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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 
 mw. J.H. Groenewoud tuin 76 
 ִ 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 
Leden: dhr. J.Th. Baijens tuin 74 
 dhr. W. Engel tuin 45 
 dhr. D. de Visser tuin 27 
 dhr. H. Gravestein tuin 78 
Bouwzaken: dhr. J. van der Vorm tuin 38 
 ִ beheerder@toepad.nl 
 
 
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 
29 mei 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zomer is bijna begonnen en het begint 
al aardig op te warmen. Inmiddels hebben 
we onze Algemene Ledenvergadering 
gehad. U heeft mij voor een volgende 
periode van drie jaar herkozen tot uw 
voorzitter. Ik ga proberen deze taak naar 
ieders tevredenheid te volbrengen.  
We hebben in ieder geval al een mooie 
start van het seizoen. Alle huisjes op ons 
complex zijn verkocht. Er wordt door de 
nieuwe leden hard gewerkt om de 
onderkomens gebruiksklaar te krijgen 
zodat ze nog lekker kunnen genieten van 
deze zomer. Met de werkbeurten wordt 
door velen ook hard gewerkt om de 
gemeenschappelijke ruimtes verder te 
verfraaien. Het berghok bij de kantine 
heeft weer een frisgroene kleur gekregen. 
Geweldig hoe velen van u zich inzetten 
voor onze tuinvereniging! En binnenkort is 
de eerste Bingo van het seizoen. Ik hoop 
velen van u op zaterdag 18 juni in de 
kantine te treffen! 
De ontwikkelingen van de Rotterdamse 
Bond voor Volkstuinen (RBvV) blijven 
onverminderd mijn aandacht en tijd 
opeisen. Op 28 mei jongstleden werd de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) 
gehouden. Het was een goed bezochte 
vergadering waarin een aantal zaken 
besproken werden. Belangrijk was 
uiteraard het financiële jaarverslag 2015. 
Er is nog altijd een aantal lopende zaken, 
die dit financiële plaatje beïnvloedt. 
Inmiddels zijn er door het bestuur van de 
Bond strafrechtelijke en juridische stappen 
ondernomen om het verdwenen geld 
(ruim 250.000 euro) van een van de 
tuincomplexen alsnog boven tafel te 
krijgen. Dit zal nog wel enige tijd duren en 

de afloop is allerminst zeker. Het financiële 
jaarverslag is goedgekeurd door een 
onafhankelijke accountant en de ALV is bij 
stemming hiermee eveneens akkoord 
gegaan. De ontwikkelingen betreffende de 
overname van de beheertaak zijn nog in 
volle gang. Het Algemeen Verbond 
Volkstuinen Nederland (AVVN) is 
begonnen met zijn inventarisatie van de 
staat van onderhoud (achterstallig of niet) 
en eventuele financiële problemen. Zolang 
zij nog niet de beheertaak heeft 
aangenomen blijft de RBvV deze taak 
uitvoeren. Daarnaast is de RBvV druk 
bezig zich te profileren als de 
belangenvereniging voor de Rotterdamse 
(volks-) tuinders.  
 
Zij heeft in 
februari 2016 
ieder lid een 
persoonlijke 
brief gestuurd 
met de 
mededeling dat 
per 1 januari 2017 het verplichte 
lidmaatschap komt te vervallen, maar dat 
zij als Rotterdamse Bond uw belangen wil 
blijven behartigen. Iedereen moet straks 
dus voor zichzelf besluiten of hij/zij lid wil 
blijven van de RBvV. Als u dit niet wenst 
dan zal u zelf (schriftelijk)uw lidmaatschap 
van de RBvV moeten opzeggen. Dit hoeft 
pas in november 2016, zodat u rustig de 
tijd heeft om verdere ontwikkelingen af te 
wachten. Wij zullen u, als bestuur, bijtijds 
over berichten. Als vereniging kunnen we 
waarschijnlijk geen lid worden van de 
RBvV (hierover neemt de RBvV nog een 
besluit). Vanuit een aantal 
tuinverenigingen, waaronder de Tuinkring 
Kralingen Crooswijk, is bij de Bond erop 
aangedrongen zichzelf per 31 december 
2016 op te heffen en per 1 januari 2017 
door te gaan als Rotterdamse Belangen 
Vereniging voor (volks-) tuinders. Over dit 
punt zal op 25 juni 2016 een Bijzondere 
Ledenvergadering van de RBvV 
plaatsvinden. De uitslag van de 
vergadering zal via een mededeling (door 
ons eigen bestuur en/of via de RBvV) aan 
u bekend gemaakt worden.  
Verder zijn we als tuincomplex benaderd 
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om mee te werken aan de inzameling van 
nieuwe scheuten van de Taxusboom ten 
behoeve van het maken van Taxol. Dit 
wordt via een verwerkingsproces 
gewonnen uit die nieuwe scheuten. Het is 
een effectief en sterk medicijn dat onder 
andere gebruikt wordt bij patiënten met 
borstkanker. In dit Doeblad wordt u 
gevraagd of, indien u een taxusboom 
heeft en u wilt hieraan meewerken, om dit 
aan het bestuur te melden.  

 
Wij nemen dan contact met u op over de 
te volgen werkwijze. Zelf heb ik als patiënt 
het positieve effect van dit medicijn 
ervaren. Ik hoop dat velen van u hieraan 
willen meewerken, want alle beetjes 
helpen! 
Ik wens u nog een mooie zomer met zon 
en een beetje regen! 
 
Hartelijke groet 
Iza van Riemsdijk, voorzitter 
 

BINGO tijd!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 18 juni 
Zaterdag 23 juli 
Zaterdag 20 augustus 
 
Kantine open om 19.30 uur 
 
Start Bingo: 20.00 uur 
 
Heel veel succes en plezier!! 
 

Duurzaam tuinieren    
Bijdrage: Kitty 
 
Duurzaam tuinieren betekent bewust en 
duurzaam omgaan met de natuur. 
Bijvoorbeeld wijs omgaan met water. 
Cacaodoppen kunnen hier bij helpen. Een 
laag cacaodoppen in de border maakt dat 
water minder snel verdampt en voorkomt 
uitdrogen van de aarde. Bovendien 
houden de doppen woekerend onkruid 
tegen. Daarbij steken kleurrijke bloemen 
en fris groen prachtig af tegen de 
diepbruine kleur van de doppen. Last van 
katten of slakken? Voor deze dieren voelen 
de doppen niet fijn aan, waardoor zij hun 
heil elders gaan zoeken. Tel uit je winst! 
Behoudens de prijs van de doppen dan…  

 
Gedicht 
 

Laat 

 
Vertraag. 
Vertraag. 
Vertraag je stap. 
 
Stap trager dan je hartslag vraagt. 
 
Verlangzaam. 
Verlangzaam. 
Verlangzaam je verlangen. 
 
En verdwijn met mate. 
 
Neem niet je tijd 
En laat de tijd je nemen - 
Laat. 
 
Leonard Nolens 
Uit: Laat alle deuren op een kier 
Uitg: Querido, Amsterdam, 2004 
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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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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

Telefoonlijn vooralsnog beperking 

voor complex-brede WiFi  

Het is de wens van diverse leden om ook op 

hun tuin WiFi te kunnen ontvangen. Een extra 

access point op het dak van het 

verenigingsgebouw zou dit –althans voor een 

deel van de tuinen- mogelijk maken, maar 

omdat ons tuincomplex voor het dataverkeer 

afhankelijk is van een telefoonlijn (ADSL), is de 

snelheid van het dataverkeer beperkt 

(gemiddeld 24 Mb/s). Als met meerdere 

apparaten of personen tegelijk wordt 

geïnternet (bezoeken van websites, versturen 

van e-mails, facebook, YouTube) is minimaal 8 

Mb/s nodig. Wanneer meerdere personen 

tegelijk films of muziek gaan downloaden, is 

minimaal 50 Mb/s nodig.[1] De leden kunnen 

elkaar dan gemakkelijk ‘wegdrukken’. 

Bovendien is een tweede access point 

halverwege het complex noodzakelijk om álle 

tuinen te bereiken, maar ook dan blijft de 

telefoonlijn een belangrijke beperking. Met 

een coaxkabel kunnen hogere snelheden 

worden behaald, maar de aanleg hiervan zal 

niet goedkoop zijn, en glasvezel ligt er niet 

(nagevraagd bij zowel KPN als XS4ALL). Dit 

betekent dat we plezierig en ongestoord 

internetten vanaf alle tuinen op dit moment 

niet kunnen garanderen, waardoor we 

vooralsnog de relatief hoge uitgaven voor (het 

aanbrengen van) extra access points (minimaal 

€ 600,=) onverantwoord vinden.    
 

Bronnen:  
[1] www.keuzeininternetproviders.nl/informatie/welke-

internet-snelheid-heb-ik-nodig 

 

 
 

Vacature kantinecoördinator 

Nu Hans Oversluizen zijn taken als 

kantinecoördinator heeft neergelegd, zijn wij  

naarstig op zoek naar een opvolger. De 

belangrijkste werkzaamheden van de 

kantinecoördinator zijn: 

− opstellen van het rooster voor de 

kantinediensten; 

− aannemen van verzoeken voor het gebruik 

van ons verenigingsgebouw door ‘derden’ 

en invulling van de barbezetting; 

− beheer van de kantine in nauw overleg met 

de inkoopcoördinator, de 

schoonmaakploeg en de penningmeester. 

Heeft u belangstelling voor deze functie? Laat 

het ons dan weten, bij voorkeur via de mail 

(bestuur@toepad.nl). 

 

Vacature webmaster 

We zijn ook op zoek naar een nieuwe 

webmaster die zorgt voor de verdere inrichting 

en het actueel houden van onze website. Lijkt 

het u leuk om dit te doen en bent u op z’n minst 

een beetje handig met computers? Laat het 

ons weten!  

P.S. Onze website is gebouwd met Joomla! 

 

Vele handen maken licht werk 

Er is steeds heel veel te doen op ons complex. 

Het gaat niet alleen om regelmatig 

terugkerende klussen, maar ook om kleinere of 

soms grotere projecten. Wij zullen daarvoor 

steeds vaker een beroep doen op onze leden. 

Immers, vele handen maken licht werk. U kunt 

daarbij denken aan: 
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− afvalinzameling: het bewaken van de glas- 

en groencontainers en contact opnemen 

met Van Vliet wanneer de containers bijna 

vol zijn. Inmiddels hebben wij dhr. Van der 

Loos (T09) bereid gevonden om onze 

afvalinzameling in de gaten te houden; 

− waterleiding: de aan- en afsluiting aan het 

begin respectievelijk einde van het 

tuinseizoen en het opnemen van de 

(centrale) meterstanden; 

− bouwzaken: beoordelen van 

bouwaanvragen en deze doorsturen naar 

de verantwoordelijke instantie. Hierbij zal 

mevr. Mooij (T25) ons voortaan 

ondersteunen; 

− beveiliging: het maken van afspraken met 

Tyco en Ansul voor preventief onderhoud 

van alarm- en brandblusinstallatie 

(veiligheidscoördinator); 

− loods: het opruimen van de tuinwinkel, 

ondersteuning bij het onderhoud van het 

materiaal (dhr. Mol, T59) en de (jaarlijkse) 

inventarisatie van gereedschappen en 

voorraden; 

− aan- en verkoop van huisjes: het maken van 

foto’s van de te verkopen tuinen (mevr. Van 

Mosselaar, T80); 

− inspectie van openbare elektra c.q. 

verlichting, waterleiding, sloten, paden en 

hekwerken; 

− herinrichting van het milieupark: aanvragen 

van offertes en coördinatie van de 

werkzaamheden. 

 

Toeslag voor te zware 

afvalcontainers  

 Graag herinneren we u aan het stukje in het 

vorige Doeblad over de tariefsverhoging voor 

onze 

afvalinzameling. 

De 1000 liter 

containers voor 

het gewone huis-, 

tuin- en 

keukenafval 

mogen niet meer 

wegen dan 100 

kilo. Probeer het afval dus zo goed mogelijk te 

verdelen over de containers en vermijd zwaar 

afval, zoals boomstronken, kluiten en 

tuinaarde.  

 

Correctie contributie RBvV 

Op de jaarnota 2016 is ten onrechte een 

bedrag van € 44,50 gerekend als contributie 

voor de RBvV. De bond heeft de contributie 

2016 echter verlaagd naar € 40. Het teveel 

betaalde bedrag zullen wij verrekenen via de 

jaarnota 2017. 

 

Spreekuur van het bestuur 

Voor vragen of klachten kunt u terecht op het 

inloopspreekuur van het bestuur. Dit 

spreekuur vindt plaats op: 

− Zaterdag 4 juni, 11-12 uur 

− Zaterdag 2 juli, 11-12 uur 

− Zaterdag 6 augustus, 11-12 uur 

− Zaterdag 3 september, 11-12 uur 

− Zaterdag 1 oktober, 11-12 uur 

U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail naar 

ons sturen: bestuur@toepad.nl. 

 

Inzameling taxussnoeisel voor actie 

“Vergroot de Hoop” tegen kanker 

Heeft u een taxus in uw tuin? Dan kunt u in de 

snoeiperiode 

van 15 juni tot 

31 augustus, 

samen met een 

groot aantal 

andere tuinders, 

hoveniers, 

gemeenten en 

begraafplaatsen 

Stichting 

‘Vergroot de 

Hoop’ 

ondersteunen. 

Want elke kubieke meter jong taxussnoeisel is 

goed voor 1 chemotherapie! 

In Rotterdam zijn twee officiële 

inzamelingspunten (Aploniastraat en 

Nikkelstraat), maar we kunnen de inzameling 

van taxussnoeisel ook op ons complex 

organiseren. 
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Doet u mee? 

Laat het ons dan even weten, via 

bestuur@toepad.nl of spreek ons aan op het 

complex. 

 

Wilt u ons verenigingsgebouw 

gebruiken? 

Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het 

bestuur. 

 

Het bestuur 
� bestuur@toepad.nl 

 

 

 

Kom gezellig langs! 
Onze kantine is iedere zaterdagmiddag van 15-17 uur open voor alle tuinleden om 

gezellig even bij te kletsen onder het genot van een lekker kopje koffie of thee, een 

biertje, een glaasje wijn of iets sterkers. En mogelijk staat de tv met enige regelmaat 

aan, want ons wacht een sportief zomerseizoen met het EK Voetbal, Wimbledon, de 

Tour de France en de Olympische Zomerspelen.   

 

 

 

Dat is ook een manier ......... 
Bijdrage: Bert 

 
Vanaf het begin van dit tuin-seizoen wordt 
er al nieuwsgierig gekeken naar de drie 
pas verkochte huisjes vooraan op ons 
complex.  

Aan het einde van seizoen 2015 en begin 
2016 zijn de eigenaars/eigenaressen van 
huisje nr. 3 en van huisje nr. 51 al 
begonnen met een aantal werkzaamheden 
zoals het verbeteren of maken van een 
schuur, het maken van een moestuin en 
het plaatsen van een kweekkast. In de 
wandelgangen gaan de verhalen dat deze 
eigenaressen het plan hebben opgevat om 
nieuwe huisjes te (laten) plaatsen.  
Bij huisje nr. 52 (Eerste huisje aan 
linkerkant van het oostelijke pad), was er 
geen beweging.  

Het enige waarneembare was dat de 
achterkant van het huisje gedeeltelijk was 
gesloopt.  
 
Bij het aanschouwen van die achterkant 
besloop mij het gevoel dat het de 
bedoeling was om reparatie 
werkzaamheden uit te voeren, maar de 
boel zo verrot bleek dat het lood de 
eigenaar gelijk in de schoenen zonk en hij 
er geen brood meer in zag. Verder waren 
er geen activiteiten waar te nemen. Hoe 
anders was dit op maandag 23 mei. 's-
Morgens was er al vroeg het geluid van 
tuin machines en toen ik om 10:30 uur het 
complex verliet waren er meerdere 
professionele mensen en machines bezig 
en was de tuin reeds voor een groot deel 
gerooid en gesnoeid. Toen ik rond 14:30  
terugkwam zag ik dat er ook reeds een 
begin was gemaakt met de sloop van het  
huisje zelf. 'Mijn' Joke en overbuurvrouw 
Wil Brand gingen op onderzoek en kregen 
te horen dat het huisje inderdaad 
vervangen wordt en dat dit in eerste 
instantie inderdaad niet de bedoeling was. 
Het huisje bleek niet meer te redden, 
wordt inderdaad gelijk gesloopt en het 
nieuwe huisje ligt reeds op de 
vrachtwagen om de dag erna geleverd en 
geplaatst te worden. Wat het precies 
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wordt weet ik (ten tijde van dit schrijven) 
nog niet, maar mijn eerste gedachte was; 
'Kijk, dat is ook een manier!' 
Nou begrijp ik wel dat dit niet voor 
iedereen is weggelegd, want daar hangt 
natuurlijk wel een financieel plaatje aan 
vast. Meer voor de hand ligt dat een 
(redelijk) huisje wordt verbouwd en/of 
vergroot. Je bent dan wel overgeleverd 
aan de staat waarin zo'n huisje verkeerd 
en de aangebrachte wijzigingen door de 
vorige eigenaar(s). De mogelijkheden 
naast verbouwen zijn: 
-Kant-en-klaar huisje kopen (meestal 
blokhut) 
-Huisje laten maken en plaatsen 
-Zelf bouwen  
 
- Aanschaf kant-en-klaar huisje / blokhut. 
De koop van een blokhut spreekt meestal 
heel veel mensen in het begin aan. De 
afwijkende maatvoering, de onpraktische 
indeling, prijs, ontbreken van isolatie en 
leidingen die alleen als opbouw zijn aan te 
brengen doen die gedachte vaak al snel 
weer verdwijnen. 
- Huisje laten maken. 
Ter plekke een compleet maatwerk huisje 
met alles erop en eraan laten maken. 
Meestal door een bedrijfje dat alle 
disciplines beheerd en zelf uitvoert. Is 
waarschijnlijk duurste oplossing. 
Of de tussenoplossing waarbij een huisje 
als prefab delen wordt gebouwd en ter 
plaatste in elkaar wordt gezet. Het huisje 
kan worden ontworpen naar eigen inzicht 
en gemaakt met meerdere materialen, 
denk aan verschillende soorten (en diktes) 
hout maar ook aan kunststof met houtnerf 
en de mogelijkheid tot voorziening om te 
isoleren. De vanaf prijs voor prefab 
maatwerk ligt onder die van een blokhut 
met gelijke maatvoering. Door gebruik van 
één of meerdere van de genoemde opties, 
zal de prijs gelijkwaardig stijgen. Al het 
leidingwerk alsmede binnen afwerking e.d. 
zal eigenhandig moeten worden 
aangebracht. 
- Zelf bouwen. 
Zelf bouwen geniet wat mij betreft de 
voorkeur, omdat je dan zelf de vorm, de 
indeling, materialen en grootte (max. 
25m2) kan bepalen. Wel zijn er een aantal 

punten die ik als aanbeveling mee wil 
geven voor de personen die nog voor de 
keuze en 'de klus' staan. 
Voor mensen die van plan zijn om voor 
langere tijd of zelfs het hele seizoen te 
blijven slapen, is een badruimte en een 
(aparte) slaapruimte eigenlijk 
onontbeerlijk. Isoleren is zeer aanbevolen 
om ook in het voor- en najaar 
comfortabel, dus zonder kou en vocht te 
kunnen verblijven. Maar let op, isoleren 
betekend ook ventileren. Breng dus niet 
alleen isolatie aan, maar vooral ook 
ventilatie mogelijkheden. Verder zal er 
tussen de isolatie en het buitenste hout 
ook een ruimte moeten zijn ter ventilatie. 
De afscheiding kan het beste worden 
gemaakt met een PE folie welke na 
bevestiging strak te spannen is door deze 
te verwarmen. Deze folie zorgt ook voor 
de benodigde dampremming. Rachels op 
de folie en daarop de buiten aftimmering. 
Andere aanbeveling is een puntdak, ook 
geïsoleerd. Met een puntdak krijg je zoveel 
meer ruimte en lucht in de leefruimte. 
Boven de bad- en slaapruimte is dan een 
zolder(tje) te creëren.  
Het leidingwerk voor koud- en warmwater 
kan het allerbeste met kunststof worden 
gemaakt. Hornbach heeft hiervoor een 
uitstekend programma met kunststof 
insteek fittingen, welke zonder te solderen 
of knellen zijn te monteren. Omdat de 
maat 15mm is, kunnen de insteek fittingen 
ook worden gebruikt voor koperen buis of 
voor overgang (of combinatie) van koper 
naar kunststof. Voordeel is het makkelijk 
en flexibel installeren van dit materiaal wat 
ook nog eens minder vorst problemen zal 
geven. Uiteraard zal ook een dergelijke 
installatie voor de winter moeten worden 
afgetapt om schade te voorkomen. 
Probeer de leidingen zodanig aan te 
leggen dat de toevoer eerst naar een zo 
hoog mogelijk punt wordt gebracht en 
daarvandaan alle tappunten van bovenaf 
benaderen, op deze wijze zal de installatie 
per aftappunt (kraan) goed en snel 
kunnen worden afgetapt voor de winter.  
Verder zal ook dubbelglas het comfort 
verbeteren en warmteverlies tegen gaan. 
Het aan leggen van elektriciteit wordt een 
stuk makkelijker als de toevoer met 
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zekeringkast in de schuur wordt geplaatst 
en daarvandaan met een goede 
(gewapende) kabel naar het huisje wordt 
gebracht (op een diepte van 60 cm). Op 
deze wijze hoef je met de indeling in het 
huisje geen rekening te houden waar het 
zekeringkastje te plaatsen. Het is wel zaak 
om goed van te voren te bedenken waar 
je wat wil hebben, zodat op alle punten 
waar je wat wilt plaatsen er voorzieningen 
in de wand kunnen worden aangebracht 
voordat deze worden afgewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ieder geval succes voor iedereen die 
voor de keuze staat of komt te staan. 
 

Duurzaam tuinieren   
Bijdrage: Kitty  
 
Wat dacht u van een Ecodak? Het ziet er 
fraai uit en voorkomt overbelasting van 
het waterafvoersysteem. Regenwater 
wordt namelijk deels opgenomen door de 
Sedum plantjes op het dak. Het minst 
bewerkelijk is het kant en klare ‘Mobiroof-
systeem’ van Sedum cassettes, waarmee 
je binnen een uur je eigen Ecodak hebt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De planten halen voeding en vocht uit de 
cassettes die gevuld zijn met een speciaal 
substraat voor de opslag van regenwater. 
Het systeem is geschikt voor bijna elk plat 
dak en daken met een helling tot 10 
graden. U kunt ze direct neerleggen op de 
bestaande dakbedekking van tuinhuis of 
schuur. De cassettes (grootte: 54x54x9 
cm) zijn gemaakt van hergebruikte 
kunststofmaterialen en eenvoudig aan 
elkaar te klikken.  
 

Beschermde Plant  
Bijdrage: Kitty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daslook is een vrij zeldzame plant in 
Belgïe en Nederland. In Nederland is de 
soort wettelijk beschermd. De plant groeit 
bij voorkeur in schaduwrijke loofbossen 
met een humusrijke, kalkhoudende, 
vochtige ondergrond, zoals in de 
hellingbossen in het Mergelland in 
Limburg. Verder o.a. in de duinen tussen 
den Haag en Bergen, in de tuinen van 
Landgoed Linschoten (Utrecht) en in het 
‘Sterrebos’ in Groningen. 
 

* De redactie stelt zich NIET aansprakelijk 

voor artikelen die door andere personen 

zijn ingezonden. 
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Groene uitjes    

    
Juni - Juli 2016 

Bijdrage van Wil   

 

Vanaf vrijdag 3 juni 2016 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 we 

gaan ook iets maken. Dat kan een zalf, 

een tinctuur of wat anders zijn. Vooraf 

opgeven via www.degroeneagenda.nl 

Programma is nog onder voorbehoud: 3 

juni: Vlier, 10 juni: Goudsbloem, 17 juni: 

Kamille, 24 juni: Basilicum, 1 juli: Munt, 8 

juli: Salie, 15 juli: Rozemarijn, 22 juli: Tijm 

en 29 juli: Lavendel. Van 14.00 tot 15.00 

uur. 

Zondag 4 juni 2016 Open dag 

Landgoed De Peerdegaerdt   

Iedereen kan een kijkje komen nemen op 

dit schitterende landgoed. Er zijn de hele 

dag gratis activiteiten en workshops voor 

jong en oud. Tijdens de workshops maken 

bezoekers kennis met bijenhotels, 

grondwerk met paarden en het kweken 

van eetbare paddenstoelen. Kinderen 

kunnen onder meer terecht voor 

ponyritjes, het borstelen en verzorgen van 

pony’s, hoefijzers gooien en het maken 

van insectenhotels. 

Ook is er een kleinschalige, duurzame 

markt met biologische hapjes. Regelmatig 

start een rondleiding over het landgoed 

door de wandeltuin van Mien Ruys en de 

karakteristieke bijna 100 jaar oude 

hoogstamboomgaard met uitleg over 

«Adopteer een Peer». Toegang en de 

deelname aan de workshops is gratis. Voor 

verdere info kunt u terecht op de website 

www.peerdegaerdt.nl. Van 11.00 tot 17.00 

uur, in Strijen 

Zaterdag en zondag 11 en 12 juni 

Popup Theehuis Dakakker 

Tijdens het Verborgen Tuinen weekend op 

11 en 12 juni organiseren de vrijwilligers 

weer het POPUP theehuis bovenop de 

DakAkker (zevende verdieping van Het 

Schieblock). Vanaf 10.00 uur (tot 17.00 

uur) bent u welkom om een kijkje te 

komen nemen. Zij verwelkomen u met 

frisse en fruitige taarten, scones, 

(dak)thee, met (dak)honing en koffie’s. 

Dakboer Wouter Bauman neemt u mee op 

excursie over het dakpaviljoen om 12.00 

uur, 14.30 uur en 16.00 uur (tijden onder 

voorbehoud). Zaterdag 11 juni vanaf 

13.00 uur een dakconcert van de 

Chileense zangeres Jacqueline Castro 

Ravelo met gedichten en liederen uit alle 

delen van midden – en zuid-Amerika en 

Paaseiland. 

Zaterdag 25 juni 2016 EERSTE  

STREEKPRODUCTEN FOOD FESTIVAL 

Het eerste streekproducten food festival 

‘Proef de Krimpenerwaard’ strijkt neer in 

de tuinen van het streekmuseum. ’ 

 

Proef de Krimpenerwaard’ is een pop-up 

food festival waar koks en 

foodkunstenaars uit de Krimpenerwaard 

koken met al het heerlijks dat groeit, 

bloeit en voortkomt uit die streek. Kom 

proeven, picknicken, high tea’en en 

dineren in het openluchtrestaurant in de 

prachtige tuinen van het streekmuseum. 

Live muziek, proeverijen en 

(kinder)kookworkshops zorgen voor een 

levendige en sfeervolle middag of avond 

uit voor iedereen. Van 13.00 tot 22 uur. 
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Geschiedenis van de kunst van het 

tuinieren, van de middeleeuwen 

t/m na de tweede wereldoorlog 
Bijdrage van Wil 

 
Deel 2: Renaissance (1500 - 1600) 
 
Rond 1450 is men in Italië de klap van de 
pest epidemie te boven. Verschillende 
vorstendommen houden op met de 
onderlinge oorlogen en sluiten vrede. 
Hierdoor is het mogelijk om aandacht en 
geld aan iets anders te besteden. 
 
De wegen worden veiliger. Daarom kan de 
handel zich uitbreiden. Eerst in Italië, 
maar de rest van Europa volgt snel. Er 
komen handelsgenootschappen tussen 
verschillende steden. In Nederland is dat 
bijvoorbeeld het Hanzeverbond. Burgers 
krijgen hierdoor geld in handen. De mens 
wil zelf zijn lot bepalen. 
 
Renaissance betekent letterlijk 
"wedergeboorte". Kunst en wetenschap 
gaan in de 15e en 16e eeuw met sprongen 
vooruit. Men denkt na over: het mens zijn, 
het leven op aarde, rol van God en die van 
de natuur. Er komt een emancipatie op 
gang van de mens ten opzichte van de 
kerk. Men ontdekt opnieuw de schoonheid 
van het leven, de wereld en het menselijk 
lichaam. 
 
Ook zijn er in deze eeuwen de grote 
ontdekkingsreizen. 1502 - Christoffel 
Columbus ontdekt het 
vasteland van Midden-
Amerika, het huidige 
Costa Rica. 1535 - 
Fray Tomás de 
Berlanga ontdekt bij 
toeval de 
Galápagoseilanden. 1596 - Willem 
Barentsz (her)ontdekt Spitsbergen en 
Nova Zembla 
 
De mens hecht veel aan het aardse leven: 
comfortabel leven, goed gekleed gaan en 
fraaie interieurs. 
 
Typerend voor de tuincultuur in deze 
periode is de herbeleving van de oud-
Romeinse tuin. Kenmerken: 

-tuin voor de sier 
-alle paden zijn gelijkwaardig aan elkaar, 
er is geen hoofdas 
-vierzijdige symmetrie met vierkante 
perken 
-er is geen noodzakelijk verband met het 
gebouw 
-het plaatsen van beelden in het centrum 
van de perken 
-zowel hoog als laag strak geschoren 
hagen.  
 
In de Renaissance wordt de geschoren 
haag op grote schaal geïntroduceerd. Dit 
gebruik kan zich nu uitbreiden, omdat de 
schaar inmiddels is uitgevonden. Het past 
bovendien goed in de filosofie van de 
Renaissance: De mens wil zelfbepalend 
zijn en houdt de planten in bedwang.  
 

Een gedeelte van de prachtige renaissancetuin bij het 
kasteel Villandry 

 
De Renaissance komt in Nederland laat op 
gang. Dat heeft onder andere te maken 
met de 80-jarige oorlog. Pas in 1609, als 
de Spaanse troepen vertrekken, hoeven 
de kastelen en kloosters niet meer 
ommuurd te zijn. Dan kunnen er grotere 
tuinen buiten de muren aangelegd 
worden.  
 
In de zestiende eeuw komen er nieuwe 
bomen en planten in Europa. Deze zijn 
afkomstig uit het oosten en uit nieuw 
ontdekte werelden op het westelijk 
halfrond. Amerikaanse nieuwigheden zijn 
in die tijd bijvoorbeeld de 
aardappelen (omstreeks 
1586), tomaten en tabak 
(kort na 1570). En in 
1580 komt de paarden-
kastanje uit de Balkan. 
En in 1559 de tulp uit Turkije. 
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Ogier Gisleen van Busbeke (een Vlaamse 
schrijver en kruidkundige) heeft ervoor 
gezorgd dat tulpen vandaag de dag tulpen 
worden genoemd. Hij verwarde het woord 
dat de tolken voor het beschrijven van de 
vorm van de bloem (Tulipam, de naam 
voor een tulband) gaven, als de eigenlijke 
naam voor de bloem. De Turkse naam 
voor de bloem is Laleh, een naam 
ontleend aan de Perzische taal. Toen de 
fout werd ontdekt was het al te laat, en de 
bloem werd vanaf die tijd tulp genoemd!! 
 
In Nederland speelde in de renaissance-
tuin de Nederlander Jan (of Hans) 
Vredeman de Vries (1527-1604) een 
belangrijke rol. Hij was architect en 
prentkunstenaar. Hij was sterk beïnvloed 
door de Italianen. Zijn stijl richtte zich op 
het volmaakte perspectief en vooral aan 
de details werd veel aandacht besteed.  
Door zijn invloed ontstond in Nederland 
een geheel eigen stijl. Enkele tuinen uit de 
Nederlandse renaissance zijn: 
Honselaarsdijk (Jacob van Campen), Het 
Huis te Rijswijk, het Huis ten Bosch en de 
tuinen van Sorghvliet van Jacob Cats. 
 
Tijdens de Renaissance wordt de 
systematische bestudering van planten, na 
een onderbreking van meer dan 1000 jaar, 
opnieuw opgenomen. In 1544 wordt de 
eerste universitaire plantentuin aangelegd 
in Pisa, Italie. Al snel volgen er meer 
tuinen in West-Europa, waaronder de 
botanische tuin in Leiden, in 1594. In deze 
botanische tuinen verzamelt en bestudeert 
men de planten. 
 

 
In de loop van 16de eeuw wordt moes-
tuinieren populair in Italië. Botanici 
publiceerden over gewassen. Groente is 
niet langer 'boerenkost' maar een luxe op 

de Renaissance-tafel. En een onderwerp 
waar je rustig culinair over kon schrijven. 
 
In de volgende editie van het Doeblad: 
Deel 3: De Barok (van 1600 – 1750) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo beste buren! 
 
Wij zijn Femke en Fanny. Sinds juli 2015 
hebben wij  tuin nr. 3 in ons bezit. Ook bij 
ons moet er nog veel gebeuren. We 
hebben net een nieuwe berging geplaatst. 
Daarnaast wordt binnenkort ons huisje 
gesloopt en gaan we er een prachtig 
nieuw huisje op zetten. Het oude huisje 
heeft het maar mooi 46 jaar volgehouden! 
Elke keer als we op de het complex 
aankomen hebben we het gevoel dat we 
op vakantie zijn. Heerlijk! Ook onze 
labrador Ruby vind het geweldig op de 
tuin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekker ravotten, met water spelen en 
graven haha. De baasjes zijn er soms iets 
minder blij mee. We hadden een mooi 
verblijf voor Ruby gebouwd helaas wilde 
zij er niet in. Dus hebben we het nu 
omgetoverd tot een prachtige moestuin. 
We kunnen niet wachten op een mooie 
zomer, het vakantiegevoel en natuurlijk 
onze eigen fruit en groente uit de 
moestuin. We wensen iedereen een 
geweldige zomer toe! 
 
Groetjes, Femke en Fanny. 
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Maak een levend schilderij  Fleur je schutting op!   Bijdrage: Hans 

 

 
 
Heb je een stuk schutting dat wel een 
opkikker kan gebruiken? Versier 'm dan  
met dit levende schilderij. Eerst lekker 
klussen ... 
 
Het levende schilderij bestaat uit de 
vetplantjes: 
 
Sedum Sempervirens  

en Euphorbia 
myrsitinus 
 
 
 
 
 
 
 
Geplant binnen 
gaaswerk op een 
omlijste, houten 
bak.  
 

Dit heb je nodig: 
-Laagblijvende (stekken van) vetplantjes, 
in een spannende combinatie van vormen 
en tinten. 

 
-Houten lijst, strak en sober, of juist 
ouderwets barok, bijvoorbeeld 
van een versleten spiegel of een 
kitschschilderij van de rommelmarkt. 
-Hardhouten latten van 7 à 8 cm breed en 
een watervast bodemplaatje (triplex) om 
een platte bak te maken. De binnenmaat 
moet overal 1 cm ruimer zijn dan de 
binnenkant van de schilderijlijst. Een oude 
lade is eveneens geschikt. 
- Roestvrij gaas ter grootte van de 
binnenmaat bak met mazen van circa 3 
cm. 
-Buitenverf, potgrond, spijkers of 
schroeven en nietjes. 
 
Werkbeschrijving: 
Zet met de latten het frame in elkaar en 
zet het vast aan de achterkant van de lijst. 
Knip het gaas op maat (binnenzijde bak) 
en niet het vast op de schilderijlijst. 
Schilder het geheel en laat het goed 
drogen. Ook het bodemplaatje; bevestig 
dit daarna op het frame. 
Vul de bak (door het gaas heen, af en toe 
schudden) tot de bovenrand met 
potgrond. Maak plantgaatjes en wurm de 
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plantjes door het gaas. Het groen rust op 
het gaas. Het is niet erg als je het ijzer 
nog ziet; vetplantjes wortelen snel en 
groeien hard. Laat de bak eerst twee 
weken plat liggen zodat de plantjes 
kunnen wortelen en zich vastzetten. Geef 
dan pas water. Wanneer de achterkant 
droog is, kun je het schilderij tegen gevel 
of schutting hangen, bij voorkeur niet in 
de middagzon. 
Herhaal het watergeven eens per maand. 
Leg het schilderij daarvoor altijd even 
horizontaal en laat de achterkant drogen 
voor je het weer ophangt. 
 
UIt G&B augustus 2013 
Ontwerp: Mike Harvey 
 
Tekst Hanneke Louwerse  
Beeld MHGP/Modeste Herwig 
Locatie Hampton Court, 
Palace Flower Show 
 
 

Oplossing tuincryptogram 1-2016 
 
 
 
 
 
 
AKKERBOUWKUNDIGE 
 
 1 azalea    
 2 klimop    
 3 korstmos   
 4 asperge   
 5 taster    
 6 broeikas   
 7 hofnar    
 8 putter    
 9 waterpas   
10 lariks    
11 knauw    
12 Rhenen   
13 arend    
14 tip    
15 margriet   
16 Appelscha 
 
 

 
 

Oplossing cijfer-letter puzzel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spreuken Tuin-Loesjes 
 
Idee: iedereen die drie maanden bij de 
voedselbank komt krijgt een volkstuin. 
 
Ik hoef geen tuin, ik deel een park. 
 
Plant een zoen. Oogst een glimlach. 
 
Ook als je snoeit, moet de focus wel op 
groei blijven liggen. 
 
Sla niet. Prei wel.  
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Groentes en kruiden die je 

zelf opnieuw kunt laten 

groeien 

Bijdrage Wil 

Met een beetje geduld, wat potten en 

aarde kun jij zelf een makkelijke moestuin 

beginnen. Maar je kan ook sommige 

gekochte groente en kruiden opnieuw kunt 

laten groeien. Probeer het eens met een 

van de volgende groenten en kruiden.  

Lente-ui koop je in bosjes, terwijl je voor 

een recept vaak maar 2 of 3 stengels 

nodig hebt. Houd je lente-ui vers en snijd 

ruim 2 cm van de witte kant af. Zet het 

witte stuk met de wortel naar beneden 

rechtop in een glaasje water en na circa 

10 dagen is het lente-uitje al flink 

gegroeid. Je kunt de lente-ui nu 

overpotten in een pot met aarde of in de 

volle grond. 

Bleekselderij koop je vrijwel altijd als 

een stronk of bos. Als je het onderste stuk 

van de bleekselderij in zijn geheel eraf 

snijdt, heeft het de vorm van een soort 

roos. De roos van bleekselderij leg je in 

een schaaltje met lauw water. Ververs het 

water om de paar dagen. Binnen ongeveer 

een week tijd zie je de gele blaadjes in de 

kern groener en groter worden. Na circa 

zeven dagen kun je het stukje wortel in 

een bakje met potgrond planten op een 

lichte plek, niet in de volle zon. Na circa 

twee weken heb je als het goed is al een 

flinke plant. 

 

Sla (o.a. Romaine). Snijd de onderkant 

waar de sla bij elkaar wordt gehouden af 

en zet in een bak met een laagje water. 

Ververs om de paar dagen het water en 

verplaats de krop binnen een paar weken 

naar een pot met grond of in de volle 

grond. 

Een champignon is al genoeg om een 

champignonfamilie te kweken. Snijd het 

steeltje van een champignon en plant in 

circa twee cm natte grond. Zet de pot op 

een donkere plek en binnen een paar 

weken groeien de paddenstoelen boven de 

grond uit. Je kunt de aarde mengen met 

gebruikt koffiedik, hierdoor kunnen je 

paddenstoelen extra goed groeien en 

bespaar je weer wat afval. 

 

Foto uit oude Groei & Bloei, maart 2011 

Knoflook. Je kunt het beste verse 

knoflook of roze knoflook gebruiken. Haal 

de tenen uit elkaar, uit elke teen groeit 

een nieuwe plant. Voor een knoflookplant 

duw je de teentjes in de volle grond op 

een zonnige plek (met het ontkiemde deel 

naar boven). Look, groen ontstaat binnen 

enkele weken bij de tenen in de grond. 

Zodra het knoflookbieslook boven de 

grond gelig wordt en afsterft (enkele 

maanden na het planten), zijn de bollen 

rijp voor de oogst. Zorg ervoor dat je de 

grond goed vochtig houdt. 

Tomaat. Gebruik de zaadjes in tomaten 

om tomatenplantjes te groeien. Was een 

paar zaadjes en laat ze op een keuken-

papiertje drogen. Stop de droge zaadjes in 
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een pot met grond en laat ze binnen 

groeien tot de plantjes een paar 

centimeter boven de grond uitkomen. 

Verplaats de tomaten dan naar buiten in 

de zon. Geef de tomatenplanten een paar 

keer per week water. 

Zoete aardappels zijn lang houdbaar, 

maar een enkele zoete aardappel kun je 

ontkiemen, zodat er allerlei zoete 

aardappelplantjes uit groeien die je 

vervolgens in een pot met grond plant. 

Net als met een avocadopit, prik je 

satéprikkers in de zoete aardappel.  

 

Snijd de zoete aardappel in de breedte 

doormidden en lag de gesneden helft half 

onder water in een glas of pot. Zet de pot 

op een warme, vochtige plek en binnen 

een paar weken zal de aardappel begroeid 

zijn met kleine plantjes. Verwijder de 

plantjes voorzichtig en plant de mini-

plantjes in een pot met aarde. Dan geef je 

de plant in de eerste week iedere dag 

water en de weken daarna geef je elke 

week een dag minder water. 

Prei. Het groeien van prei werkt volgens 

hetzelfde principe als de lente-ui. Snijd de 

uiteindes van de prei ruim af en zet het 

witte stuk met de wortel naar beneden 

rechtop in een glaasje water Pot de prei 

over in een pot met aarde en binnen een 

paar weken heb je een nieuwe prei. 

Uien heb je vaak in huis en het opnieuw 

laten groeien is zo makkelijk, dat je jezelf 

afvraagt waarom je dat nog niet eerder 

hebt geprobeerd.  Snijd de achterkant van 

de ui en laat een paar dagen drogen. Plant 

de ui daarna in een pot met natte 

potgrond en zet op een donkere plek. 

 
Houd de grond vochtig en de plant groeit 

bijna als vanzelf door. Je kunt ook de hele 

ui met de wortels in een bakje water 

zetten, zodat het plantje uitloopt. De 

groene stengels kun je afknippen of 

snijden en net als lente-ui gebruiken. 

Citroengras. Net als bleekselderij kun je 

uit de uiteindes van een stengel 

citroengras nieuw citroengras laten 

groeien. Zet de uiteindes onder een laagje 

water tot er wortels groeien. Vervang om 

de paar dagen het water. Zet de uiteindes 

in een laagje potgrond en oogst stukjes 

citroengras als je het nodig hebt. 

Gember. Bewaar je gemberwortel tot er 

groene stipjes op de buitenkant 

verschijnen, snijd de wortel vervolgens in 

stukken en plant onder een laagje grond 

in een pot. Dek de pot af met plasticfolie 

en binnen een paar weken ontstaan er 

kleine plantjes. Na een aantal maanden 

zijn de wortels groot genoeg om te 

oogsten. Bewaar de stukjes gember die je 

over hebt weer tot er groene stipjes 

ontstaan en herhaal heel het proces. Zo 

heb je altijd verse gember tot je 

beschikking. 

Venkel. Snijd ongeveer 4 cm van de 

onderkant van de venkel af en behandel 

dit op dezelfde manier als de onderkant 

van de bleekselderij. Zet het glaasje met 

de onderkant van de venkel op een lichte 

plek, maar niet in de volle zon. Als de 

venkel nieuwe wortels heeft gevormd, kun 

je het overpotten.           Veel succes!! 
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Boekenworm 
Bijdrage van Kitty 

 

Titel: Het verborgen leven van bomen 

Geschreven door Peter Wohlleben (geb: 
1964) 
 
Wat ze voelen, hoe ze communiceren – 
ontdekkingen uit een onbekende wereld 

 

 

Bomen hebben 
gevoel:  
Ze sluiten 
vriendschappen 
en zorgen voor 
hun kinderen en  
Voor hun zieke 
buren.  
Ze schreeuwen 
zelfs.  
 
 

 

Wohlleben schreef een boek over het 
sociale leven van bomen. Over een wereld 
die ons vreemd is geworden, omdat we 
nog maar weinig geduld hebben. En 
bomen blijken, in het algemeen, de tijd te 
hebben. In een met rust gelaten bos is 
een paar honderd jaar niets. 
 
Appelbomen tellen het aantal dagen met 
warm weer voordat zij gaan bloeien, maar 
hoe doen zij dat? 
Bomen in straten en parken hebben het 
volgens de schrijver zwaar. Hij noemt ze 
daarom ‘straatkinderen’. Hun wortels 
worden begrensd en soms afgekapt. 
Onder de harde, aangestampte trottoirs en 
wandelpaden wordt de grond niet belucht 
en houdt deze minder goed vocht vast. 
Daarnaast moeten bomen in de winter het 

opstuivend strooizout zien te verwerken én 
de ontlasting van al die honden die hun 
pootje tegen hun bast optillen. Te veel 
urine kan de bast stukbijten. Veel bomen 
staan ’s nachts in het licht van 
straatlantaarns, waardoor hun nachtrust 
wordt verstoord, wat leidt tot stress. Voor 
mensen is groen in de stad prettig, maar 
voor bomen is het stadsleven geen pretje, 
aldus Wohlleben. 
 
A.W. Bruna Uitgeverij 
ISBN 9789400507326 
Prijs: €19,99 
 
Titel: de Groene Hemel  
Bert Ydema 
 
Dit boek incluis DVD vertelt het verhaal 
van schooltuinmeester Bert Ydema. 
Iemand die kinderen liefde bijbrengt voor 
de natuur en daarmee voor het leven zelf.  
 
Schooltuinmeester Bert vertelt hoe je zelf 
met ‘kinderen en tuinieren’ aan de slag 
kunt gaan, in je eigen tuin, op je balkon of 
zelfs op de vensterbank. Als smakelijke 
afsluiting een aantal ‘kinder-recepten’ van 
eigen oogst.  

 
 
Het boek 
toont een 
idyllische 
natuur en is 
tegelijkertijd 
praktisch.  
 
 
 
 
 
 

De toegevoegde DVD is een documentaire 
over Bert Ydema van regisseur Roel van 
Dalen. Zie ook YouTube! 
 
Kosmos Uitgevers Mei 2008 
Inhoud: 127 pagina’s incluis DVD 
ISBN10  902153407X 
ISBN13  9789021534077 
Bol.com €18,- Tweedehands 
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  Tuincryptogram Bijdrage van Wil        

                

 1. Het dier trapt hiermee de zaden in de grond (4)      

 2. Fries water in een zeer jong bouwsel (6)       

 3.  Hier zit je in de vereniging zelf op (4)        

 4. Wild op letters (4)           

 5. Stomme vrucht (5)           

 6. Een larve die een mop verdraaid kun je in je haar smeren (7)    

 7.  Die bazige vrouw bracht duizend gulden en een plant mee (7)   

 8. Doet een tuinman met een heg en een minister met zijn begroting (7)  

 9. Vetstof waarmee je toch kunt afvallen (7)       

 10. Een sporenplant op zee (5)          

 11. Nieuw liedje over fruit (8)          

 12. Deze eend werd om niets tevoorschijn gehaald (5)     

 13. Die Engelse vogel hoort niets (4)         

 14. Die staan te zingen op het land (5)        

 15. Kan in geuren en kleuren over zijn werk vertellen (8)     

 16. Engelse liefhebber van groen (5)         

                

    1                

     2   R             

      3              

      4              

     5                

 6                      

7                       

   8                    

9                       

  10     R             

      11     R       R    

      12       R       

   13                 

      14     R         

   15                     

  16         R         

                
Voorbeeld oplossen cryptogram:   
Omschrijving: fotograferen met een vuurwapen. Oplossing: afdrukken. Uitleg: fotograferen = afdrukken / afdrukken doe je als 
je schiet met een vuurwapen. 
 

In het gearceerde deel ontstaat na oplossing van de cryptogram een beroep. Veel plezier! 
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Kunst met groente en fruit..  Bijdrage: Kitty 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder staan de data van de werkbeurten in 2016: 

Groep 1 / Werkmeester: 

Cecil Becker 

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

 4 juni / 2 juli / 6 augustus / 3 september /         
1 oktober 

Groep 2 / Werkmeester: 
Henk Jelle Beusker 

tuinnummers: 26 t/m 52 

11 juni / 16 juli / 13 augustus / 10 september /   
8 oktober 

Groep 3 / Werkmeester: 
Marijke de Jong 

tuinnummers: 54 t/m 80 

18 juni / 23 juli / 20 augustus / 24 september / 
15 oktober 

Algemene inhaaldag (voor 

alle groepen) 
 29 oktober 
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Doe inspiratie op bij Verborgen 
Tuinen, het groenste weekend 
van Rotterdam in 2016 

Bijdrage Wil 

 

Op twee dagen in juni van 10:00 uur tot 

17:00 uur, toegangsprijs inclusief 

routekaart € 3,-- met Rotterdampas € 2,-- 

(kinderen tot 12 jaar gratis).  

De groene ontdekkingsreis door 

Rotterdam zal dit jaar plaatsvinden op 

zaterdag 11 en zondag 12 juni, wanneer 

eigenaren van zo’n 80 Verborgen Tuinen 

hun tuin openstellen voor publiek. Tuin- 

en groenliefhebbers krijgen een unieke 

kans om eens áchter heggen en 

schuttingen te kijken en een onbekende, 

verrassende en groene kant van 

Rotterdam te ontdekken. 

Bijvoorbeeld in de vliegtuigtuin, grote wat wilde tuin onder 

de aan- en afvliegroute van vliegveld Zestienhoven 

Verborgen Tuinen openbaart de veelal 

verborgen groene achterkant van de stad, 

de geheimen van particuliere en 

collectieve tuinen.  

Verborgen Tuinen laat ook zien hoe 

burgers kunnen bijdragen aan de 

vergroening van de stad. Met al lang 

bestaande tuinen en tuinen die nog in 

ontwikkeling zijn. Het jaarlijkse weekend 

toont hoe bewoners uit eigen initiatief en 

met eigen middelen bijdragen aan een 

groene stad die ecologisch meer in 

evenwicht is en die ruimte maakt voor 

bijzondere flora en fauna.  

Door heel Rotterdam zijn tijdens dit 

weekend tuinen te bezoeken. Er zijn 

kleine, grote, strakke of juist romantische 

tuinen, tuinen van groenliefhebbers en 

designtuinen, al lang bestaande tuinen en 

tuinen die nog in ontwikkeling zijn. Maar 

altijd tuinen die een bezoek meer dan 

waard zijn. 

Tuin aan de Kralingse Kerklaan 

Het accent ligt op privétuinen, maar er zijn 

ook enkele stadslandbouw tuinen, 

daktuinen en andere bijzondere groene 

plekken te bezoeken. De meeste tuinen 

zijn met openbaar vervoer bereikbaar. In 

diverse tuinen vinden bijzondere 

activiteiten plaats, zoals rondleidingen, 

concertjes.  

Toegangsbewijzen en routekaart: 

Zie voor de (voor)verkoopadressen de 

website www.verborgentuinen.nl Tijdens 

het weekend kunnen de toegangsbewijzen 

met routekaart ook bij de meeste 

deelnemende tuinen worden gekocht. De 

adressen van alle tuinen worden vermeld 

op de website. Op de website kan ook een 

eigen route worden samengesteld. 

CHIBB House. Kashuis, experiment van de HRO, hier leeft 

en werkt een gezin dat aan een groen experiment 

deelneemt. 
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Knapperige tuinsalade van Jamie 

Oliver 
Bijdrage van Wil 

 

 
 
“Deze knapperige tuinsalade transformeert 
groenten die sommige mensen als saai 
zouden omschrijven tot iets heel 
spannends, knapperigs en stijlvols. Het 
gaat bijna overal mee samen: gegrilde kip, 
een rundvleesburger of simpelweg een 
plakje kaas tussen twee sneetjes 
knapperig brood. Er zijn eigenlijk geen 
regels – in feite is elke mix van 
knapperige, kleurrijke groenten mogelijk. 
Probeer bijvoorbeeld verschillende kleuren 
bieten en wortels, radijzen, knolselderie, 
koolrabi, venkel, babycourgettes, 
komkommer… een stukje appel of peer is 
ook te gek – en mengen maar!” 
 

Wat? (4 personen) 

• 1 biet 
• 1 wortel 
• 1 venkelknol 
• ¼ komkommer 
• klein bosje radijs of andere knapperige 
groente 
• zeezout en peper 
• 4 eetlepels ciderazijn 
• handvol gemengde zachte tuinkruiden 
zoals munt, dragon, bladpeterselie en 
basilicum, alleen de blaadjes 
• extra vergine olijfolie 
 

Hoe? 

Schil en was de groenten. Snijd alles klein. 

Als de topjes van je radijzen heel gaaf zijn, 
kun je die er ook gewoon aan laten zitten. 
Doe alle geprepareerde groenten met een 
flinke snuf peper en zout en de ciderazijn 
in een kom en hussel alles in 10 minuten 
vijf of zes keer. Dit is een licht zurige 
dressing die de heerlijke, natuurlijke 
smaken van de groenten versterkt. Je kunt 
de salade meteen serveren, maar je 
kunt hem ook in de koelkast zetten tot je 
zover bent.  
 
Hak vlak voor het serveren de blaadjes 
van de zachte kruiden in smalle reepjes, 
en doe ze met een of twee scheutjes extra 
vergine olijfolie in de kom. Hussel alles 
nog een laatste keer en proef of de salade 
goed op smaak is.  
 
Pak steeds voorzichtig een plukje tussen 
duim en vingers leg de salade in een 
luchtig hoopje op een bord. Sprenkel er 
nog wat extra vergine olijfolie over en 
zet de salade op tafel. 
 
Uit het boek ’Te Gast bij Jamie’ 
 

Spreuk  
 
Toon mij uw tuin en ik zal zeggen wie u 

bent. Alfred Austin 

Om te kleuren 
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Voor de kinderen   Bijdrage: Hans 
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Bijdrage: Hans 
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De volksmond over het weer 

in Juni (Juno)    Bijdrage: Kitty 

 

Waar komen de namen van onze maanden 
eigenlijk vandaan? 
 
Deze namen hebben we overgenomen van 
de Romeinen; ze zijn onder meer 
genoemd naar goden en keizers. 
Oorspronkelijk kende de Romeinse 
kalender maar tien maanden, Het jaar 
begon in maart. De laatste maand  
december, werd gevolgd door een 
naamloze winterperiode. Deze twee 
maanden kregen in de zevende eeuw voor 
Christus de namen januari en februari. 
Later werd januari de eerste maand van 
het jaar.  

 
Juni is genoemd 
naar Juno, de 
beschermgodin 
van de vrouw, 
het huwelijk en 
de geboorte. 
 
Juni, ook wel 
Zomermaand of 
Rozenmaand 
genoemd. 
 
 

Weerspreuken 
Niet te koel, niet te zwoel, 
niet te nat en niet te droog, 
juni vult de schuren hoog. 
 
In juni veel regen, 
komt wijngaard en bijen ongelegen. 
 

Wie nu zijn vel niet brandt, staat straks als 
een bleekscheet op het strand. 
 

Zon- en maanstanden in Juni 

In Juni lengen de dagen tot 21 juni 19 
minuten. Van 22 juni tot 30 juni korten de 
dagen 5 minuten. 
 
1 Juni Zon op 5.25 uur, 
Zon onder 21.51 uur 
 

21 Juni Zon op 5.19 uur, 
Zon onder 22.04 uur 
30 Juni Zon op 5.23 uur, 
Zon onder 22.03 uur 
 
5 Juni Nieuwe Maan 
20 Juni Volle Maan  
 

De volksmond over het weer 

in Juli (Julius) 

 
Gaius Julius Caesar noemde in 44 voor 
Christus zijn geboortemaand naar zichzelf. 
De maand heette oorspronkelijk quintilis 
'vijfde', omdat het de vijfde maand was 
van het jaar (dat immers in maart begon). 
 

 
Juli Hooimaand 
 
Weerspreuken 
Wisselen in juli regen en zonneschijn , 
't zal het naaste jaar voor de boeren 
kermis zijn. 
 
Zonder dauw geen regen, 
heet het in juli allerwegen.  
 

Zon- en maanstanden in Juli 

In Juli korten de dagen 1 uur en 8 
minuten 
 
1 Juli Zon op 5.24 uur, 
Zon onder 22.03 uur 
31 Juli Zon op 6.00 uur, 
Zon onder 21.31 uur 
 
4 Juli Nieuwe Maan  
20 Juli Volle Maan 
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Kunst in Park en Tuin 
Bijdrage: Kitty 
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Bijdrage: Hans 
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