de reepjes vlees in de marinade en 
laat ten minste 1 uur maar liever langer, 
afgedekt, marineren in de koelkast. 
 
Haal de repen runderfilet uit de marinade 
en steek het als een harmonica op lange 
spiesjes. Zet terug in de koelkast. 
 
Snijd de aardappelen, zonder te schillen in 
plakjes. Blancheer ze kort in gezouten 
water, ongeveer 10 minuten.  
Laat uitlekken en bak ze krokant in wat 
olijfolie, kruid met peper en zout. 
 
Snijd de courgette en aubergine in plakjes. 
Grill ze met wat olijfolie op een grillpan of 
bbq, strooi er de koriander en rozemarijn 
over. 
 
Bak ondertussen de gemarineerde 
vleesspiesjes  in een grillpan of op de bbq. 
Serveer met de gegrilde courgette en 
aubergine en de gebakken aardappelen. 
 
Lekker voor op de tuin! 

Eet smakelijk! 



Zaterdagavond 20 augustus is er weer
BINGO

Vele prijzen!
Bingokaarten zijn op de avond tegen contant geld verkrijgbaar

Inloop 19.30 uur
Start BINGO 20.00 uur

Kantine ATV Toepad
(open tot 24.00u)

Komt Allen!
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Voor de kinderen 
 

 
 
Eerst de cijfers vanaf 1 t/m 60 met elkaar verbinden. Wat zie je? 
 
En daarna…  Kleuren maar! 
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Voor de kinderen  
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Woordzoeker Nazomerbloeiers 
Bijdrage van Wil 

 

 
 
Agapanthus  Anemoon  Aster   Bergamot Blauwbaard  
Bloedgras  Buddleja  Callicarpa  Canna  Chrysant 
Cimicifuga  Clematis  Crocosmia  Cyclamen Dahlia  
Diamantgras  Dropplant  Duifkruid  Flox  Fuchsia 
Geranium  Goudsbloem  Hartgespan  Hebe  Helenium 
Herfsttijloos  Hibiscus  Hortensia  Hosta 
Kardinaalsmuts Kattensnor   Lampionplant  Leliegras Leverkruid 
Lobelia   Loodkruid  Monnikskap  Paddelelie Persicaria 
Prikneus  Rudbeckia  Salvia   Sedum  Solidago 
Stokroos  Tricyrtis  Trompetkruid  Verbena 
Vrouwenmantel Zilverkaars  Zinnia   Zonnebloem Zonnehoed 
 
Welke 3 van de bovengenoemde nazomerbloeiers staan niet in deze woordzoeker?  
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Van die mensen  
Bijdrage Rob van Katwijk 

 

 

 

Tekening “van die mensen” / Rob van 
Katwijk 
 
Rob van Katwijk legt in zijn serie snelle 
tekeningen “van die mensen” situaties 
vast die hij tegenkomt.  
Meestal situaties die een lach 
opleveren, heel soms wordt er een 
(vaak herkenbare) kleine ergernis 
uitgebeeld (bijvoorbeeld mensen die in 
de supermarkt tegen hun kind 
schreeuwen dat die niet zo moet 
schreeuwen).  
 
Disclaimer: iedere overeenkomst met 
bestaande personen berust op toeval. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

Advies van een boom  
          Bijdrage van Kitty 

 
Laat af en toe een frisse wind door je bol 
waaien. 
Sta stevig en rechtop. 

Laat je niet kaal plukken,  
groei en bloei je hele leven. 

Laat los wat je niet meer nodig hebt. 
Drink veel water. 
 
Vergeet niet waar je wortels “roots” 
liggen. 
Wees buigzaam, maar laat je niet breken. 
 
Wees tevreden met 
je natuurlijke 
schoonheid. 
 
Haal je voedsel 
zoveel mogelijk vers 
uit de natuur, daar 
pluk je de vruchten 
van. 
 
Je takken kunnen 
ver reiken als je 
wortels diep 
verankerd zijn. 
 
Biedt een schuilplaats voor hen die het 
nodig hebben. 
Geniet van het uitzicht! 

   Bron: Spirituele winkel 

 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

 
Oplossing Woordzoeker Juni 2022  
 
De volgende 3 zomerbloeiers stonden niet 
in de woordzoeker: 
 
Anemoom  
Klaproos  
 
Pimpernel  

 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 



 


