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Stukje van de voorzitter 
21 juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste medetuinders 
 
Voor u ligt alweer het derde (en het 
laatste) nummer van 2016 van ons 
Doeblad. Hierin vindt u belangrijke 
informatie over de toekomst van het 
beheer van de volkstuinen in Rotterdam. 
En ik zal u bijpraten over de 
ontwikkelingen met de Rotterdamse Bond 
van Volkstuinders (RBvV), de positie van 
Stadsontwikkeling (SO) in het beheer en 
onderhoud, de stand van zaken met 
betrekking tot het Algemeen Verbond 
Volkstuinen Nederland (AVVN) en de 
mening van het bestuur van ATV Toepad. 
Dat is heel wat, maar ook heel belangrijk 
voor u als eigenaar van een volkstuin in 
Rotterdam. Om het een en ander ook nog 
eens mondeling met u te bespreken zal 
het bestuur een informatiemiddag 
organiseren in onze kantine, waarop wij u 
de situatie ook mondeling kunnen 
uitleggen en waarop u uw vragen aan ons 
kunt stellen. De informatiemiddag is 
gepland op zaterdagmiddag 10 september 
2016 van 15.00-17.00 uur). Elders in dit 
Doeblad vindt u de officiële aankondiging!  
Maar allereerst de toekomst van de RBvV 
en hoe het allemaal zo gelopen is. Zoals u 
weet is de RBvV sedert vele jaren onze 
tussenpersoon met de Gemeente 
Rotterdam. De RBvV int de grondhuur van 
alle Rotterdamse tuincomplexen, zorgt 
voor de coördinatie van groot onderhoud 
(deze twee taken worden het Beheer 
genoemd). Daarnaast behartigt de RBvV 
de belangen van de volkstuinders van 
Rotterdam. Met name door de Beheertaak 
van de RBvV was iedereen, die een 
volkstuin in Rotterdam huurt, verplicht lid 
van de RBvV. Eind 2014 is, na jaren van 
gesteggel, tijdens een algemene 

ledenvergadering (ALV) van de RBvV, 
besloten deze beheertaak terug te geven 
aan de gemeente Rotterdam (SO). SO is 
vanaf 2015 bezig een nieuwe beheerder te 
zoeken om deze beheertaak op zich te 
nemen. De AVVN is op dit moment nog 
steeds de gedoodverfde kandidaat. De 
AVVN is nu bezig te inventariseren wat de 
staat van onderhoud van alle 
tuincomplexen van Rotterdam is. Zij gaat 
bij ieder complex op bezoek. Het verslag 
van dit bezoek aan ons complex vindt u 
elders in dit Doeblad (geschreven door 
onze complexbeheerder Jacob van der 
Vorm). Doordat de RBvV de beheertaak 
niet meer gaat uitvoeren komt ook het 
verplichte lidmaatschap te vervallen. 
Echter, dit gaat niet vanzelf.  
 
U moet, indien u 
dat wenst, 
schriftelijk bij de 
RBvV uw 
lidmaatschap 
opzeggen. De 
opzegging moet 
(schriftelijk) 
uiterlijk 1 oktober in het bezit zijn van de 
RBvV (zie hiervoor de Statuten van de 
RBvV, artikel 9, lid 3). Uw lidmaatschap 
van de RBvV werd altijd automatisch via 
uw jaarrekening van ATV Toepad betaald. 
Vanaf 1 januari 2017 vervalt dit bedrag op 
uw jaarrekening en zult u, indien u uw 
lidmaatschap van de RBvV niet opzegt, de 
rekening voor dit lidmaatschap persoonlijk 
op uw huisadres ontvangen. U bent 
uiteraard geheel vrij in uw besluit om lid te 
blijven van de RBvV, die zich als 
belangenvereniging zal inzetten voor alle 
(volks-)tuinders van Rotterdam. Hierover 
ontvangt u vier keer per jaar de 
Nieuwsbrief (die ook altijd op onze website 
geplaatst wordt) en soms een persoonlijke 
brief van de voorzitter van de RBvV, 
Yvonne Claassen- Thiers. Omdat de 
huidige RBvV gaat veranderen, immers 
verliest zij een groot deel van haar 
takenpakket, heeft een aantal 
tuinverenigingen erop aangedrongen dat 
de huidige RBvV zichzelf opheft en direct 
verder gaat als een nieuwe Bond (naam 
kan dan veranderd worden in Rotterdamse 
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Belangen Bond voor/van Tuinders), die 
zich alleen richt op de (persoonlijke) 
belangen van haar leden. De oude RBvV 
moet haar statuten en reglementen 
aanpassen (vanwege haar veranderde 
takenpakket). Dit houdt in dat elk 
tuincomplex ook haar statuten en 
reglement moet aanpassen (deze zijn 
namelijk aan elkaar gekoppeld). Wij zullen 
als bestuur hiervoor samenwerken met 
onze Tuinkring Kralingen Crooswijk-RO. In 
een bijzondere ALV op 25 juni 2016 is de 
motie tot het opheffen van de oude RBvV 
en het oprichten van een nieuwe bond 
weggestemd. Maar dit verandert niets aan 
het feit dat de RBvV haar statuten en 
reglement moet veranderen/vernieuwen 
omdat zij vanaf 1 januari 2017 niet meer 
de RBvV is, zoals daarvoor. Hoe zij haar 
taak als belangenvereniging gaat invullen 
is nog niet duidelijk. Ook is het niet 
duidelijk hoe de leden van de nieuwe 
belangenbond zich vertegenwoordigen bij 
een ledenvergadering. Gedacht wordt om 
de leden per regio (op basis van postcode) 
in te delen. Er zullen dan ongeveer 7 
regio’s komen. Per regio zullen dan 
(afhankelijk van het aantal leden per 
regio) afgevaardigden gekozen worden 
voor de ALV. Dit houdt in dat een lid tot 
een regio kan behoren, waar niet zijn/haar 
(volks-)tuin ligt. De nieuwe bond richt zich 
alleen op het belang van het individuele 
lid. Hoe zit het dan met de organisatie die 
het beheer op zich neemt? We hopen 
allemaal dat de AVVN dit op zich neemt. 
We kunnen als volkstuincomplex 
(vrijwillig) lid worden van de AVVN. Dat 
biedt voor het bestuur zekerheid van steun 
op bestuurszaken, rechtelijke bijstand, 
enzovoorts. Individuele leden kunnen, 
indien gewenst, lid worden van de 
belangenpoot van de AVVN. Deze 
beslissingen kunnen pas genomen worden 
als de AVVN ook daadwerkelijk de 
beheertaak op zich gaat nemen. Het 
besluit hierover zal ergens in 2017 
genomen worden. Inmiddels is er 
afgesproken dat het (groot) onderhoud 
van de tuincomplexen in 2017 nog door 
SO verricht wordt. ATV Toepad heeft in 
juli 2016 bezoek gehad van de coördinator 
van SO (Mevrouw Nancy van Tright). Van 

dit bezoek vindt u elders in dit Doeblad 
eveneens het verslag van onze 
complexbeheerder.  
De RBvV heeft inmiddels aan SO 
toegezegd dat, tot het moment van start 
van de nieuwe beheerder, zij (de RBvV 
dus) haar beheertaak nog uit zal voeren. 
De gemeente Rotterdam heeft op 29 juni 
2016 alle tuincomplexen schriftelijk op de 
hoogte gebracht van de stand van zaken 
met betrekking tot de ontwikkeling 
omtrent het toekomstig beheer van de 
volkstuinen. Deze brief staat ook op onze 
website. Wat is op dit moment het 
standpunt van uw bestuur?  
 
Dat is, net 
als voor u, 
een lastige 
zaak. Met 
name door 
de nog 
steeds 
heersende 
onzekerheid 
van de nieuwe beheerder. Ook weten wij 
niet wat de financiële consequenties zijn, 
noch voor u noch voor de vereniging. 
Vooralsnog staan wij positief tegenover 
een lidmaatschap van de AVVN. Mochten 
we hiertoe besluiten, dan moeten we dit 
eerst aan onze ALV voorleggen. Wel of 
niet lid blijven van de RBvV of lid worden 
van de belangenvereniging van de AVVN is 
een besluit dat ieder voor zich moet 
nemen. Ook hier kan het financiële aspect 
een rol spelen. Daarnaast wordt het 
definiëren en invullen door de RBvV van 
“belangen” waarschijnlijk een cruciaal punt 
voor velen om wel of niet lid te blijven. 
Hopelijk worden een aantal zaken binnen 
afzienbare tijd duidelijker en kunnen we u 
op 10 september verder informeren.  
Tot zover, geniet voorlopig nog van een 
mooie zomer!    
 
Hartelijke groet 
Iza van Riemsdijk, voorzitter 
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Hallo beste tuinleden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste twee bingo avonden zitten er 
weer op.  
Het was gezellig om alle bekende 
gezichten weer te zien en dat iedereen er 
zin in had.  
Mede door de zeer slechte en vooral natte 
maand juni en de warme tropische tweede 
bingo avond hadden we geen volle zaal, 
wat meer te wijten was aan mensen van 
buitenaf en niet onze tuinleden.  
Wel kregen we 3 nieuwe leden op onze 
bingo avond van tuin 63 wij hopen dat u 
het naar uw zin heeft gehad.  
Het weer van die avond was lekker zwoel 
wat eropuit draaide dat er nog veel 
mensen bleven na borrelen en we veel 
gelachen hebben.  
De kantine ging pas om kwart over twee 
dicht.  
 
Tot ziens allemaal en wij zien jullie graag 
op 20 augustus op onze laatste bingo van 
het seizoen.  
 
Hans, Bertus en Ria.   
 

 
DE TUINEN NO. 3 EN 52, VOLGT OOK 
53? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als bouw- en taxatiecommissie hebben we 
de behoefte om te reageren op het 

informatieve artikel in ons laatste 
Algemeen Doeblad,  “Dat is ook een 
manier……….”  bijdrage geschreven door 
Bert.  
Wanneer je op ons complex een tuinhuisje 
wil kopen, dan doe je dat op een aantal 
persoonlijke wensen: de locatie, de soort 
tuin en het huisje. Je weet natuurlijk, dat 
als je een bestaand huisje wil kopen, dat 
je geen nieuw huisje koopt. 
De locatie waar je wil zitten is natuurlijk 
de meest eenvoudige keuze. Die moet 
naar je zin zijn en daar kan je na aankoop 
ook niets meer aan veranderen.  
De tuin, vele tuinen die te koop komen, 
hebben achterstallig onderhoud. Maar die 
kan altijd worden ingericht zoals je het zelf 
graag wil hebben. Planten, bomen, 
bestratingen, schuurtje, broeikas, etc. 
worden geteld en hiervoor een prijs 
vastgesteld. 

De huisjes, ja die zijn ouder dan 40 jaar, 
wanneer deze niet vernieuwd zijn dan 
hebben deze allemaal dezelfde uitstraling. 
Alleen de kleur, die vroeger ook aan regels 
moest voldoen, die verschilt nu zo hier en 
daar. Ook de afmeting varieert van 16 tot 
28 m2. 
Maar wat koop je dan voor huisje qua prijs 
en hoe is de staat van onderhoud. Is de 
indeling zodanig dat het naar de zin is en 
moet er veel aan gebeuren om het zo te 
krijgen. Of is het slooprijp? Dat is 
inderdaad met een aantal huisjes zo 
gebeurd. Maar dat was niet zo met de 
huisjes die in het artikel van Bert worden 
genoemd! Ja, er moest wel het nodige aan 
gebeuren. 
De Bouw- en taxatie-commissie tracht een 
zodanige prijs te bepalen dat deze recht 
doet aan hetgeen je ervoor krijgt. Op basis 



6 

 

van afmeting wordt een basisprijs 
vastgesteld en vervolgens een 
afschrijvingspercentage hierop in 
mindering gebracht.  
Deze waardevermindering wordt bepaald 
door staat van onderhoud en de 
belangrijkste reparaties die moeten 
worden uitgevoerd. Soms moeten we van 
deze vastgestelde reparaties een 
inschatting maken. Om namelijk precies 
vast te kunnen stellen wat er moet 
gebeuren, zou er in sommige gevallen 
gesloopt moeten worden. Dat is natuurlijk 
niet te doen en voor ons niet mogelijk. 
Dus moet de commissie een inschatting 
maken wat “onze” veronderstelling is. Dit 
is eveneens vastgelegd in het 
taxatierapport. 
Bij huisje 52 was aangegeven dat de 
borstwering en aansluitende hoeken van 
het huisje aan de slootzijde slecht was. De 
bouw- en taxatiecommissie is dan ook van 
mening dat wanneer deze reparatie was 
uitgevoerd, het huisje nog jaren mee had 
gekund. 
Maar de koper had waarschijnlijk reeds 
vervangende plannen na de aankoop op 
23-01- ’16. Want op 21-03-’16 werd een 
bouwvergunning aangevraagd voor het 
nieuwe huisje, waarvan de goedkeuring op 
12-05-’16 is binnen gekomen. Daarna is 
direct begonnen met de gedeeltelijke 
sloop van de door ons vastgestelde slechte 
achterzijde van het huisje. Enige tijd later 
vond algehele sloop van het huisje plaats 
om te kunnen starten met de bouw van 
het nieuwe huisje.  
Met de wijze van slopen, eerst de 
buitenwanden en de dakbedekking, bleef 
een casco staan van stijl- en regelwerk en 
binnen beplating. Dit bleef allemaal keurig 
staan en stortte niet in elkaar! 
Dus met de suggestie die mogelijk gewekt 
zou kunnen zijn, dat de Vereniging de 
koper een slooprijp huisje heeft verkocht, 
daar zijn wij het dus op basis van 
bovenstaande toelichting volledig mee 
oneens. Er zijn op het complex veel 
slechtere huisjes verkocht.  
Deze huisjes zijn nog steeds, na de 
benodigde uitgevoerde reparaties, in 
gebruik van de koper. Deze huisjes zijn 
natuurlijk minder dan een nieuw huisje, 

maar kunnen nog jaren mee voordat ze 
echt gesloopt moeten worden.  
 
Namens de leden van de Bouw- en 
Taxatiecommissie, 
Jan Baijens 
 

Beschermde Plant  
Bijdrage van Kitty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weideklokje 

 
Het weideklokje (Campanula patula) is een 
vaste plant uit klokjesfamilie 
(Campanulaceae). De plant wordt in 
Nederland wettelijk beschermd en staat 
ook op de Nederlandse Rode lijst van 
planten als zeer zeldzaam en sterk 
afgenomen. Het zaad van het weideklokje 
kan in graszaad zitten en zo mee 
uitgezaaid worden bij de herinzaaiing van 
weiland.  
De plant wordt 30 tot 60 cm hoog en heeft 
een dunne wortel. De bladeren staan vlak. 
Het weideklokje bloeit in Nederland in mei 
tot juli met blauw-lila, soms witte 
bloemen. 
Het weideklokje komt voor op vochtige, 
voedselrijke gronden in hooilanden en 
uiterwaarden. 
 

Spreuk 
 
Geen twee tuinen zijn hetzelfde. Geen 
twee dagen zijn hetzelfde in één tuin.  
 

Hugh Johnson 
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PRIJSLIJST PER 1 APRIL 2016 
 

Gasfles per fles voor leden €   23,00 

Gasfles per fles voor derden € 25,50 

Zand platte wagen - 500 liter   €   15,50 

Zand kruiwagen – 80 liter   € 2,60 

Tuin-/opvulgrond platte wagen - 500 liter   € 16,00 

Tuin-/opvulgrond kruiwagen– 80 liter   € 2,70 

Potgrond per zak – 40 ltr € 2,90 

Tuinaarde per zak – 40 ltr € 1,80 

Tuinaarde per 4 zakken € 6,50 

Turfmolmbaal/ geperst per zak - 150 ltr € 9,50 

Turfstrooisel 40 ltr per zak - 40 ltr € 3,60 

Koemest korrels per zak - 5 kg € 4,50 

Kalkkorrels per zak - 5 kg € 3,30 

Organische mestkorrels per zak - 5 kg € 7,40 

 

Gebruik tractor  

• Om materialen aangekocht in de tuinwinkel, zoals zand, aarde, etc. met de 
aanhanger op het complex te vervoeren, kan gebruik worden gemaakt van de tractor. 

• De ritprijs bedraagt € 1,50 bovenop de prijs van de aangekochte materialen  
• 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.   
 

• Om eigen aangevoerde materialen op het complex te laten vervoeren kan eveneens 
gebruik worden gemaakt van de tractor. De ritprijs bedraagt dan € 2,50 

 
 

\\ Laatste aanpassing:  27 februari 2016 
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Ingezonden stuk 
 

Verbazing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de parkeerplaats had ik richting huis 
een gesprek met onze secretaris, ook zij 
ging op huis aan. Het was heel 
geanimeerd en informatief. Bij het op de 
fiets stappen schoot mij nog iets te 
binnen. Mijn roep was: “Het schiet niet op 
met een bruikbaar Wifi signaal over het 
hele complex”. En toen kwam de uitspraak 
wat mijn bovengenoemde verbazing 
opwekte: “Dat zal voorlopig ook niet 
gebeuren”. En ik dacht dat is een 
uitspraak noem het gedachtengang van de 
bestuurstafel, zo denken zij erover, om 
dan toch maar in wij en zij te praten. 
We hebben natuurlijk een bestuur die 
weinig constant in het seizoen op de 
locatie is, een enkele uitgezonderd, dus zij 
hebben totaal geen belang hierbij om hier 
echt op in te gaan. Totale onwil. 
 
Nu was ik als lid aanwezig op de ALV jl. 
voorjaar, waar zoals gebruikelijk en 
verplicht de jaarcijfers getoond werden.  
Heeft u de cijfers gezien? Een zeer gunstig 
beeld gaf het. Een toelichting van de 
penningmeester was dat we 2015 € 9000,-
bijgeboekt hadden, ongeveer het juiste 
weet ik er niet meer van, dit afgezet tegen 
de gunstige financiële positie, en het besef 
dat het 2016 is. Waar om blijft deze onwil 
instant? Om u toch maar een vergelijking 
te geven. We hebben nu stroom 220V 
overal, dat is niet uit zichzelf gegaan. Ook 
dat hebben we als leden afgedwongen bij 
het toenmalige bestuur, zij deden alles om 
het te torpederen. 

Dus beste leden anno 2016 behoort er in 
een stad als Rotterdam geen enclave te 
zijn, te weten Atv Toepad, waar de leden 
burgers geen gemakkelijk toegankelijk Wifi 
signaal kunnen ontvangen. 
 

A. Braber tuin 71 
 
…… En wat nog meer? Wat overkomt mij? 
Bertus zijn huisje is gesloopt en een mooi 
bouwwerk voor teruggekomen. Tijdens het 
verloop van het bouwproces mocht ik van 
de bouwer het pallethout hebben. Waren 
lange delen, kon ik mooi windveren van 
maken voor mijn dochter haar huisje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het moest wel spijkervrij gemaakt worden. 
Daar begon ik op woensdagavond 8 juni 
aan en legde het hout bij het grijze 
bankje. U voelt het al, inderdaad op 9 juni 
was het verdwenen. 
 
Wat mij ook overkwam. In het vroege 
voorjaar was er iemand, ja alweer ik, weet 
niet meer wie, hij had veel last van 
mollen! Toevallig had ik net een middel, 
verpakt in een plastic pot gekocht. Ik zeg: 
“Neem dit geheel mee dan zie ik het wel 
terug”. Het moet nog terugkomen of is 
onderweg. 
 

A. Braber tuin 71 
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Attentie: Tijdelijke stroomonderbreking     Bijdrage van Bestuur 
 
Via de elektriciteits- en  gasmeter in de meterkasten op ons terrein zijn wij 
aangesloten op het energienetwerk van STEDIN.  Als regionale netbeheerder zorgt 
STEDIN voor veilig en betrouwbaar transport van energie naar en van ons tuin-
complex. 
 
In verband met het vervangen van de huidige elektriciteit- en gasmeters door zgn. 
"slimme" meters zullen er werkzaamheden plaatsvinden op: 
 

- dinsdag 16 augustus 2016 tussen 08.00 - 10.00 uur. 

 

Hierbij zal het noodzakelijk zijn om de energielevering korte tijd te onderbreken. Dit 
heeft dus ook gevolgen voor onze tuinleden (denk aan uw koelkast en vriezer, 
pompinstallatie van uw vijver, klokken, etc.).  
 
Wij raden u aan om tijdig maatregelen te nemen zodat schade wordt voorkomen. 
STEDIN en het bestuur van ATV Toepad zal op geen enkele wijze aansprakelijkheid 
van schade door bovenstaande werkzaamheden op zich nemen. 

 

Informatie: 
 

Voor meer informatie over de slimme meter 
verwijzen wij u graag naar 
www.stedin.net/slimmemeter 

 

 

 

 

 

 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Verslag van de besprekingen met 
AVVN en Dienst Onderhoud 

Buitenruimte (OBU) 

 
Bijdrage van Bestuur 

 
In de afgelopen maand heeft het bestuur 
overleg gehad met een aantal partijen die 
met het (groot) onderhoud van het 
volkstuincomplex te maken heeft of gaat 
hebben. 

 
 
 
 

Allereerst kregen we het verzoek van de 
AVVN (Algemene Vereniging van 
Volkstuinders Nederland) om bij ons op 
het complex te mogen kijken en met ons 
bestuur te praten over de gang van zaken 
m.b.t. het huidige beheer. Na onze 
positieve instemming verscheen op 
donderdag 16 juni jl een delegatie van 4 
personen van de AVVN om met ons van 
gedachten te wisselen over een eventuele 
rol van de AVVN als “beheerder” van de 
tuincomplexen in Rotterdam. Met name 
waren er vragen over: bezettingsgraad, 
huur-inningsproblemen, 
handhavingsperikelen m.b.t. 
ongeoorloofde bouwwerken, 
overschrijding van bouweisen, etc.. 
Na het overleg maakten we met de 
gedelegeerden een rondje over ons 
complex om de knelpunten in het 
onderhoud van ons complex aan te wijzen. 
Hier gaat het met name over: slechte 
stukken beschoeiing, wortelopdruk en/of 
scheuren in het asfalt, verstopte 
straatkolken en slechte stukken bestrating. 
Van al deze zaken heeft de AVVN 
aantekeningen gemaakt zodat zij dit met 
de gemeente Rotterdam op kunnen 
nemen. De reden om bij ATV Toepad 
langs te komen (we werden als een 
“proef-complex” gezien om de definitieve 
inventarisatielijst op te kunnen stellen) 
was omdat wij in vergelijking met de 

andere tuinverenigingen weinig problemen 
kennen. 
De AVVN heeft de opmerkingen uit ons 
gesprek meegenomen in het opstellen van 
een definitieve inventarisatielijst die 
inmiddels bij alle tuincomplexen in 
Rotterdam zijn ontvangen. Het doel van 
deze inventarisatielijsten is om een 
compleet beeld te krijgen van eventuele 
achterstallige onderhoudswerkzaamheden 
zodat de AVVN niet een “kat in de zak” 
krijgt overhandigd bij het aanvaarden van 
de beheertaken. Het kan zijn dat de 
gemeente Rotterdam het nog openstaande 
achterstallige onderhoud in eigen beheer 
wegwerkt of dat aan het AVVN een bedrag 
wordt toegekend om dit achterstallige 
onderhoud te gaan uitvoeren. 
In aansluiting op het overleg met de AVVN 
hebben wij zelf een gesprek aangevraagd 
met de nieuwe contactpersoon van de 
dienst OBu van de gemeente Rotterdam. 
OBu voert namens de gemeente het 
onderhoud op o.a. de volkstuincomplexen 
uit en sedert 3 jaar hebben we als bestuur 
een prettig verlopende samenwerking. De 
nieuwe contactpersoon, mevr. Nancy van 
Trigt, kwam op dinsdag 5 juli j.l langs en 
na een korte kennismaking maakten we 
samen met haar een rondje over het 
complex. Hierbij kwamen dus o.a. de 
punten aan de orde die we eerder al met 
de AVVN hadden geconstateerd. Voor een 
aantal zaken zijn inmiddels afspraken 
gemaakt:  
- In de bestrating van het 
voorterrein/parkeerterrein ontstaan zgn. 
“sinkholes” (gaten onder de bestrating 
door bijv. uitspoeling van zand als gevolg 
van bijv. gaten in de riolering)  
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� de gemeente gaat de gaten z.s.m. 
herstellen en zoeken naar het 
onderliggende probleem om dit daarna 
proberen op te lossen.  
- De watermeterput (hoofdmeter) is 
in slechte staat i.v.m. de druk van 
boomwortels (die de zijwand van de put 

heeft ontwricht) � Voor de boom is een 
kapvergunning aangevraagd en zodra de 
boom in het najaar gekapt is zal de 
putwand worden hersteld (nieuw 
metselwerk). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Er zijn enkele straatkolken die niet 
meer goed afvoeren. Reden hiervan is dat 
er waarschijnlijk boomwortels in de 

afvoerbuizen aanwezig zijn � omdat de 
herbestrating van het voorterrein voorlopig 
nog niet op de planning staat gaat de 
gemeente proberen om dit op de planning 
naar voren te schuiven zodat zowel de 
riolering als de bestratings-problemen 
kunnen worden opgelost. 

 
Verder kon Nancy ons melden: 
Namens Obu komt er sinds kort ook 
enkele malen per jaar een hoveniersgroep 
die de perken rondom de kantine schoffelt 
en de begroeiing langs het pad aan de 
sloot tussen tuin 24 en 80 snoeit.  
 
In het voor- en najaar zal de bomenploeg 
weer in de openbare plantsoenen komen 
snoeien en zagen. 

 
Inmiddels is er door/namens de gemeente 
Rotterdam een nieuwe versie van het 
Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) 
opgesteld. Hierin is te zien dat voor ons 
complex bijv. de vervanging van de 
riolering medio 2025 is ingepland. Omdat 
dit een ingrijpende operatie zal zijn (de 
hoofdrioleringsbuizen liggen voor het 
grootste gedeelte in de tuinen, ca. 1 meter 
vanaf het pad). Hier moet dus met de 
uitvoerende instanties  grondig voorwerk 
worden verricht en zal er moeten worden 
gekeken of gelijktijdig 
vervangingswerkzaamheden aan het 
elektriciteits- en waterleidingnet kunnen 
worden verricht. Het lijkt nog ver weg 
maar zoals iedereen merkt vliegt de tijd 
voorbij. Ook met het oog op deze 
werkzaamheden is al geruime tijd geleden 
op de begroting begonnen met het 
opbouwen van een reserve voor 
werkzaamheden aan het leidingnet (het 
zgn. “leidingfonds”). 
 
Zo ziet u dat er achter de schermen 
genoeg gebeurt ook al is niet altijd direct 
resultaat te bespeuren. Vaak is dit helaas 
toch te wijten aan gebrek aan budget 
en/of mankracht. 
 

Elfje  
Elf woorden in vijf regels  

 
Regenboog 
veel kleuren 
maken het gezellig 
rood oranje geel enz 
Zon. 
 



12 

Groene uitjes    

    
Augustus – September en verder 2016 

Bijdrage van Wil   

 
Zaterdag 6 en zondag 7 augustus 
2016 Uit je eigen Stadsmarkt 
Op de Uit Je Eigen Stadsmarkt vind je 
heerlijke verse producten van ons land en 
uit de regio. Je hoeft het nog net niet zelf 
te oogsten! Van 10:00 tot 16:30 uur 
Marconistraat 39 
 
Iedere vrijdag Kruidenmiddag in de 
Botanische tuin Afrikaanderwijk 
1 plant krijgt steeds de volle aandacht: 
met veel informatie, een lekkere drank en 
versnapering gebaseerd op de plant en 
ook iets maken. Dat kan een zalf, een 
tinctuur of wat anders zijn. Het 
programma is onder voorbehoud:  
5 augustus: Anijs, 12 augustus: Valeriaan, 
19 augustus: Smeerwortel, 26 augustus: 
Wilg, 2 september: Guldenroede, 9 
september: Hysop, 16 september: 
koriander, 23 september: Citroen 
Vooraf opgeven via: 
http://botanischetuinafrikaanderwijk.nl 
Kosten 4 euro R’dampas 3 euro. 
Adres: Afrikaanderplein 37 A, Rotterdam 
De tuin bevindt zich in het park.  
 
Woensdag 10 augustus 2016 Eerste 
'Aanschuifdiner Uit Je Eigen Stad'  

Eten van en op een van de akkers. Met z'n 
allen aan één lange tafel. De chef bereidt 
voor ieder wat wils: vlees, vis en 
groentegerechten zullen in schalen op 
tafel gezet worden, genoeg voor iedereen. 

Samen met flessen wijn, bier, sap en 
water om de dorst te lessen. De maaltijd 
sluit natuurlijk af met desserts, koffie en 
thee op tafel. Van 18:00 - 20:30 uur. 
Kosten: voor €25 p.p. eet en drink je mee. 
Reserveren! Locatie: Marconistraat 39 
 
Zaterdag 20 augustus 2016 
Boekenmarkt Centrale bibliotheek 
Op zoek naar een tuinboek voor een 
goede prijs? Wellicht vind je die hier! 
Van 10.00 tot 17.00 uur, Hoogstraat 110 
 
Zaterdag 27 augustus 2016 
Vleermuisexcursie Schiebroek 

 
Een vleermuisexcursie in Rotterdam – 
Schiebroek in het kader van de landelijke 
Nacht van de Vleermuis. Geïnteresseerden 
kunnen zich om 21.00 uur verzamelen 
bij het RandstadRailstation Meijersplein in 
Rotterdam – Schiebroek. Deelname is 
gratis, kleine bijdrage is welkom. De 
excursie duurt ongeveer tot 23.00 uur en 
er zal een flink stuk van de parken in 
Schiebroek bezocht worden. Trek daarom 
goede schoenen aan. Bij heel slecht weer 
zoals langdurige regenval gaat de excursie 
niet door. Informatie vooraf kunt u krijgen 
bij: Petertje.vleermuis@gmail.com 
 
Woensdag 7 september 2016 
Excursie in het Ommoordse Veld 
Tijdens de Rotterdamse Parkenmaand is 
er een excursie over natuurbeheer en 
ecologisch onderhoud in het Ommoordse 
Veld, het enige overgebleven 
veenweidegebied binnen de stadsgrenzen 
van Rotterdam. De gids van de avond is 
Jino Huiberts van Stadsbeheer. 
Startlocatie: Parkeerplaats van 
kinderboerderij De Blijde Wei aan de 
President Wilsonweg bij De Kip. Contact: 
010-2201060 of 
ommoordseveld@upcmail.nl Tijd: 19.00 – 
21.00 uur 
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Zaterdagen 10 en 17 september 2016 
Open dag bij de imkers van het 
Bijenpark 
 
De imkers zijn aanwezig en vertellen je 
alles wat je wilt weten over het bijenvolk , 
waaronder levenscyclus, samenstelling , 
zwermen etc. 
alsook over het 
imkeren zelf. Er 
is een verkoop 
van honing en 
als je durft mag 
je misschien 
meekijken in een bijenkast. Tijd: 10.00 - 
16.00 uur Locatie: Maeterlinckweg 81, 
Naast Kinderboerderij De Kooij 
 
Zondag 11 september 2016 
Roofvogeldag 
Traditionele themadag op de Boshoek. De 
valkenier Ruben v Maaren geeft uitleg 
over het leefgebied en manier van jagen 
van de verschillende vogels. Ook is 
Gijsbert Kortekaas aanwezig en zal je 
meenemen in de mooie wereld van de 
vogelspinnen. Gijsbert Kortekaas is al 
jaren actief en kan van alles vertellen over 
het leefgebied van de vogelspin. Voor de 
kinderen worden weer allerlei activiteiten 
georganiseerd waarbij het uilenballen 
pluizen natuurlijk niet mag ontbreken. 
Tijd: 11.00 – 16.00 uur. Locatie: De 
Boshoek, Bospad 3, Schiedam. Gratis. 
  
Vrijdag 23 september 2016 
Wandeling naar park Schoonoord en 
de Willemstuin 
Rotterdam wordt steeds groener! Een 
groene wandeling samen met Wilma 
Kruger van het wijkpark Het Oude Westen 
naar de Willemstuin en tuin Schoonoord. 
De start is in het wijkpark Het Oude 
Westen aan de Kruiskade. Een wandeling 
waar u volop uitleg krijgt over Park 
Schoonoord. De wandeling is gratis voor 
vrijwilligers van het wijkpark en de 
centrumwijktuinen en anderen betalen 2 
euro. Van 8.00 tot 17.00 uur. 
 
Zaterdag 24 september 2016 
Meewerken in het bos 
Zelf meewerken in het Kralingse Bos, dat 
kan tijdens de parkenmaand. Men 

verzamelt in de Heemtuin in het Kralingse 
Bos. Doe je werkkleren aan, voor de rest 
zorgen zij. Meer info: Marius Huender 
0615084693 Tijd: 8.30- 12.00 uur. 
Locatie: Heemtuin aan het Langepad 
 
Zaterdag 24 en zondag 25 september 
2016 Herfstfair Arboretum 
Trompenburg 
Plantenmarkt en oogstmarkt, beide dagen 
geopend van 10:00 tot 17:00 uur. 
Bollen en knollen, bijzondere planten voor 
uw herfsttuin en oogstproducten. 
Producten om mee naar huis te nemen en 
om aldaar te proeven. 
 
Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 
december 2016 Kerstmarkt 
Arboretum Trompenburg 
Vijftig standhouders presenteren zich op 
deze dagen. Alles voor uw Kersttafel, 
culinaire biologische producten, stijlvolle 
Kerstcadeaus en -decoraties. Huisge-
maakte taart met warme chocolademelk of 
een kop winterse erwtensoep. De 
Wijkkeuken van Zuid serveert in de 
sfeervol aangeklede houten schuur een 
heerlijke lunch. Openingstijden: vrijdag: 
15:00 - 21:00 uur ’s avonds feestelijk 
verlicht, zaterdag: 10:00 - 16:00 uur, 
zondag: 10:00 - 16:00 uur 
 
Groene eettip:  
Flowers & Sours is een proeflokaal en 
laboratorium in één, waar het verhaal van 
de producten én het maakproces centraal 
staan. In het foodlab kan je inspiratie 
opdoen, proeven en kleine producenten 
ontmoeten, of zelf aan de slag te gaan! 

Open op woensdag 12-18 uur, of op 
afspraak. Adres: Coolhaven 148A Contact: 
info@flowersandsours.nl 
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De naaktslak  Bijdrage van Hans 

 
Informatie verwerkt vanaf 
https://bijlmerweide.wordpress.com/ artikel 
oorspronkelijk van Ruud Wolterman 

 
Een verhaaltje over de slak. Dit diertje 
behoeft geen introductie, lijkt me, want hij 
wordt algemeen gehaat en bestreden. 
Zeker tijdens een natte zomer. 
Toch valt ook over deze schepsels genoeg 
te melden. Wist U bijvoorbeeld dat de 
meeste soorten slakken niet eens op het 
land leven maar onder water? En dan 
moet U vooral ook aan zeewater denken. 
Slakken worden allemaal gerekend tot de 
familie van de Gastropoda, dat vrij 
vertaald betekent ‘over de buik bewegend’ 
(gaster = buik of maag, poda = voet).  

De voet is een langgerekte spiermassa en 
voorzien van een voetzool. De voetzool 
sleept over de grond. De voortbeweging 
vindt plaats door een afwisselend 
samentrekken en ontspannen van de 
spiermassa in de voet. 
Net als waterslakken hebben veel 
landslakken een huisje waarin ze zich 
kunnen terugtrekken, maar dit verhaaltje 
richt zich voornamelijk op die grote bruine 
en rode glibbers die we vooral bij regen 
tegenkomen. Maar als U nu eens op een 
vochtige zomeravond de tuin inloopt (het 
hoeft niet eens te regenen) met een 
zaklamp, dat doe ik bijna iedere avond, 

dan zult U verbaasd staan, of zelfs hevig 
schrikken, hoeveel van deze naaktslakken 
U zult tegenkomen. De naaktslak staat 
bekend als de grootste veelvraat onder de 
slakken. Met hun krachtige rasptong 
vreten ze zich overal doorheen; 
paddenstoelen en planten, inclusief 
granen, wortelgewassen en aardappelen. 
Mijn composthoop is verreweg favoriet. 
Naaktslakken kunnen hun halve 
lichaamgewicht verorberen in 24 uur tijd! 
Een naaktslak heeft reukorganen in zijn 
voelhorens en is daardoor in staat op een 
afstand van een meter of meer voedsel te 
ontdekken. Ofschoon ze hermafrodiet 
(tweeslachtig) zijn, bevruchten ze zichzelf 
zelden en paren doorgaans met elkaar. 
Daarbij bevruchten zij dus elkaar en 
worden ook bevrucht, tegelijkertijd!  

Aan de paring gaat een balts vooraf, die 
ingewikkeld is. Ze kronkelen om elkaar 
heen waarbij ze elkaar belikken en elkaars 
slijm eten, daarna wisselen ze zaad uit. 
Bent U daar nog? 
Onder stenen of op andere vochtige 
plaatsen worden eitjes in hoopjes van 20 
tot 30 vlak onder het grondoppervlak 
afgezet, meestal in april. Een slak kan tot 
500 eitjes leggen. De eitjes zijn helder of 
wit doorschijnend. Drie weken later komen 
de eitjes uit en twee maanden later zijn de 
slakken alweer volwassen. De slakken 
paren meestal in het voor- en najaar. Dat 
gaat dus heel hard. Huisjesslakken zijn 
relatief onschadelijk. Zij eten rottende 
plantresten of algen op bladeren en 
stengels, maar ook eten zij de eieren van 
naaktslakken. Deze slakken kunt u dus 
beter met rust laten. Tot uw geruststelling 
kan ik melden dat er allerlei dieren zijn die 
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slakken eten: lijsters en merels 
bijvoorbeeld, maar ook egels, padden en 
kikkers. 
Natuurlijk zijn er veel meer manieren om 
slakken te bestrijden: Slakken zijn dol op 
bier (ze ruiken de gist)… Nadeel is als u de 
slakken met bier wil bestrijden de slakken 
uit naburige tuinen dit bier ook ruiken en 
komen ‘aangesneld’.  

Er zijn bestrijdingsmiddelen tegen slakken 
die als werkzame stof metaldehyde, of 
methiocarb bevatten. Metaldehyde mag 
niet in grondwaterbeschermingsgebieden 
worden gebruikt. Het is een gif… 
dat wordt opgenomen door de maag. 
Deze stof is erg giftig voor zoogdieren, 
waaronder de egel, een natuurlijke vijand 
van de slak.  
Er zijn ook sterfgevallen bekend van 
honden, die overleden na het eten van 
slakkenkorrels met metaldehyde... 
Methiocarb is zeer giftig voor vogels. Het 
blijft lang werkzaam in de bovenste lagen 
van de bodem. Egels, padden en vogels 
kunnen ook sterven na het eten van 
vergiftigde slakken (..). De 
egelopvanghuizen zitten hierdoor vol met 
zieke egels. Sinds 2001 is er een 
slakkenmiddel op de markt met de 
werkzame stof Ferri fosfaat. Deze stof 
komt van nature voor in de bodem. Ferri 
fosfaat levert geen gevaar op voor 
kinderen, vogels, egels en huisdieren. Het 
is verkrijgbaar in tuincentra. Dus als U iets 
aanschaft om de slakken te bestrijden let 
hier dan op! 
U kunt ook aaltjes inzetten als 
milieuvriendelijke biologische 
bestrijdingsmethode tegen slakken in uw 
tuin. Aaltjes parasiteren op de slak, en 
sterven als er geen slakken meer zijn. Met 
deze aaltjes, of nematoden, kunnen 
naaktslakken doeltreffend al in de grond 
bestreden worden. Nematoden zijn dus 

zeer kleine aaltjes van 1 mm lang, met het 
blote oog niet waarneembaar. Zij gaan in 
de grond zelf op zoek naar de slakken, 
dringen deze binnen en scheiden er een 
bacterie af. Kort na aantasting stopt de 
slak met vreten. Een aangetaste slak is te 
herkennen aan een typische zwelling 
achter zijn kop. Na 1 á 2 weken zullen de 
slakken sterven en gaat een nieuwe 
generatie nematoden op zoek naar een 
nieuwe prooi. Eén toepassing van 
nematoden garandeert een werking van 
minimaal 6 weken. De bodem moet wel 
voldoende vochtig zijn en een temperatuur 
van minimaal 5 graden. hebben. De 
nematoden zijn volkomen onschadelijk 
voor de mens, het gewas en andere dieren 
en kunnen zelf geen plaag vormen. 
Zelf doe ik al die moeite niet. Ik plant 
zeker geen planten die aantrekkelijk zijn 
voor slakken, zoals Hosta’s, en gooi alle 
slakken die ik vind (met en zonder huisje) 
over de schutting in het gemeentegroen. 
Heeft U toch slak-gevoelige planten dan 
kunt U die beschermen door een barrière 
rond de plant aan te brengen. Slakken 
kruipen niet graag door droge, scherpe 
producten, zoals cacaodoppen, 
sparrennaalden, grind, kalk, zaagsel, 
hulstbladeren, fijngemaakte eierschalen of 
houtas. Strooi rond de plant een randje 
van ongeveer 5 centimeter breed. Dat zou 
moeten helpen. 
En als U er niet zo’n probleem van maakt, 
net als ik, gunt  U de vogels en egels een 
feestmaal. 
Toch? 
 

 
 
Eitjes van de naaktslak. 
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Beschermde plant Bijdrage van Kitty 

 
Maretak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De maretak is een groenblijvende, dicht 
vertakte plant uit de sandelhoutfamilie en 
leeft op bomen. In Nederland is de soort 
wettelijk beschermd en wordt 
tegenwoordig ook met succes gekweekt.  
De Maretak komt in geheel Nederland en 
in het oosten van België voor. In Zuid-
Limburg is de soort vrij algemeen, wat niet 
geldt voor de rest van Nederland. In 
Duitsland komt de plant ook heel veel voor 
en dan vooral in de appelbomen. Ook in 
Noord-Denemarken is de plant 
aangetroffen. De maretak is een giftige 
plant. 
 
Bijna alle groene planten kunnen met hun 
wortels water uit de grond opzuigen. In de 
bladeren wordt koolzuurgas uit de lucht 
opgenomen. Onder invloed van het 
zonlicht is het bladgroen in staat 
koolzuurgas te binden aan water. 
Fotosynthese genoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De maretak of ook vaak mistletoe 
genoemd, is een buitenbeentje in het 
plantenrijk. Het is een autonome plant die 
niet, net als de meeste andere planten, 
zijn overgeleverd aan warmte, seizoen en 
zwaartekracht. De maretak groeit vanuit 
het hart naar alle richtingen. Dus met de 

zwaartekracht mee, en tegen de 
zwaartekracht in. 
Het is een half parasiet en is, in ons land 
voornamelijk te vinden op populier en 
appelbomen. Ook zie je ze soms op o.a. 
de meidoorn, de lijsterbes, de linde, de 
wilg enz. Zeldzaam vind je hem op de eik. 
Half parasitair wil zeggen, dat de plant 
leeft van de voedingsstoffen van een 
andere plant. 
Door zijn groene delen, kan de maretak de 
voedingsstoffen zélf om zetten in o.a. 
suikers. 
Andere half parasieten in ons land zijn 
bijvoorbeeld: de  Grote Ratelaar, Wilde 
Weit, Schubwortel enz. 
 
De maretak behoudt het gehele jaar door 
het grootste gedeelte van het blad en is 
daarom groenblijvend te noemen. 
In de wintermaanden laat de maretak een 
klein gedeelte van zijn bladeren vallen. 
Dit in tegenstelling tot de bomen waarop 
deze groeit. De maretak valt daardoor in 
de winter het meest op, vanwege zijn 
groene uiterlijk in de kale bomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bolvorm ontstaat omdat de plant gaffelvormig 
groeit. 

 
De maretak is een mysterieuze plant is. In 
vroegere tijden sprak de maretak bij veel 
volkeren tot de verbeelding. Dat was al in 
de tijd van de Germanen en de Kelten. Dit 
waren volkeren die de maretak verbonden 
met allerlei symbolieken. Zoals, 
levenskracht, vruchtbaarheid, afweren van 
het kwade, uitdrijven van ziekten en boze 
invloeden, enz.  
De druïden snoeiden de maretak de eerste 
nacht van het nieuwe jaar. Met een groot 
ritueel en ze spraken woorden uit als “O 
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ghei an heu” wat betekent “dat het graan 
kieme”. Dit paste goed bij het begin van 
het nieuwe jaar en een wens van 
vruchtbaarheid. Dan verdeelden zij de 
maretak onder de dorpsbewoners. Krijgers 
droegen de maretak om overwinningen te 
behalen. Ouderen om ziekte en kwaaltjes 
te genezen. Kinderbedjes werden bekleed 
om nachtmerries te voorkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de strip Asterix en Obelix, kennen we 
de druïde Panoramix, die met zijn gouden 
snoeimes een maretak afsnijdt.  
 
De maretak 
werd op- 
gevangen 
in een wit 
laken en 
mocht de 
grond niet 
raken. De 
maretak 
zou anders 
zijn 
magische 
krachten 
verliezen. 
 
 
 
Nog sterker was de symboliek van de 
maretak als deze op een eik werd 
gevonden. Deze eik werd dan als heilig 
beschouwd. Dit kennen we ook uit een 
mythe van de Kelten, waarbij de maretak 
uit een boom werd gesneden met een 
gouden sikkel. Hierbij werden 2 stieren 

geofferd en dit ritueel verdreef daardoor al 
het kwade.  
 

Ook de Germanen hadden hun eigen 
verhalen. Balder de lievelingszoon van 
Odin en Freya (Godin van de Liefde) werd 
gekweld door nachtmerries waarin hij 
zichzelf zag sterven. Om hem hiervan te 
bevrijden heeft Freya alle kruiden, stenen 
en ertsen, mensen en dieren die op of 
onder de grond leefden doen zweren om 
haar zoon Balder nooit te zullen kwetsen 
of te doden. De maretak was de enige 
plant die Freya over het hoofd zag. 
Balder had echter Loki (de God van het 
vuur) als vijand. Loki was jaloers op de 
populariteit van Balder. Loki had het 
geheim van de maretak ontdekt en 
gedreven door haat en nijd, verzon hij een 
middel om Balder uit de weg te ruimen. 
Hij gaf de blinde broer van Balder, die 
Höder heet, een speer met aan het 
uiteinde een stukje maretak. 
Hij liet Höder deze speer alle richtingen 
uitgooien tot hij uiteindelijk Balder trof. 
Deze viel dood neer waarop Freya de 
moederkoningin in tranen uitbarstte. De 
oppergoden kregen medelijden met haar. 
Ze besloten om het leven van Balder terug 
te schenken en gaven Freya de 
heerschappij over de gevaarlijke plant. 
Freya huilde tranen van geluk. Haar 
tranen werden de witte parelbessen van 
de maretak. 
 
Om haar lievelingszoon te behoeden van 
Loki’s macht bracht Freya de plant over op 
de bomen zodat de maretak niet meer met 
de aarde in aanraking komt. De maretak 
kon op die manier niet meer als wapen 
worden gebruikt. Iedereen die onder een 
boom liep waarin een mistletoe groeide 
werd door de godin van de liefde gekust. 
 
Nu nog is het gebruik van de mistletoe in 
vele landen in gebruik. In Frankrijk hangt 
men de maretak aan het plafond en om 
middernacht wenst iedereen onder de 
maretak elkaar de beste wensen toe voor 
het nieuwe jaar.  
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In Groot-
Brittannië en 
Amerika is de 
mistletoe het 
symbool voor 
liefde en een 
lang en 
gelukkig leven 
dat rond en 
tijdens de 
kerstperiode 
in menige 
huiskamer 
omhoog 
hangt. Het kussen onder de mistletoe is 
daar een oud gebruik. 
In Ierland en in Frankrijk worden 
maretakken in bepaalde dorpen nog 
gebruikt bij kinderen om hen te 
beschermen tegen de stuipen. 
 
Ook in ons land kennen we enkele 
gebruiken en/of geloven. Natuurlijk zoals 
hierboven vermeld, het kussen onder de 
maretak. Maar tot voor kort werd er in de 
stal waar het vee stond, enkele bosjes 
maretak opgehangen. Dit behoede het vee 
van al het kwade en bracht vruchtbaarheid 
en welvaren bij het vee. 
 
De wetenschappelijke naam van de 
maretak is Viscum album. 
Viscum betekent kleverig, wat verwijst 
naar de kleverige stof die de bessen van 
de maretak als vruchtvlees hebben. 
De naam album verwijst naar de witte 
kleur van de bessen. Album betekent 
namelijk wit. De geslachtsnaam Viscum en 
de soortnaam album, komen uit het latijn. 
De Nederlandse naam maretak, komt uit 
het rijke folklore, waarin de mare het 
kwaad is en de plant zou het kwade 
verdrijven.  
 
Een aantal gebruikte Nederlandse namen 
van de maretak zijn: mistletoe, vogellijm, 
slangentong, duivelskruid, mistel, 
boomkruid en mattenkruid. 
 
De meeste maretaksoorten, bevinden zich 
in de tropische en subtropische landen. 

De grootste is de Nuytsia floribunda. Deze 
wordt ook wel de Australische kerstboom 
genoemd en is vernoemd naar de 
Nederlandse handelsreiziger, Pieter Nuyts.  
Deze maretak, haalt zijn voedingsstoffen 
uit o.a. de grassen die in de omgeving 
staan.   
 
In tegenstelling tot de meeste andere 
planten is het zaad van de maretak groen. 
Het is eigenlijk géén zaad, maar een 
sappig groen plantenembryo. 
Deze kan alleen in leven blijven en rijpen 
als het daglicht ongehinderd door de schil 
van de bes en het vruchtvlees heen kan 
schijnen. 
Bij andere planten moet het zaad juist een 
rustperiode in het donker doormaken om 
tot ontwikkeling te komen. Het zaad wordt 
door vogels via hun uitwerpselen verspreid 
en komt zo op een tak van een boom 
terecht. 
Bij het kiemen groeit de wortel naar de tak 
en zal met een zogenaamde boorwortel 
(ook wel duiker genoemd) 
het cambium van de boom binnendringen. 
Daar zuigt hij de ruwe sappen van de 
boom op en maakt dan middels 
fotosynthese zijn eigen voedingsstoffen 
aan. In het 2e en 3e jaar ontwikkelen zich 
de eerste blaadjes. De groei van de jonge 
maretak komt dan pas echt op gang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De maretak bloeit van februari tot medio 
april. De maretak is in de winter het meest 
spectaculair, omdat deze altijd groene 
bollen dan bezet zijn met mooie parelwitte 
bessen. Het kan vaak 5 tot minimaal 7 jaar 
duren, voordat er bessen aan de jonge 
maretakken verschijnen. 
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(vooraankondiging) 

INFORMATIEMIDDAG 
zaterdag 10 september 2016, 15-17 uur, 

in het Verenigingsgebouw 

 

Het bestuur wil u deze middag graag persoonlijk informeren over enkele belangrijke zaken. Op de 

agenda staan in ieder geval de volgende onderwerpen: 

- Lidmaatschap van RBvV en AVVN 

- WiFi 

- Openstelling en gebruik kantine 

 

Aansluitend hopen we nog gezellig wat te drinken met elkaar. 

 

Komt allen!  
Het bestuur 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  

 

 

Geen grofvuil bij het afval! 

 

Beste tuinleden, 

Wij willen u verzoeken om netjes om te gaan met uw afval. Regelmatig vinden wij afval in de 

containers dat eigenlijk bestemd is voor het grofvuil. Hierdoor heeft de vereniging al enkele malen 

een extra aanslag moeten betalen aan Van Vliet Afvalinzamelaars. Zoals vaker ‘ligt de dader op het 

kerkhof’. Laten we met elkaar zorgen voor zo min mogelijk afval en het grofvuil in ieder geval daar 

afleveren waar het thuishoort. Bij één van de Rotterdamse milieuparken dus!!! 

Het bestuur 

 

P.S. Mocht u veel grofvuil hebben, dan is het misschien een idee om –al dan niet via de vereniging- 

tegen vergoeding een extra vuilcontainer te laten plaatsen. 

                  Bijdrage van Hans  
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Kleuren voor wie wil.. 

 

BINGO tijd!! 
Laatste kans dit seizoen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 20 augustus 
Kantine open om 19.30 uur 
 
Start Bingo: 20.00 uur 
 
Heel veel succes en plezier!! 

 

GEDICHT 
 
De waterlelie 
 
Ik heb de witte water-lelie lief, 
daar die zo blank is en zo stil haar kroon 
uitplooit in 't licht. 
 
Rijzend uit donker-koele vijvergrond, 
heeft zij het licht gevonden en ontsloot 
toen blij het gouden hart. 
 
Nu rust zij peinzend op het watervlak 
en wenst niet meer... 
 
Frederik van Eeden 
Uit: Van de passielooze lelie, 
W. Versluys, Amsterdam, 1901 
 
 

De redactie stelt zich NIET 

aansprakelijk voor artikelen 

die door andere personen 

zijn ingezonden. 
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  Tuincryptogram    Bijdrage van Wil   

               

 1. Die bloem geeft de eerste eikel een ander aanzicht (6)   

 2. Verzin je dat er achter de dierentuin groente te vinden is? (8)  

 3.  Zoen van een vogel met een sterk luchtje (6)     

 4. Klinkt goed, maar jullie worden in die tijd wel korter (4)   

 5. Stekelige plaats (5)          

 6. Boeh-roeper (3)          

 7.  Nu 'n tulp terwijl het zo'n beetje vriest (7)     

 8. Concentratie van ongedierte (10)       

 9. Eet op die brij, Rika, dan krijg je een vrucht (7)    

 10. An heeft een toetje met deze specerij erin (4)     

 11. Hierin plant je uren (7)         

 12. Grondsoort waar sommige mensen uitgetrokken worden (4)  

 13. Trap van dierenhuid (4)         

 14. Klaar met eten? Dan weg ermee! (6)      

 15. Het bijenbouwsel dat de zonnegod at (4)      

 16. Broeikas aan huis (5)         

               

     1 A              

     2 A                

  3 M                 

   4 J              

      5 D            

    6 K            

      7 N              

8 M                       

     9 P               

     10 A            

    11 T                

    12 K             

      13 L           

      14 A             

    15 R             

   16 S               

               

In het gearceerde deel ontstaat een beroep. Veel puzzelplezier in de tuin! 
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Geschiedenis van de kunst van het 

tuinieren, van de middeleeuwen 
t/m na de tweede wereldoorlog 

Bijdrage van Wil 

 
Deel 3: De Barok (van 1600 – 1750) 
 
Het woord barok is afkomstig van het 
Portugese woord “barocco” wat 
onregelmatig gevormde parel betekent. 
 
Barok is verspreid over geheel Europa. De 
barok wordt ook de stijl van de absolute 
heersers genoemd. Barok is plechtig en 
triomfantelijk.  
 
De katholieke kerk kreeg in deze periode 
de reformatie en de beeldenstorm over 
zich heen. Na het midden van de 16e 
eeuw begint geleidelijk de bloei weer. In 
de 17e maar ook in de 18e eeuw laten 
kerk en vorsten hun absolute macht 
gelden. Zij geven de belangrijkste 
opdrachten. Door pracht en praal willen ze 
indruk maken.    
 
In deze periode beïnvloeden de Fransen 
het culturele leven (onder het regime van 
Lodewijk XIV is door Andrė le Nôtre de 
tuin van Versailles aangelegd). De adel en 
burgerij laten in deze periode woningen en 
buitens bouwen naar voorbeeld van de 
Fransen.    

 
De Barok-periode wordt in Nederland 
vooral gekenmerkt door economische 
bloei. De 17e eeuw wordt daarom ook wel 
de Gouden Eeuw genoemd. 
 
Na de moord op Willem van Oranje in 
1584 is de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden al snel een feit. Pas na ruim 

200 jaar wordt Nederland weer een 
koninkrijk.  
 
De VOC (1602-1799) beheerst de handel 
met Azië. De bekendste zeeheld is Michiel 
de Ruyter (1607-1676). Amsterdam is het 
centrum van internationale handel, 
overzeese expansie en rijkdom. De stad 
zelf breidt snel uit en zo ontstaan de 
grachtengordels.  

 
Woningnood en ruimtegebrek zijn zo'n 
groot probleem dat rijke kooplieden de 
stad ontvluchten in de zomermaanden. In 
het omringende platteland laten zij 
buitenhuizen bouwen, vaak met prachtige 
tuinen. 
 
Kenmerken van Baroktuinen: 
- een duidelijk verbrede hoofdas, centraal 
op as van het gebouw uitkomend 
- doel is machtsuitstraling, het gebouw als 
hoogtepunt 
- perken rechthoekig in een verhouding 
van 3 : 5 
- tweezijdige symmetrie 
- beelden op kruisingen van de paden 
- strak geschoren werk, laag, om gebouw 
beter te laten uitkomen 
- gebruik van fijn grind 
 
De Barok wordt in 3 gedeelten verdeeld: 
De Vroeg Barok, de Hoog Barok en de 
Rococo. 
 
De Vroeg Barok wordt ook de Groene 
Barok genoemd omdat er in de tuinen 
geen of weinig gekleurde beplantingen 
werden gebruikt. Restanten van Vroeg 
Barok zijn o.a. nog te vinden op de 
Buitenplaats Hofwijck. Constantijn 
Huygens (1653), een hoge functionaris 
aan het hof in Den Haag, bewoonde in zijn 
vrije tijd het door hemzelf ontworpen 
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buiten Hofwijck, gelegen aan de Vliet bij 
Voorburg. De naam Hofwijck is ontleend 
aan het feit dat het buiten voor hem een 
uitwijkplaats was van de hectiek en de 
kinnesinne aan het hof.  
 

 
 
In het hofdicht Hofwijck beschrijft 
Huygens met veel humor en evenveel 
moralisme zijn nieuwe landgoed, zoals het 
er over 100 jaar bij zal liggen. Het gedicht 
is mede bedoeld om verantwoording af te 
leggen voor zijn rijkdom en het feit dat hij 
zich een buitenplaats kan permitteren. 
Huygens voert twee schippers ten tonele 
die hij in het langsvaren op schampere 
toon hoort spreken over die rijkelui die 
zich maar allerlei luxe kunnen veroorloven. 
Hij verdedigt zich door aan te voeren dat 
hij zijn geld heeft verdiend met hard 
werken in een eerlijk ambt. 
 
In de Hoog barok worden meer bloeiende 
planten gebruikt. Ook sierlijke 
buxusfiguren doen hun intrede. Hoog 
Barok is nog te zien op Het Loo, 
Queekhoven en Hartekamp. 
 
Rococo is de uitbundigste Barokstijl. De 
hiërarchie tussen de assen verdwijnt en 
versieringen worden meer toegepast. De 
Rococo is te bewonderen op Heemstede 
en Middachten. 
 
Creëer je eigen Franse baroktuin 

Tuinen in barokstijl kunnen worden 
nagebootst met de volgende elementen: 
 
Plant in vorm: d.m.v. gesnoeide buxus-, 
liguster- of taxusheggen in symmetrische 
vormen, bijvoorbeeld met rechte hoeken 
of in een stervorm. 

Plantenvlakken worden in rechthoekige 
vlakken aangelegd, de lengte van het vak 
loopt evenwijdig met de kijkrichting. 
Omring de vakken met buxus en met een 
30 à 60 cm brede grasstrook, om ook in 
de winter een wintergroen lijnenspel te 
behouden, die de vorm benadrukt.  
Gras wordt gebruikt in rechte banen, die 
de diepte van de tuin verder moeten 
benadrukken  
 
Symmetrie is natuurlijk een noodzaak. 
 
Een lange vijver, die in het verlengde van 
de hoofdas van de tuin loopt is erg aan te 
bevelen. 
 
Kies vaste planten die niet hoger dan 80 
cm groeien. 
 
Planten met sublieme bloemen zoals de 
witte madonnalelie, schitterend volle 
pioenen en fuchsia's ademen barokke 
elegantie uit. Deze planten kunnen ook 
heel goed worden toegepast in stenen 
schalen of terracottapotten.  
 
Plaats de potten of de houten bakken 
langs een breed pad of groepeer ze op het 
terras direct achter het huis. 
 
Stenen plantenbakken komen bijzonder 
goed uit wanneer ze op stenen zuilen aan 
het einde van een pad worden geplaatst, 
terwijl fonteinen en waterspuwers vrolijk 
klateren in de tuin. 
 

 
 
In de volgende editie van het Doeblad (1-
2017): Deel 4: De Engelse Landschapsstijl 
(van 1750 – 1870) 
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Boekenworm 
Bijdrage van Kitty 

 
De Tuin als lusthof & slagveld 

 
Auteurs: 
Gerda Bosman 
Corlijn de Groot 
 
Uitgeverij: 
Scriptum 
 
Mei 2015 
208 pagina’s 
 
 
 
 
 
 

Tuinieren roept allerlei vragen op. In 
tuinboeken lees je wel wat́ je moet doen 
om je planten tevreden te houden maar 
niet waaróm het zo moet.  
 
Daar nemen Gerda Bosman en Corlijn de 
Groot geen genoegen mee.  
Met hulp van wetenschappers en door zelf 
experimenten uit te voeren beantwoorden 
ze allerlei vragen zoals: Kun je planten lui 
maken? Waarom schiet een slak 
liefdespijlen af? Kan een plant kanker 
krijgen? Is supermarktbasilicum de plofkip 
onder de planten? Hoe lief is het 
lieveheersbeestje? Waar bewaart een 
onthoofde worm zijn herinneringen? Kan 
een boom asociaal zijn? Waarom zijn de 
meeste planten groen? 
 
Na het lezen van dit boek zal je nooit meer 
met dezelfde ogen naar je tuin kijken. Je 
zult ontdekken dat het geen lieflijk 
paradijs is. Het is een slagveld waar 

planten en dieren elkaar bestrijden, maar 
waar soms ook onverwachte 
bondgenootschappen ontstaan. 
Gerda en Corlijn laten zien wat tuinieren in 
werkelijkheid is: Het hacken van de 
natuur. Hun territorium is daar waar de 
natuur haar gang gaat en de mens haar 
meent te moeten manipuleren: de tuin, de 
akker, de vensterbank, de koelkast, het 
park en de hortus. Ze schrijven over het 
seksleven van de slak, tellende 
appelbomen, vleesetende planten en de 
wonderbaarlijke wederopstanding van 
supermarktsla. 

Alternatieve boekomslag.. 

 
Samen bestieren Gerda en Corlijn  
‘De Groene Vinger’, het digitale platform 
dat zich ook richt op mensen met slechts 
eéń groene vinger. Voor het 
wetenschapskatern van de Volkskrant 
schreven ze de rubriek De tuin als 
laboratorium. 
 

Takkenwijven   Artikel uit AD van 8 juli 

2016, aangeleverd door Herman Gravestein Tuin 78.  
 
Het boek: De tuin als lusthof & slagveld, hierboven 
beschreven, stond vermeld in dit artikel. 
 

Gerda Bosman en Corlijn de Groot 
schrijven elkaar dagelijks over hun 
belevenissen in de tuin. In dit artikel 
schrijft Gerda aan Corlijn.  
 
Titel: Er zijn zelfs slakken die elkaars huisje opeten 
 

Ha Corlijn, 
 
Het had geregend. Veel naaktslakken op 
het fietspad waren geplet in het verkeer. 
Op zo’n klont slakkenmoes zat een kluitje 
naaktslakken zichzelf te goed te doen aan 
het rauwe slakkengehakt.  
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Met mijn ogen knipperend nam ik er een 
foto van en stuurde die aan mijn 
lievelingsslakkenprofessor Menno 
Schilthuizen. Hij wist me te melden dat er 
maar weinig slakken zijn die alleen planten 
lusten. Slakken zijn aas- en afvaleters. Ze 
eten vooral dode dieren, dus je kunt ze 
niet tegen elkaar opzetten ter bestrijding. 
Er zijn zelfs huisjesslakken die elkaar 
opeten, maar die eten alleen het huisje. 
Waarschijnlijk als de omgeving niet zo rijk 
aan kalk is. 
Wat je met onkruid kunt doen werkt ook 
bij de slak: 
If you can’t beat it, eat it!  
De algemeen voorkomende segrijnslak 
wordt voor consumptie gekweekt onder de 
naam petit gris. Maar ook naaktslakken 
zijn eetbaar.  

 
Vergeet niet het darmkanaal schoon te 
maken en het kalkschelpje te verwijderen. 
Dat is een nog rudimentair spoor van het 
huisje dat ze in de evolutie zijn verloren. 
Ze schijnen te smaken als ‘iets tussen kip 
en inktvis in’. Je kunt ze stoven in bier, 
bakken in knoflookboter of frituren. 
Zondag doen? 
 
Groet! Gerda  
 
 

Citaat internet 
 
In mijn moestuin heers ik als een tiran. 
Wie niet luistert wordt onthoofd of 
uitgetrokken. 
Wie gehoorzaamt wordt opgegeten. 
De ondergrondse organismen houd ik te 
vriend, om mijn macht te behouden. 
 

Vervolg Boekenworm 
 
Geroezemoes in het gras 

 
Auteur: 
Dave Goulson  
 
Vertaald door: 
Nico Groen  
 
Uitgeverij: 
Atlas Contact  
 
Maart 2015 
304 pagina’s 
 
 
 

Dave Goulson verlangt ernaar een stuk 
grond te bezitten dat hij naar believen kan 
beheren, alsof het zijn eigen 
natuurreservaat is. Zijn oog valt op een 
vervallen huis in het Franse dorp Epenède, 
in de Charente. Hij richt het zo in dat het 
een paradijs wordt voor alle insecten en 
kleine dieren die in en om het huis leven. 
In Geroezemoes in het gras leidt hij ons 
daar rond. Op hartverwarmende wijze 
vertelt hij hoe een doodskloppertje zijn 
partner vindt, wat de rol van een gewone 
huisvlieg is, waarom vlinders stippen op 
hun vleugels hebben en hoe waterjuffers 
de liefde bedrijven. Goulson laat zien hoe 
prachtig de natuur in al haar 
verschijningsvormen is, maar ook hoe 
kwetsbaar.  
Na het lezen van dit boek kijk je met 
nieuwe aandacht naar de natuur om je 
heen en koester je meer dan ooit wat er 
allemaal bloeit en groeit. 

 
 
 
Oplossing 
Puzzel 
 
Doeblad 2 
2016 
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Kleuren met planten 
Bijdrage van wil 

 
Op middeleeuwse manier verfstoffen 
maken en een eigen kledingstuk, 
bijvoorbeeld een T-shirt, verven.  
 
De herfst is de beste tijd voor dit project 
omdat dan alle planten en vruchten 
beschikbaar zijn. De voorbereiding kost ca. 
twee uur, het verven ook.  
 
Wat heb je nodig: 
• (oude) witte T-shirts  
• Grote pan (groter dan vijf liter) om de 
kleurstof in te bereiden  
• emmers om de T-shirts in te verven  
• Houten plank om op te snijden  
• Lepels om mee te pletten  
• Grote houten pollepels om te roeren  
• Keukenmes  
• Grove zeef  
• Fijne zeef  
• Vijzels  
• Borden  
• Likje groene zeep  
• Kopje azijn  
• Handschoenen  
• Schorten  
• Raspen (of keukenmachine)  
 
Voorbereiding:  
Zoek een geschikte plek binnen of 
misschien liever buiten en richt die in als 
werkruimte. Een afvoer en water in de 
nabijheid zijn handig. Reken op ongeveer 
een liter water met kleurstof per T-shirt.  
 
Verf maken van welke planten: 
Geel: wortelrasp  
Rood: bladeren van rode kool (met azijn - 
zuur)  

 
Blauw: bladeren van rode kool (met zeep - 
basisch)  

Paars: geplette bramen of zwarte bessen  
Groen: fijngewreven peterselie  
Bruin: walnootbolsters  
 
In de middeleeuwen droeg men 
voornamelijk kleding van wol (schaap), 
linnen (vlas) en bont (dier). Ook zijde, 
fluweel en katoen werden wel gebruikt, 
maar deze stoffen waren kostbaar omdat 
ze uit het Midden- en Verre Oosten 
gehaald moesten worden.  
 
De van nature grauwe stoffen werden 
veelal met plantenextracten geverfd. Dit 
artikel gaat over: het winnen van de 
kleurstof en het verven van de kleding.  

Boerendans van Pieter Brueghel de Oude 
 
Let op: Van sommige planten en vruchten 
zijn de kleuren erg sterk. Gebruik 
keukenhandschoenen en een schort.  
 
Geel 

Het sap van wortelen is geel; daarmee kan 
kleding worden geverfd. Koop 500 gram 
wortelen of haal ze uit je moestuin. Maak 
de wortels schoon door ze te wassen. 
Rasp de wortels en doe de geraspte 
wortels in een pan met drie liter water (is 
genoeg voor drie T-shirts). Let op: vingers 
niet mee raspen! Je kunt ook een 
keukenmachine gebruiken. Breng het 
water aan de kook. Laat het mengsel 
twintig minuten zachtjes koken. Zeef de 
geraspte wortels uit het water en doe het 
raspsel op de composthoop en het 
gekleurde water in een emmer. Laat het 
verfwater afkoelen tot het lauw is. 
 
Rood en blauw  
Rode kool – de naam zegt het al – zit 
bomvol rode kleurstof. De kleurstof is 
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eigenlijk paars-rood en wordt roder als je 
er een scheutje azijn of een andere zure 
vloeistof (citroensap, appelsap) bij doet. 
Voeg je daarentegen iets basisch toe, 
zoals een likje groene zeep, dan wordt de 
kleurstof blauw. Koop een rode kool of 
haal deze uit je moestuin. Pel de bladeren 
af, spoel ze schoon en snijd ze in stukjes. 
Doe de stukjes rode kool in een pan met 
drie liter water. Voeg een half kopje azijn 
toe (rood) of een likje groene zeep 
(blauw). Breng het water aan de kook en 
laat het mengsel een kwartier koken. Giet 
het mengsel af in een emmer, gooi de 
bladeren op de composthoop en laat het 
water afkoelen totdat het lauw is.  
 
Paars  

Bramen en zwarte bessen zijn berucht 
vanwege hun paarse vlekken. Door 
bramen of zwarte bessen fijn te wrijven 
komt de kleurstof vrij uit de vruchten.  
Pluk een kilo bramen of zwarte bessen en 
wrijf deze fijn in een grote vijzel. Je kunt 
ze ook fijnwrijven door de vruchten op een 
bord te leggen en ze met een lepel te 
pletten. Doe de paarse pulp in een pan 
met drie liter water. Breng het water aan 
de kook en laat het geheel een kwartier 
koken. Giet het mengsel af in een emmer, 
gooi de pulp op de composthoop en laat 
het water afkoelen totdat het lauw is. 
Bramen zijn er in augustus en september; 
zwarte bessen in juli en augustus.  
 
Groen  

Peterselie is supergroen en door de plant 
fijn te wrijven haal je de kleurstof eruit.  
Pluk een forse bos peterselie (750 gram) 
en wrijf deze fijn in een grote vijzel. Doe 
de groene massa in een pan met drie liter 
water. Breng het water aan de kook en 
laat het geheel een kwartier koken. Giet 
het mengsel af in een emmer, gooi de 
pulp op de composthoop en laat het water 
afkoelen totdat het lauw is.  
 
Bruin  

De bolsters van de walnoot zitten 
boordevol zwart/bruine kleurstof. Pel een 
net van de boom gevallen walnoot en je 
hebt pikzwarte handen. Veeg je handen af 
aan je broek en die vlekken gaan er nooit 

meer uit. Een prima kleurstof dus om 
kleding mee te verven.  

Vul een grote pan met bolsters van de 
walnoot, ook schillen die al een tijdje 
liggen zijn goed te gebruiken. Vul de pan 
tot de rand met water en laat de schillen 
een dag en een nacht weken. Giet het 
mengsel af in een pan en doe de schillen 
op de composthoop. Verwarm het water 
totdat het lauw is. Verse walnoten zijn er 
eind september, begin oktober  
 
Variatie  
Maak een knoop in het T-shirt voordat 
deze in het kleurbad gaat: het T-shirt 
wordt dan niet egaal gekleurd, maar met 
een ‘knoop’-patroon.  
 
Het verven 

Doe de T-shirts in het gekleurde water en 
laat het verder afkoelen. Roer af en toe 
zodat de kleurstof overal goed intrekt. 
Haal na een uur de T-shirts uit het water. 
Wring ze uit en hang ze te drogen. Gooi 
de emmer leeg en maak hem goed 
schoon. 
 
Let op: de geverfde T-shirts geven af in de 
was. Het wassen van de geverfde T-shirts 
kan het beste in lauwwarm water.  

 
 

Nieuwsgierig naar meer verfplanten? Kijk 
dan ook eens op: 
http://www.paintingplants.nl/planten/ 
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De volksmond over het weer 
in Augustus (Augustus)  

   Bijdrage: Kitty 

Augustus is genoemd naar keizer Augustus 
(letterlijk 'de verhevene'), de eerste keizer 
van het Romeinse Rijk. Hij haalde in deze 
maand zijn belangrijkste overwinningen en 
werd in augustus consul. In 8 voor 
Christus stemde Augustus ermee in om de 
zesde maand van het jaar, die tot dan toe 
sectilis/sextilis ('zesde maand') had 
geheten, voortaan augustus te noemen. 
Dat Augustus ook in augustus overleed, is 
toeval. Ons woord oogst is van augustus 
afgeleid. 
 

 
Weerhuisjes,   Karin Lesuis,  gelakt staal en zink 

 
Weerspreuken 
Oogstmaand, vaak een bron van zegen, 
stemt allen tot dankbaarheid. 
Weet: Zonneschijn volgt op regen, 
en zegen volgt op noeste vlijt. 
 
In augustus zure druiven, 
in oktober zoete wijn. 
 
In Juli moet van hitte braden,  
wat in augustus moet worden geladen. 
 
Geeft augustus veel noordenwind, 
dan blijft 't weer lang goed gezind. 
 
Zon- en maanstanden in Augustus 
In Augustus korten de dagen 1 uur en 50 
minuten. 
 
1 Augustus Zon op 6.01 uur, 
Zon onder 21.29 uur 
31 Augustus Zon op 6.50 uur, 
Zon onder 20.28 uur 

2 Augustus: Nieuwe Maan 
10 Augustus: Eerste Kwartier 
18 Augustus: Volle Maan : 
Maan op om 20.55 uur, Maan onder om 
6.25 uur 
25 Augustus: Laatste Kwartier 
 

De volksmond over het weer 
in September (Septem) 
 
September komt van septem ('zeven'). 
Deze maand was oorspronkelijk immers de 
zevende maand van het Romeinse jaar.  
In de namen van de maanden september, 
oktober, november en december zitten zo 
te zien Latijnse getallen. Maar dat zijn 7 
tot en met 10. Waarom zijn het bij ons 
dan de maanden 9 tot en met 12? 
 
De namen van de maanden zijn ontleend 
aan de Latijnse maandnamen. Bij de 
Romeinen begon het jaar op 1 maart (zie 
‘de Volksmond’ vorig Doeblad). September 
was gerekend vanaf maart de zevende 
maand, oktober de achtste, november de 
negende en december de tiende (in het 
Latijn: septem, octo, novem, decem). 
 
De Romeinen pasten de kalender later 
aan, en voegden de maanden januari en 
februari toe. De oude maandnamen bleven 
echter bestaan, ook al 'klopte' de telling 
niet meer.  
Wanneer deze namen in het Nederlands 
zijn overgenomen, is niet zeker. Het lijkt 
erop dat dat in de loop van de 
Middeleeuwen is gebeurd; in teksten uit 
die periode komen we vaak zowel 
woorden als marte ('maart') en april tegen 
als ook oudere Nederlandse benamingen 
zoals herfstmaand, lentemaand en 
wiedemaand. 
 
Weerspreuken 
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Komen er pluimen aan het riet,  
bedenk: het is nazomer en geniet. 
 
Septemberregen, 
komt zaad en wijnstok goed gelegen. 
 
Blijven de zwaluwen lang, 
wees voor de winter niet bang. 
 
 
Zon- en maanstanden in September 
In September korten de dagen 1 uur en 
55 minuten. 

1 September Zon op 6.52 uur, 
Zon onder 20.26 uur 
30 September Zon op 7.39 uur, Zon onder 
19.18 uur 
 
1 September: Nieuwe Maan  
9 September: Eerste Kwartier  
16 September: Volle Maan  
Maan op om 19.52 uur, Maan onder om 
6.33 uur 
23 September: Laatste Kwartier  

Werkbeurten 2016: 

Groep 1 / Werkmeester: 
Cecil Becker 

tuinnummers: 2 t/m 25 en 81 
t/m 83 

 6 augustus / 3 september / 1 oktober 

Groep 2 / Werkmeester: 
Henk Jelle Beusker 

tuinnummers: 26 t/m 52 

 13 augustus / 10 september / 8 oktober 

Groep 3 / Werkmeester: 
Marijke de Jong 

tuinnummers: 54 t/m 80 

 20 augustus / 24 september / 15 oktober 

Algemene inhaaldag (voor 
alle groepen) 

 29 oktober 

 

 
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 november 2016 in de brievenbus bij ingang complex 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Niet vergeten – Niet vergeten – Niet vergeten – Niet vergeten – Niet vergeten – 
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Voor de kinderen  
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Oplossing  tuincryptogram 2-2016 

ORCHIDEEËNKWEKER 
 
1 poot 
2 prieel 
3 club 
4 haas 
5 eikel 
6 pommade 
7 kamille 
8 snoeien 
9 lijnolie 
10 varen 
11 kersvers 
12 woerd 
13 dove 
14 koren 
15 bloemist 
16 lover 
 

Tuinen en Kunst   
Bijdrage van Kitty 

 
 
 
 
 
 
Ieder jaar vindt in juni in Westerwolde 
(zuid-oost Groningen) de Tuinen en Kunst 
10-daagse plaats. Dit jaar waren de dagen 
van 17 t/m 26 juni. En wij van Tuinhuis 49 
waren een paar dagen van de partij. In 
2017 zijn de dagen van 16 t/m 25 juni. 
Dus mocht u na het lezen van dit artikel 
geïnteresseerd zijn geraakt en toch altijd 
al eens een keer richting Groningen 
hebben willen gaan. Noteer het alvast in 
uw agenda ☺.  
 
Deze tuin10-daagse is enigszins te 
vergelijken met de jaarlijkse ‘Verborgen 
Tuinen’ in Rotterdam. In Westerwolde 
hebben dit jaar 21 adressen, grotendeels 
particulieren, hun tuin 10 dagen gratis 
opengesteld voor publiek.  

De titel van de 10-daagse is ‘Westerwolde 
rijgt’. Al fietsend (of met de auto) kunt u 
de verschillende tuinen aan elkaar rijgen. 
Maar u kunt ook letterlijk de tuinen aan 
elkaar rijgen. Bij elke tuin ontvangt u 
namelijk een kraal, symbool voor de parel 
(van een tuin) die u bezoekt. Die kralen 
kunt u rijgen tot een bijzonder snoer, een 
prachtig aandenken aan uw bezoek aan 
Westerwolde. 

Onze opbrengst, allebei 6 kralen c.q. 6 tuinen en 
locaties. 

 
Tevens zijn de tuinen een podium voor 
kunst en cultuur. Er zijn tuinen met het 
accent op kunst of juist op ‘kunstig 
tuinieren’ en plantencollecties. 
Binnen de uitingen van kunst is de variatie 
groot. Keramiek, schilder- en glaskunst, 
ambachtelijke producten, maar ook 
muziek, dans- en dichtkunst. Iedere tuin is 
een verrassing. 
 
Brief aan een 
gevallen boom 
 
Nu pas 
zie ik 
hoe machtig mooi 
je was 
 
zal ik 
je tekenen 
om je niet 
te vergeten? 
 
Sine van Mol  
 
 
 
 
 
 
Dit boomgedicht troffen wij aan in de 
groene omgeving van museum de Oude 
Wolden, in Bellingwolde. 
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In Vlagtwedde troffen we een ruime 
Theetuin aan met onder andere 
onderstaande bronzen dorp.. 

Karin lesuis            beelden van metaal en brons  
 

Een Urnkip in Bellingwolde 

 
 

Een yoga dame aan de waterkant in Stadskanaal 

 
En nog véél meer.. 
Kortom wij vonden het zeer zeker de 
moeite waard. 
 
David                   Gedicht van Rutger Kopland 

 
Beelden werden niet gemaakt, ze moesten 
'worden bevrijd uit het marmer', alsof ze 
er al waren                altijd al, 
 
(ergens, in een windstille juni, op een wit, 
onbewoond eiland in een blauw-groene 
zee) 
 
en inderdaad, hij vond een prachtige 
steen, onder zijn huid een perfecte 
machine 
van hersenen, spieren en hart, 

en niets van moeite, niets van een 
beweging die er ooit was of nog zou, 
alleen houding, onverschillige kracht 
 
van milliarden kristallen, volmaakte 
kopie van een jeugd. 
 
Uit: Geluk is gevaarlijk,   
Maarten Munitinga/Rainbow 1998 
 

 
Kunst in Trompenburg 
Roberto Fanari – Nella mia Foresta (Searching for 
Beauty) 

 
De expositie is te bezoeken in 
Trompenburg Tuinen & Arboretum van 21 
mei t/m september 2016. Gelijktijdig 
exposeert Roberto Fanari in Galerie 
Deelen, Admiraliteitskade 90b, 3063 EG 
Rotterdam. 
 

Met herkenbare elementen uit de natuur 
creëert Roberto Fanari een nieuwe 
werkelijkheid in keramiek, brons en een 
gemengde techniek, waarbij hij acryl en 
olieverf combineert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The making of..  waar het op dat moment flink 
regende, zo te zien! 

 
Wellicht een idee om een keer te gaan 
kijken bij Trompenburg Tuinen & 
Arboretum? In ieder geval een stuk 
dichterbij dan Groningen! 
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Bijdrage van Hans 
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