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Stukje van de voorzitter 

24 augustus 2015  

 

Dat de tijd vliegt, is bekend, maar dat hij 

elk jaar sneller vliegt blijft verbazen! De 

zomer is alweer ruim over de helft, de 

dagen worden aanmerkelijk korter en de 

avonden frisser. De tuin neemt zijn 

herfstkleur aan. Hoewel het aanvankelijk 

leek dat de zomer vooral koud en nat zou 

worden, werden we in juli getrakteerd op 

mooie zomerse dagen, waardoor de 

maand juli 2015 de boeken ingaat als een 

van de warmste zomermaanden ooit. Maar 

ook was er ineens de zomerstorm. Het lijkt 

erop dat het klimaat wisselvalliger wordt 

en daarmee ook verrassender. 

Het probleem van de overvolle containers 

lijkt grotendeels voorbij. De plaatsing en 

regelmatige vervanging van een aparte 

groencontainer heeft de ergste nood 

geledigd. Het milieupark met containers 

raakt nu niet meer zo snel vervuild. Mede 

dankzij een aantal tuinleden, die het 

regelmatig bijvegen en opruimen! Het 

bestuur is hen daar zeer erkentelijk voor. 

Zoals aangekondigd heeft het bestuur op 

11 juli en op 15 augustus een 

schouwronde gelopen over het complex. 

Het doel was en is om de uitstraling van 

ons tuincomplex optimaal te krijgen en de 

veiligheid te bevorderen. De onderwerpen 

waarop gelet werd zijn gebaseerd op ons 

Huishoudelijk Reglement, zoals dat op 25 

april 2015 door de ALV goedgekeurd is. 

Bij de eerste schouw waren 28 van de 82 

tuinen zonder aanmerkingen. Bij de 

tweede schouw kwamen daar nog eens 34 

bij. Bij de overige 20 tuinen bleven nog 

een aantal punten van aandacht of waren 

er punten die een onvoldoende scoorden. 

Overall blijkt de staat van de sloot het 

meeste aandacht nodig heeft. Vooral de 

aanwezigheid van waterlelies, hoe mooi ze 

ook zijn, vaak leidt tot verstopping van de 

duikers, waardoor de afvloed belemmerd 

wordt. De aanwezigheid van kroos moet 

wellicht geaccepteerd worden, daar 

bestrijding hiervan vrijwel ondoenlijk is. 

Overhangende takken moeten echt 

verwijderd worden in verband met de 

bereikbaarheid van de tuinen voor de 

nooddiensten (ambulance, brandweer). De 

afmeting van de heg blijkt een punt van 

discussie te blijven. Op de voornoemde 

ALV zijn de afmetingen (hoogte 60-80 cm, 

breedte circa 30 cm) goedgekeurd. Deze 

afmetingen zijn in het verleden vastgesteld 

en worden daarom door ons gehandhaafd. 

Bij de bijgevoegde toelichting vroegen wij 

om indien de heg te breed of te hoog was, 

deze GEFASEERD aan te passen, zodat 

schade aan de heg beperkt is. Deze 

aanbeveling is niet door iedereen 

opgevolgd. Velen van u hebben de schouw 

als positief ervaren en naar het bestuur 

gecommuniceerd. Er was echter ook een 

klein aantal tuinleden verontwaardigd. Zij 

hebben hun ongenoegen op een niet mis 

te verstane wijze aan het bestuur duidelijk 

gemaakt. Dat is jammer. 

Het bestuur wil juist de gemeenschapszin 

op het complex verhogen. Het heeft dan 

ook een oproep gedaan om gezamenlijk 

onze kantine aan de buitenzijde te schuren 

en schilderen.  

Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus 
hebben 3(!) enthousiaste tuinleden, 
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samen met het voltallige bestuur (met 
partners), de kantine weer in  
Toepadgroen met witte kozijnen geverfd. 

Een enorme klus is hiermee geklaard. We 

hadden op wat meer hulp gerekend, maar 

het bestuur is heel gelukkig met de inzet 

van de heren De Visser, Van der Loos en 

Mol. Zonder hen was deze klus zeker niet 

in 2 dagen geklaard! Ook het weer zat 

gelukkig erg mee. We hopen bij grote 

klussen in de toekomst op meer 

enthousiaste tuinleden te kunnen rekenen.  

Op het gebied van de Rotterdamse Bond 

voor Volkstuinen (RBvV) is nog niet veel 

nieuws te melden. In het Najaarsoverleg 

zal de invulling van de belangenvereniging 

aangegeven worden. Er komt 

waarschijnlijk een vrijwillig lidmaatschap 

van de RBvV. Welke uitwerking dit zal 

hebben op het ledenaantal is onzeker. 

Vanuit de RBvV zal getracht worden om 

door het aanbieden van een aantal 

voordelen het lidmaatschap zo 

aantrekkelijk mogelijk te maken. Ook 

wordt er overgedacht om alle tuinders van 

Rotterdam de mogelijkheid te bieden lid te 

worden, zoals mensen die een 

gemeentetuin, een daktuin, enzovoorts 

hebben. 

Inmiddels heeft de Tuinkring Kralingen-

Crooswijk (TKC) kennis gemaakt met de 

Gebiedscommissie (GC). De GC gaat eind 

2015 een voorstel inleveren bij 

Stadsontwikkeling hoe de subsidie van 

2016 gebruikt gaat worden. Voorstellen 

moeten gericht zijn op verbetering van de 

leefgemeenschap in het gebied. Onze 

tuincomplexen vormen een significante 

groep bewoners in het gebied en kunnen 

derhalve ook aanspraak maken op een 

deel van de subsidie. We zullen, als TKC, 

eind september 2015 een voorstel doen 

aan de GC. Dit zal gericht zijn op (groot) 

achterstallig onderhoud van de openbare 

ruimten op en bij de diverse 

tuincomplexen. Bij nieuwe ontwikkelingen 

hoort u van mij. 

Voor nu wens ik u allen een mooie 

nazomer!  

Vriendelijke groet 

Iza van Riemdijk, voorzitter 

 

 Kroos in de sloot 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELFJE 

ELF WOORDEN IN VIJF REGELS 

Winter 
vogels voeren 
vechten vliegen vleien 
schrikken pikken bikken knikken 
genieten. 
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Prijslijst artikelen tuinwinkel – 2015 

 

 

Artikel  Eenheid Prijs  

Gas (voor leden)* Per gasfles   € 23,00 

Gas (voor niet-leden) * Per gasfles   € 25,50 

Tuinaarde Per Zak / inhoud 40 liter   €   1,80 

Tuinaarde Per 4 zakken   €   6,50 

Potgrond Per Zak / inhoud 40 liter   €   2,90 

Opvulgrond Per platte wagen / ± 400 liter   € 16,00 

Opvulgrond Per Kruiwagen / ± 80 liter   €   2,70 

Zand Per platte wagen / ± 400 liter   € 15,50 

Zand Per kruiwagen / ± 80 liter   €   2,60 

Koemest korrel Per zak   / inhoud 5 kg   €   4,50 

Kalkkorrels Per zak   / inhoud 5 kg   €   3,20 

Organische mestkorrels Per zak   / inhoud 5 kg   €   7,00 

Turfmolm geperst Per baal / inhoud 150 liter   €   9,20 

Turfstrooisel Per zak   / inhoud 40 liter   €   3,50 

* Statiegeld gasflessen:  De tuinwinkel heeft maximaal 30 gasflessen op voorraad. Voor de 
leden die geen lege gasfles inleveren zal bij aankoop van een volle fles – boven op de kosten 
van een nieuwe gasfles – een bedrag van € 10,= statiegeld worden berekend.  

 WERKBEURTEN ATV TOEPAD 2015 

 GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 

tuinnummers: 2 t/m 25 en 81 t/m 83 26 t/m 52 54 t/m 80 

werkmeester: Cecil Becker Henk Jelle Beusker Marijke de Jong 

data werkbeurten: 

Inhaaldag alle 

groepen: 24 oktober 

26 september 3 oktober 12 september 

10 oktober 
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Als het spoelwater in je toiletpot niet meer 
wegloopt . . . . 
               Bijdrage: Bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dan ben je niet blij ! 
Zo kregen we van 2 tuinleden te horen dat 
de afvoeren vanuit hun huisje niet meer 
naar behoren functioneerden. Bij één 
huisje werd zelfs besloten om geen gebuik 
meer te maken van het toilet omdat het 
water bijna over de rand van de pot liep 
na het doorspoelen. 
Dus werd er eerst een poging gedaan om 
m.b.v. een rioolontstoppingsslang en de 
Kärcher-hogedrukspuit de buizen door te 
spuiten: geen resultaat. Hierop werd 
besloten om de afvoerpijp in de tuin te 
lokaliseren , de boel te ontgraven en te 
kijken of het euvel misschien bij de T-
splitsing zou zitten. Na stevig graafwerk en 
het blootleggen van de leiding bleek een 
aantal schuifmoffen en het T-stuk 
gescheurd te zijn dus die werden 
vervangen. Tevens werd een 
ontstoppingsstuk aangebracht zodat vanaf 
dat punt ook de leiding kon worden 
doorgespoten. Vol goede moed werd de 
leiding weer hersteld en de Kärcher-spuit 
aangezet. . . .  
Helaas  . . . het euvel was nog niet 
opgelost. Wel bleek dat de slang bleef 
steken tot ca. 1 meter voor de aansluiting 
op het hoofdriool. Tja,  deze aansluiting 
bevindt zich echter in de tuin van de 
overbuurman dus er zat niets anders op 
dan bij hem te gaan graven. Na eerst met 
een prikstok   de leiding te hebben 
gelokaliseerd werd de spa ter hand 
genomen en na flink doorscheppen kwam 
de rioolaansluiting, een ontstoppingsstuk 
en een grote verrassing  tevoorschijn.  
In het ontstoppingsstuk waren namelijk 2 
grote gaten geboord voor het aansluiten 
van 2 drainageleidingen. 

De wortels van de 2 bomen in de nabijheid 
waren langs de drainageslangen de buis 
ingegroeid en vormden samen met de 
naar binnen gelopen grond een solide 
afsluiting van de rioolbuis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen wonder dat daar geen toiletpapiertje 
meer langs kon komen . .   
Na vervanging van enkele onderdelen was 
het euvel verholpen maar bleven de 
gedupeerde tuinleden en de vereniging 
met de onkosten zitten. 
 
De dader van deze illegale praktijken is 
helaas niet meer te achterhalen maar het 
is een wijze les voor de vereniging: Laat 
de rioolleidingen met rust en breng er 
geen illegale aansluitingen op aan. Het 
systeem is zodanig verouderd en 
kwetsbaar dat schade snel is ontstaan. 
Ook maakt het bestuur zich grote zorgen 
over een  aantal grote bomen die in tuinen 
op de leidingen staan en schade kunnen 
veroorzaken.  We beraden ons momenteel 
op te ondernemen stappen om schade te 
voorkomen. 
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Hallo beste tuinleden 
 
Ik ben nieuw op uw complex hiermede 
wilde ik mijn even voorstellen.  
Op uw complex ben ik nieuw en de enige 
in mijn ras die bij u is gesetteld. 
Ik ben wel gesteld op mijn rust, want om 
een uur of zeven wil ik graag slapen.  
Dan trek ik mij terug tot de volgende 
morgen en ben weer klaar voor een 
nieuwe dag het liefst met zonneschijn.  
Op mijn hoofd draagt ik roze bloemen.  
Wilt u kennis met mij maken ik woon op 
tuin 41 ik hoop daar nog vele jaren te 
verblijven. 
 
Met vriendelijke groeten  
ALBIZIA BOUBRI.  
Ook wel bekend als de Perzische 
slaapboom.  
De slaapboom is een loofboom of struik 
die in juli /augustus met grote lichtroze 
bloembundels bloeit. 
Bij de Chinezen is deze boom bekend als 
"BOOM VAN COLLECTIEF GELUK "want de 
boom geeft vreugde, troost en brengt het 
oog tot stralen en het hart tot leven.  
Ik hoop dat de Chinezen gelijk hebben 
want we kunnen allemaal wel COLLECTIEF 
GELUK gebruiken.  
 
Groetjes Ria tuin 41  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hallo allemaal  
 

De 
bingoavond 
van 25 juli  
 
 

 
was wederom een groot succes ondanks 
het slechte weer maar gelukkig werd het 
om een uur of vier droog.  
Een aantal mensen konden niet komen 
door verjaardagen of feestjes dat vonden 
ze erg jammer.  
Maar er waren weer nieuwe gezichten die 
door mond op mond reclame wel eens 
wilde komen kijken en meedoen.  
Ook zij waren dik tevreden.  
De prijzen logen er niet om zo heeft Jo 
Weers een smart telefoon gewonnen en 
Willem Engel een digitale camera. Onze 
buren van Kweeklust waren er met vier 
bezetten tafels allemaal weer aanwezig, 
ook zij vinden het gezellig om na de bingo 
nog even na te borrelen.  
 
Groetjes van Hans Bertus en Ria.  
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 Wandel de vier kilometer lange bomenroute 
in het centrum van Rotterdam. Op de 
meest verrassende plekken kom je ze 
tegen, bijzondere bomen met een verhaal. 
Ondanks het bombardement van 1940 ook 
een aantal monumentale bomen. Sommige 
zijn al meer dan 100 jaar oud. Anderen zijn 
een stuk jonger.

 Duur: Circa 1,5 uur

1. Bij de ontwikkeling van het nieuwe Centraal Station is 
ook het nabijgelegen Kruisplein geheel vernieuwd. 
Om het plein een groene uitstraling te geven, is 
gekozen voor vijf  rijen tweestammige platanen 
(Platanus hispanica). De V-vorm van de bomen is 
een verwijzing naar de vorm van pylonen onder de 
luifel van de trein terminal van Rotterdam Centraal.

 2. Wijkpark Oude Westen ligt aan de West Kruiskade. 
In de volksmond ‘Chinatown’ genoemd. Aan het begin 
van dit wijkpark staan vier beverbomen (Magnolia 
denudata) in een rond plantsoen. Deze bomen zijn 
een geschenk van Shanghai, de Chinese havenstad 
waarmee Rotterdam een vriendschapsband heeft. De 
bomen staan naast het standbeeld op ware grootte 
van de grootste man ooit van Rotterdam: Rigardus 
Rijnhout, ook wel de Reus van Rotterdam genoemd.

3. Verderop in Wijkpark Oude Westen staan twee oude 
bomen, een paardekastanje (Aesculus hippocasta-
num) en een vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia). 
Dit wijkpark was vroeger een binnentuin van het 
nabijgelegen bejaardenhuis, maar is tegenwoordig 
een semi-openbaar wijkpark. Het parkje is in de tijd 
van de stadsvernieuwing tot stand gekomen met veel 
inzet en betrokkenheid van actieve bewoners. Het 
werd in 1987 geopend. De bewonersbetrokkenheid 
vind je ook terug in de voorzieningen in het park. In 
het Dierenhofje houdt men geiten, schapen, kippen, 
konijn en cavia’s. Er is een jeu-de-boulesbaan en een 
wijktuin, die buurtbewoners/vrijwilligers zelf  onder-
houden. En op woensdagmiddag schenkt men gratis 
thee in de wijktuin.

4. Naast de paardekastanje en de vleugelnoot staan er 
nog meer bijzondere bomen in dit park. Zo staan er 
enkele Hongaarse eiken (Quercus frainetto), die 
vooral groeien op zonnige, droge berghellingen in 
Zuid- en Zuidwest-Europa, maar het hier ook prima 

doen. Een jonge bruine beuk (Fagus sylvatica 
‘Altropunicea’) staat naast een grote conifeer. Deze 
conifeer (Cupressocyparis) wordt ook vaak in 
tuinen als haag toegepast.

5. Aan de linkerkant in de Gaffelstraat is een in het oog 
springende voortuin, bij portiek 42a - 44c. In dit deel 
van de vooroorlogse wijk zijn veel oude woningen 
vervangen door nieuwbouw.

6. Rond het Rijnhoutplein wonen mensen met veel 
verschillende nationaliteiten. Om het plein een 
bijzondere, internationale sfeer te geven, zijn er in 
2007 vier palmbomen (Trachycarpus fortunei) 
aangeplant. Op het plein staat sinds 1995 ook een 
standbeeld van drie vrouwen, gemaakt door de 
Rotterdamse beeldhouwer Anton Geerlings.

7. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in Rotterdam op 
grote schaal bomen aangeplant. Daarbij werd vooral 
gekozen voor snelgroeiende bomen die op korte ter-
mijn een groen straatbeeld en luwte creëerden. Eén 
van deze bomen is de plataan (Platanus hispanica). 
In deze laan, de Mathenesserlaan, zijn tientallen 
exemplaren van deze boomsoort aangeplant. Enkele 
jaren geleden is één van de bomen afgestorven 
door een gaslek (ter hoogte van de Breitnerstraat) 
en vervangen door een groot exemplaar uit het 
Rotterdamse Bomendepot. In dit bomendepot worden 
bomen die plaats moeten maken bij projecten, tijdelijk 
verzorgd tot ze een nieuwe plek krijgen in de stad.

8. Vanaf  hier komt u het Museumpark binnen. 
Aan het begin staat een mix van geel- en groen-
bladige acacia’s (Robinia pseudoacacia cv.) 
cultuurvarieteit. Acacia is het meest duurzame 
hout dat in ons klimaat kan groeien. De bloemen 
leveren honing, die op de markt wordt gebracht 
als acaciahoning. De bomen staan bovenop de 
ondergrondse parkeergarage van het Museumpark 
en de ondergrondse waterberging. De waterberging 
kan 10.000 m3 water opslaan zodat het rioolstelsel 
tijdens heftige regenbuien wordt ontlast en water-
vervuiling in singels voorkomen.

9. Het Museumpark ligt op het voormalige landgoed 
van de familie van Hoboken, die gewoond heeft in de 
villa die tegenwoordig het Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam huisvest. Het park is vanaf  1927 ingericht 
naar het ontwerp van stadsarchitect Witteveen en in 
de jaren 90 herontworpen door OMA, het bureau van 
Rem Koolhaas dat ook de Kunsthal ontworpen heeft. 

Bomenroute centrum
Soms monumentaal, maar altijd met een verhaal!
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Het park heeft een romantisch karakter, mede door de 
slingerende paadjes en de aanplant van diverse kleur-
rijke bomen, struiken en vaste planten. Eén van de blik-
vangers is de oude populier (Populus canadensis). 
In de stam zitten zichtbare holen, die zeer waardevol 
kunnen zijn voor diverse boombewonende diersoorten 
zoals de vleermuis. Een andere opvallende boom is de 
oude Oosterse plataan (Platanus orientalis) aan de 
oostzijde van het park.

10.Tussen de Kunsthal en het Natuurhistorisch Museum 
staan twee moerascipressen (Taxodium distichum). 
Deze bomen zijn rond 1860 geplant en waren onder-
deel van het landgoed van Hoboken. Samen met de 
vijver in het Museumpark zijn dit de enige overgebleven 
elementen van het landgoed, dat volgens de Engelse 
landschapsstijl was ingericht.

 De moerascipres is een zeer sterke, grote, ziekte-
resistente soort, die al miljoenen jaren op de aarde 
voorkomt. Hier in Rotterdam staat één exemplaar in de 
verharding en de andere in groen. Moerascipressen 
(Taxodium) worden vaak verward met de watercipres 
(Metasequoia). De naalden van de moerascipres zijn 
echter veel fijner, kleiner en staan ‘warriger’ tegenover 
elkaar dan die van de watercipres. Naast de Kunsthal 
staan drie bronzen konijnen, gemaakt door kunstenaar 
Tom Claassen. De konijnen zijn aan de gemeente Rot-
terdam geschonken door de Kunsthal in verband met 
haar tienjarig jubileum in 2003. Aan de zuidzijde van 
het Natuurhistorisch Museum staat een grote zwarte 
kraai, een creatie van kunstenaar Florentijn Hofman.

11. Hier vandaan ziet u aan de overkant van de Westzee-
dijk een grote monumentale rode beuk (Fagus sylvati-
ca ‘Atropurpureum’) op het Koningin Emmaplein. Dit 
plein is gebouwd tussen 1888 en 1891. In die tijd is ook 
de rode beuk geplant. De monumentale woningen  
maken van het Koningin Emmaplein een mooi 
ensemble van architectuur en groen.

12. De Westersingel is een bijzondere straat met 
monumentale panden die tussen 1870 en 1900 zijn 
gebouwd. De straat is niet door het bombardement 
op Rotterdam (14 mei 1940) getroffen, waardoor een 
deel van de singel nog in oorspronkelijke staat is. Op 
de Westersingel staan een aantal bijzondere en oude 
bomen, vaak gecombineerd met kunstwerken. Daarom 
wordt de singel ook wel de Culturele As van Rotterdam 
genoemd. Deze culturele as heeft vooral in het jaar 
2001 vorm gekregen toen Rotterdam de culturele 
hoofdstad van Europa was. Vrij zuidelijk op de singel 
staat een groep groenblijvende eiken (Quercus turneri 
‘Pseudoturneri’). Deze eiken zijn, zoals de naam 
al zegt, het gehele jaar groen. Dit zijn twee van de 
weinige exemplaren die in Rotterdam voorkomen.

13. Even verderop aan deze singel staat een kunstwerk 
genaamd ‘Elevatione’. Dit is een ‘levend’ kunstwerk van 
de Italiaanse kunstenaar Giuseppe Penone uit 2001. 

Het is een bronzen afgietsel van een boom die ‘gedra-
gen’ wordt door en vergroeid is met vier grijze elzen 
met ingesneden blad (Alnus incana ‘Laciniata’) en 
één gewone beuk (Fagus sylvatica). Omdat de leven-
de bomen blijven doorgroeien, zal het brons een spoor 
trekken in hun bast. In het ontwerp maakt Penone 
gebruik van de factor tijd: na jaren zal de verstreken tijd 
in de boomstammen afleesbaar zijn.

14. Aan het eind van de singel staat een monumentale 
plataan (Platanus hispanica). Oorspronkelijk stond 
deze aan de noordzijde van de Westersingel, op het 
terrein van het politiebureau. Tijdens de herinrichting 
van de singel is de boom verplaatst naar de zuidzijde. 
Het is goed te zien dat de boom op een verhoging 
staat. Dit is gedaan omdat de boom anders met zijn 
wortels in het grondwater terecht kwam, waardoor die 
niet goed zou kunnen doorgroeien.

15. Langs het skatepark op de Westblaak staan tientallen 
kleinbladige linden (Tilia cordata) die aangeplant 
zijn in 1980. Tijdens de bloei zijn deze geurende 
bomen een belangrijke bron van nectar voor bijen. Dit 
is een mooi voorbeeld van een brede groenstructuur 
in de stedelijke omgeving. Midden tussen het drukke 
verkeer genieten lunchende mensen van de lommerijke 
omgeving.

16. Het Binnenwegplein is in 2012 volledig heringericht 
met natuurstenen bakken waarin judasboom (Cercis), 
leliegras en slangebaard staat. De naam Judasboom 
is ontleend aan de boom waaraan Judas zich verhing. 
De soort staat hier als hoge struik. Aan de andere kant 
van het Binnenwegplein staan twee kinetische sculptu-
ren genaamd ‘Two Turning Vertical Rectangles’. Deze 
zijn geplaatst in 1971 en zijn gecreëerd door George 
Rickey. Pas hier ook op voor de ‘mistfontein’ die een 
gordijn van verneveld water kan opwerpen!

17. In het centrale winkelcentrum van Rotterdam zijn ook 
bijzondere bomen te vinden. Zo staat aan de Lijnbaan 
op een plein vlakbij de kruising met de ‘koopgoot’ en 
de Van Oldenbarneveldplaats een plataan (Platanus 
hispanica) uit 1851 bekend als ‘Lijnbaanplataan’. Deze 
boom heeft het bombardement op Rotterdam overleefd 
en stond vroeger in de binnentuin van het Coolsingel-
ziekenhuis Als monument is de oorspronkelijke poort 
teruggeplaatst.

18. Tegenover deze ‘lijnbaanplataan’ staan twee valse 
christusdoorns (Gleditsia triacanthos cv.). 
Deze bomen hebben, zoals de naam al zegt, grote 
doornen op hun takken. De doornen worden uit 
veiligheidsredenen verwijderd van de stam.

19. De Jan Evertsenplaats is een hof  dat de bewo-
ners gedeeltelijk zelf  beheren, maar wel openbaar 
toegankelijk is. Het is een rustige oase binnen het 
drukke winkelgebied. In 2013 is een strook met vaste 
planten aangeplant, die van bovenaf  gezien (vanuit 
‘het observatorium’) een blauwe spiraal vormen. Dat 

is vooral voor de bewoners van de omringende flats 
goed te zien. Beeldbepalende bomen in dit hof  zijn een 
Italiaanse populier (Populus nigra ‘Italica’), die ken-
merkend is wegens zijn smalle zuil, en een haagbeuk 
(Carpinus betulus), waarvan het hout erg splijtvast 
is en in het verleden onder andere gebruikt werd voor 
gereedschap. Naast de vijver staat ook een beeld 
genaamd ‘Danseres’.

20. Aan weerszijden van de Karel Doormanstraat staan 
hoge platanen (Platanus hispanica), die in een platte 
vorm zijn gesnoeid, zogenaamde dakplatanen. Deze 
worden ieder jaar gesnoeid om hun specifieke vorm te 
behouden. 

21. Via de brug komen we weer op de Westersingel; nu 
het noordelijke deel. Let op: aan de overkant is een 
trap. U kunt ook aan deze kant van de singel op de 
Mauritsweg blijven. In de jaren zestig van de vorige 
eeuw onderging de Westersingel een reconstructie. 
Een toen al zeventig jaar oude plataan (Platanus 
hispanica) is destijds verhuisd van de westkant naar 
de oostkant van de singel. De boom dreigde in de jaren 
negentig echter weg te zakken in het hoge grondwater. 
Toen zijn er maatregelen genomen om de groeiplaats 
te verbeteren. Bestrating rondom de boom is wegge-
haald en periodiek wordt de grond rondom de boom 
opgehoogd. Zo kan de boom nieuwe wortels vormen 
en tilt de boom zichzelf  als het ware op. Ook kreeg de 
boom een verjongingskuur door de kroon te snoeien. 
Door deze reddingsactie heeft de landelijke Bomen-
stichting deze plataan opgenomen als fraai voorbeeld 
van boombehoud bij reconstructiewerkzaamheden in 
stedelijk gebied. Op initiatief  van schrijver Breytenbach 
is de boom tot symbolisch ‘graf  van de onbekende 
dichter’ verklaard. Sindsdien wordt de plataan ook wel 
de ‘Breytenbachboom’ genoemd. Aan het eind van de 
singel ligt een ‘bruisend’ kunstwerk in het water, met de 
tekst: “no matter what try again fail again fail better”. 
Dit kunstwerk dateert uit 2001, het culturele jaar waarin 
ook het beeldenterras is gerealiseerd.

 Optioneel (buiten de route)
22. Tijdens de grootschalige vernieuwingswerkzaamheden 

bij station Rotterdam Centraal moesten er in 2005 
drie naoorlogse platanen (Platanus hispanica) wijken 
voor de aanleg van het ondergrondse metrostation bij 
het Delftseplein. Deze platanen zijn destijds echter niet 
gekapt, maar tijdelijk in het Rotterdamse Bomendepot 
geplaatst nabij het Kralingse Bos. Nu de werkzaam-
heden voltooid zijn, is één van deze platanen in maart 
2014 teruggeplaatst ter plaatse van het nieuwe bussta-
tion, achter het Groothandelsgebouw. De oude boom, 
die vanwege het transport gesnoeid moest worden, laat 
weer nieuwe takken zien als teken van herstel.
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Boekenworm een rubriek over  

Tuinboeken   

Bijdrage: Wil 

De moestuin van mme  Zsazsa 

Het begon met een weiland, waar Mme 
Zsazsa een woonwagen zette en haar 
plannen in de grond tekende. Terwijl ze 
zaaigoed bestelde – krulkolen, 
kerstomaten, flespompoenen – moest ze 
aan iemand denken. Iemand die zou 
koken met de oogst, Dorien Knockaert. 
 
Elke week die volgde, kwamen Zsazsa, 
Dorien en fotografe Els Menten samen in 
de tuin. Om te wroeten en te koken, te 
kijken en te proeven. Al wat hen beviel, 
vond zijn weg naar dit boek. Een 
moestuinhandboek, een kookboek, een 
boek voor mensen die van groenten 
houden, of die dat graag wat meer zouden 
doen. 
 
Mooi vormgegeven boek, heel veel 
informatie, adviezen en tips, recepten. 
Voor zowel de beginner als de gevorderde 
moestuinder. 
 
Auteur: Kim Leysen & Dorien Knockaert. 
Nederlands, 320 pagina's. WPG Uitgevers 
BE – Algemeen. januari 2015. € 29,99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Filosoferen in de tuin 

Het is herfst, bijna herfstvakantie en 
herfstachtig weer. Niet echt een tijd om te 
werken in de tuin, maar wel om na te 
denken of ach, te filosoferen over je tuin, 
balkon of dakterras.  

 
Dit boek 
plaatst de 
tuin in een 
ander 
perspectief en 
laat het 
belang van 
tuinen en 
tuinieren over 
de eeuwen 
begrijpen.  
 
Van het 
lyceum van 
Aristoteles tot 

de kastanjes van Sartre. Het boek zit vol 
tuinmetaforen, quotes en -beeldspraak, 
Young de grote filosofen af en beschrijft 
hun relatie tot de tuin en de natuur. 
Beginnend met Aristoteles die zijn lyceum 
stichtte middenin een mooi park en de 
school werd daarom “De Tuin” genoemd. 
De oude Grieken vonden al vroeg uit dat 
een tuin of park een ideale plek is om tot 
jezelf te komen. 
 
Voltaire schreef:  “Het leven is vergeven 
van de doorns; ik ken geen andere 
oplossing dan je tuin verzorgen“.  
 
Quote over onkruid van de schrijver: “Alles 
wat je in het leven kunt doen, is een 
beetje orde aanbrengen. Tot het weer 
uiteenvalt, want alles is altijd in beweging. 
Je hebt het gras gemaaid en het onkruid 
gewied, maar zodra je je omdraait, groeit 
het alweer. Toch is het zinvol. Het doet 
ertoe op dat moment.” 
 
Auteur: Damon Young, Nederlands, 224 
pagina's. Uitgeverij Ten Have. Februari 
2014. € 16,99 
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Een wespensteek behandelen en 
voorkomen 

Bijdrage: Hans 

Uit: http://www.tuinadvies.be 

 

Dat wespen irritante insecten zijn en dat 
we er beter niet naar slaan wanneer we 
gezellig buiten zitten te eten, daar zijn we 
het er over eens. Maar wat weet je nog 
allemaal over de wespen en een 
wespensteek?Wespen en ook bijen, zullen 
pas gaan steken wanneer ze zich bedreigd 
voelen. Wanneer er dus een wesp even 
komt snuffelen aan jou , mag je vooral 
niet paniekerig reageren en allerhande 
vreemde dancemoves doen. De wesp kan 
zich hierdoor aangevallen voelen en zich 
verdedigen.  

De wespen worden aangetrokken door 
sterk geurende parfums, kledij met felle 
kleuren, zoet voedsel, afvalcontainers.. 
Probeer dus deze zaken te vermijden 
wanneer je wespenvrij in de tuin wilt 
zitten. Word je toch gestoken, dan zijn er 
3 soorten - pijnlijke – lichamelijke reacties 
op een wespensteek: 

Een lokale reactie door een 
wespensteek 

Deze reacties beperken zich meestal tot 
een plaatselijke pijn , roodheid (soms is de 
plaats van de steek eerst wit) en zwelling 
of verharding van de huid. Vaak gaat een 
wespensteek ook gepaard met hevige 
jeuk. Op armen en benen valt zo’n 

wespensteek meestal wel mee. Wanneer 
de wesp in het aangezicht (oren, 
oogleden, lippen, hals, …) heeft gestoken 
kan de zwelling erg groot zijn. Bij een 
wespensteek in of op de keel kan de 
zwelling ervoor zorgen dat de luchtpijp 
wordt gekneld en er verstikkingsgevaar is. 
Raadpleeg in dat geval direct een dokter. 

Een giftige of toxische reactie  
 
Meestal is de reactie een lokale reactie, 
maar bij meerdere steken kan het gif 
ervoor zorgen dat het lichaam anders gaat 
reageren. Bij iedere wespensteek wordt er 
een kleine hoeveelheid gifstof in het 
lichaam gespoten. Bij meerdere steken 
komt er een groter aantal gifstoffen in het 
lichaam en kunnen symptomen van lage 
bloeddruk, vermoeidheid, hoofdpijn, 
braakneigingen en zelfs bewusteloosheid 
voorkomen. 
Wespensteken kunnen voor de mens ook 
dodelijk zijn wanneer er voldoende gif 
vrijkomt. Naar schattig 50 tot 100 
wespensteken leveren de voldoende 
toxische stof voor een dodelijke afloop. 

Een allergische reactie  

Ongeveer 10 tot 20 procent van de 
bevolking kan gevoelig reageren op een 
wespen- of bijensteek. In een zeldzaam 
geval is de allergische reactie zo groot dat 
de persoon in shock gaat of astma-
aanvallen krijgt. Hoe vaker je wordt 
gestoken, en hoe sneller deze steken op 
elkaar volgen, des te groter je een allergie 
kweekt voor deze steken. Meestal is die 
allergie voor de rest van het leven.  

Bij een allergische reactie op een 
wespensteek zal het lichaam in de 
eerstkomende uren feller gaan reageren. 
Meestal is de zwelling veel groter dan een 
gewone reactie. De gradaties van de 
allergie kunnen opgedeeld worden in 4 
verschillende stappen. De eerste graad 
wordt gekenmerkt door jeuk. Bij een 
volgende stap komen er reacties zoals 
misselijkheid, braken, diarree, 
duizeligheid, …  
Zodra er kortademigheid optreedt, 
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heesheid of problemen met praten en 
slikken, bevindt de allergische reactie op 
niveau 3. Bij een laatste stap wordt een 
blauwe verkleuringen op de huid 
waargenomen als gevolg van een te lage 
zuurstofopname, een zeer lage bloeddruk, 
flauwvallen, bewustzijnsverlies en 
incontinentie waargenomen. 

Wat te doen bij een wespensteek? 
 

 
 
Indien de angel nog in de huid zit dan 
moet die verwijderd worden. Neem nooit 
de angel vast om die eruit te trekken. 
Door te knijpen in de angel knijp je het 
gifzakje leeg, waardoor er ook nog meer 
toxische stoffen in het lichaam komen. 
Probeer met een mes, nagel of ruw papier 
over de huid te schrapen, maar zeker niet 
te knijpen. 

Eenmaal de angel verwijderd kan de 
plaats van de steek met water en zeep 
gereinigd worden. Ontsmetting gebeurt 
pas daarna. Met een coldpack kan de 
zwelling verminderd worden. Doe dit zo 
snel mogelijk na de steek.  
Probeer er uiteraard niet aan te krabben, 
want dit vergroot de zwelling. 

Indien de pijn te erg wordt mag een 
pijnstiller genomen worden of een 
pijnstillende zalf gesmeerd op de plaats 
van de steek. 
Indien er een steek in de mond of 
keelholte is of een allergische reactie 
optreedt, moet je zo snel mogelijk verdere 
medische hulp zoeken. 

Bingoavond 29 augustus 

Hallo allemaal 

Bij het verschijnen van deze editie van het 
Doeblad is onze allerlaatste bingoavond op 
29 augustus geweest. Deze is zeer goed 
verlopen het was lekker druk +/- 80 bingo 
mensen.  
Ook hadden wij +/- 25 extra  troostprijzen 
zodat we meerdere mensen iets konden 
geven. Als dank dat de meeste mensen 
ons trouw blijven bezoeken hebben we 
ook aan het einde van de avond een klein 
presentje aan iedereen gegeven in de 
vorm van een geluks olifantje. Hopen dat 
het geluk brengt. 
Graag wilde wij ook 
nog even de 
mensen bedanken 
die ons een handje 
bijstaan om de 
drukte aan te 
kunnen.  
Jan Michel en 
Marian bedankt.  
Voor volgend jaar 
staan er weer drie 
bingoavonden op de 
planning wij zullen 
u daar tijdig van op 
de hoogte brengen 
welke datums deze 
gaan worden.  
Let op het 
mededelingen bord 
en het Doeblad.  
Veel dank voor de goede aanloop en 
gezelligheid wij zien u graag weer volgend 
jaar.  

Groetjes van het Bingo team  
Hans, Bertus en Ria.  
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Top 5 van gebieden met 

paddestoelen in Nederland 

Bijdrage: Kitty 

Nationaal park Utrechtse heuvelrug,  
Hier is heksenboter te vinden, een felgekleurd geel 
‘plakkaat’ dat op dood hout groeit. 

 
De Stippelberg, ten noorden van Milheeze, 
Noord-brabant, 
Dit gebied heeft een grote diversiteit aan 
paddestoelen, mede door de vele oude bomen. 

 
Landgoed Vennebroek in Noord-Drenthe, 
Een van de weinige plekken waar de 
avondroodstekelzwam voorkomt, zie in bermen en 
onder bomen. 

 
Corversbos, bij Hilversum, 
Hier vind je de narcisridderzwam die naar gas ruikt. 

 
Grote veld, in de achterhoek, 
Bossig natuurgebied waar van oudsher veel 
cantharellen groeien. 

 
Maar waarom zo ver zoeken als het ook 
dichtbij is! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze prachtige vliegenzwam stond herfst 

2014 fier te pronken in tuin 49. Heeft u dit 

jaar al paddestoelen gespot?   

September: herfstmaand 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het bestuur houdt aan het begin van 

elke maand spreekuur waarop u 
bestuursleden in een persoonlijke 
ontmoeting vragen kunt stellen. 
Er is dit seizoen nog 1 datum waarop het 
spreekuur wordt gehouden: 
 

Zaterdag 3 oktober 
 
Het bestuur is in het verenigingsgebouw 
aanwezig van 11.00 uur tot 12.00 uur voor 
het beantwoorden van uw vragen.  
U kunt uw vragen en/of opmerkingen ook 
natuurlijk per email naar ons sturen: 
bestuur@toepad.nl 

 
Oktober: Wijnmaand 
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Bloeiers in september, een selectie van 

tuinplanten die in deze periode het beste van 

zichzelf geven.  
Bijdrage Wil 

 

Colchicum autumnale,  Nederlandse naam  

Herfsttijloos. Familie Liliaceae. Herkomst  

Inheems in Turkije, West-Azië, Europa. Hoogte  

10-25cm. Bloeitijd  Augustus-November. Lila 

bloemen. 

Bloeit in de herfst en krijgt blad in de lente.  

Herfsttijloos is een zogenaamde droogbloeier.  

Dat wil zeggen dat de bol geen water opneemt 

en geen wortels en bladeren vormt tijdens de 

bloei. Je kan de bollen gewoon droog op een 

tafel of  vensterbank plaatsen. Na de bloei kan 

je ze gewoon in de tuin planten. In het 

voorjaar maakt Colchicum dan grote bladeren 

aan die in de zomer afsterven, en in 

september verschijnen dan de bloeien 

opnieuw. 

 

Rudbeckia (genoemd naar Olof Rudbeck een 

Zweedse arts en botanicus). Nederlandse 

naam Zonnehoed. Familie Asteraceae. 

Herkomst  Noord-Amerika. Hoogte 80-150cm. 

Bloei juli-oktober. Margrietachtige 

lintbloemen die meestal geel zijn met een 

kegelvormig buisbloemenhart.  Stelt vrijwel 

geen eisen aan de bodem. Rijkbloeiend en 

ideaal voor de nazomer of herfstborder. Een 

echte blikvanger. 

Schizostylis coccinea, Nederlandse naam 

Moerasgladiool. Familie Iridaceae.  Herkomst  

Zuid-Afrika (Drakensbergen), langs beekoevers 

in gras. Hoogte 50-60cm.  Bloeitijd  

september- oktober- november. Laatbloeiend 

knolgewas/ vaste plant met grasachtige 

bladeren.   

De rode of roze bloemen met 6 kroonbladen 

staan in  trosjes en staan aan lange stengels.  

Zeer goede snijbloem. De wortelstokken 

vormen uitlopers waardoor de plant flink kan 

uitgroeien en de clusters kunnen in het 

voorjaar na de ijsheiligen gedeeld worden. 

Coccinea betekent scharlakenrood en dat is de 

voornaamste kleur van de bloemen. Vorstvrij 

overwinteren of een dikke mulchlaag  geven. 

Cultivars: 'Mrs Hegarty': roze bloemen. 

'Sunrise': zalmroze. ‘Viscountess Byng': 

lichtroze. 'Grandiflora': karmozijnroze 'Major': 

rood. 'Pink Princess': lichtroze , wit. 

 

Physostegia virginiana vaste plant, 

Nederlandse naam Scharnierbloem. Familie 

Lamiaceae. 

Herkomst  

Noord-

Amerika.  

Hoogte 60-

90cm. Bloei: 

Lange 

schijnaren, 

roze.  Goede 

snijbloem.  De 

bloemsteeltjes 

zijn buigbaar 

waardoor ze in 

een  andere 

stand kunnen worden gedraaid (vandaar ook 

de  Nederlandse naam: scharnierbloem). 

Bloeitijd juli-september. Cultivars/ Soorten:  

'Bouquet Rose': lichtroze, 'Red Beauty': 

rozerood,  'Summer Snow': wit 



16 

 

Wat eten we in september en 

oktober? 

    Bijdrage Wil 

 
In september is het tijd voor de oogst 

van knolselderij, rammenas, 
winterpeen, prei, stengelui en 

koolrabi.  

 
Recept september:  Frietjes van 
knolselderij 
Gezonde frietjes zonder aardappelen. 
 
1 knolselderij,  olijfolie,  grof zeezout 
Recept voor 2-3 personen of 4 kleine 
eters: snijd van een knolselderij de schil 
eraf, in plakken snijden en daar stukken 
van snijden in de grootte van frietjes. 
Gebruik een mes van staal want 
knolselderij snijden valt niet mee. Leg de 
frietjes in wording op een bakplaat met 
bakpapier, schenk daar olijfolie over en 
ook wat (liefst) grove zeezout, maar niet 
te veel.  
 

 
 
In de oven op 200 graden voor 25 
minuten. Daarna nog ongeveer 5 minuten 
in de onderste stand op 250 graden. 
Heerlijk met tijmmayonaise 
 
In oktober is het tijd voor de oogst 

van koolraap, pastinaak, 
schorseneren en boerenkool. 

 
Recept oktober: Koolraapsoep 
Lekker als lunch: Soep van koolraap met 
ui, gember en appel 
 
1 grote rode ui,  een halve duim verse 
gember, een halve koolraap,   

1 winterwortel,  2 kleine moesappels, wat 
kokosvet,  3 koffielepels mosterd,  
sojaroom,  kerriepoeder, kurkuma, zout, 
peper. 
 

 
 
De koolraapsoep (voor 4 kommen) maak 
je zo:  Snipper 1 grote rode ui. Schil en 
snijd een halve duim verse gember. Schil 
een halve koolraap en snijd er blokjes van. 
Rasp 1 winterwortel. Snijd 2 kleine 
moesappels in blokjes. Smelt in een 
soeppan wat kokosvet en fruit de ui en de 
gember. Roer er 3 koffielepels mosterd 
door. Doe de koolraap, de appel en de 
wortel erbij samen met 1 liter kokend 
water. Breng op smaak met wat 
kerriepoeder en kurkuma. Breng de soep 
aan de kook en laat de ingrediënten 20 
minuten zachtjes garen. Maak de soep 
glad met een staafmixer en doe er wat 
zout en peper naar smaak bij. Mocht je 
soep te dik zijn, doe er dan wat water bij. 
Heerlijk met een scheut sojaroom erdoor. 
 
www.voedselzandloper-recepten.nl 
 

 
Oplossing 
puzzel 

 
Doeblad 

Juli 2015 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Formulier Watermeterstand ( meterstand in m3, achter de komma dus niet nodig) 
 
Naam: ………… 
Tuinnummer: …  
 
Meterstand: …..       Datum: …………….. 
 
Inleveren vóór 1 november 2015 in de brievenbus bij ingang complex 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------Niet 

vergeten – Niet vergeten – Niet vergeten – Niet vergeten  

 
 
 

Voor wie zin heeft om te kleuren 

 
 
   Bijdrage: Kitty 

Water 
 
Wat nooit een omtrek heeft, 
heeft geen lichaam en geen tijd. 
Het doet zich voor, 
altijd als nieuw 
Het sluit je om, ontloopt. 
Herneemt zich, is onverslijtbaar. 
Het staat niet vast of het er is. 
Het overleeft, als steeds weer net 
geboren. 
 
Henriëtte van Eker 
 
Regen  rEGen 

 

allerwegen 
rechte stralen 
water water 
   
langs de muren 
langs de palen 
vallen vallen 
langs de bomen 
natte auto’s 
gaan en komen 
loodrecht op de  
druppelzegen 
  
overal is 
 
Regen rEGen 

 
www.plint.nl 
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Tuinplant van de maand september 

2015 

    Bijdrage Wil 

 

Struikheide is de Tuinplant van 

september 

 

September luidt de tijd in van indian 

summer. Heerlijk nazomeren tussen 

bloeiende planten en mooi verkleurende 

bladeren. Struikheide is groen gedurende 

de winter en gloeiend paars en roze in de 

nazomer. Kleurrijk nazomeren doe je met 

deze wilde beauty! 

 

Tapijt 

Struikheide (Calluna vulgaris) is een 

Europese klassieker en komt van 

oorsprong voor in de kustgebieden van 

West-Europa, Groot Brittannië en Ierland. 

De plant groeit in mooie lange scheuten 

met dakpansgewijze blaadjes en kleine 

symmetrische bloemen. De paarse en roze 

bloemkleuren lijken iets verweerd en dat 

geeft de planten een stoer en natuurlijk 

karakter. In de volle grond vormen deze 

planten een winterhard tapijt met een 

kalme, authentieke uitstraling. In potten 

en bakken is struikheide een robuuste 

blikvanger. 

 

Nectar 

De bloei van struikheide start in 

september en duurt tot begin november. 

De bloemen bevatten volop nectar.  

 

 

Struikheide is dan ook een van de 

belangrijkste leveranciers van 

heidehoning. Hommels en bijen kunnen 

dus nog snel even hun honingvoorraad 

aanvullen voor de winter begint. 

 

 
 

Puur natuur 

Struikheide is  wat hoger en minder 

compact dan andere heidesoorten en dat 

geeft de plant een sterke puur-natuur 

uitstraling. In de natuur zorgen de veelal 

paarse en roze bloemen voor prachtige 

gekleurde hellingen en velden, in de tuin 

heeft de plant hetzelfde effect maar is het 

mooie contrast met het groene of bonte 

blad veel beter te zien. Door zijn 

bijzondere vorm en uitstraling past 

struikheide uitstekend bij de tuintrend 

waarin groen best zijn eigen gang mag 

gaan. De plant combineert ook erg fraai 

met siergrassen en bodembedekkers. 

 

Verzorgingtips 

Struikheide staat graag op een lichte plek. 

Hoe meer licht, des te mooier het blad 

kleurt. 

Struikheide is van nature een overlever die 

met vrij weinig verzorging toe kan. Je 

hoeft dus geen plantenvoeding te geven. 

In droge perioden wel water geven. 

---------------------------------------------------- 

 

De redactie is NIET           

aansprakelijk 

voor artikelen die door andere 

personen zijn ingezonden. 
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Fietsend door Nederland kom je 
o.a. het volgende tegen.. 
 
Bijdrage: Kitty 

 
Het project Bloemrijke Akkers 

 

Het project “Bloemrijke akkers Drenthe” 
heeft als doel om het landschap 
gevarieerder en aantrekkelijker te maken 
voor nectaretende insecten maar ook voor 
bewoners en recreanten in het landelijke 
gebied. Een dergelijk project kwamen we 
ook in de provincie Groningen tegen. 
Boeren én particulieren in de gemeentes 
van deze provincies kunnen tegen 
vergoeding een perceeltje inzaaien met 
een kleurrijk bloemenmengsel. Per 
deelnemende gemeente is er ruimte voor 
bijna tien hectare bloemrijke akkers langs 
plattelandswegen, fietspaden of openbare 
wandelpaden.  

Bloemrijke Akkers is een initiatief van 
BoerenNatuur en de Nederlandse 
Bijenhouders Vereniging 

En verder kwamen we tegen.. 

Op het buitenterras van een alternatief 
restaurant(je) in Amersfoort kwamen we 
deze alternatieve meerzits-‘bank’  tegen. 
Leuk om te zien en als redactie van het 
Doeblad komt direct het idee boven: Iets 
voor in het Doeblad.. ?! 
 
En wat blijkt? De ‘bank’ ziet er niet alleen 
grappig uit, maar blijkt ook heerlijk te 
zitten! 
Dat wordt wellicht oude kruiwagens 
sparen in het nieuwe seizoen? 
 
En blijkbaar hoef je er niet heel moeilijk 
over te doen; poten afzagen, aan elkaar 
lassen, fleurige kussentjes erin.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo kan het ook! 
 

Een leuke ervaring was het 
mogen fietsen over een vliegveld! 
 
Een voormalig vliegveld dan wel. 
Voormalig vliegveld Soesterberg heet nu 
‘Park vliegbasis Soesterberg’.  

De voormalige vliegbasis is in belangrijke 
mate een natuurgebied, met plekken die 
beschermd worden en plekken waar 
ruimte is om te fietsen en te wandelen. 
Daarnaast is er het nationaal militair 
museum. Natuurgebied en museum zijn 
sinds december 2014 geopend voor het 
publiek. Het natuurgebied is 250 
voetbalvelden (380 ha.) groot! 
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In september korten de dagen 1 uur 
en 56 minuten  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 September Zon op: 6.50 uur, 
Zon onder: 20.28 uur 
30 September Zon op: 7.38 uur,  
Zon onder: 19.20 uur 
 
1 September Maan op: 21.47 uur,  
Maan onder: 10.18 uur 
30 September Maan op: 20.50 uur,  
Maan onder: 10.31 uur.      
 
 
13 September: Nieuwe maan 

28 september:  Volle maan 

 
 
In oktober korten de dagen 1 uur en 
58 minuten  
 
1 Oktober Zon op: 7.40 uur,  
Zon onder: 19.18 uur. 
31 Oktober Zon op: 7.32 uur,  
Zon onder: 17.13 uur. 
 
1 Oktober Maan op: 21.29 uur,  
Maan onder: 11.48 uur. 
31 Oktober Maan op: 20.47 uur,  
Maan onder: 11.45 uur.      
 
13 Oktober: Nieuwe maan 

27 Oktober: Volle maan 

 
 

De volksmond over het weer in 

September 
 
Wil september vruchten dragen, 
dan moet juli hitte geven om te klagen. 
 
Hoe feller vlieg en horzel steken, 
hoe eer een onweer los zal breken. 
 
Als in september de donder knalt, 
met Kerstmis sneeuw met hopen valt. 

De volksmond over het weer in 
Oktober 

 

Oktober brengt ons wijn en zonnige 
dagen, maar ook jicht en andere plagen. 
 
Oktober vijs, (*) 
november grijs, 
december ijs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (*) Mailwisseling met meteo-

maarssen  
 
 
Beste dhr, mw, 
 
Kunt u mij uitleggen welke betekenis het 
woord 'vijs' heeft in de weerspreuk: 
Oktober vijs, november grijs, december 
ijs. 
Als ik het woord 'vijs' opzoek krijg ik als 
uitleg 'schroef', maar snap 
deze uitleg niet in de weerspreuk. Ik hoor 
graag van u. 
 
Vr. groet, 
Kitty Martens (ATV Toepad, Rotterdam) 
 
Beste Kitty; 
 
Helaas ben ik geen neerlandicus, maar de 
vraag is legitiem. Er bestaat nog 
een andere verklaring voor vijs en dat is 
"een beetje gek doen". Vertaal 
je dat naar oktoberweer; dan zou je dat 
met een grote bocht kunnen 
uitleggen als (gek)/vreemd/veranderlijk? 
Ik zal de vraag eens voorleggen 
aan het Meertens instituut. Ik kom erop 
terug. 
 
Met groet, 
 
Ton Lindemann 
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Maak je eigen herfstbos in een schoenendoos!  Bijdrage: Kitty 

 
Verzamel mooie bladeren, eikels, kastanjes, beukenootjes, mos en herfsttakjes. Op internet 
vind je dieren die in het bos leven. Print er enkelen uit. Knip de dieren vervolgens uit. Plak ze 
voor de stevigheid op een kartonnetje. Beplak of schilder de binnen-zijkanten van de doos in 
een herfstkleur. Zoek voor de achterwand bijvoorbeeld een plaatje van een laan in het bos.  
 
En klaar is je herfstbos!  

 
 
 
 
 

Veelvoorkomende 
paddestoelen in het 
Nederlandse bos: 
 
Kastanjeboleet 
Aardappelbovist 
Elfenbankje 
Honingzwam 
Zwavelkopje 
Kleverig koraal-
zwammetje 
Geelwitte russula 
Gewone Fopzwam 
Vliegenzwam 
Geweizwammetje 
 

Heksenboleet, aardappelbovist, elfenbankje, honingzwam, gewone zwavelkopje en 

Kleverig koraalzwammetje 
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Typisch Nederland… 

 

 
Het is alweer september, de zomer loopt op zijn/haar? einde,  

de avonden alweer stukkenkorter en de nachten worden koel en vochtig. 

Wat zal ik het missen die zomer, niets is zo fijn als de deuren openen en buiten ontbijten 

in de ochtendzon, pure rijkdom vind ik dat. 

Je zal daar toch maar iedere dag je dag mee mogen beginnen,  

dat zou toch fantastisch zijn… 

Of is het dan weer gewoon en weet je niet beter? 

Zouden de mensen die in landen wonen waar de zon iedere dag schijnt beseffen  

hoe “rijk” ze zijn?  

Of zouden die weer verlangen naar zo’n heerlijke plensbui waar wij hier regelmatig op 

getrakteerd worden. 

Die wind die je altijd tegen hebt als je op de fiets zit, maar toch ook zo fijn kan zijn  

als de zon een hele enthousiaste dag heeft… 

Toch verlang ik ook wel weer naar de gezellige knusse avonden.  

Zo fijn thuiskomen als de warmte je tegemoet komt, de geur van draadjesvlees en 

stoofpeertjes zodra je de voordeur opendoet, gezellig een lekker wijntje bij de open haard, 

de tuincentra in kerstsfeer, de heerlijke decembermaand, het “gedoe” op de weg door de 

gladheid, de “paniek” bij de eerste sneeuwvlokken… 

 

Joh het zou een saaie bedoeling worden als alleen de zon hier iedere dag zou schijnen! 

Zo blij om in dit onvoorspelbare saaie landje te wonen, ben schathemeltje rijk! 

 

Voor iedereen een fijne, gezellig, gezonde en “warme” winter toegewenst! 

 

 

       Marian Haxe, tuin 68 

 

 

                            



Voor de kinderen 
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