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Brute moord op Toepad! 
Ter hoogte van Tuin 49 is op zondagochtend 16 juli het lijk van een onthoofde duif gevonden. Het bloed 
wat uit het lijk stroomde was vers en warm! Drie redactieleden van het Algemeen Doeblad zijn bij het 
voorval betrokken geraakt. Later heeft een van de tuinleden, tevens bestuurslid,  zich opgeworpen als de-
tective en heeft de toedracht ontmaskerd. Het hoofd is tot op heden niet teruggevonden. 
 
 Wil (tuin 49) gaat op die bewuste zondagochtend vuilnis naar de container brengen. Er is op dat moment 
niets aan de hand. Zij komt terug en treft voor haar tuin het onthoofde lijk aan. Het hoofd van het lijk is 
nergens te bekennen. Op dat zelfde ogenblik komt Ben voorbij. Hij laat zijn leasehond (hond van zijn 
dochter, red.) uit. De hond gromt zo vervaarlijk dat Wil van schrik naar achteren deinst en met een grote 
boog in de heg belandt. Maar dit terzijde. 
Ben en Wil kijken naar het lijk. Zij vragen zich af wat er is gebeurd. Hoe komt die duif op dat pad terecht? 
Ze houden een minuut stilte. Hierna vervolgt Ben zijn weg. Wil gaat direct tot actie over. Zij verwijdert het 
dier en wist alle sporen!  
 
 Ben komt ter hoogte van tuin 68 en treft daar behalve Marian een verdachte, ongeordende bos met veren 
aan. De veren liggen verspreid over de grond en zijn besmeurd met bloed. Alles wijst erop dat hier een he-
vig gevecht heeft plaatsgevonden. En wat doet Marian bij die partytent in hun tuin… ? Ben windt er geen 
doekjes om en vraagt het Marian op de man (sorry, vrouw) af: “Hebben jullie vannacht een moord ge-
pleegd?!” De spontane “ja” van Marian hoort Ben niet. Hij denkt alweer verder. Moet de link voor de 
moord gezocht worden bij de hond van Marian? Maar haar hond en een moord gaan niet samen. Wanneer 
de eenden op bezoek komen (zie vorig Doeblad) zit haar hond onder tafel! En zo blijft het raadsel van de 
duif zonder kop voor Ben onopgelost. 
                                                          
                                                           Bijdrage van 
  
 Volgend Doeblad: De ontknoping!       

Informatie heliplatform 
Het bedrijf Helinet houdt 
op 22 augustus in de Pa-
leiszaal een informatie-
avond over de voorgeno-
men bouw van een heli-
kopterplatform aan de 
Schaardijk. Hieraan voor-
afgaand wordt een proef-
vlucht  gehouden, zodat 
omwonenden kunnen ho-
ren hoeveel geluid zo’n 
toestel maakt. Dat gebeurt 
om 18.00 uur. 
Bron algemeen dagblad 
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Openingstijden kantine: 
vrijdagavond                             circa 20.00-23.00 uur 
zaterdagmiddag                         circa 15.00-17.30 uur        
zaterdagavond                           zie lijst activiteiten 
zondagmiddag                           circa 14.00-16.00 uur 
 
 
Huisvuil inname: 
Grof vuil en huishoudelijke apparatuur kunt u 
inleveren bij het vuilpark van de Roteb. Ook klein  
chemisch afval kunt u bij de Roteb inleveren. 
(o.a. Nikkelstraat  ma t/m za.10.00 tot 17.45 uur ) 
 
 
Bestuur: 
Bram Oversluizen  voorzitter          tuin 35 
Bram Sommeijer    lid                      tuin 40 
Jan Baijens            lid                     tuin 74  
Hans Oversluizen   lid/kantinezaken     tuin 41 
Peter de Jong  penningmeester  
Tel.06-43056032   
             
            
Kascontrolecommissie: 
Minderd van Tilborgh                                    tuin 73  
Marleen Otte-Grandia                                      tuin 26 
  
 
Verkooploods tuinmateriaal: 
Theo Gunneweg                                     tuin 63 
Gerard Kling                                           tuin 37             
Joke Seip                                      tuin 60 
Adri Braber inkoop                                    tuin 71 
                  
 
Bouw- en taxatiecommissie: 
Bram Sommeijer samenroeper  tuin 40 
Jan Baijens  lid  tuin 74 
Willem Engel lid tuin 45 
Joop Robles lid tuin 5 
Dik de Visser       lid tuin 27 
 
 
Organisatie Activiteiten (Bingo): 
Ingrid Berkhout                                    tuin 75 
Willem Engel                                    tuin 45 
 
 
 

Kantinebeheerder / inkoper: 
Richard Engel                                                  tuin 46 
 
 
Commissie onderhoud complex / werkbeurten: 
Piet Rietveld   onderhoud rijdend materieel   tuin 43 
Jan Hoogendijk        werkmeester              tuin 38 
Hugo Brand                    -,,-                       tuin 47 
Minderd van Tilborgh    -,,-                       tuin 73 
Jeannette Beusker               -,,-                       tuin 72 
 
Administratie rooster werkbeurten:  
Jeannette Beusker                                           tuin 72 
 
Vertegenwoordigers van de vereniging bij het 
RBvV congres en verenigingen: 
Bram Sommeyer                                   tuin 40 
Ben Uyttenbroek                                      tuin 28                                           
 
 
Redactie Algemeen Doeblad: 
Ans (Lay out) en Hans Tros                            tuin 4                
Bert en Joke Seip                           tuin 60 
Kitty Martens en Wil van Dongeren               tuin 49 
Ben Uyttenbroek                          tuin 28 
Marian Haxe                          tuin 68 
 
 
De artikelen/reacties voor het Algemeen Doeblad 
zijn op de volgende manieren in te leveren: 
 
-per diskette of per e-mail (a.dansen@wxs.nl )   
-geschreven/getypt  naar tuin 4,   
-of in de postbus bij de ingang. 
 
 
 
Uiterste inleverdatum:  
  26 augustus 

Amateur  Tuinvereniging  A.T.V. Toepad     
      opgericht 1 september 1969 
                                                                                                                                                                                                       

e-mail: atv-toepad@xs4all.nl 
 Tel. 010-433 01 35 
 (indien iemand aanwezig) 

Secretariaat 
Toepad 55 
3063 NJ Rotterdam  
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Geef de pen door aan:………….. 
 Geef de pen door……..gekregen van mijn ouders bekend als Wim en Riet Engel 
 
Ook ik begin met een klein stukje historie van wat ik beleefd heb als kleine jongen. Ik moest nog 8 jaar wor-
den toen mijn vader op een dag thuis kwam en tegen mijn moeder zei, Riet ik heb een tuin gekocht. Gewel-
dig vonden wij dat en wij vol verwachting het volgende weekend op de fiets van het Oude Noorden naar het 
Toepad. Dit laatste kwam omdat wij al eens bij mensen waren geweest die ook een tuin hadden. Een prach-
tige tuin met dito huisje. 
 
Maar toen wij op het Toepad aan waren gekomen zagen we geen mooie tuinen en zeker geen mooie huisjes. 
We wisten zelfs nog niet eens waar onze tuin was. Het moet ongeveer hier zijn zei mijn vader. De oorzaak 
hiervan was dat het complex vol stond met onkruid, het was een grote ravage met alleen tussen het onkruid 
de betonnen platen. Tussen het onkruid werd uiteindelijk het tuinnummer gevonden. De paden op het com-
plex waren in die tijd van koolas. 
 
We hebben wel heel hard moeten lachen toen mijn moeder zei, je vader heeft weer wat hij heeft een ‘tuin’ 
gekocht. Stoer zoals mijn vader was en nog steeds is, voor hem is geen karwei te groot!. Dus met vereende 
krachten van familie en vrienden zijn we tussen de afzettingen en pad en sloot onkruid gaan trekken. Na eni-
ge weken lukte het de tuin reeds enige vorm te geven. Vervolgens werd door de bouwvakkers het huisje ge-
plaatst en konden we droog zitten als het ging regenen. 
 
Mijn vader ging bijna elke dag na zijn werk met zijn tas handgereedschap op de fiets naar het huisje om dit 
te betimmeren en bewoonbaar te maken. Tussentijds werd er door de diverse tuinleden gegraven in de tui-
nen om de riolering en waterleiding aan te leggen. Zodat we ook na verloop van tijd behoorlijk naar de wc 
konden. Vervolgens werden heggen neergezet en tegelpa-
den gelegd en begon het zo langzamerhand op een tuin-
complex te lijken. Een jaar of 2 later was het zover dat 
het een echte tuin was geworden en het huisje was van 
alle gemakken voorzien. Ook toen geen gasleiding maar 
gasflessen en nog geen elektra. Alles werkte op accu’s en 
batterijen die iedere week werden opgeladen om de 
weekends te kunnen blijven slapen. 
 
We hadden in die tijd geweldig veel ruimte om te spelen, 
want het Toepad hield op bij het tuincomplex. In die tijd 
werden er hutten gebouwd met gezellige kampvuren op 
het terrein bij de 2 druppelvormige watertanks aan de 
overzijde waar nu de Drinkwatermaatschappij is geves-
tigd. In die tijd heb ik ook veel in de Maas gezwommen, 
hetgeen nu nog kan maar niet zo snel meer gebeurt. 
 
Op ons tuincomplex werd in die tijd zeker ook aan de kinderen gedacht. Er waren best veel gezinnen met 
kinderen van mijn leeftijd van circa 12-13 jaar. Het was toen wel leuk dat je aardig kon spelen in de zand-
bak of voetballen op het terras ervoor omdat er toen niet veel auto’s stonden. Het grootste gedeelte van de 
mensen had een fiets of brommer en alles ging naar mijn idee veel gemoedelijker. Veel meer mensen hiel-
pen toen elkaar als dat nodig was. Nu is daarvan nog een kleine groep over en vaak zijn dit dan dezelfde 
personen. Maar goed, voor de volwassenen was er een kantine (was eerst een klein winkeltje waar je limo-
nade e.d. kon kopen). Van dat laatste kan ik mij herinneren dat er ook van die kleine flesjes gele gazeuse 
limonade waren. Daar heb ik er ontzettend veel van op die toen een kwartje kostten. Weer een paar jaar ver-



4 Algemeen Doeblad Aug.2006 

 

der begon ook voor mij de kantine gezelliger te worden. Dan praat ik over de oude kantine die stond waar 
nu de groene container staat. 
 
Het was er leuk en gezellig en zat dan ook regelmatig vol met gezellige mensen. Achter de bar stonden 
toen An en Ben Uyttenbroek en ook Jaap Muilwijk en de Fam. Hemelaar. Als ik mij goed kan herinneren 
daarna Rita en Eef Pley en weer daarna de Familie Engel. Misschien ben ik iemand vergeten maar dan kan 
ik mij dit niet meer herinneren. In ieder geval hebben al deze mensen gezorgd voor een enorme gezellige 
tijd in de kantine waar veel werd gelachen. Natuurlijk moet ik Dik de Visser niet vergeten te noemen, hij 
verzorgde lange tijd op een uitstekende wijze de bingo’s, het klaverjassen en ook nog diverse andere acti-
viteiten. Dat kon hij als de beste en denk dat hij nog steeds zou kunnen. 
 
Enige activiteiten uit die tijd. 
Bijvoorbeeld de sport- en speldag. Iemand moest in de kruiwagen plaats nemen en vervolgens ballonnen 
kapot slaan. Maar als je niet uitkeek waren niet alleen de ballonnen kapot, maar ook je kop. Dan het spel 
met het grote zwembad daar over heen was een balk gelegd. Hierover moest je met een dienblad met be-
kertjes water naar de overkant lopen. Tijdens je overtocht werd je dan door de mensen vanaf de zijkant be-
kogeld met sponsen doordrenkt van het water. Deze sponsen kwamen best hard aan en er waren dan ook 
maar weinig mensen die de overkant haalden. Ik dus ook niet, je viel in het zwembad met water hetgeen 
best lekker verkoelend was. Al met al een leuke herinnering. In die tijd werd het hele parkeerterrein ver-
bouwd en iedereen werkte mee om zijn auto hiervoor buiten het complex te parkeren. Hierdoor ontstond er 
ruimte om de fancy fair te organiseren met o.a. het rad van fortuin. Je kon hiervoor een plankje kopen met 
nummers. Gerard van Tilborgh was hierin een kei om de plankjes aan de man en vrouw te brengen. Ook 
stond er een haringkar met Steef Verploegen die de haringen ter plekke uitstekend schoonmaakte voor de 
liefhebbers die een harinkje bestelde.  
 
Ook de Playback is in die tijd geboren met een geintje van mijn vader Wim Engel. Deze kwam toen met 
het idee om een playbackavond te organiseren. Eigenlijk was iedereen direct enthousiast en werd een pro-
gramma samengeteld van de artiesten die wij met z’n allen deden. Tussen het programma in zou de Dik de 
Visser enige bingorondes verzorgen. Zodat de deelnemers wat meer tijd kregen om zich om te kleden. Het 
begon allemaal in 1983 en omdat iedereen het enorm naar zijn zin had gehad, werd het (met een kleine on-
derbreking) voortgezet tot aan de dag van vandaag. In de beginjaren hadden wij een bijzondere presentator 
in de figuur van Kees Veerman jr. Hij was een goede prater, belangrijk voor de deelnemers die hierdoor de 
benodigde tijd kregen voor het omkleden en het schminken. Onze kleedkamer was toen de oude keet die 
op de plaats stond van de huidige tuinwinkel.  
 
Maar aan alles komt een eind, dus ook aan de oude kantine. Deze was aan vervanging toe en werd er dan 
ook in die tijd druk vergaderd om de mogelijkheden te bekijken voor de vervanging door nieuwbouw. 
Toen alles rond was met Gemeente, lening en vergunningen kon hiermee een aanvang worden gemaakt. 
Na het storten van de fundering werd de opbouw geplaatst, het verenigingsgebouw. Er stond vrij snel een 
grote ruimte met alleen deuren, ramen en dichte gedeelten. De binnenruimte moest door de leden worden 
ingedeeld. Deze indeling van bestuurskamer, toiletgroep, hal, berging en keuken + bar is nog steeds het-
zelfde. Vervolgens werd de afbouw aangepakt zoals: plafonds, wandbekleding, vloer- en wandtegelwerk 
en natuurlijk niet te vergeten de installaties, riolering, etc. 
 
Dit alles werd verzorgd door een grote groep mensen die voor dit doel de tuinwerkzaamheden op een laag 
pitje zetten. Want het verenigingsgebouw moest er zo snel mogelijk komen en de inzet door een grote 
groep van onze leden was voortreffelijk. Daarom hebben wij tot de dag van vandaag veel plezier van ons 
mooie verenigingsgebouw. Namen noemen van onze bouwvakkers is moeilijk, maar onze oudere leden 
weten er ongetwijfeld nog vele op te noemen. 
Nadat de nieuwe kantine klaar was, werd er uiteraard weer verder gefeest en activiteiten georganiseerd. 
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Achter de bar in de nieuwe kantine stond Wim en Riet Engel. Ook de Playback ging verder en met het 
nieuwe terras konden diverse verbeteringen worden doorgevoerd. Er kwam een professioneel podium, 
waarmee we met de bouw hiervan enorm veel plezier met elkaar hadden. Het kostte wel een week van je 
vakantie, maar dat had je er graag voor over. Zeker na het verven, elk jaar kreeg het podium een andere 
kleur, was het dolle pret. Ook de verlichting, met dank aan Bertus Katwijk, werd elk jaar beter. Met hulp 
van de familie werden met behulp van diverse lichteffecten de nummers opgevrolijkt en gezelliger ge-
maakt. Wij hadden ook een keer de beschikking over een echte rookmachine. Prachtig, maar in het begin 
kwam het voor dat er zo veel rook was dat je geen artiest meer zag staan. U begrijpt het al, dat was in het 
begin lachen achter de rook, maar na enige oefening met de verhoudingen van het apparaat ging het uitein-
delijk voortreffelijk.  
 
We hebben het lang volgehouden met het bouwen van het podium tot het moment dat we de dag na het 
voltooien van de bouw de volgende dag constateerden dat er in de nacht erna aan het podium was ge-
knoeid. Schoren waren er afgeschroefd met de bedoeling dat wij er door heen zouden zakken. Dus tot vlak 
voor het optreden is er gewerkt om alles weer te herstellen. Waarom?? Voor ons was het de reden om 
voorlopig op het terras met de Playback te stoppen. 
 
Nu doen we het dus binnen, niet afhankelijk meer van het weer en hoeven dus ook geen zeilen meer te 
spannen. Overigens wat de Playback betreft doen we het nog steeds met veel plezier. We treden regelmatig 
op in bejaarden- en verzorgingstehuizen hetgeen dankbaar werk is. 
 
Op 12 augustus a.s. verzorgen wij weer een playbackoptreden in onze kantine. Dus kom weer massaal kij-
ken. Wij zullen onze uiterste best doen om er weer een gezellige avond van te maken en zolang het gezel-
lig blijft zullen wij de komende jaren doorgaan. Ik stop maar met herinneringen anders blijft er niet veel 
over voor de volgende schrijfster of schrijver. 
 
Dan nog maar iets over hoe ik aan mijn tuin ben gekomen. Het was zo, de buren van mijn ouders waren 
Antje en Jan van Mechelen. Zij werden alsmaar ouder voor het plegen van onderhoud aan huisje en tuin en 
besloten de tuin op te zeggen. Op dat moment vroegen mijn ouders en diverse anderen, joh is dat niets voor 
jullie? Ik was toen 32 jaar en zag het eigenlijk nog niet zo zitten omdat ik van mijn ouders had gehoord dat 
het bijhouden van een tuin best veel werk is. Maar goed na enig wikken en wegen hebben we toch besloten 
de tuin te kopen en wij naar het bestuur voor aanvullende informatie. Op deze bijeenkomst hoorden wij dat 
Jolanda Brand (dochter van Wil en Hugo) als kandidaat stond ingeschreven voor tuin 46. Eigenlijk vond ik 
dat ook wel prima en dacht dat scheelt mij weer een hoop werk. 
 
Maar toen bleek dat Jolanda geen interesse meer had, ben ik toch nog eigenaar geworden. Vooraf heb ik 
nooit geweten dat ik het huisje zou kopen waar ik vroeger bij Antje en Jan televisie mocht kijken. Het 
huisje kostte toen 7.200 gulden en dat was het volgende probleem. Omdat alles zo plotseling ging had ik 
nog niet voldoende gespaard, omdat ik pas een nieuwe auto had gekocht. Dus moest ik geld lenen van de 
vereniging. Maar na 4 jaar was alles netjes terug betaald. 
 
Toen we eenmaal de tuin met huisje in ons bezit hadden, hebben we in het eerste jaar de tuin grondig aan-
gepakt. De tuin werd opgehoogd met 12 m3 grond zodat we enigszins op dezelfde hoogte lagen als onze 
buren en met het looppad. We hebben vervolgens het pad op de tuin verlegd en ontstonden andere vormen 
van tuinaanleg. Ook hebben we te hoge bomen weggehaald die bijna dood waren.  
 
Daarna zijn we aan het huisje begonnen. Het dak en nog een aantal delen was nodig aan vervanging toe. In 
overleg met mijn vader besloten we om rondom al het hout er af te halen en dit te vervangen door hard-
hout. Toen alles eraf was en het huisje er kaal bijstond dachten we, zullen we het dan ook maar niet gelijk 
groter maken. Zo gedacht, zo gedaan!  
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Mijn vader is een paar avonden bezig geweest om tekeningen van de uitbreiding te maken.  
Dat lukte prima en deze werden naar Bouw- en Woningtoezicht gestuurd voor het krijgen van de benodig-
de vergunning. Na circa 2 maanden kregen we de goedkeuring binnen en kon het bouwen beginnen.  
 
Het huisje werd van 4x4 meter vergroot naar 5x5 meter. Uiteindelijk is bijna alles vernieuwd een bekend 
gegeven als je gaat slopen en je dan van alles tegenkomt. Ja, zelfs de blubber nog van de bekende dijkdoor-
braak. Het mooiste van de ontstane situatie na  het slopen is natuurlijk, dat je het wel gelijk naar je eigen 
ideeën het geheel weer in kan richten. Dat hebben we natuurlijk gedaan. 
 
Nadat de betonvloer met vorstrand met gebruikmaking van chemische ankers was aangestort, werd begon-
nen met de opbouw. De kleine raampjes werden vervangen door grotere kozijnen met glas zodat het ui-
zicht op de tuin sterk verbeterde. Verder werd het huisje aan de buitenzijde rondom betimmerd met hard-
hout. Binnen werd er een slaapkamer in getimmerd en werd de toiletruimte vergroot met een douche mo-
gelijkheid. Op de vloer kwamen plavuizen en ook het leidingwerk (water, elektra en gas) werd aangepakt. 
Als je iets doet, zei mijn vader, dan kan je het maar beter gelijk goed doen.  
 
Na circa een half jaar waren we, op wat kleine dingetjes na, klaar. Het resultaat was bijna een nieuw huisje 
met alles er op en aan. Perfect, Vera, Jerry en ik ook zijn er heel blij mee en genieten ervan als we op de 
tuin zijn. Inmiddels is dat alweer 12 jaar. 
 
Maar als je lid bent van een vereniging en je  bent nog geen 70 jaar dan ben je verplicht werkbeurten te 
maken. Ik heb de eerste 3 jaar werkbeurten buiten gemaakt tot het moment dat mensen voor in het bestuur 
werden gezocht. Ik dacht bij mijn eigen, weet je wat ik doe, ik geef mij op voor het bestuur want ik wil ook 
wel eens weten hoe dat gaat. Ik werd gekozen in het bestuur en ik moet zeggen dat het niet altijd even 
makkelijk was, er komt een hoop op je af. Toch heb ik het 6 jaar volgehouden tot het moment dat onze 
kantinebeheerder Aat Weers wegviel. Enorm jammer want ik mocht hem graag. 
Echter Jo Weers kon het niet alleen en heb ik het zodoende van haar overgenomen. In het begin met de be-
nodigde hulp van Ben Uyttenbroek die mij van het kantinegebeuren zaken heeft geleerd die ik nog niet 
wist. Tot op heden doe ik deze taak nog steeds met veel plezier. Uiteraard krijg ik bij deze werkzaamheden 
veel hulp van andere vrijwilligers, die altijd voor je klaarstaan als je daarom vraagt. Wim Kern, Bertus Eg-
gink, mijn ouders Wim en Riet, mijn zus Ingrid, mijn zwager Michel, Jan en Ria Baijens en zo zijn er nog 
een paar die altijd wat extra’s buiten hun werkbeurten om willen doen. Zonder deze mensen had ik het als 
kantinebeheerder niet gered en dat is nu nog steeds zo omdat ik daarnaast nog steeds een volledige baan 
heb en er niet altijd kan zijn. Deze mensen wil ik dus in ieder geval bedanken voor hun hulp.  
 
Ik zou nog veel meer kunnen schrijven maar het zijn al veel meer velletjes geworden als dat de bedoeling 
was. Dus ik stop ermee anders past het AD niet meer in de brievenbus. 
 
Graag wil ik nog even melden dat de kantine in ieder geval heel het jaar open is op zaterdagmiddag van 
circa 15.00 – 17.00 uur. Tevens is in augustus de kantine geopend op vrijdagavond vanaf 20.00 uur en zon-
dagmiddag o.a. voor ijsverkoop tussen 14.00 – 16.00 uur.  
 
Verder wens ik iedereen een fijn tuinjaar met nog veel mooi weer, dan heb 
ik het ook. 
Groetjes van Richard Engel, tuin 46. 
 
Ik geef de pen door aan mijn overbuurman Theo Gunneweg. 
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Europeesche Verzekeringen Wednesday Night Skate 
Skate mee dwars door bruisend Rotterdam! 
Rotterdam is al jaren dé skate hoofdstad van Nederland en met de Wednesday Night Skate wordt deze naam hoog gehouden! 
Vanaf 26 juli wordt op woensdagavond het stadsbeeld weer bepaald door duizenden skaters. Het parcours is geschikt voor alle 
skaters: jong en oud, quads en inliners. Vertrek vanaf de Binnenrotte om 19.30 uur. Na afloop van elke tocht barst op de Binnen-
rotte een Après Skate los. Café Pol zorgt voor de muziek, de bands en natuurlijk de drank. 
Van 26-7-2006 tot en met 23-8-2006, alleen op de woensdagavond 
Website: www.wednesdaynightskate.nl 
Adres: Binnenrotte, ROTTERDAM 
Aanvangstijden: 18.00; vertrek 19.30; Après skate 21.30 
Bereikbaarheid: Metro/N.S. Station Blaak, Tram 
 

Zondagsmarkt 
Toeristische markt met ongeveer 65 kramen met o.a. boeken, antiek, curiosa en kunst. Om de twee weken vindt er een speciaal 
themaprogramma plaats. 
Van 29-4-2006 tot en met 10-12-2006 alleen op zondagen, behalve op: 20-8-2006, 17-9-2006, 24-9-2006 
Adres: Binnenrotte, ROTTERDAM 
Aanvangstijden: 10.00-17.00 
Bereikbaarheid: Metro/N.S. Station Blaak, Tram 21 
 
  

13-8-2006 Dag van de romantische muziek 
Een zonnig park, romantische kleding en rijk gevulde picknickmanden. Op 7 podia worden meer dan 20 concerten gegeven. On-
der het genot van een wijntje genieten van heerlijke klassieke muziek en populaire romantische muziek, zigeunermuziek en 
aria’s. Bij slecht weer wordt “de dag” verplaatst. 
Website: www.dagvanderomantischemuziek.nl 
Adres: Park bij de Euromast 
Aanvangstijden: 12.00 tot 18.00 uur. Maanlichtconcert 21.30 uur  
Prijs: gratis  
 

13-8-2006 Freshness 
Het nieuwe evenement op het gebied van urban culture: muziek, dans, sport en manier van leven die jongeren uit wereldsteden 
bindt. Optredens van hiphop, R&B, reggaeton en dancehall acts. Breakdance, clowning en krumping demonstraties. Streetsport 
wedstrijden, battles, games en live urban acts. 
Website: www.misterfresh.nl 
Adres: Afrikaanderplein 
Prijs: gratis  
 

16 t/m 27-8-2006 Pleinbioscoop 
Rotterdam heeft de grootste openlucht bioscoop van Europa! Zodra de avond valt kan iedereen smullen van art, action en wereld-
cinema. Neem een stoeltje mee of huur er één (€ 1,--) en geniet van de films. Het terrein is geopend vanaf 21.00 uur. 
Website: www.pleinbioscoop.nl  

20-8-2006 Bavaria City Racing 
Demonstratie en parade van internationale raceauto’s en coureurs uit de hoogste raceclasses. De top van de Nederlandse coureurs 
die op wereldniveau strijden in o.a. de Formule 1, Le Mans en Dakar zijn aanwezig. 
Website: www.rotterdamracing.nl 
Adres: centrum 
Prijs: gratis  
Zie pag. 11 voor vervolg 

Uit in Rotterdam    Bijdrage van Wil 
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Arboretum monumentenstatus? 
  

 oplossing tuinpuzzel 2 
 

 
Wist u dat u op vrijdagvond vanaf 20.00 uur 
kunt langs komen in ons oergezellige vereni-
gingsgebouw?    
Om te darten, kaarten en voor de sportieveling te 
badmintonnen of zomaar met mede tuinleden 
onder het genot van een kopje verse koffie met 
gratis melk en suiker. 
 
Ook bij uw gehaktbal krijgt u gratis een augurk-
je. Uw drankje wordt geserveerd met een ge-
koeld gespoeld glas wat uiteraard ook weer gratis 
voor u gedaan wordt. 
Achter de bar wordt gezellige muziek gedraaid 
en er staat ook altijd goedlachse barpersoneel. 
Hiervoor hoeft u niets extra’s te betalen. 
Er is zoveel gratis dat dit al een reden is om naar 
de kantine te ko-
men.  
 
Hans O. 

 
 
 
 
 
 

Het arboretum Trompenburg, aan de Honingerdijk beneden, heeft een benoeming tot gemeentelijk monu-
ment ontvangen. Samen met achtenveertig andere gebouwen, parken, fonteinen en winkels in Kralingen en 
Crooswijk. Het arboretum is best verguld met de benoeming. Toch heeft het landschapspark bezwaar ge-
maakt tegen de monumentenstatus. Naast de roem legt de benoeming het park flinke beperkingen op. Di-
recteur Fortgens van het arboretum: “Monumenten zijn gericht op bevriezing van de huidige staat. Hier-
door worden we een levend museum. Alleen behouden wat er is past niet bij ons. De geschiedenis van het 
arboretum gaat terug tot het eerste kwart van de negentiende eeuw. We waken al sinds 1825 zelf over het 
behoud. We dachten dat wel alleen af te kunnen”. 
 
 Waar het landschapspark nu tegenaan loopt is de geplande uitbreiding. Als monument is het moeilijker de 
benodigde vergunningen rond te krijgen. Het park dient namelijk het bestaande karakter te handhaven. Di-
recteur Fortgens: “De monumentenstatus levert extra onzekerheden op. Het is toch een hobbel op de weg.” 
De monumentale “eer” bevreemdt Fortgens enigszins. Hij dient de discussie nog aan te gaan met de ge-
meente om komend jaar subsidie te ontvangen. “Aan de ene kant worden we gewaardeerd als monument, 
aan de andere kant worden we uitgeknepen,” aldus Fortgens. 
 
  
 Bron: A.D 15-06-2006                                                                          Bijdrage van Kitty 



 9  Algemeen Doeblad 
Aug. 2006 

 

                       Brommen en fietsen niet  gewenst 
 
Zoals u wellicht weet mag er op onze paden niet gefietst en ge-
bromd worden. 
Daar het bestuur niet van plan is om als verkeersagent te gaan optreden doen wij een beroep op de rede-
lijkheid van de bestuurders. Oogluikend wordt er toch gebromd en gefietst. 
In het begin nam iedereen die zo nodig moest fietsen of brommen een redelijke stapvoets snelheid aan 
maar de laatste tijd zien we steeds vaker dat er zonder snelheid te verminderen wordt doorgereden. Dit is 
natuurlijk niet de bedoeling. Ook het brommen in vakantietijd op zeer vroege tijden geeft overlast aan de 
andere leden die willen uitslapen. Laten we duidelijk zijn, brommen en fietsen mag niet, maar als u zich 
dan toch niet kan bedwingen doe het dan met zo min mogelijk overlast voor uw medeleden !! 
 
                                     Problemen met het vuil 
 
Onze vuilpark zit regelmatig op slot omdat de containers vol zijn. Wij doen hem op slot omdat de leden, u 
natuurlijk niet !!, het vuil wat eigenlijk niet meer in de containers past er toch nog in proberen te persen of 
gewoon naast de containers neergooien.  
Doordat er op de ophaaldag meerdere containers halfvol zijn kunnen wij deze containers niet aan de Roteb 
aanbieden. Want we betalen dan wel voor het ledigen halfvolle container een vol tarief. En dat kan de be-
doeling niet zijn. 
De oplossing is alleen volle containers aan te bieden maar dan moeten de leden niet alle containers half  
vullen. 
Ons verzoek is dan ook, begin met 1 container te vullen en stort pas in de volgende als de eerste container 
vol is, zodat er na lediging weer volop capaciteit is voor het vuil van uw medeleden !! 
 

                                             Toegangshek 
 

Het bestuur heeft geconstateerd dat het toegangshek ’s avonds door iemand op slot wordt gedraaid. Dit is 
echter niet de bedoeling omdat bij calamiteiten  een ambulance of brandweer met spoed het terrein op 
moet kunnen. 
Hierdoor worden zij gehinderd en soms kunnen secondes van levensbelang zijn. 
Dit geldt ook voor het parkeren naast de kantine en dan ook nog ’s nachts  laten staan. 
Dus een vriendelijk verzoek: houd de toegankelijkheid van ingang en paden zoveel mogelijk vrij. Want 
bedenk of je nu jong of ouder bent ook bij U kan wel eens  spoedeisende hulp nodig zijn. 
 
Dus de poort moet ’s avonds wel dicht gedaan worden maar niet op slot en de paden vrij houden. 

Baggerwerkzaamheden in het naseizoen 
 
Er gaat een aannemer baggerwerkzaamheden uitvoeren in de binnensloot op ons terrein. 
Eind september begin oktober gaan de werkzaamheden van start. De leden die aan de bewuste sloot hun 
tuin hebben moeten zorgen dat de aannemer zonder belemmering zijn werkzaamheden kan doen. De tuinen 
aan de kopse kant van de sloten gaan gebruikt worden om de baggerschuit te water te laten. Hier moet het 
dus echt vrij zijn van obstakels. 
Mocht u nog uw waterlelie willen behouden haal hem er dan voor de werkzaamheden uit. 

          Mededelingen 
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 Zoals in de vorige krant beloofd hier een lijst met liedjes waarin rozen in voorkomen: 
 
 In het Nederlands: 
Toon Hermans : 24 rozen 
Connie VandenBos : 'n roosje, mijn roosje 
Dorus (Tom Manders) : Met zulke rozen als op jouw wangen 
Ronny Tober : Breng die rozen naar Sandra 
Ronny Tober :  Met een roos in je blonde haren 
Frans Bauer : Op rode rozen vallen tranen 
Marijke Boon : Een jurk met rozen 
Eddy Christiani : Een boeketje rode rozen 
Corrie & de Rekels : Rozen die bloeien 
 
 In andere talen: 
Elvis Costello: Good year for the roses 
Lynn Anderson : I never promised you a rose garden 
Bobby Vinton: Roses are red 
Barbra Streisand: Second Hand Rose 
Gilbert Becaud : L’ important cést la rose 
Ethel Merman: Everything is coming up roses 
Marie Osmond: Paper Roses 
Nana Mouskouri : The white Rose of Athens 
Freddy Breck : Rote Rosen 
Bette Midler : The Rose 
Adamo : Quand les Roses 
Nick Cave & Kylie Minogue : Where the wild roses grow 
Vic Dana : Red Roses for a blue lady 
Mitch Miller : Yellow Rose of Texas 
 
 Rob van Katwijk 

Tuin en muziek deel 2 

Als bij dauw in de ochtend de bij haar korf verlaat, 
dan komt volop zonneschijn en de regen gaat. 
 
 Is het weer de oogst alsnog goed gezind, 
dan volgt er spoedig regen met meer wind. 
 
 Is het warm en voorspoedig weer, 
Brengt augustus d´eerste peer. 
 
 Als het in de oogstmaand vaak dauwen doet, 
Dan blijft het weer gewoonlijk goed. 

  1 Augustus zon op 6.01 uur, zon onder 21.30 uur. 
31 Augustus zon op  6.49 uur, zon onder 20.30 uur. 
 
 
  1 Augustus maan op 14.00 uur, maan onder 23.35 uur. 
31 Augustus maan op 15.36 uur, 
     maan onder 22.38 uur. 
 
 
In augustus korten de dagen 
1 uur en 48 minuten. 

De volksmond over het weer in augustus  
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25-8-2006 t/m 27-8-2006 China Festival 
Een unieke culturele Chinese markt in het hart van de Rotterdamse binnenstad, gezellig, sfeervol en spectaculair! 
Vrijdag 10.00 tot 19.00 uur, zaterdag 10.00 tot 18.00 uur en zondag 12.00 tot 17.00 uur 
Adres: Westersingel 
Prijs: gratis  
 
  

26-8-2006 Rotterdams Straatfestival 
Dit jaar een verkleinde versie van het welbekende straatfestival. Op 26 augustus 
zullen ‘s middags enkele speelplekken in de binnenstad zijn voor de straatartiesten 
(locaties en tijden nog niet bekend) en in de middag en avond zal een spektakelstuk 
wordt georganiseerd. 12.30 uur Schouwburgplein: Hoogmast/motor show, om 15.00 
uur Binnenwegplein: Historische show, om 20.30 uur Schouwburgplein: Hoog-
mast/motor show (Programmatijden onder voorbehoud)  
Website: www.rotterdams -straatfestival.nl 
Adres: centrum, schouwburgplein 
Prijs: gratis  
 

26-8-2006 en 27-8-2006 Veerhavenconcert 
Het veerhavenconcert is een klassiek openluchtconcert met het Vlaams Radio Orkest en solisten van wereldformaat. Histori-
sche schepen en statige gevels vormen een bijzondere concertzaal. Op zondag 27 augustus steekt het Rotterdams Jeugd Symfo-
nie Orkest klassieke hits in een nieuw jasje tijden het Veerhavenkidsconcert. 
Website: www.veerhavenconcert.nl 
Adres: Veerhaven 
zaterdag 19.45 tot 21.15 uur Veerhavenconcert en zondag 13.00 tot 14.00 uur Veerhavenkidsconcert. 
Prijs: gratis  
 

Vooruitblik september in Rotterdam: 
 
 (1,2 en 3 september 2006) Wereldhavendagen 
Op 1, 2 en 3 september zal Rotterdam bruisen als nooit tevoren. Want dan barsten ze los: de Wereldhavendagen 2006. Op een 
verrassende manier zal de bezoeker kennismaken met de dynamiek van de Rotterdamse haven. Door grensverleggende excur-
sies naar het havenbedrijfsleven, boeiende demonstraties en presentaties op de kades en spectaculaire shows op het water krijgt 
men een breed en realistisch beeld van de World Port Europe. 
 

(2 en 3 september 2006) Havenfestival 
Op zaterdag 2 en zondag 3 september organiseren het Mariniersmuseum, het Havenmuseum en de Stichting Shantykorenfesti-
val wederom het altijd gezellige Havenfestival in de Oude Haven, de Wijnhaven en de Leuvehaven. Zoek een tuinlid bij een 
shantykoor! 
 
 3 september 2006 R’uitmarkt 
Bezoek tijdens de R’uitmarkt de culturele aftrap met verschillende optredens. Op de informatiemarkt kom je alles te weten over 
het nieuwe culturele seizoen. 
Website: www.ruitmarkt.nl 
Adres: Schouwburgplein 
Prijs: gratis  
 
 8 en 9 en 10 september 2006 De wereld van Witte de With 
De Wereld van Witte de With viert de opening van het culturele seizoen op de Rotterdamse Kunst-As. Tijdens dit weekend 
presenteren kunstinstellingen, galeries, restaurants, cafés en winkels zich aan het publiek met een mengeling van theater, mu-
ziek, beeldende kunst, fotografie, film, mode, dans en debat. Zoek Ans en Hans van tuin 4 op dit festival! 
Website: www.dewereldvanwittedewith.nl 
Vrijdag 17.00 – 23.00 uur, zaterdag 12.00 tot 23.00 uur en zondag 12.00 tot 18.00 uur 
Adres: Witte de Withstraat 
Prijs: gratis  

Vervolg van pag. 7 
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Loopt u wel eens een rondje over het complex? Kijken hoe de rozen van de buurman erbij staan. En heeft 
u dan wel eens op de nummering van de tuinhuisjes gelet? Heeft u wel eens gezocht naar tuinhuis nr. 1? 
Of naar tuinhuis nr. 53? Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom alléén tuinhuis nr. 20 een a en een b 
variant heeft? En wat te zeggen van de nummering van de vier tuinhuizen aan de kant van de Joodse be-
graafplaats, ter hoogte van de wei waar dit voorjaar kalfjes zijn geboren? De nummering die u daar aan-
treft, komende vanaf de ingang van het complex, gaat als volgt; eerst is daar nr. 81, dan volgt nr. 83, ver-
volgens nr. 82 en aan het einde van deze rij vindt u tuinhuis nr. 25! Begrijpt u er nog wat van? 
Op de afgelopen redactievergadering van het Algemeen Doeblad heeft Ben uitleg gegeven. Het zit zo: 
 
 De gemeente heeft als eerste, bij aanvang van de tuinvereniging, de nummering geregeld: van voor naar 
achter (beginnend bij de ingang) nr. 1 tot en met nr. 24. Daarna volgde de middenrij, van achter naar 
voor, nr. 25 tot en met nr. 52. En tot slot is daar de derde rij (ter hoogte van de tuinwinkel) die weer van 
voor naar achter loopt, nr. 53 tot en met nr. 82. 
 
 Al snel deed zich een eerste probleem voor. Ter hoogte van waar nu tuinhuis nr. 2 staat lagen twee beton-
platen. De ruimte bleek te klein voor twee tuinhuizen. Een tuin moest namelijk minimaal een grootte heb-
ben van 250 vierkante meter. Eén betonplaat werd weggehaald en er kwam slechts één tuinhuis te staan, 
namelijk tuinhuis nr. 2. De tuinhuisnummering werd niet aangepast. De gemeente hield vast aan haar oor-
spronkelijke telling. Nu weet u dat u niet langer hoeft te zoeken naar tuinhuis nr. 1. Deze bestaat niet of 
slechts op papier! 
 
 Ook nr. 53 is zoek. Dat nummer was door de gemeente gepland voor de kantine. Op de plek waar nu de 
speeltuin is. De kantine (zónder nummer!) staat ergens anders en nummer 53? Die is niet te vinden op ons 
terrein! 
 
 Dan waren daar de groenstroken (zie kaart). Deze zijn na verloop van tijd weggehaald. Hoe om te gaan 
met de vrijgekomen ruimtes werd op verschillende manieren opgelost. De groenstrook tussen tuinhuis nr. 
5 en nr. 6 werd allereerst een nutstuin. Deze kreeg nummer 5 a.  

ATV Toepad is de tel kwijt! 
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Later werd deze nutstuin over de tuinen 5 en 6 verdeeld en werd nr. 5 a weer opgeheven. De groenstroken 
tussen tuinhuis nr. 11 en nr. 12, tuinhuis nr. 35 en nr. 36 en tuinhuis nr. 63 en nr. 64 zijn verdeeld tussen de 
tuinen aan weerszijden.. 
Blijft over de groenstrook die zich bevond tussen tuinhuis nr. 17, pad en nr. 18 (van destijds) en de groen-
strook tussen tuinhuis nr. 72 en nr. 73. 
De groenstrook naast tuinhuis nr. 17 en pad was groot genoeg voor een extra tuin. Dit werd nu tuin nr. 18. 
Tuin nr. 18 van destijds werd tuin nr. 19. Tuin nr. 19 (van destijds)…… waarschijnlijk is er op dat moment 
een verlichte geest opgestaan die voorkomen heeft dat álle tuinnummers één plaats opschoven.….  tuin nr. 
19 werd nr. 20 a en tuin nr. 20 (van destijds) werd nr. 20 b. En daarna ging de nummering als vanouds ver-
der, tuin nr. 21 bleef nr. 21 enz. 
De groenstrook tussen tuinhuis nr. 72 en nr. 73 werd eerst de groentetuin van nr. 72. Later is deze plek ver-
deeld tussen tuin nr. 72 en nr. 73. 
 
En dan het verhaal rondom de nummering van de vier tuinhuizen aan de kant van de Joodse begraafplaats 
naast de “kalfjeswei”. De komst van de tweede brug van de van Brienenoord had grote consequenties voor 
een aantal van onze leden. Hun tuinhuizen dienden te worden verplaatst om ruimte te maken voor de bouw 
van de tweede brug. Dat ging als volgt. Tuinhuis nr. 81 werd m.b.v. een kraanwagen verplaatst van de der-
de tuinhuizenrij naar zijn huidige plek naast de “kalfjeswei”. Deze plek is destijds door de gemeente be-
paald. Tuin nr. 24 was van oorsprong te groot, ruim 500 vierkante meter. Deze tuin heeft ruimte afgestaan 
aan tuin nr. 25, waarvan het tuinhuis is “weggerold” naar zijn huidige plek, tussen de “kalfjeswei” en tuin 
nr. 24. 
Het was de bedoeling dat tuinhuis nr. 82 naast tuin nr. 81 kwam te staan. Echter, Bertus van Katwijk van 
tuin nr. 82 wilde liever een plaatsje opschuiven, zodat hij naast zijn ouders 
(weggerold tuinhuis nr. 25) kon staan. En zo gebeurde het. Hierdoor bleef de ruimte leeg tussen tuin nr. 81 
en nr. 82. Hier is later tuinhuis nr. 83 gekomen. 
 
 Na het lezen van bovenstaande heeft u als het goed is de tel weer gevonden. Blijft nog één vraag staan: 
Ra, ra, hoeveel tuinhuizen staan er op ons complex? 
  
 Bron: Ben Uyttenbroek                                                                       Een bijdrage van: Kitty 
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Een elftal oranje bloeiende planten  
De kleur oranje ziet u in de tuin vaak minder dan andere kleuren. Toch is oranje mooi te combine-
ren met bijvoorbeeld geelbloeiende vaste planten. Een combinatie van oranje met paars bloeiende 
vaste planten kan de tuin een knipoog geven naar de zeventiger jaren toen deze kleurcombinatie in 
de mode was. In deze selectie zijn zowel vaste planten als bollen, heesters en een klimplant opgeno-
men. 
 
De selectie: 
Crocosmia 'George Davison'. Deze Montbretia is echt oranje. Het plantje wordt 
circa 60-70 cm hoog en bloeit in dezelfde periode als Kniphofia, Meconopsis, He-
merocallis etc. Montbretia is een knolgewas en oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-
Afrika. De planten zijn winterhard op een goed doorlatende zanderige grond. Op 
klei en veengrond is het wellicht verstandiger om de planten uit te graven en te 
overwinteren in een serre, tuinkas of vorstvrije schuur. Ieder jaar goed bemesten 
geeft een rijkere bloei. Croscosmia's zijn er in allerlei hoogten en oranje-rood tin-
ten. Door de opvallende vorm van de bloemen trekken de planten tijdens de bloei 
in juni-juli volop de aandacht. 
 
Hemerocallis 'Golden Prize' - Daglelie. Het is lastig om uit de vele oranje bloeiende daglelies een keuze 
te maken. Deze gouden prijswinnaar bloeit in juli met schitterende oranje bloemen. Daglelies laten zich 
heel gemakkelijk kruisen. In de hele wereld bestaan tienduizenden kruisingen! Daglelie is een typische 
zonneplant. Wist u dat u de knoppen van daglelies kunt eten? Gebakken wel te verstaan. Het schijnt een 
echte delicatesse te zijn. Er zijn nog andere varieteiten die mooi oranje bloeien: o.a. Hemerocallis 'Burning 
Daylight' (fel oranje) en Hemerocallis 'Norton Orange' (grote oranje bloemen). Iedere bloem van de dagle-
lie bloeit, volgens de beschrijvingen maar 1 dag. Besluit u om daglelies te planten dan is het verstandig 
om de planten in bemeste tuinaarde te zetten. Ieder jaar bemesten zorgt voor het meest oranje resultaat! 
 
Berberis darwinii - Zuurbes. Deze wintergroene sierheester is vernoemd naar George Darwin. George 
Darwin is, zoals u misschien weet, de bedenker en grondlegger van de erfelijkheidsleer. Deze zuurbes 
bloeit met schitterende oranje bloemetjes in de periode eind april-begin mei. De uiteindelijke hoogte van 
deze struik bedraagt circa 160 cm en de plant wordt net zo breed. De doornen zijn vrij klein dus daar zult 
u weinig last van hebben. Deze plant schijnt niet geheel winterhard te zijn dus u kunt deze oranje bloeien-
de plant beter niet op een onbeschutte, winderige plaats zetten.  
 
Frittelaria imperialis 'Sulpherina' - Keizerskroon. Keizerskronen pronken met 
dikke stengels en gele, oranje of rode bloemen. Bovenaan vormen ze een bladerige 
pruik met bloemen die naar beneden kijken. Het zijn echte hommeltrekkers want 's 
ochtends scheiden zij, wanneer u tegen de bloem tikt, een beetje nectar af. Lekker! 
Nadeel van deze planten is misschien de onaangename geur waarvan beweert 
wordt dat het ongedierte op een afstand houdt. De bollen van deze plant zijn fors: 
een omtrek van minstens 20 cm is standaard. Na de bloei kunt u de planten het 
beste rustig laten afsterven. De plant gaat dan voedsel verzamelen voor het volgen-
de jaar. De oranje 'Sulpherina' wordt ongeveer 80-90 cm hoog en bloeit in de peri-
ode april-mei.  
 
  

Oranje gaat door! 
                                                                                    Bijdrage van Wil 
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Hieracium aurantiacum - Havikskruid. Bodembedekker voor een zonnige zanderige plek. Kan zichzelf 
uitzaaien maar is gemakkelijk te verwijderen. De bloeitijd valt in juni-juli. Het blad blijft hooguit enkele 
centimeters boven de grond maar de oranje bloemen staan op 20 tot 30 cm lange stengels. Het bloemetje 
lijkt op een kleine paardebloem. Havikskruid is inheems. Deze plant is heel goed te scheuren en her te 
verdelen zodat u een dicht tapijt havikskruid krijgt.  
 
Kniphofia 'Alcazar'- oranje bloeiende Vuurpijl met een hoogte van ongeveer 100 cm. Deze planten 
staan het liefst in de volle zon en bloeien dan in de maand juli. 's avonds lijken de bloemen lichtgevend. 
Mooi is het blad dat een beetje gras- of bamboeachtig aandoet. De planten worden ieder jaar, mits in be-
meste tuinaarde geplant, groter. De meeste hybriden zijn, net als 'Alcazar' tweekleurig: een beetje geel 
een beetje oranje. Soms wordt geadviseerd om de planten 's winters af te dekken in verband met een ma-
tige winterhardheid. Een laagje afgevallen blad of een paar sparrentakken en noppenfolie zorgt voor iso-
latie.  
 
Lillium superbum. Lelie. Lelies zijn en waren hele populaire tuinplanten. Van oorsprong komen de naar 
schatting 100 soorten (en vele duizenden variëteiten) voor in Europa, Azie en Noord-Amerika. Lillium 
superbum bloeit met oranje bloemen en is van origine afkomstig van de oostkust van Noord-Amerika. 
De bloemen zijn ongeveer 10 cm groot en de plant bloeit in de periode juli-augustus. De bloemblaadjes 
zijn bezet met donkere spikkeltjes. Slecht doorlatende en niet zure grond wordt door deze mooie tuin-
plant slecht verdragen. Wanneer de plant het echt naar zijn zin heeft dan wordt de plant hoger dan 100 
cm.  
 
Lonicera xbrownii 'Dropmore Scarlet' - Pijpkamperfoelie. Schitterende kam-
perfoelie met hele mooie oranje bloemen. Deze klimplant trekt de aandacht in de 
periode juni- juli. De Pijpkamperfoelie kan uitlopers maken van wel 4 meter. Na 
de bloei vormt deze klimplant kleine onopvallende vruchten. Goed winterhard en 
geschikt voor een zonnige plaats op een pergola. 
 
Meconopsis cambrica - Schijnpapaver. Zelf uitzaaiend en lang bloeiende 1-
jarige. Dankbaar bloemetje die iedere tuin siert! De bloeiperiode van deze plant 
valt tussen juni en september. Ontstaan er teveel oranje zaailingen dan kunt u het 
plantje eenvoudig verwijderen. De hoogte van dit zonnige tuinplantje is ongeveer 
25-30 cm. Een zonnige plek zorgt voor bloemen die helemaal open gaan. 's 
avonds en bij donker weer gaan de bloemen dicht. Na de bloei zijn de uitgebloei-
de stengels nog steeds decoratief.  
 
Pyracantha 'Orange Glow' - Vuurdoorn. De vuurdoorn wordt meestal tegen een gevel geplant. Eigen-
lijk hoort de plant niet in dit rijtje thuis want de plant bloeit (met stinkende bloemetjes) wit. Echter de 
besjes zijn behoorlijk oranje. En dat valt op! De bloeitijd van deze sierheester (of gevelplant zo u wilt) is 
mei-juni. Daarna verschijnen de oranje besjes die soms door de plaatselijke lijster op de menukaart wordt 
gezet. Vuurdoorns staan het liefst op een zonnige plek. De hoogte van deze onmisbare tuinplanten vari-
eert maar tegen de zuidgevel kunnen de planten minstens 250 cm hoog worden. 
 
 
Alstroemeria aurantica (Incalelie) 
Alstroemeria is afkomstig uit de koele berggebieden van Brazilië, Peru en Chili. De bloem is genoemd 
naar de Zweedse rechtsgeleerde en onderzoeker Clas Alstroemer (1736-1794), die de bloem in Chili ont-
dekte. De bloem kreeg de naam Alstroemeria aurantiaca. Aurantium is de Latijnse naam voor sinaasap-
pel, wat duidt op de oranje kleur van de bloem. Alstroemeria auranticum wordt nu aangeduid als Alstroe-
meria aurea.  
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Het is enkel deze soort en zijn cultivars die in aanmerking komen voor gebruik in onze tuin. De overige 
soorten, en voornamelijk de Alstroemeria hybriden, worden vooral geteeld als snijbloem en zijn niet win-
terhard genoeg voor gebruik in de tuin.  
Alstroemeria´s zijn in de tuin echter geen makkelijke planten. Heeft u groene vingers en ben je een échte 
plantenliefhebber dan mag de incalelie zeker niet in je tuin ontbreken en moet je hem zeker eens uitprobe-
ren. ´Oranje King´ is de meest gekende en aangeboden cultivar in onze contreien, en is bijzonder mooi te 
combineren in een vaste plantenborder  
 
De reservespelers: 
Andere oranje bloeiende planten die ook mooi zijn om te combineren in een vaste plantenborder zijn, As-
clepias tuberosa (zijdeplant), Geum 'Georgenberg' of Geum 'Prinses Juliana' (Nagelkruid), Ligularia den-
tata 'Othello' (Oeverplant), Potentilla 'William Rollison' (Ganzerik), Trollius 'Pritchard's Giant' 
(Kogelbloem).  
 
Bron: o.a. de site van de tuinen van Appeltern                                          

Aansprakelijkheid 
De redactie is niet 
aansprakelijk voor 
de artikelen die 
door andere per-
sonen zijn inge-
zonden! 

5 juli: eieren van van waterhoen in de sloot naast 
onze tuin (foto’s Hans T. 

16 juli: Er zijn 3 waterhoentjes uitgekomen 
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Wat boffen we toch, al weken schitterend weer. De kinderen hebben vakantie en kunnen heerlijk 
buiten genieten in o.a. de zwembaden. 
Helaas zijn er een heleboel mensen die gewoon moeten werken, alles draait gewoon door, ook al is ‘t meer 
dan 30°C. Voor de meeste mensen die op kantoor werken is het deze 
weken een “verademing” om naar hun werk te gaan. 
Van de mensen die de hele dag op “de weg” zitten hebben de meeste 
de ramen dicht, ook airco dus, wat een uitvinding is dat toch! Zelfs in 
de file staan is dan opeens minder erg. Voor de mensen zonder airco, 
arko (alle ramen kunnen open) dus, is het een ware ramp als hun 
bolide tot stilstand moet komen. 
Werknemers in winkels die ons (klanten) als koning moeten blijven 
behandelen hebben grote mazzel als hun baas een airco heeft 
aangeschaft, de meeste moeten het hooguit doen met een ventilator 
op de toonbank. 
Zelf heb ik momenteel niets te klagen, ik heb “mijn Floridaweer” en geen verplichtingen van een baas. 
Behalve de dagelijkse beslommeringen kan ik me rustig houden, heb een aantal vrijwillige werkzaamheden 
even op een laag pitje gezet en kan af en toe bij de hond in het badje afkoelen, of even boodschappen doen 
bij Albert Hein, dat is nu met recht van de nood een deugd maken! Wat is het daar lekker zeg! 
Dus echt klagen hoor je me niet, het enige waar ik mij aan erger is het feit dat Nederland na 2 dagen 
hittegolf weer op z’n kop staat. Zolang het maar typisch Hollands weer is: af en toe een buitje en de 
temperatuur tussen de 10°C en 20°C, is er niets aan de hand, maar zodra de temperatuur een aantal dagen 
onder nul blijft en het gaat sneeuwen of zoals nu boven de 25°C, dan breekt er paniek uit. 
Kijk eens naar andere landen; overstromingen door zware regenval, vulkaanuitbarstingen, lawines, 
bosbranden van vele hectares, windhozen, tsunami’s enz…….. Wat dat betreft komt ons landje altijd overal 
goed vanaf. 
Maar nu hebben we een hittegolf en kunnen we niet eens de mensen in bejaarden– en verpleegtehuizen de 
zorg bieden die ze nodig hebben, personeeltekort, verouderde gebouwen zonder airconditioning enz…. 
Deze mensen hebben pas reden tot klagen! 

Zij kunnen niet even in een badje springen of zelf even naar een 
supermarkt, zij zijn afhankelijk en hebben “mazzel” als ze iemand in de 
familie en/of kennissenkring hebben die een beetje naar ze omkijkt. 
Volgens de mensen die er verstand van hebben zullen extreme winters en 
vooral zomers als deze eerder regel dan uitzondering worden, dus “wij” 
nog voor onszelf zorgende mensen kunnen langzaamaan 
voorzorgsmaatregelen gaan treffen, sparen voor een airco in huis, 
zwembad in de tuin enz….. Maar wanneer gaan ze in Den Haag zorgen dat 
de mensen die voor ons de basis hebben gelegd, een zorgeloze en 
aangename oude dag hebben? Ik weet zeker dat er weinig mensen in 

Nederland bezwaar maken als de regering één van de “potjes”, welke eigenlijk bedoeld is voor rampen e.d. 
in andere landen, aanbreekt om deze mensen de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben! 
Zo dat is er uit….. Dat lucht op! 
Fijne zomerse dagen nog en o ja, heb je zelf een opa , oma, vader, moeder, oom, tante, buurman of 
buurvrouw die afhankelijk is van anderen…… ga er een keertje extra langs en neem een ijsje of iets 
dergelijks mee, kleine moeite maar een heel groot plezier en…. Je houdt er nog een goed gevoel aan over 
ook, geloof me! 
            Marian Haxe   (tuin 68) 

Typisch Holland 
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