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Wie, wat, waar 
 
Bestuur ִ bestuur@toepad.nl 
 
Dagelijks bestuur: mw. I.C. van Riemsdijk tuin 67 
 ִ voorzitter@toepad.nl 
 mw. E. Arendshorst tuin 58 
 ִ secretaris@toepad.nl 
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 ִ bestuur@toepad.nl 
Algemene leden: dhr. J. van der Vorm tuin 38 
 ִ bestuur@toepad.nl 
 mw. B. Luten tuin 13  
 ִ bestuur@toepad.nl 
 
 
Bouw- en taxatie- 
commissie ִ bestuur@toepad.nl 
 
Coördinator: dhr. B. Sommeijer tuin 40 
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 dhr. D. de Visser tuin 27 
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Kascontrole- 
commissie 
 
Leden: mw. M. Otte-Grandia tuin 26 
 mw. H. van der Stege tuin 72 
 mw. P. van Mosselaar tuin 80 
 
 
Verenigings- 
gebouw ִ kantine@toepad.nl 
 
Coördinator bardienst 
& reserveringen: vacature  
Beheer & inkoop: mw. B. Luten tuin 13 
 
 
Activiteiten ִ kantine@toepad.nl    1 
 
Coördinator: vacature  

Complexbeheer 
 
Onderhoud 
materieel: dhr. W. Engel tuin 45 
 dhr. R. Engel tuin 46 
Werkmeesters: dhr. H.J. Beusker tuin 38 
 mw. C. Becker tuin 20b 
 mw. M. de Jong tuin 64 
Veiligheid: dhr. B. Oversluizen tuin 35 
 
Verkooploods 
 
Inkoop: dhr. A. Braber tuin 71 
Verkoop: mw. J. Seip tuin 60 
 dhr. B. Dasberg tuin 65 
 dhr. H. Gravestein tuin 78 
 
 
RBvV / Tuinkring Kralingen-Crooswijk & 
Rotterdam-Oost 
 
Vertegen- 
woordigers: dhr. J. van der Vorm tuin 38 
 mw. I.C. van Riemsdijk tuin 67 
 
 
Website www.toepad.nl 
 
Coördinator: vacature 
 
 
Doeblad ִ Doeblad@toepad.nl 
 
Eindredactie /  
layout: mw. K. Martens tuin 49 
 mw. W. van Dongeren tuin 49 
Redactieleden: dhr. H. Tros tuin   4 
 dhr. B. en mw. J. Seip tuin 60 
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Stukje van de voorzitter 
18 maart 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierbij alweer het eerste Doeblad van het 
seizoen. We nemen afscheid van de winter 
en wachten met spanning wat moedertje 
Natuur voor ons in petto heeft voor deze 
zomer. Zoals altijd hoop ik op een mooie, 
warme, lange zomer met af en toe een 
beetje regen voor het groen. Vol goede 
moed ga ik weer snoeien, maaien, zaaien 
en opschonen, net als velen van u. Er is 
een aantal huisjes te koop aangeboden en 
er zijn er ook een aantal verkocht. De 
nieuwe medetuinders wil ik vanaf deze 
plaats alvast een hartelijk welkom heten 
en ik wens hen alle veel plezier en 
tuingenot op ons complex. In de loop van 
het seizoen zullen we zeker beter kennis 
maken met elkaar.  
De winter heeft gelukkig niet al teveel 
schade gebracht. Wel is er weer een boom 
omgewaaid aan het begin van het 
complex. Gelukkig is hij net naast onze, 
recent mooi geschilderde, kantine gevallen 
en heeft niet al te gek veel schade 
aangericht. De gemeente heeft hem 
inmiddels opgeruimd. Er blijft alleen een 
kale plek over, vlak naast het milieupark. 
Het geeft overigens wel weer aan dat als 
gevolg van de leeftijd van ons complex 
waarschijnlijk meerdere bomen te zwak 
blijken om lente-, zomer -, herfst of 
winterstormen te kunnen weerstaan. Hier 
zal extra aandacht aan besteed worden, 
zodat we geen gevaarlijke situaties 
krijgen. Eenieder wordt gevraagd 
eventuele potentieel gevaarlijke bomen te 
melden aan de complexbeheerder, zodat 
op tijd gehandeld kan worden. 
Het jaar 2016 zijn we begonnen met een 
goed bezochte Nieuwjaarsreceptie op 9 
januari. Ik hoop dat het komende seizoen 
ons weer een aantal leuke activiteiten gaat 

brengen. Ideeën hierover zijn van harte 
welkom. In de wintermaanden heeft Hans 
Oversluizen aangegeven dat hij stopt met 
zijn extra inzet voor de kantine tijdens 
evenementen. We zullen hem gelukkig 
nog wel regelmatig achter de bar en 
uiteraard op zijn tuin zien. We zijn hem 
veel dank verschuldigd voor al de jaren 
inzet voor ons complex. De Algemene 
Ledenvergadering zal dit jaar op 7 mei 
plaatsvinden. Ik hoop op een goede 
opkomst. Er zijn zaken waar over gestemd 
moet worden en daarvoor is inbreng van 
veel (liefst alle) tuinleden noodzakelijk. De 
Rotterdamse Bond  van Volkstuinders 
(RBvV) heeft in februari 2016 een brief 
aan al haar leden gestuurd (samen met de 
Nieuwsbrief) waarin zij beknopt weergeeft 
dat per 1 januari 2017 zij stopt als 
verhuurder van de tuincomplexen. De 
RBvV gaat dan door als 
belangenvereniging voor de Rotterdamse 
tuinders. Het verplichte lidmaatschap zal 
vervallen, en iedereen is vrij om lid te 
worden. De contributie zal aanzienlijk 
lager uitvallen dan tot heden het geval is. 
Wat de invulling van de belangen zullen 
zijn is vooralsnog niet duidelijk, maar zoals 
zij aangeeft in haar brief, zal dat in de 
komende maanden duidelijker vormen 
gaan aannemen.  
 
 
 
Ik ben, als 
vertegenwoordiger 
van onze Tuinkring 
lid van de 
werkgroep van de RBvV en ik hoor 
derhalve uit eerste hand als er 
duidelijkheid hieromtrent is. Informatie 
kan ook via de website van de RBvV 
verkregen worden. De gesprekken met het 
Algemeen Verbond Voor Volkstuinders in 
Nederland (de AVVN) over het overnemen 
van de verhuurtaak van de Gemeente 
Rotterdam lopen nog. De AVVN is zich op 
dit moment nog aan het informeren over 
de inhoud van de verhuur (en beheer) 
taak. De beslissing of zij deze taak zal 
gaan uitvoeren wordt in de loop van dit 
jaar verwacht. Als de AVVN inderdaad 
deze taak gaat uitvoeren moeten we als 
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vereniging lid worden van de AVVN. Of we 
als vereniging ook nog lid kunnen blijven 
van de RBvV valt nog te bezien. Het is aan 
de RBvV of zij verenigingen lid willen laten 
blijven of dat alleen individuele tuinders lid 
kunnen worden. Inmiddels heeft de 
Tuinkring Kralingen-Crooswijk Rotterdam-
Oost (TKC-RO) zich verder uitgebreid met 
meerdere tuincomplexen, onder andere 
VtV Blijdorp. We hebben allen dezelfde 
ideeën omtrent de invulling van de 
Verhuur- en Beheertaak en de positie van 
de RBvV. Op 14 maart hebben we kennis 
gemaakt met de directeur en een 
beleidsmedewerkster van de AVVN. Dit 
was zeer informatief en positief. Als 
Tuinkring hopen we dat de AVVN 
inderdaad de taak op zich gaat nemen, 
want anders wordt de Verhuur- en 
Beheertaak aanbesteed aan commerciële 
partners. Dit laatste wordt als zeer 
onwenselijk gezien, daar hier een 
aanmerkelijk minder positief prijskaartje 
aan zal komen te hangen. En, wat nog 
belangrijker is, die commerciële partners 
hebben geen enkel benul over wat 
volkstuinieren inhoudt, laat staan wat het 
onderhoud, beheer, etcetera voor hen zal 
inhouden.  Zij zullen (vrezen wij) meer 
gedreven worden om het financieel 
aantrekkelijk te houden voor hen (en dus 
niet noodzakelijk voor ons als tuinders). 
Kortom, spannende tijden en veel 
vergaderingen! 
Daarnaast blijven we als TKC nog steeds 
nauw betrokken bij de Gebiedscommissie 
Kralingen-Crooswijk, waardoor onze stem 
ook gehoord wordt bij de Gemeente 
Rotterdam. Ik hoop u op onze ALV in mei 
nog meer op de hoogte te kunnen 
brengen van de situatie.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
     Bijdrage: Kitty 

 
Algemeen Verbond Voor Volkstuinders in 
Nederland. 
www.avvn.nl  
 
Het AVVN maakt zich sterk voor de 
belangen van hobbytuinders en de 
aangesloten verenigingen en bonden. 
Tuinen en tuinparken die niet alleen 
waardevol zijn voor de gebruikers, zo 
meent het AVVN, maar ook een 
onvervangbaar onderdeel vormen van het 
groen en de natuur in stad en dorp. 
 
Het AVVN is een non-profit organisatie die 
haar werk dankzij de bijdragen van de 
aangesloten verenigingen en bonden en 
de donateurs/abonnees kan doen. 
Het AVVN werkt vanuit een ‘Activiteiten en 
Informatiecentrum voor Tuin & Natuur’ in 
Utrecht én geeft advies, voorlichting en 
bijstand op locaties in het hele land. Zij 
werken hierin samen met, zoals zij zelf 
schrijven, een netwerk van super-
enthousiaste vrijwilligers en professionals 
die net als het AVVN willen dat de hobby 
van tuinieren kwaliteit uitstraalt en de 
erkenning krijgt die zij verdient. 
 
In het lentenummer van De Tuinliefhebber 
(uitgave AVVN) verschijnt een artikel over 
de relatie tussen tuinaarde en een gezond 
milieu. Het AVVN staat een ‘natuurlijk 
tuinieren’ voor. Het AVVN organiseert ook 
themabijeenkomsten. Zo ook op zaterdag 
9 april 2016, aanvang 10.30 uur.  
Thema: Tuinaarde en milieu. Een 
behoorlijk aantal tuinders maakt gebruik 
van tuinaarde. Dit is een verzamelnaam 
voor potgrond, opvulgrond, bemeste 
tuinaarde, tuinturf, compost in zakken en 
overige structuurverbeteraars. Feit is dat 
de samenstelling van deze producten vaak 
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onduidelijk is. Bemeste tuinaarde bevat 
veelal kunstmest en (residuen van) 
bestrijdingsmiddelen. Deze stoffen gaan 
niet samen met het natuurlijk tuinieren en 
de doelstellingen van het Nationaal 
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Tijdens de 
themabijeenkomst wordt stilgestaan bij de 
risico’s en nadelen voor mens & milieu van 
het gebruik van dergelijke tuinaarde en 
worden alternatieven aangedragen. 
 
Op vrijdagmiddag 15 april 2016, aanvang 
13.30 uur staat de themabijeenkomst 
‘Taxeren van Tuinhuizen’ op het 
programma. 
 

Het is weer BINGO tijd!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zet alvast in uw agenda! 
 
Zaterdag 18 juni 
Zaterdag 23 juli 
Zaterdag 20 augustus 
 
Kantine open om 19.30 uur 
Start Bingo: 20.00 uur 
 

Spreuk  
 
U moet al uw rekeningen van zaad, 

gereedschap en andere uitgaven eens bij 

elkaar optellen. Dan hebt u een idee wat 

flowerpower betekent.  

Bill Vaughan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo beste tuinleden. 
 
Mogen wij ons even voorstellen,  Nico en 
Toos v.d. Loos. 
Sinds mei 2015 zijn wij op Toepad 55 
komen ''wonen". Huisje 9 was ons 
aangeboden daar waren we heel blij mee. 
Er moest wel veel aan gebeuren, o.a. 'n 
nieuw dak. Maar de tuin eromheen was al 
bijna klaar dat was fijn voor ons. 
We hadden eerst nog een boot waar we 
jarenlang veel plezier en ontspanning mee 
hadden. Heel Nederland doorgevaren. 
Maar om gezondheidsredenen zijn we daar 
mee gestopt. Nu is er dan een tuinhuisje 
voor in de plaats gekomen. 
Vorige zomer hebben we tussen de 
opknapbeurt van "t huisje toch genoten 
van het mooie weer en andere karweitjes 
in de tuin - appels en pruimen in de gaten 
houden of deze al rijp genoeg waren. De 
kleinkinderen vonden het prachtig om 
te helpen met plukken! Van tuinieren 
waren we nog niet zo ver dat we er veel 
van wisten maar onze buurman heeft ons  
veel daarover geleerd en gaan nu zelf met 
de snoeischaar - schep - hark - schoffel te 
werk. Het geeft ons steeds 
als wij hier zijn een vakantie gevoel - die 
rust hier. We hopen nog een lange tijd van 
dit alles te genieten en wensen 
iedereen een hele fijne tijd toe in 
Toepad.   groetjes Nico en Toos. 
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Storm en regen, westenwind... 
         Bijdrage van bestuur 

 
Zo luidt een gedeelte van de tekst van een 
Nederlands liedje en vaak is het ook de 
realiteit in de herfst- en winterperiode. Dus 
na zo’n stormachtige nacht in februari bleek 
een forse boom naast de opstelplek van de 
afvalcontainers de onstuimige windstoten 
niet meer te hebben kunnen weerstaan en 
lag gestrekt over het pad en de slagboom. 
Gelukkig was de gevel van het 
verenigingsgebouw rakelings gemist. Na 
telefonisch contact met de gemeente werd 
snel actie ondernomen en de volgende 
ochtend stond er al een ploeg mannen met 
kettingzagen en hakselaar klaar om alles op 
te ruimen. ATV Toepad prijst zich gelukkig 
met de huidige samenwerking met de 
afdeling OBu (Onderhoud Buitenruimte) van 
de gemeente. We hopen dat dit in de 
toekomst zo kan blijven maar we zijn ons 
bewust van de op handen zijnde wijzigingen 
i.v.m. het opnieuw toewijzen van het 
beheer en onderhoud van de 
volkstuincomplexen  aan een nieuwe partij. 
Veel is nog ongewis maar we blijven het 
nauwlettend in de gaten houden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Storm  
Bijdrage van Kitty 
 

Storm is een zeer harde wind binnen ‘een 
depressie’. Het gebied binnen een depressie 
waar stormkracht heerst wordt ‘stormveld’ 
genoemd. Storm is gedefinieerd als wind 
met een windkracht van 9 of meer op de 
schaal van Beaufort. 
Deze schaal wordt gebruikt om de snelheid 
van de wind aan te duiden en werd in 1805 
opgesteld door de Ier Francis Beaufort. 
Storm betekent dat de gemiddelde snelheid 
van de wind gedurende 10 minuten een 
snelheid bereikt van ten minste 75 km/h. Is 
de windsnelheid gemiddeld over 10 minuten 
ten minste 90 km/h dan wordt gesproken 
van zware storm, windkracht 10. Bij een 
gemiddelde snelheid van 103 km/h spreekt 
men van zeer zware storm, windkracht 11. 
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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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Werkbeurten ATV Toepad 2016 
 

Groep 1 / Werkmeester:  
Cecil Becker 
 
Tuinnummers: 2 t/m 25 en 81 
t/m 83 

 9 april / 7 mei / 4 juni / 2 juli / 6 augustus / 3 
september / 1 oktober 

Groep 2 / Werkmeester:  

Henk Jelle Beusker 
 
Tuinnummers: 26 t/m 52 

 16 april / 21 mei / 11 juni / 16 juli / 13 augustus / 10 
september / 8 oktober 

Groep 3 / Werkmeester:  

Marijke de Jong 
 
Tuinnummers: 54 t/m 80 

 23 april / 28 mei / 18 juni / 23 juli / 20 augustus / 24 
september / 15 oktober 

 
Inhaaldag groep 1 t/m 3 

 29 oktober 

 
Oehoe in Rotterdam  
Bijdrage van Hans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Half februari 2015 is voor het eerst een 
Oehoe gezien in hartje Rotterdam. 
Bioloog Kees Moeliker zag destijds een 
oehoe in een boom aan de Westersingel. 
Vogelspotters kwamen er direct op af.   
De oehoe is een vogel die in Nederland 
normaal gesproken vooral in Zuid-Limburg 
of in de Achterhoek voorkomt en soms ook 
op andere plekken.  
 
De uil, die zo'n 60 tot 75 centimeter lang 
is, trekt volgens Moeliker steeds verder 
het land in. Dat de oehoe in Rotterdam is 
neergestreken geeft aan dat een oehoe 
ook in de stad aan zijn kostje kan komen. 
Het is een trend dat wilde vogels de stad 
ontdekken, aldus bioloog Moeliker. 

 
Overdag zoekt de uil een slaapplek, waar 
hij rustig in kan dommelen. In de nacht 
gaat hij op jacht en je weet niet waar hij 
dan weer blijft zitten. Hij deed destijds een 
oproep aan Rotterdammers vooral goed 
op te letten of ze niet toevallig een oehoe 
in hun achtertuin hebben. 
 
Heeft u nog bijzondere vogels ontdekt in 
uw tuin? Meld het de Redactie! 
 

Spreuken 
 
Ik waardeer mijn tuin meer om de merels 
dan om de kersen, en geef hen graag fruit 
voor hun gezang.   

        Joseph Addison 
 
Tuinieren is een kwestie van enthousiast 
blijven totdat je rug eraan gewend is.  

       Anoniem 
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Om te kleuren 
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Opgeruimd staat netjes . . . . 
       Bijdrage van bestuur 

 
Afgelopen tuinjaar werden we door de 
gemeente gedwongen om op zoek te gaan 
naar een nieuwe inzamelaar van ons afval. 
Na uitvoerig onderzoek (in samenwerking 
met de andere tuinverenigingen in 
Kralingen-Crooswijk) sloten we 
uiteindelijke een contract met de fa. Van 
Vliet Afvalinzamelaars en kon het 
tuinseizoen van start. Nu we zo 
terugkijken zijn we zeer tevreden over de 
gang van zaken en de service van Van 
Vliet. We hebben in de loop van het 
tuinseizoen besloten om permanent een 
container (9 m³) neer te zetten voor de 
inzameling van het groenafval en dat 
bleek direct een succes. Gevolg was dat 
de reguliere (1100-liter-)containers voor 
het overige huisvuil niet meer allemaal tot 
de nok toe gevuld waren. Ook ziet het er 
naar uit dat we qua onkosten (nog) geen 
verhoging hoeven te verwachten, maar.. 
 
Tijdens het evaluatiegesprek met Van Vliet 
kwam wel naar voren dat de tarieven bij 
de vuilverbranding AVR begin 2016 zijn 
verhoogd en dat alle te legen containers in 
2016 zullen worden gewogen. Hierbij is de 
vuistregel dat een gewone 1100-liter-
container ongeveer 100 kg inhoud mag 
bevatten. Elke overschrijding van dit 
gewicht zal als meerprijs worden 
verrekend. Het wordt dus zaak om alleen 
zakken met huisvuil in de bakken te 
gooien en dus absoluut niet meer andere 
zaken als: hout, metaal, meubilair, 
bouwpuin, etc. Ook mag de inhoud van de 
containers niet meer aangestampt worden 
om er nog meer in kwijt te kunnen omdat 
dit zeker een overschrijding van het 
gewicht tot gevolg heeft. We zullen e.e.a. 

nauwlettend in de 
gaten gaan houden 
zodat we – indien 
noodzakelijk – extra 
lichtingen kunnen 
laten uitvoeren. 
 
 

 
 

De tuinleden kunnen de kosten voor 
afvalinzameling laag houden door zich te 
houden aan de volgende regels: 
 
- Groen- en tuinafval in de aparte 
“groencontainer” (maar géén aarde, 
kluiten of boomstammen !) 
- Alleen huisafval in de groene 
afvalcontainers/  s.v.p. de klep weer 
sluiten zodat er geen zwerfvuil wegwaait 
of de vogels in het afval kunnen gaan 
snuffelen. 
- Glas in de (gele) glascontainer 
- Papier en karton in de (blauwe) 
papiercontainer 
- Metalen op de plek naast het hek 
- Bouwafval (hout, steen, bitumen, 
metaal, plastic) en oud meubilair dient u 
zelf af te voeren naar het Milieupark aan 
de Hoofdweg 131-B in Rotterdam-
Alexander 
 
Ook wijzen wij er nog eens dringend op 
om na het storten van afval in de bakken 
of containers  de er naast gevallen zaken 
op te vegen en alsnog in de bak te gooien 
zodat de omgeving schoon blijft. 
 
We rekenen op ieders medewerking om de 
afvalinzameling  goed te kunnen laten 
verlopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELFJE  
Elf woorden in vijf regels  

 
Lente 
nieuw alles 
wéér alles nieuw 
keer op keer lente 
Jaargetijde     
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Boekenworm 
Bijdrage van Wil 

Titel: Plantaardig (vegetatieve 

filosofie) 

U ziet uzelf graag als iemand die zelf 

nadenkt, informatie verzamelt en 

beslissingen neemt. U erkent wel dat u 

bepaald wordt door driften en genen, 

maar dan toch in mindere mate dan 

dieren. Laat staan planten en bomen. Zij 

kunnen niet bewegen, niet denken, nemen 

geen beslissingen en werken niet samen, 

zoals hogere organismen. Dacht U. 

In dit boek zet 

filosoof Th.C.W. 

Oudemans dit 

uitgangspunt op zijn 

kop, aan de hand 

van ideeën van 

filosofen, recente 

wetenschappelijke 

bevindingen en 

eigen waarneming.  

Planten blijken wel degelijk intelligent te 

zijn. Ze manipuleren, bedriegen, belonen, 

streven en werken samen. Deze 

verbazingwekkende inzichten zeggen ook 

iets over de mens: u bent plantaardiger 

dan u wellicht denkt... 

Auteur: Th.C.W. Oudemans 

(gepensioneerd bijzonder hoogleraar 

wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. 

De afgelopen tien jaar heeft hij het 

arboretum Tenaxx opgezet in het 

Groningse Wedde) in samenwerking met 

N.G.J. Peeters (afgestudeerd in de 

archeologie en de wijsbegeerte, en 

maakte studie van Darwin en de botanie) 

Prijs: € 24,95 ISBN: 9789050115261 

Titel: Plukalmanak (Complete 

'wildplukflora' voor kenners en 

liefhebbers) 

Een culinaire plantengids voor liefhebbers 

van eten uit de natuur, wildplukken en 

voor de echte buitenkok. Wat is er 

lekkerder dan koken met ingrediënten uit 

de natuur? Vul je mand met kokkels en 

vogelkers, cantharellen, brandnetels en 

zeesla.  

Deze almanak 

beschrijft per 

seizoen eetbare 

planten en ander 

lekkers uit de 

natuur, hun 

groeiplaatsen en 

de beste oogsttijd.  

Inclusief tips voor 

culinair gebruik en 

heerlijke seizoensrecepten, samengesteld 

door de Deense topkok Claus Meyer.  Met 

meer dan 100 soorten eetbare planten, 

vruchten, noten, paddenstoelen en 

planten & dieren uit zee  en meer dan 50 

heerlijke seizoensrecepten . 

Auteur: Claus Meyeris een gastronoom 

met een passie voor lokale producten en 

natuurliefhebber first class. Meyer is de 

man achter NOMA, al een paar keer 

uitgeroepen tot beste restaurant ter 

wereld.  

Met duidelijke illustraties van de planten 

en    met rode lijst, de do's en dont's van 

wildplukken, index en plukadvies, luxe 

uitgevoerd met leeslint 

Prijs: € 29,95 ISBN: 

9789050115490 

Vraag om toestemming. Veel 

natuurbeheerders vinden het 

niet erg als je wat voor eigen 

gebruik plukt, maar er zijn ook 

gemeenten waar wildplukken 

verboden is.  
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Zaaien (b.v. met AH moestuintjes) 
   Bijdrage van Wil 

 
De eerste stap van de moestuin: het 
zaaien. Het lijkt heel eenvoudig, toch komt 
hier al een hoop bij kijken. Het is 
belangrijk om te beseffen dat zelfs bij de 
meest ervaren moestuinexperts niet alle 
zaadjes goed ontkiemen. Ook lang niet 
alle moestuinders zaaien op hetzelfde 
moment en op dezelfde manier. Gewoon 
proberen en kijken wat voor jou werkt.  
 
Een paar tips:   
De zaaikalender  
Gebruik de IVN moestuinkalender om te 
bepalen of je de zaadjes al kunt laten 
ontkiemen.  

Het meest eenvoudige moestuinzaadje is 
de tuinkers. Dit plantje kun je bijna het 
hele jaar door zaaien en oogsten.    
 
Spinazie, radijs en worteltjes hebben de 
voorkeur voor het vroege voorjaar. De 
jonge kiemplantjes van deze groentes 
kunnen ook prima tegen een beetje vorst.   
 
De courgette, tomaat en watermeloen zijn 
veel kieskeuriger en wachten liever totdat 
het voorjaar lekker op gang komt en het 
buiten warmer wordt.  
 
Hoeveel zaadjes per potje? Hoe sterk 
de zaadjes ook zijn en hoe goed je het ook 
doet, het kan altijd gebeuren dat er een 
paar zaadjes niet opkomen. Dat is 
helemaal niet erg. Per potje plant je 
daarom ook vaak meer dan één zaadje.  
Bij grote zaden is het beter te kiezen voor 
één zaadje per potje.  
 
Water geven. Jonge plantjes hebben 
veel water nodig. Zeker bij het ontkiemen 

moet je niet te zuinig zijn met water: het 
turfpotje zuigt zich vol en ook het zaadje 
zuigt zich vol. Blijf goed kijken en voelen. 
Voelt de aarde droog? Voeg dan wat extra 
water toe.  
 
Harden. Als de eerste blaadjes 
verschijnen kun je ervoor kiezen om de 
plantjes te ‘harden’. Harden betekent dat 
je de aarde rondom je plantje laat 
opdrogen voordat je opnieuw water geeft.  
Hierdoor gaan de plantjes diepere en 
langere wortels maken en worden ze 
sterker. Let op! Niet te lang wachten met 
het geven van water. 
 
 
Binnen of buiten? Bij het laten 
ontkiemen is temperatuur heel belangrijk. 
Het ene plantje wordt blij van een warme 
huiskamer en de ander houdt van volle 
koude grond – de tuin dus. Tuinkers is een 
makkelijke, deze ontkiemt heel snel en kan 
zowel binnen als buiten staan.  
 
Tot half mei (IJsheiligen) kan het buiten 
nog erg koud worden en zelfs aan de 
grond nog vriezen. Vooral ‘s nachts. De 
meeste moestuinders houden deze datum 
aan om te bepalen wanneer de meer 
gevoelige planten naar buiten kunnen. 
  

Binnen  Buiten  

Tuinkers  Tuinkers  

Sla  Radijs   

Doperwten  Spinazie  

Andijvie  Bietjes  

Wortel  Doperwten  

Broccoli  Rucola  

Komkommer  Sla   

Augurk  Venkel  

Courgette  Peterselie  

Watermeloen    

Tijm    

Basilicum    

Cherry tomaat    
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Wij houden van elkaar. Sommige 
plantjes vinden het fijn om naast elkaar te 
staan. Andere juist niet.  
 
Met deze combinaties doe je je planten in 
ieder geval een groot plezier:  

 
Wortel - Doperwt  
  
Komkommer - Sla  
  
Tomaat - Basilicum  
  
Radijsjes - Tuinkers  
  
Broccoli - Bietjes  
  

Koud buiten. Is het nog wel erg fris in de 
ochtend en gaat je schep maar moeilijk 
door de nog koude aarde? Dan zullen je 
planten het ook fris vinden. Als je toch 
buiten wilt zaaien kun je de bodem 
afdekken met een laagje doorzichtig 
plastic. Laat het tien dagen liggen. Zo 
warmt je grond snel op.  
 
Voorweken. 
Als je zaden een nachtje voor laat weken 
in een bakje water, zijn ze al volgezogen 
met water en zullen ze extra snel kiemen. 
Misschien leuk om te proberen: laat de 
helft van de zaden voorweken en de 
andere helft niet. Kiemen ze hetzelfde of 
zie je duidelijke verschillen?  
 
EHBM  
Help! Mijn zaadjes zijn niet opgekomen! Of 
loop je ergens anders tegenaan? Voor 
Eerste Hulp Bij Moestuinieren kun je 
terecht op de AH Moestuintje Community 

waar IVN moestuinexperts voor je klaar 
zitten om je vragen te beantwoorden.  
https://community.ah.nl/moestuintje-57 
 

Beschermde planten  
Bijdrage van Kitty 
 

CHRISTOFFELKRUID  
of zwarte gifbes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

is een plant uit de ranonkelfamilie.  
 
De soort staat op de Nederlandse- en 
Belgische Rode Lijst van planten als ‘zeer 
zeldzaam en matig in aantal afgenomen’. 
De plant komt in Nederland voor in Zuid-
Limburg in hellingbossen op vochtige, 
kalkrijke grond. 
Christoffelkruid bloeit van mei tot juni met 
kleine, witte bloempjes in eivormige 
trossen. De bloempjes hebben vier tot tien 
kroonbladachtige honingblaadjes. De 
bessen zijn zwart. 
 
Oplossing puzzel Doeblad nr. 3 2015 
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Voor de kinderen 
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 Tuincryptogram  
Bijdrage van 
Wil         

               

1. Ze kent deze plant reeds van A tot Z, en andere ook (6)       

2. Stimulerende plant voor carrièremakers (6)        

3.  Het kost 'r een plantje (8)           

4. Van gras en bijna een wortel maakt men een groente (7)      

5. Voor een bloem is 't een soort voelspriet (6)        

6. Op die betaalplaats kan het behoorlijk smeulen (8)       

7.  Een dwaas in de tuin (6)           

8. De vogel van een golfspeler (6)          

9. Een vochtige stap wordt horizontaal gezet (8)        

10. Je had voor 2,50 alweer een naaldboom (6)        

11. Heeft 'n vogel daarom beet? (5)          

12. In deze Utrechtse plaats heeft men een kip in een hok (6)      

13. Die jongen is een vrije vogel (5)          

14. Wilt u een hint? Draai het appelzaadje om (3)        

15. Hoffelijk bloemenmeisje (8)          

16. In deze Friese plaats lijdt een vrucht verlies (9)        

               

   1 a   a     a      

     2                

     3                  

  4 a                  

5   a                 

     6             a    

    7         a       

    8                 

     9   a         a    

 10   a                

  11     a            

12                     

 13 a                 

    14              

  15   a                 

  16 a               a    

               
Als u de puzzel goed hebt opgelost ontstaat er in de getinte balk een beroep. 

Veel plezier ermee!  
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Geschiedenis van de kunst 

van het tuinieren, van de 

middeleeuwen t/m na de 

tweede wereldoorlog 

Bijdrage van Wil 

Deel I: De middeleeuwen (van 500 – 

1500) 

De mens is continu op zoek naar hoe hij 

zich tot de natuur moet verhouden. In 

tuinen zie je dat weerspiegeld. Een tuin is 

een samenspel tussen mens en natuur. 

Dat samenspel kan variëren van een strijd 

tot een harmonieus samenzijn. In 

sommige tuinen zie je heel veel mens en 

heel weinig natuur, in andere tuinen is het 

precies andersom. Maar ook de meest 

natuurlijke tuin is per definitie 

mensenwerk.  

Definities: Tuin (zelfstandig naamwoord, 

m) 

-tuin: ‘gaarde’ tūn ‘omheining’ in tuni far 

uurpana ‘omvergeworpen omheiningen’ 

(10e eeuw); tun ‘omheining, afscheiding’ 

[1240], ‘omheinde ruimte, werf, gaarde’ in 

den tuun ..., daer men die engienen in 

tymmerde ‘de omheining, waarbinnen men 

de werktuigen bouwde’ [1345) 

-(verouderd) oorspronkelijk een tenen 

omheining rond een hof. (Een tuin is 

gemaekt van staken van wilgenhout in den 

grond gestoken, en met dunner takken 

van het zelve hout dicht doorvlochten). 

-(landbouw) (tuinieren) een omheind stuk 

grond waar bloemen gekweekt of 

groenten geteeld worden 

- (tegenwoordig) een stuk grond, meestal 

bij een huis, met bloemen, planten, 

struiken etc. 

Tuin betekent dus omheining. Op het 

moment dat de mens een stukje natuur 

omheint, wordt dat lapje grond tuin. De 

mens maakt dat stukje grond dan los van 

zijn omgeving en geeft het daarmee 

betekenis. 

Middeleeuwse tuinen zijn te vinden bij 

kloosters en kastelen. Ze liggen in verband 

met de veiligheid binnen de muren. 

Kloostertuinen moeten Gods schepping 

verbeelden. Ze 'zijn' het paradijs op aarde.     

Er worden geneeskrachtige en 

keukenkruiden verbouwd. Soms ook 

bloemen voor op het altaar in de kerk. Dat 

zijn dan bloemen met een religieuze 

betekenis, bijvoorbeeld madonnalelie, iris, 

roos en pioen. De planten werden 

geordend in regelmatige en opgehoogde 

bedden.  

Sommige tuinen zijn alleen om te 

mediteren. We vinden dan enkel gras met 

wat bomen. De zodenbank met geurende 

kruiden fungeert als zitplaats. 

Kasteeltuinen hebben voor een deel 

dezelfde functie als kloostertuinen.  

Daarnaast zijn er bij kastelen ook 

'lusthoven'. Dit zijn tuinen die gelegenheid 

bieden tot vermaak en verpozen. 

Kenmerken van een middeleeuwse 

tuin: 

-Een omheinde ruimte, de omheining 

bestaat vaak uit muren. De tuin is in 

zichzelf gekeerd en heeft geen relatie met 

de omgeving. De indeling van de tuin is 

strak en functioneel. 

-rechthoekig of vierkant, verdeeld in 

vieren met rechthoekige iets verhoogde 

plantvakken, beplant met kruiden 

-put of fontein in het midden staat voor de 

levensbron 



17 

 

- de indeling in vieren weerspiegelt de 

schepping: de vier seizoenen, de vier 

windrichtingen, de vier elementen (water, 

aarde, lucht en vuur) 

 

Omstreeks 842 verschijnt een 

kruidenboekje van de Duitse monnik 

Walahfrid, bijgenaamd Strabo (letterlijk: 

de 'schele'). Walahfrid is abt van het 

klooster van Reichenau. Bij het klooster 

hoort een kruidentuin, die Walahfrid 

bezingt in zijn Hortulus (tuintje), 

geschreven in Latijn. Hij beschrijft 24 

verschillende kruiden die door Karel de 

Grote zijn aanbevolen. In de kruidentuin 

van het Openluchtmuseum in Arnhem is 

een reconstructie van de kruidentuin van 

het klooster Reichenau te zien.  

In de middeleeuwen worden ook 

groenten, granen en vruchtbomen 

gekweekt. Deze teelt gebeurt buiten de 

muren, op het land, en wordt daarom niet 

onder 'tuin' gerekend. 

Middeleeuwse tuinen in Nederland (alle 

gereconstrueerd): Kloostertuin, Ter Apel, 

Kloostertuin, Utrecht, Openluchtmuseum, 

Arnhem 

 

Symbolisch 

De tuin had in de middeleeuwen 

bovendien allerlei religieuze 

bijbetekenissen.            

Zo verbeeldde een tuin het aards paradijs, 

en de maagd Maria, naar aanleiding van 

de tekst in het Hooglied die over de bruid 

spreekt als een "Besloten Tuin" (Hortus 

Conclusus), of verbeeldde de tuin de Kerk. 

In Nederland heet bijvoorbeeld de 

kluizenarij van Warfhuizen "Onze Lieve 

Vrouwe van de Besloten Tuin." 

Een voorbeeld van de tuin in een 

symbolische betekenis vinden we terug in 

het lied "Heer Jezus heeft een Hofke." 

Tekst: “Heer Jezus heeft een Hofke daar 

schoon bloemen staan. Daarin zo wil ik 

plukken gaan, `t is welgedaan! Men hoort 

daar niet dan engelenzang en harpgespel, 

claretten en trompetten en die veelkens 

alzowel.” Metafoor: het hart als tuin, 

Christus als bloem. 

In de rest van het lied worden allerlei 

goede eigenschappen (de zogeheten 

deugden) beschreven als bloemen die in 

"de tuin van Jezus" staan. 

Mariaplanten 

In de middeleeuwen worden veel planten 

aan Maria gewijd. Van die planten zijn 

vooral de lelie en de roos bekend. De lelie 

is het symbool van de onschuld en 

reinheid van Maria. De roos is de koningin 

van de bloemen, zoals Maria de koningin 

van alle vrouwen is. De meeste rozen 

heetten vroeger Lievevrouwenrozen.                       

In de volgende editie van het Doeblad: 

Deel 2: De renaissance (van 1500 – 

1600) 
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‘Drijvend Bos’  
 Bijdrage van Kitty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 16 maart 2016 was de officiële opening 
van het ‘Drijvend Bos’ in de Rijnhaven in 
Rotterdam; de tewaterlating van de eerste 
‘drijvende boom’. Na het succes van het 
pionier project ‘drijvend paviljoen’, is er 
ingezet op het ontwikkelen van ‘drijvend 
groen’. 
 
Het drijvend bos is een kunstproject van 
de Nederlandse kunstenaar en ontwerper 
Jorge Bakker, waarmee 20 natuurlijke 
bomen in 2016 de Rijnhaven zullen 
vergroenen. Met behulp van 
wetenschapsstudenten is onderzocht 
welke boom in een boei zou kunnen 
overleven. Men kwam uit op een 
Hollandse iep. De bomen voor het 
kunstproject zijn gedoneerd door 
boomkwekerij Van den Berk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het project zorgt niet alleen voor 
verfraaiing van de haven van Rotterdam, 
maar is ook duurzaam. Zo zijn de 20 
‘vazen’ waarin de bomen groeien gemaakt 
van oude boeien die in de Noordzee 
hebben gedreven. Het Dobberend Bos ligt  
tussen het Luxor Theater en Het Drijvend 
Paviljoen. De Rijnhaven is door de 
gemeente Rotterdam aangewezen als 
testlocatie voor innovatieve en duurzame 
initiatieven die de leefbaarheid en 
levendigheid in de stad vergroten.  

Het Dobberend Bos is niet alleen 
vergroenend het vraagt tegelijkertijd ook 
aandacht voor klimaatverandering, 
innovatie, kunst, gezondheid in 
stadscentra en bewustwording van het 
belang van groen bij kinderen en 
volwassenen. 
In het speciaal voor het Dobberend Bos 
ontwikkelde kadepark staat het eerste 
prototype. Bezoekers van het Dobberend 
Bos krijgen zo de gelegenheid een 
‘boomboei’ van dichtbij te bekijken. In het 
park staan banken om rustig van het 
kunstwerk te kunnen genieten. 
 

Jaar van de Kievit  
Bijdrage van Kitty 

 
Al drie jaar op rij zijn de kieviten in de 
winter niet naar het zuiden vertrokken 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het gaat niet goed met de kieviten in ons 
land. Het karakteristieke geluid van 
buitelende kieviten boven de akkers in het 
voorjaar, wordt steeds minder gehoord. 
Daarom is 2016 door Sovon 
Vogelonderzoek Nederland en 
Vogelbescherming Nederland uitgeroepen 
tot het Jaar van de Kievit. 
Er zijn aanwijzingen dat de afname voor 
een deel wordt veroorzaakt doordat te 
weinig jonge kieviten hun eerste weken 
overleven. Daarom doet Vogelbescherming 
in dit jaar onderzoek naar de overleving 
van kuikens. Tijdens de Nationale 
Vogelweek van 14 t/m 22 mei 2016 wordt 
extra aandacht aan de Kievit besteed.  
 

In de verte 
lijkt de 
kievit zwart-
wit, maar in 
de broedtijd 
heeft de 
kievit, als je 
goed kijkt 
alle kleuren 
van de 
regenboog  
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Gezondheid en Tuinieren 

 
Stedelingen kunnen baat hebben bij een 
volkstuin. Het is een ideale manier om 
buiten te zijn. De eerste volkstuinen 
kwamen in Nederland rond 1900, toen 
veel mensen als fabrieksarbeider naar de 
stad trokken. Velen kwamen in kleine 
arbeidershuisjes terecht, en er was veel 
armoede. De volkstuinen waren bedoeld 
om de arbeiders de mogelijkheid te geven 
hun eigen groenten te kunnen verbouwen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het idee van volkstuinen kwam uit 
Engeland, waar ze deze tuinen al een 20 
jaar kenden. De redenen om arbeiders een 
stuk grond te geven, waren tweeledig. De 
gedachte was, dat arbeiders die in de 
natuur waren gelukkiger zouden worden. 
Ook zouden arbeiders die voor zichzelf op 
een stukje land iets verbouwden, niet naar 
het café gaan om zich te bezatten. In de 
eerste en tweede wereldoorlog nam het 
aantal volkstuinen snel toe, mede 
veroorzaakt door het voedseltekort en 
relatieve armoede in die tijd.  
Tegenwoordig zijn het niet alleen 
arbeiders die een volkstuin hebben, maar 
vind je deze in alle lagen van de 
bevolking.  
 
Langer leven met een volkstuintje. Je leest 
het goed. Recent Brits onderzoek heeft 
uitgewezen: werken in een volkstuintje is 
gezond! Niet alleen omdat je bezig bent in 
de open lucht, ook de inspanningen die je 
verricht zorgen voor een gezonde geest in 
een gezond lichaam. 
Het schoffelen, plukken, harken, poten, 
wieden, knielen, spitten, snoeien, planten 
en bukken zorgt ongemerkt voor gezonde 
gymnastische bewegingen. En je weet ook 

nog eens wat je eet want je hebt de 
groenten en het fruit zelf geteeld. Een 
bloementuin met mooi gazonnetje doen 
het ook goed ☺. 
Het maakt voor de gezondheid niet uit 
hoeveel tijd er wordt besteed aan de tuin. 
Een half uur per week blijkt al heilzaam. 
Het werken op de volkstuin verbetert het 
humeur, het zelfvertrouwen en de 
algemene gezondheid in vergelijking tot 
mensen die nooit tuinieren. Zij die 
tuinieren zijn tevens minder moe, minder 
depressief, minder gespannen en minder 
boos. Het onderzoek constateert een 
toename van maar liefst 91% van het 
algemeen geluksgevoel. 
 
Onderzoekers dachten dat het aan het 
tuinieren zelf lag, aan de lol van de hobby 
maar nee. Het zijn de bodembacteriën, die 
je helpen om van je depressie af te 
komen. Het dingetje heet Mycobacterium 
vaccae en heeft een effect op je neuronen 
dat lijkt op Prozac, alleen duizend keer 
gezonder. Dit minuscule wezentje 
stimuleert via zogeheten verhoogde 
Cytokine niveaus onze serotonine 
productie en daarbij ons gevoel van 
gelukkig zijn. De moestuin, de 
plantenbakken op het balkon, lekker even 
vieze handen maken, paar keer over je 
bezwete gezicht vegen en hup: instant 
relaxation.  
Appeltje eten met zwarte vingernagels, 
inhaleren van tuinstof, wondje aan je 
handen, allemaal ideaal voor het 
binnenkrijgen van deze gratis XTC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het wordt lente: gauw een zak potaarde 
kopen en wat zaadjes voortrekken. Be 
happy. Een half uur per week contact met 
aarde is genoeg voor algemeen 
welbevinden.  Bron onderzoek: ‘Journal of Public 
Health’. 



20 

 

Groene uitjes    

    
April - Mei 2016 

Bijdrage van Wil   

 

Zondag 03 april 2016 Wie zingt daar?  

Vraagt u zich dat ook af als u een vogel 

hoort zingen?  Op 3 april houdt het IVN 

een vroege vogelexcursie in het 

Reeuwijkse Hout speciaal gericht op het 

herkennen van vogelzang. Omdat de 

meeste vogels ’s morgens rond 

zonsopkomst het actiefst zijn begint de 

excursie ’s morgens vroeg om 6.30 uur en 

duurt tot 8.30 uur. Verzamelen bij het 

restaurant aan de surfplas. Vertrekpunt 

Houtwal 4, 2811 NW  Reeuwijk. 

Georganiseerd door: IJssel en Gouwe. 

Kosten: gratis. Excursieleider: Ton van 

Rossum. Voor vroege vogels! 

Zondag 10 april 2016 Excursie: 

eetbare natuur in het Bieslandse Bos 

Op zoek naar eetbare zaken in het 

Bieslandse Bos. Ontdek samen met IVN 

natuurgidsen de smakelijke kant van de 

natuur. Georganiseerd door: Delft. Kosten: 

aan deze activiteit zijn geen kosten 

verbonden. Thema: Planten en bloemen. 

Tijd: 14:00 – 15:30 uur. Locatie:  Hoek 

Hazepad – Bieslandseweg, Delfgauw 

Vogels kijken in het vroege voorjaar 

 

De Kleine Zaag (17 ha.) ligt ten westen 

van Krimpen aan de Lek. De Zaag is een 

ideale plek voor eendachtigen, steltlopers 

en zangvogels in het vroege voorjaar. Het 

natuurgebied bestaat uit buitendijkse 

rietlanden en een opgespoten zomerpolder 

die deels uit grasland en deels uit hoog 

opgaande wilgen bestaat. In het voorjaar 

pleisteren veel doortrekkende vogels enige 

tijd in het gebied. Door de Kleine Zaag 

loopt een gemarkeerde wandelroute van 2 

km en start bij Zaagbrug, industrieterrein 

De Zaag. Honden aangelijnd toegestaan. 

Getijdeninformatie: om te bepalen hoe 

hoog het water bij de Kleine Zaag staat, 

kijkt u op onderstaande website. 

http://www.watersportalmanak.nl/getijden

tabellen-2016/krimpen-aan-de-ijssel 

 

22 april 2016 De landelijke zaaidag 

Op vrijdag 22 

april 2016, de 

internationale 

dag van de 

aarde gaan veel 

mensen 

bloemen zaaien 

voor bijen en 

vlinders. 

Aanbevolen 

bloemenzadenmengsel voor bijen: 

Boekweit, Borage, Dille, Ganzebloem, 

Kaasjeskruid, Klaproos, Korenbloem, 

Mosterd, Phacelia, Bladrammenas, 

Goudsbloem en Karwij. 100 g is genoeg 

voor ±25 m2. Zaai in het voorjaar. Hoogte 

van de planten ±50 cm. Door een stukje 

van uw tuin te gebruiken hiervoor help u 

de bijen aan hun voedsel. 

Is uw bijenveldje klaar en in bloei stuur 

ons uw mooiste foto. In het najaar van 

2016 gaan wij 2 boeken (de Bijenkast) 

verloten onder de mooiste inzendingen 

van uw/jullie foto van het bijenveldje. De 

foto kunt u sturen naar 

info@vitexnatura.com. Maximaal 1 Foto 

per deelnemer opsturen. 

Zondag 24 april 2016 

Bollenwandeling: 'Bloeiende bollen' 
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in Arboretum trompenburg Aanvang 

14 uur. Kosten deelname € 2,50 plus 

entree ad. € 6,25 In mei is er op zondag 

15 mei (langs wisteria’s) en op zondag 

29 mei (langs bloeiende rhododenderons) 

een wandeling. 

Zondag 1 mei 2016 Arboretum 

Trompenburg verkoopdag 

eenjarigen. 

Verkoop éénjarigen, gezaaid en 

opgekweekt door het zaaigenootschap van 

Trompenburg Tuinen. De verkoop start 

op 1 mei om 10 uur. Zorg dat u op tijd 

bent want op=op! 

Zaterdag 7 en zondag 8 mei 2016 

Voorjaarsplantendagen in Arboretum 

Trompenburg 

Gespecialiseerde kwekers verkopen 

bijzondere bomen, struiken, vaste planten  

en éénjarigen. Tijd: 10.00 – 17.00 uur.  

Kosten: € 6,25. Museumpas en 

Rotterdampas gratis. Plaats: Trompenburg 

Tuinen & Arboretum, Honingerdijk 86, 

Rotterdam 

Zaterdag 7 mei (Noordplein) en 

zaterdag 27 mei 2016 

(Heemraadsplein) Rotterdamse oogst 

zaait! 

Lentekriebels? Hoog tijd om te gaan 

zaaien dus! Dat doen we dit jaar in mei, 

tijdens de Rotterdamse Oogstmarkten in 

Noord & West!  Geen woorden maar 

zaden! Met Zaait!, dé vrijmarkt voor moes- 
& nutsplanten. Pril voorjaarsgroen op de 

moesplantenmarkt, hier en daar wat groen 

kattekwaad en het zaaid voor de bijen. 

Gratis toegankelijk. 

Zaterdag 28 mei 2016 Bos en 

Burchtfair Oostvoorne 

De Bos & Burcht Fair Oostvoorne is een 

unieke tuinfair en vindt plaats op een 

prachtige locatie in het centrum van het 

dorp. Ruim 100 exposanten zoals kwekers, 

hoveniers en delicatesse- specialisten 

presenteren hun producten op de Hofwei 

rondom de Historische Burcht en op het 

tegenoverliggende prachtige Landgoed 

Mildenburg. Tijd 10.00-17.00 uur. 

Toegang gratis. 

 

 

 

 

 

 

 
Na Regen… 
 
Beschermde Planten  
Bijdrage van Kitty 
 

ENGELS GRAS  
is een vaste plant uit de strandkruidfamilie 
en staat op de Nederlandse Rode lijst van 
planten als ‘vrij zeldzaam en sterk 
afgenomen’.  
Doordat het een zouttolerante plant is 
groeit hij plaatselijk langs wegen die in de 
winter met zout bestrooid worden. De 
plant kan ook groeien op zink- en 
loodhoudende grond, zoals in zinkweiden 
die lood bevatten.  
 
Van 1937 tot 1952 stond het Engels gras 
afgebeeld op de Britse ‘three-pence’. 
Wellicht was dat bedoeld als een 
woordspeling. Engels gras heet in het 
Engels ‘thrift’ wat ook ‘zuinigheid’ 
betekent.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Engels gras 
witte variant 
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Eind maart begin april paren de kikkers en leggen eitjes. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdrage van Hans 

 

Inkleuren en op stevig karton plakken. De verschillende vormen uitknippen. 

De grote stippen moeten gaatjes worden voor splitpennen.  

 

De kleine stippen van de voorpoten verbinden met een touwtje. 

Ook de kleine stippen van de achterpoten verbinden met een touwtje.  

Deze twee touwtjes in het midden verbinden met het trektouwtje. (zie kleine tekening) 
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De volksmond over het weer 
in April (Aprilis)   
 

In de Romaanse kalender begon in april 
het voorjaar. En de naam van de maand is 
hier vanaf geleid. Aprilis betekent zoveel 
als openen. Het openen en ontluiken van 
bloemen en bladeren, de kracht van het 
voorjaar. 
  

 
 

 

 
 

 
 

Nieuw vers gras, het vee gaat de stal uit. 

 
Weerspreuken 
Vriezende januari, natte februari, 
droge maart, regen in april, 
is de boeren hunnen wil. 
 

April maakt de bloem, 
en mei bekomt de roem. 
 
Broedt de spreeuw vroeg in april, 
er is een schone meimaand op til. 
 
Laat het weer zijn zoals het wil, 
ontkleed u niet voor half april. 
 
Zon- en maanstanden in April 

 
In April lengen de dagen 1 uur en 53 
minuten 
 
1 April Zon op 7.14 uur, 
Zon onder 20.14 uur 
 
30 April Zon op 6.11 uur, 
Zon onder 21.04 uur 
 
1 April Maan op 3.48 uur, 
Maan onder 12.56 uur 
 
7 April Nieuwe Maan 
14 April eerste Kwartier 
 

22 April Volle Maan 
Maan op 21.05 uur 
Maan onder 6.54 uur 
 

De volksmond over het weer 
in Mei (Majus) 
 
Deze maand draagt de naam van de Godin 
Maja, gewijd aan de beschermster van 
alles wat groeit en bloeit, maar ook van de 
vruchtbaarheid. 
 

Bloeimaand, bloemenmaand 

Bloeiende planten en bloemen, de weer 
ontluikende natuur. 
 
Weerspreuken 
Het is een wenk, reeds lang verjaard, 
Maar het vriest even vaak in mei als in 
maart.  
 

Koele mei schenkt een vruchtbaar jaar, 
droge mei een duur jaar. 
 
Noordenwind in april en mei, 
maakt augustus en september blij.  
 
Kamillegeur in mei, 
brengt de zomer dichterbij. 
 
Zon- en maanstanden in Mei  

 
In Mei lengen de dagen 1 uur en 28 
minuten 
 
1 Mei Zon op 6.09 uur, 
Zon onder 21.05 uur 
 
31 Mei Zon op 5.26 uur, 
Zon onder 21.50 uur 
 
1 Mei Maan op 3.41 uur, 
Maan onder 14.06 
 
6 Mei Nieuwe Maan  
13 Mei eerste Kwartier  
 
21 Mei Volle Maan  
Maan op 21.00 uur 
Maan onder 5.52 uur 
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Ode aan Marian en Jessie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na 11 Tuinseizoenen Doeblad lezers 
verblijd te hebben met hun verhalen 
leggen Marian en Jessie dit seizoen hun 
pen neer. Hun avonturen gaan door, 
alleen… wij krijgen ze niet meer te horen! 
(uhh.. te lezen). 
 
Marian reageerde op een oproep in het 
Doeblad van mei 2005 waarin de redactie 
op zoek was naar enthousiaste mensen 
voor een bijdrage aan het Doeblad.  
In het 2e Doeblad van dat seizoen, juli 
2005, was Marians eerste verhaal een feit:  
 
“Los Toepados”..  
 
Hierin schrijft Marian dat zij en Tiemen 
inmiddels 6 jaar op de tuin zijn en op 11 
augustus 1999 “de overdracht” was. De 
vorige eigenaar was de familie van Duyn: 
“De tuin stond vol knolbegonia’s, de trots 
van dhr. Van Duyn”. En ook: “Als mensen 
mij vragen waar wij heen gaan met 
vakantie is mijn antwoord tegenwoordig: 
“Los Toepados!”… 
 
Enkele verhalen die we in de afgelopen 
seizoenen voorbij hebben zien komen: 

Mijn watermeteravontuur..  
 
Een hilarisch verhaal over een tuinbeurt 
die Marian doet. 
 
Big Brother..  
 
De komst van de “giga Reclamezuil” in de 
buurt van het Toepad. Deze zuil geeft 
volgens het verhaal zo veel licht “dat we 
nu een gezamenlijke lamp hebben op 
A.T.V. Toepad.” Met als gunstig bijeffect 
zo vertelt het verhaal: “een lagere 
energierekening!” 
 
Klein Florida..  
 
Waarin Marian haargoede herinneringen 
beschrijft over een vakantie in Everglades, 
waar veel witte huizen zijn. En dat Marian 
en Tiemen in navolging hiervan hun 
tuinhuis ook wit hebben geverfd en welke 
inspanning dat heeft gekost. 
 
Peukie.. 
 
Dit verhaal gaat over stoppen met roken. 
Én.. over een Chihuahua.. van 6 ons en 9 
weken oud, die op 12 december 2009 in 
het leven van Marian en Tiemen kwam. En 
die bijna de naam “Peukie” had gekregen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belevenissen van Jessie.. 
 
Bij dit verhaal doet Jessie (een 
Chihuahua.. ) als verhalenschrijver haar 
intrede. Jessie vertelt over hoe groot haar 
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verbazing was toen bleek dat haar baasjes 
nog een huis bezaten: Het Tuinhuis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakantieliefde.. 
 
Jessie schrijft in dit verhaal over haar 
“vakantieliefde Cooper”, maar blijkt in 
Capelle a/d IJssel al een liefde rond te 
hebben lopen…  Beethoven, een Yorkshire 
Terriër! 
 
Wat een rijkdom..  
 
In dit verhaal:  
Recessie of niet IK GENIET 
 
Eendengeluk..  
 
Dit verhaal gaat over een eend die broedt 
in de waterput. Dit, volgens Marian, omdat 
zij is vergeten de waterplantjes uit de 
waterput te halen voordat de winter 
aanbrak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto bij het verhaal Typisch Nederland… 
 
2008.. 
 
Aan het einde van dit verhaal wordt ons 
mede tuinders veel liefde en wijsheid 
toegewenst. 

En we hebben het verhaal met de titel: 
Sonja wie???..   
Ondertekend met: Marian “Bakker”, 
geintje.. 
 
Andere titels zijn o.a. En nu ik… ,  Voor en 
nadelen.. , Afscheid van “ons meissie”.. ,  
40.. ,  Vliegen.. , Hallo….! Daar zijn we 
weer!.. ,  Zennnn.. , Een heterdaadje.. ,  
Dankbaar.. , Onze tuin en de beessies.. , 
Aai-team.. , Jessie..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bootje huren.. en nog meer verhalen! 
 
U vindt alle verhalen terug op 
www.toepad.nl  
Menu – Doepad – Algemeen Doeblad 

 
 
Beste Marian.. en Jessie, 
 
Bedankt voor 11 seizoenen (34 
verhalen!) avonturen in en om 
Tuin 68! 
 
Als redactie, en vele tuinleden met ons, 
hebben we genoten van ‘jullie’  bijdragen! 
We wensen jou, Tiemen en Jessie nog 
vele zonnige en ontspannen Tuinseizoenen 
toe! 
 
Hartelijke groet voor jullie alle 3! 
Van de Redactie van het Algemeen 
Doeblad 
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