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Vanwege het 40 jarig jubileum van onze tuinvereniging werden we getrakteerd op een bootreis rond Rotterdam. 

We konden het niet beter treffen, het was een prachtige dag. Praktisch iedereen 
was ruim op tijd aanwezig om de aantocht van de boot te aanschouwen. We wer-
den persoonlijk verwelkomd door de kapitein. Deze vriendelijke benadering werd 
ook gehanteerd door de rest van het bootpersoneel. Uiterst vriendelijk werden 
onze bestellingen opgenomen en verzorgd. Na eerst een paar kopjes koffie werd 
er drank naar behoefte gebracht. Onderwijl trokken de mooie oevers reeds aan 
ons voorbij. Na een kwartier passeerden we eerst de van Brienenoord brug, daar-
na bij Krimpen richting Dordrecht. Eerst langs de Kinderdijk waar vanaf het wa-
ter helaas weinig tot niets is te zien van de polder met zijn molens. Maar er was 
genoeg ander moois te zien. Het is toch altijd weer wonderlijk om te ervaren hoe 

anders het land er uit ziet 
vanaf het water. Schitte-
rende huizen en huisjes die je eerder verwacht aan  het Comomeer in Italië 
dan aan de Oude Maas Noord bijvoorbeeld. Rond Dordrecht richting Spijke-
nisse. Overal verpoosden dagjesmensen aan en in het water voor verkoeling. 
Hier en daar werd onze hekgolf gebruikt door waterscooters om lekker over-
heen te spletsen (nieuw woord) en werden we ingehaald door speedboten die 
zich graag lieten showen, kortom het was een echte zwoele zomer zondag. 
Op onze boot keuvelden de mensen rustig rond om hier en daar een praatje te 
maken of om te genieten van de omgeving. Intussen was er een heerlijke 
lunch beschikbaar met broodjes, beleg en salade. Via Vlaardingen en Schie-
dam richting Rotterdam. De “wedstrijd” met de Pannenkoekboot werd door 

ons gewonnen en waren als eerste bij SS Rotterdam voor een blik op dit nog altijd machtige schip.  Ook zagen (en hoorden) we de 
bezigheid rond de formule 1 themadag in het centrum van Rotterdam. Na een kleine 4 ½ uur varen waren we weer terug op ons ver-

trekpunt. Na de bedank rede door Jan Baijens die ook het welkomstwoord had gesproken moch-
ten we gedoseerd van boord waarbij we werden gefotografeerd door de gelegenheid 
‘Hoffotografe’, welke veel foto’s heeft genomen als herinnering voor onze vereniging. Op de 

receptie van 5 september a.s. voor ons 40 jarig jubileum zullen deze en die van onder-

getekende zeker te bewonderen zijn.  
Ik wil dit kleine verslag niet afsluiten zonder de 
organisatoren van het bestuur rond deze bootreis 
namens iedereen te bedanken voor de fantasti-
sche organisatie en de goede keuze voor deze 
gebeurtenis, welke zich vertaalde in een bijzon-
der goede sfeer. Tevens kan ik het niet nalaten 

om iedereen die niet is meegegaan in het ongelijk te stellen, het was de moeite waard. 
 

Bert Seip 

Verslag bootreis zondag 16 augustus 
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Openingstijden kantine: 
 
      
          
               
  
 

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 17.15 uur) 
 
Bestuur: 
Bram Oversluizen  voorzitter          tuin 35 
A. Moorman secretaris tuin 77 
Bram Sommeijer    lid                      tuin 40 
Jan Baijens            lid                     tuin 74  
Hans Oversluizen   kantinezaken     tuin 41 
Peter de Jong  penningmeester  
Tel.06-43056032   
             
            
Kascontrolecommissie: 
Dhr. A.Luten                                              tuin 13  
Marleen Otten-Grandia                                  tuin 26 
Mevr. I.C. van Riemsdijk                            tuin 67 
  
 
Verkooploods: 
Joke Seip                                                  tuin 60 
Dhr. B. Dasberg                                    tuin 65 
Dhr. H. Gravestein                                           tuin 78 
Adri Braber                       inkoop                tuin 71 
                 
 
Bouw- en taxatiecommissie: 
Bram Sommeijer lid + coördinator  tuin 40 
Jan Baijens lid  tuin 74 
Willem Engel lid tuin 45 
Dik de Visser       lid tuin 27 
Dhr. de Wit                   lid                               tuin 81 
 
Activiteiten (bingo): 
Hans Oversluizen                                    tuin 41 
                              
Kantinebeheer/inkoop/bardienst 
Hans Oversluizen                     tuin 41                       
Jan Baijens   tuin 74 

onderhoud complex / werkbeurten 
onderhoud rijdend materieel VACATURE  
                                                                                              
      
Jeannette Beusker  werkmeester +                  tuin 72 
adm.werkbeurten                                                                   
Hugo Brand            werkmeester                    tuin 47 
Mvr. Becker                “                                   tuin 20b 
   
Complexbeheerder        VACATURE 
 
 
Vertegenwoordigers R.B.v.V , tevens vertegen- 
woordigers Unit Kralingen: 
Bram Sommeijer                                   tuin 40 
Adri Braber                                                     tuin 71           
 
           
 
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 
Marian Haxe                          tuin 68 
 
Jubileumcommissie 
 Hans Oversluizen                                            tuin 41 
 Jan Baijens                                                     tuin 74 
 Mevr .I. Berkhout                                           tuin 75 
 Mevr. J. Klaassen                                            tuin 16      
       
 
 
De artikelen/reacties voor het Algemeen Doeblad zijn 
op de 
 volgende manieren in te leveren: 
 
-per stick of per e-mail        
(a.dansen@wxs.nl )   
-geschreven/getypt  naar tuin 4   
 
Uiterste inleverdatum:  
   
       16 April 2010                              

 
 

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  

  t/m 6 september: 
  zaterdag 15.00 - 17.00 uur 
  zondag   14.00-16.00 uur     
  Na 6 september : zaterdag 14.00-17.00 uur 
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Ledenlijst 

 Tuin Naam Tuin Naam 
2 mevr. J.G. Bolland-Brans 42 mevr G.A.M. de Kramer 
3 mevr. M.J. de Haan-Ijzelenberg 43 mevr. M.M.C. van Heese 
4 J.M. Tros 44 J.A Overbeeke 
5 J. Robles 45 W. Engel 
6 mevr. Hilgers-Veerman 46 R. Engel 
7 mevr. V. Veerman 47 H. Brand 
8 mevr. J.A.  Weers-van Briemen 48 mevr. E. de Leeuw 
9 mevr. C.R. Take 49 mevr. W.E.J. van Dongeren 
10 C. Rijnders 50 mevr M.B. Veerman 
11 F.L. Mattaar 51 E.C.B.M. Verstraete 
12 H. de Jong 52 L. Eggink 
13 A. Luten 54 R. Klove 
14 mevr. I.E.C. Barreveld 55 R. Bakker 
15 mevr. I. Hendriks 56 A.P. van der Starre- van der Zalm 
16 W. Klaassen 57 L. Hoege 
17 mevr. A.F.A.  Bartelse-vd Torre 58 G. van Vliet 
18 C.J.A. Trommelen 59 mevr. W.H. Diepstraten 
19 A. van der Lee 60 A. Seip 
20a mevr M. van Groningen 61 J. van Twuyver 
20b mevr. C. Becker 62 R.P. van Krimpen 
21 A. Valente 63 Th. L. Gunneweg 
22 L.J. Zevenbergen 64 A. de Jong 
23 R. Terlouw 65 mevr. A. Dasberg 
24 mevr. M. Kagenaar 66 A.M. Smits 
25 G.A. van Katwijk 67 mevr. I.C. van Riemsdijk 
26 M. Otte-Grandia 68 T. Haxe 
27 D.C. de Visser 69 W.A. de Beer 
28 B.P. Uyttenbroek 70 mevr. C. Braber 
29 E. van den Berg 71 A. Braber 
30 mevr. M.I. Verhoeven 72 H. van der Stege 
31 W.J. de Groot 73 M. van Tilborgh 
32 H. Hoogeveen 74 J.Th. Baijens (bestuurslid) 
33 mevr. H.M. Lampen 75 M.S. Berkhout 
34 A.F.M. Kies 76 erven van mevr. J. de Zeeuw 
35 B. Oversluizen (voorzitter) 77 A. Moorman (secretaris) & J. Breemer 
36 mevr. M.J. Oversluizen 78 H. Gravestein 
37 mevr. B. Kling-van der Meer 79 A. Hoefman 
38 H.J. Beusker 80 S. Otte 
39 J.Snijders 81 D. de Wit 
40 P.A. Sommeyer (bestuurslid) 82 B.A. van Katwijk 
41 H. Oversluizen (bestuurslid) 83 L. van Twuyver 

  0 P.A. de Jong (penningmeester) 
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Geef de pen door…….  

Beste mede tuinders, 
 
Toen Loed en Ria de pen over de sloot gooiden was ik blij om dat ons stukje in de 
jubileum uitgave komt te staan, wat toch een hele eer is. Aan de andere kant minder 
leuk omdat ik niet zo creatief met een pen om kan gaan als onze redactieleden.  
Toen ik als projectleider, in 1970, was betrokken bij het opspuiten van Schielands 
Hoge Zeewering en het drinkwaterterrein moest ik de besturen van Kweeklust en 
Toepad waarschuwen dat het gevaarlijk was het opspuitgebied te betreden. 
Zo kwamen wij in aanraking met het volkstuingebeuren. We hadden al eens gekeken 
naar een camping langs de kust, maar in file staan voor de Botlek- Spijkenissebrug 
(toen al) leek ons niet zo leuk. Na inschrijving als kandidaat lid kwamen wij (1971) 
in aanmerking om een vrijgekomen tuin te betrekken. Tuin 40 was toen grotendeels 
een moestuin met diverse fruitbomen, platte bakken en een broeikas en nogal wat 
beton om het huisje. Met een kleuter en een baby is een 
gazon wel prettig. Dit was een van de eerste werkjes die 
we oppakte incl. het aanleggen van een zandbak. 
Van de toenmalige moestuin is niets meer over omdat het 
thans alleen een siertuin is. 
In onze begintijd waren er veel jonge gezinnen, zodat het 
ook voor de kinderen een waar paradijs was. In de omge-
ving rond ons complex waren toen nog de opspuitgebie-
den waar de gemeente Rotterdam havenslib opspoot. Een 
ideaal terrein voor de opgroeiende jeugd. Dat wij ouders 
daar in 1974 iets anders over dachten vonden zij alleen maar spannend. Op 7 aug. 
brak toen een dijk door en heel ons complex  stond onder de bagger. 
Als je wat langer lid bent zie je nogal wat mensen komen en gaan. Vooral de laatste 
jaren heb ik, door mijn functie in het bestuur, veel mensen die nieuw binnen komen 
mogen begroeten. Dat wij met nog steeds veel plezier op onze tuin zitten  behoeft 
denk ik geen betoog. Wij kijken ieder jaar weer uit naar mei zodat we weer op de 
tuin kunnen gaan wonen. Wij hopen dat al onze mede tuinders minstens zoveel tuin 
plezier als wij hebben, dan heeft iedereen het op ons fraaie complex het naar zijn/
haar zin. 
 
Hartelijke groeten  
                                         

      Anneke en Bram Sommeijer 
 
         

De (voormalige)zandbak van 
fam.Sommeijer 

Wij geven de pen door aan Ben Dasberg 
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   September is de maand van de zaden en bessen.  
Van verschillende planten die we volgend jaar ook weer willen 

hebben kunnen we zaden oogsten. Sommige zaaien zichzelf 
rijkelijk uit zoals de papaver en de goudsbloem maar zij komen vaak op ongewenste plaatsen te-
recht. Het beste is om deze zaden te oogsten en volgend jaar te zaaien op de plekken waar we ze wil-
len hebben. Het oogsten kan het best gebeuren op een zonnige droge dag. Bewaar de zaden koel en 
droog en noteer ook de naam van de plant. Bij een overvloedige oogst kunnen we ook andere tuin-
liefhebbers een plezier doen en misschien valt er te ruilen met andere tuinzaden. 

 
 

Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van onze vereniging A.T.V. Toepad zal er op 
zaterdag 5 september a.s. een receptie worden gehouden voor genodigden,  

leden en oud-leden.  
Gelieve deze datum dus vast te noteren en vrij te houden. 

 
Locatie kantine met terras ATV Toepad. De aanvang is om 14.00 uur. 

 
Er zal tijdens de receptie een foto- en beamerpresentatie zijn van foto’s die ons door 
diverse leden beschikbaar zijn gesteld en daarmee een goed beeld geven van wat de  

afgelopen 40 jaar gepasseerd is. 
 
 

De jubileumcommissie 

Wist u dat…? 
 

  Een half deel van de sloot achter uw tuin dient door u te 
 worden schoongehouden van kroos en wier.  

  Dit ter bevordering van de afwatering en ter voorkoming 
  dat doorvoerbuizen verstopt raken. 
  De paden dient u vrij te houden van overhangende takken  
 zodat hulpdiensten (ambulance, brandweer) vrije toegang hebben tot het terrein. 
  In het najaar verwachten we werkzaamheden aan de beschoeiing van de buiten-
sloot. Eén meter vanuit de sloot moet vrij zijn van begroeiing. Zie voor verdere 
informatie blz.18 en eventueel het mededelingenbord. 
 Onze website is online: www.toepad.nl 

 Hoetoedoe tip 
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Bijdrage van Wil 

Uittips Rotterdam september en oktober   Bijdrage van 
Wil 

tot en met 27-9-2009  (alleen op zaterdag en op zondag) 
Rotterdam City Walk 
In 2 uur alle ins & outs ontdekken van de Rotterdamse binnenstad! Dit kan nu met de weekendrondleidingen van Rotterdam Ar-
chiGuides. Samen met een enthousiaste gids verken je het verleden, het heden en de toekomst van Rotterdam. Hoe zag Rotterdam 
er eigenlijk voor de oorlog uit? Waar gebeurt het nu in Rotterdam? Hoe zal Rotterdam er over 20 jaar uitzien? Met deze wandeling 
krijg je een compleet beeld van de stad. Tevens breng je een bezoek aan de stadsmaquette en bekijk je een Kubuswoning van bin-
nen. 
Kaartverkoop en start: VVV Rotterdam Store.  Aanvangstijden: za en zo 13.00 u 
Prijs: € 10,- incl. gids, bezoek stadsmaquette en entree Kijkkubus  
 
4 september - 5 September 2009 
 
 
Wereldhavendagen 

 
Scheepsbezichtigingen, avontuurlijke excursies, spectaculaire demonstraties, muziek 
en een knallend vuurwerk op de zaterdagavond. De Wereldhavendagen is een beleve-
nis voor iedereen die houdt van schepen, havens en maritieme avonturen. Het thema 
voor dit jaar is ‘Rotterdamse haven: Nieuwe Energie’. Op vrijdag 4 september is er 
een programma i.s.m. YOUR WORLD, dat jongeren laat zien wat de haven hen te 
bieden heeft.  
Omgeving Wilhelminaplein/ Leuvehaven. Gratis toegang. 
4 September - 6 September 2009 
 
 
 
 

 
Maritiem Kwartier 
De geschiedenis komt tot leven in het oudste havengebied van Rotterdam. Oude ambachten, traditionele klederdracht en histori-
sche schepen en voertuigen zorgen voor sfeervolle plaatjes. 
Omgeving Wilhelminaplein/ Leuvehaven 
Gratis toegang 
 
4 September - 6 September 2009 
Internationaal Shantyfestival Zie ook op blz.19 
De Wijnhaven en de Oude haven vormen het podium voor het Internationaal Shantyfestival Rotterdam. Prachtig uitgedoste koren 
zingen liederen uit verschillende schipperstradities. Drie dagen lang zijn er afwisselend optredens op de kade, in het Havenmuse-
um of in de festivaltent. Zelf zingen kan ook, er is een workshop voor aspirant solo shantyzangers. 
Gratis toegang 
 
5 September 2009 
De Nacht van de Kaap  
Maak een muzikale kroegentocht door Rotterdams meest roemruchte wijk. Tijdens de Nacht van de Kaap herleven oude tijden 
toen Katendrecht nog hét zeemanskwartier en uitgaansgebied van de stad was. De Nacht van de Kaap vindt plaats in verschillende 
cafés, Theater Walhalla en in Het Paleis der Vreugde (een Spiegeltent op het Deliplein), met het mooiste panorama van Rotter-
dam. 
Aanvang: 20.00 uur. Gratis toegang 
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6-9-2009 
R'Uitmarkt 
Traditiegetrouw vindt de R'Uitmarkt ook dit jaar plaats op de eerste zondag van september.  
Op verschillende podia zijn er live optredens en op de informatiemarkt presenteren de Rotterdamse podia, gezelschappen en mu-
sea het complete aanbod van seizoen 2009/2010. Het Rotterdams Uitburo biedt daarnaast voor een selectie voorstellingen kaarten 
met korting aan!! 
Website: www.ruitmarkt.nl 
 

12-9-2009 
Open Monumentendag Rotterdam 
Rotterdam heeft een intensieve relatie met het spoor: er wordt constant aan ge-
sleuteld en gebouwd. Monumenten langs het spoor en gebouwen die de relatie 
met het spoor illustreren zijn op Open Monumentendag opengesteld voor ieder-
een, want het thema is ‘Sporen’. Je kunt bijvoorbeeld een kijkje nemen in de Van 
Nelle fabriek, het Hofplein theater en de Maassilo. Of neem plaats in de speciale 
historische bus die langs de drie hoofdsporen rijdt, zodat iedereen kan luisteren 
naar de verhalen van de deskundige gids. Voor de kinderen zijn er in verschillen-
de gebouwen allerlei activiteiten! Diverse locaties. Aanvangstijden: 10.00-17.00 
u. Prijs: gratis, m.u.v. excursies. 
 

 
 
 
 
11-9-2009 tot en met 13-9-2009 
De Wereld van Witte de With 
Drie dagen lang wordt de Witte de Withstraat omgetoverd tot een podium voor beeldende kunst, theater, fotografie, film, muziek, 
literatuur, dans, mode, debat en performances. 
Adres: 
Witte de Withstraat 
 
13-9-2009 
Rotterdam on Wheels 
Rotterdam on Wheels bestaat uit drie wedstrijden: handbiken, wheelen en skaten. 
Start en finish Coolsingel 
 
27 september 2009 
Boekenmarkt! 

Bibliotheek Rotterdam 
 
1-10-2009 tot en met 4-10-2009 
De Nationale Taptoe 
Afwisselende muziek en spectaculaire acrobatiek: de Nationale Taptoe is een kleurrijke indoor-show waarin alles 
draait om militaire muziek. Je kunt luisteren naar marsmuziek, moderne en klassieke muziek terwijl je kijkt naar 
een spannende show.  

Op vrijdagmiddag vindt een grote “Streetparade” door het centrum van Rotterdam plaats. 
Locatie: Ahoy Rotterdam 
 
 

Vervolg uittips 
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16-10-2009 tot en met 25-10-2009 
Kermis Rotterdam 
Ruim 60 attracties worden opgebouwd van achtbaan tot oliebollenkraam en van poffertjes tot kinderdraaimolen. 
Adres: Lloyd Multiplein, Schiehaven 
 
17-10-2009 tot en met 18-10-2009 
NCK Teamzeilen 
Voor de vierde keer organiseert de Stichting World Port Race te Rotterdam het NK Teamzeilen voor verenigingsteams. Het evene-
ment vindt plaats zaterdag 17 en zondag 18 oktober in de Rotterdamse Maashaven, die midden in het Rotterdamse havengebied 
ligt. 
Adres: Maashaven 
 
23-10-2009 tot en met 24-10-2009 
Internationale Poppen- en Berenbeurs 

 
Elk jaar komen er gemiddeld 10.000 bezoekers uit alle delen van de wereld deze unieke beurs bezoeken. Het is 
de grootste beurs in de wereld op dit gebied. Of je nu verzamelt of er zelf mee bezig bent met het maken van 
poppen en beren, je komt altijd wel wat tegen. Er is veel te zien en te koop, zoals o.a. babypoppen, meisjespop-
pen, fantasiefiguren, antieke poppen, teddyberen en beren van bekende fabrieken. Tevens zijn er demonstraties, 
workshops, poppendokter en veel meer. 
Adres: Ahoy Rotterdam. Aanvangstijden: 10.00-17.00 u.  
Prijs: € 10,- / 65+ € 9,- / tot 12 jr € 2,-  
 

Vervolg uittips 

Opgave watermeterstand in m3 (achter de komma dus niet nodig) 
 
Naam:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
 
Tuinnummer: _ _ __ _ _ _ _ _ _           
 
Meterstand: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
  >>>>>>>>>>>>>Inleveren voor 1 november 2009 in de brievenbus bij ingang complex<<<<<<<<< 

Formulier watermeterstand 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Niet vergeten niet vergeten niet vergeten niet vergeten niet vergeten 
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Algemeen: Kapvergunningen worden per gemeente anders geregeld. 
 
Hier een voorbeeld van gemeente Rotterdam. 
Het kappen van bomen is in Rotterdam verboden op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), tenzij daarvoor een 
kapvergunning door het deelgemeentebestuur is verleend. Het afzagen van een boomtak is alleen toegestaan als het dient om een 
boom te verzorgen. U mag dus wel snoeien.  
 
Wanneer hebt u GEEN kapvergunning nodig?  
Als de boom een stamdiameter heeft van minder dan 15 centimeter.  
Hoe meet u dat zonder de boom om te zagen?  
U dient te meten op 1.30 meter vanaf de grond. Markeer dit punt op de stam. Meet dan de omtrek van de stam. Wanneer de omtrek 
op die hoogte minder is dan 47 centimeter hoeft u geen kapvergunning te vragen.  
 
Dit is niet in elke gemeente van toepassing. In Den Haag bijvoorbeeld wordt er geen melding gemaakt van deze vergunningsvrije 
boomkap. Daar telt iedere boom, niet alleen dikke bomen. 
 
Hoe vraagt u een kapvergunning aan?  
A. Voor het rooien van een boom in de privé tuin:  
- Woont u in een huurwoning dan kunt u een vergunning vragen via uw huisbaas. De eigenaar van de woning moet n.l. de vergun-
ning aanvragen.  
- Mensen die een koopwoning hebben kunnen de kapvergunning zelf aanvragen.  
 
B. Verzoeken bomen in de openbare gemeentegrond te rooien:  
De gemeente moet dan besluiten het verzoek over te nemen, omdat zij alleen daartoe bevoegd is (eigenaar van de grond).  
Het aanvragen van een kapvergunning kan schriftelijk. Vermeldt de volgende gegevens:  
1. naam, straat en postcode aanvrager  
2. aantal en soort boom  
3. locatie van de boom (voortuin, zijtuin of achtertuin)  
4. reden waarom gekapt zou moeten worden.  
U kunt ook mailen. U kunt bijv. een digitale foto als bijlage meesturen. Vaak is dan de plaats, de soort boom en de reden waarom 
meteen duidelijk.  
 
C. Verzoeken bomen in een volkstuin te rooien: 
Op de site van de RBvV staat een aanvraagformulier Kapvergunning. De aanvraag kan 2 maal per jaar ingediend worden, namelijk 
in de eerste week van juni of in de eerste week van november.  In dit formulier moet o.a. de diameter van de stam in cm. en de reden 
van de aanvraag worden vermeld. Het formulier dient te worden ingeleverd bij het bestuur van de betreffende volkstuinvereniging. 
Deze stuurt de aanvraag door naar de RBvV. Zij zorgen weer dat de aanvraag bij S&R komt. 
 
Weigeringsgronden: 
Aan het verlenen van een kapvergunning zijn enkele voorwaarden verbonden. Wanneer de boom geen hinder oplevert, heeft u kans 
dat de vergunning niet wordt verleend. Hetzelfde geldt wanneer een boom echt thuishoort in een bepaalde straat. Een te rooien boom 
mag dus geen deel uit maken van een bij elkaar behorende bomenrij.  
Kosten: Aan het in behandeling nemen van een verzoek om een kapvergunning zijn minimale kosten verbonden.  
 
Procedure: 
U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw aanvraag.  
Het Dagelijks Bestuur besluit; u krijgt schriftelijk bericht van het besluit. De aanvraag kan worden geweigerd of er kan besloten 
worden een vergunning te verlenen, al dan niet onder oplegging van een herplantplicht. U wordt uitgenodigd de legeskosten te vol-
doen.  
Het besluit wordt openbaar gemaakt via de voorlichtingsrubriek en de website. Tot en met deze stap is de streeftermijn maximaal 10 
weken.  
Er is daarna een wettelijke bezwaartermijn van zes weken. Daarbinnen kan iedereen bezwaar indienen tegen het genomen besluit. U 
mag dus nog niet kappen.  
Bij bezwaar volgt eerst de behandeling van het bezwaarschrift.  
Bij geen bezwaar of schorsing wordt u na zes weken (als de legeskosten tenminste zijn ontvangen) de vergunning toegezonden en 
kan tot rooien worden overgegaan.  
De vergunning vervalt, indien binnen één jaar na afgifte, geen gebruik is gemaakt van de vergunning.  
 

Wetenswaardigheden rondom de kapvergunning. 
Bijdrage van 
Wil 
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Hoe verwijder je bijv. met wortel en al een coniferenhaag die er al 20 jaar staat? 
 
Dat wordt een zware klus. Je moet genoeg kracht hebben om dit zelf te klaren, anders is het raadzaam dit door een hovenier te 
laten uitvoeren. Als je het toch zelf gaat doen: 
- zaag de coniferen op 50 cm boven de grond af 
- graaf op 30 - 40 cm afstand van de stobbe een sleuf van twee spadesteken diep 
- steek aan de andere zijden de wortels door; een bijl kan nodig zijn 
- bevestig een touw met strop om de stobbe 
- trek met behulp van het touw de stobbe in de richting van de sleuf, wip met de stobbe heen en weer zodat nog vastzittende wor-
tels zichtbaar worden en hak die ten slotte door 
 
Of stel je hebt sinds kort een volkstuin met enkele enorme doorgeschoten coniferen. En je wilt ze rooien, maar ze staan nogal dicht 
bij het huisje. Hoe pak je dit het beste aan zonder dat de coniferen op het huisje vallen of dat de coniferen het huisje omhoog wer-
ken door misschien de hefboomwerking van de wortels? Wat voor een kluit kan je eigenlijk verwachten? En als je ze gewoon af-
zaagt vlak boven de grond, gaan ze dan weer opnieuw vrolijk verder met groeien? 
 
Als coniferen worden afgezaagd, lopen ze niet meer uit. Ergo, ze sterven af. Afzagen en de wortelstobben verwijderen is wel zo 
netjes. Graven is dan de enige mogelijkheid en het hanteren van de bijl daarbij onvermijdelijk. Een hovenier/boomverzorger kan 
het werk voor u doen. Die gebruiken dan een stobbenfrees. Het bespaart een hoop (eigen) moeite, maar daarvoor moet je natuur-
lijk wel betalen. 
 
Zelf zoek ik nog naar een hovenier/boomverzorger om 1 van onze coniferen in te korten tot ca. 1.70 m. Mocht u er één kunnen 
aanbevelen dan hoor ik dat graag. 

Coniferen rooien: een hele klus Bijdrage van 
Wil 

Bijzondere huisvestigingen 

Foto 1 (Ans) Foto 2 (Garry Bakker) 

Op foto 1 zie je een nest die aan de binnenkant helemaal bekleed is met klei. Heel glad afgewerkt. Wij vonden dit (oude) nest bij het 
kortwieken van onze laurierboom. Wie weet welke vogel zo’n nest maakt mag het zeggen. 
De 2e foto is heel bijzonder. Je ziet hier een kraai zijn nest maken met plastic strips voorzien van stalen pinnen. Zulke strips worden 
normaal aangebracht op dakranden van gebouwen om duiven te weren.(anti duivenstrips) Waarschijnlijk hebben de kraaien de dui-
venpinnen van een bouwplaats ontvreemd. Deze foto is gemaakt in de buurt van Het Park bij de Euromast. 
De foto en het verhaal daarbij is overgenomen uit “Straatgras” 
(berichtenblad van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.www.nmr.nl) 
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 BOEKENWORM                                     een rubriek over tuinboeken

Bijdrage van  

Tuinengids 2009-2010, 
 met ruim 450 open tuinen in Nederland en België.  
 Leontine Trijber 

Een nieuw boek van fotografe en tuinboekenschrijfster Leontine Trijber. Een handige, informatieve gids 
met adressen en praktische gegevens van meer dan 450 open tuinen in Nederland en België, geordend 
per provincie. Gemaakt in samenwerking met het tijdschrift Groei & Bloei.  Aangevuld met tuinwetens-
waardigheden, verhalen, interviews, tuintips enz. Een boek waar elke tuinliefhebber dankbaar gebruik 
van zal maken.  

Schaduwplanten voor elke tuin,  
D. Waechter 

Schaduwrijke plaatsen inrichten. Van grassen tot struiken: de beste schaduwplanten. Schaduw kan erg aan-
genaam zijn. Niet alleen voor de mens die er in de zomer aangename koelte en rust in vindt, maar ook voor 
de plantenwereld. Planten die in de schaduw staan, zijn door het gematigde microklimaat meestal heel ge-
makkelijk te verzorgen. Bovendien zorgt de vochtige bodem voor evenwichtige groeiomstandigheden. Als u 
planten zoekt voor schaduwplekken in uw tuin, kunt u uit alle plantengroepen kiezen: vaste planten, grassen, 
varens, bolgewassen, struiken. Dit boek biedt u een overzicht van de beste schaduwplanten voor elke situa-
tie. Het helpt bij de juiste keuze en aanschaf, geeft informatie over de bodembewerking, de verzorging van 
de planten, de snoei, en leert hoe u zonder bestrijdingsmiddelen uw tuin gezond kunt houden. Zo geniet u 
nog meer van uw tuin: niet alleen van de zonovergoten delen, maar ook van de schaduwplekken. 
Prijs € 12,95 
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September mag dan officieel wel de herfstmaand heten, we mogen nog best wel een beetje nazomeren voordat de 
herfst met de schitterende herfstkleuren begint. 
En daar horen natuurlijk bloemen en planten bij. Herfstbloeiende planten, zoals chrysanten, asters en dahlia’s  brengen 
een overvloed aan kleur. En er zijn heel wat struikjes, die er ook wat van kunnen. Heide, Hibiscus, schijnhulst  
(Osmanthus) en verschillende rozen zijn dankbare bloeiers in het najaar.  
 
Tuintips voor september 
• Plant nu groenblijvende struiken, bomen en hagen. 
• Tijd voor gazonherstel: zaai kale plekken bij. 
• Blijf het gras maaien zolang het groeit. Het gras mag in deze maand nog stikstofarme najaarsmest krijgen. 
• Ruim uitgebloeide zomerbloeiers op en plant kale borderplekken opnieuw in met soorten die nog volop bloeien,      
 zoals asters, Cosmea, Japanse anemonen en Liriope. 
• Deze maand al sneeuwklokjes en krokussen planten. 
• Deel vroeg bloeiende vaste planten en plant de jonge randstukken opnieuw in (wel eerst de grond verbeteren). 
• Zaden van uitgebloeide bloemen verzamelen. Droog ze en bewaar ze in zuurvrije papieren enveloppen. 
• Uw planten niet meer mesten. Ze moeten afrijpen voor de winter. 
• Gebruik de lege potten en bakken voor nieuwe winterbeplanting. 
• Vernieuw zo nodig buxusranden. U kunt buxus nu ook stekken. 
• Haal uw kuipplanten naar binnen voor het gaat vriezen, maar laat ze zo lang mogelijk buiten. Soorten als laurier en 
 olijf kunnen wel enkele graden vorst hebben. 
• Nieuwe ranken van klimplanten aanbinden voordat herfststormen ze beschadigen. 
• Verzamel vitaminerijke bessen van planten als Gelderse roos, duindoorn enz. Droog ze en bewaar voor winters 
 vogelvoer. 
• Pluk strobloemen om te drogen bij zonnig, droog weer. 
• Uitgebloeide vaste planten opschonen (maar laat decoratieve stengels zitten). 
• Nog intensief onkruid wieden. 
• Breng eventueel een nieuwe mulchlaag aan. 
• September is ideaal om coniferen en andere groenblijvers te (ver)planten. 
• U kunt de uitgebloeide eenjarige planten opruimen. 
• Geen plantenvoeding meer geven. Het eerste afvallende blad van het gazon harken. 
 Tijd om van alles in de tuin te repareren. 
 
Tuinoogst in september 
Zacht fruit septemberoogst: 
1. Frambozen (Rubus idaeus), vooral de laatrijpende herfstframbozen (vanaf september) en hun familieleden de bra-
men, waarvan gestekelde en zogenaamde doornloze rassen bestaan. De keuze is enorm. Bovendien zijn er allerlei krui-
singsproducten tussen bramen en frambozen, zoals de loganbes. 
2. De late rassen van de blauwe bes zijn ook in september rijp. De zeer vitamine-C-rijke rozenbottels van rimpelroos, 
bottelroos, hondsroos en egelantier worden vanaf september geoogst, net als vijgen (Ficus carica) en rode bosbessen 
(Vaccinium vitis-ideae). 
3. Van doordragende aardbeien kan tot in oktober worden geplukt. 
4. De klimmende Chinese kruisbes of kiwi (Actinidia chinensis) kan rijk dragen en bij enkele nieuwe rassen is ook 
geen apart mannetje meer nodig voor de bestuiving. Het is geweldig om bakken kiwi’s van eigen pergola te plukken. 
5. Net zo’n gevoel geeft een rijke druivenoogst (Vitis vinifera). Er worden inmiddels allerlei rassen aangeboden die 
het in ons klimaat buiten uitstekend doen. 

De tuin in September Bijdrage van 
Wil 
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Partjes citroen met kruidnagels erin     
   houden de wespen weg 
       en het ruikt nog lekker ook! 

Natuurlijk doen niet alle soorten het overal even goed. Dat hangt af van bezonning, grondsoort enz. Als die omstan-
digheden kloppen met de eisen van de soort, houdt u gezonde, sterke planten. Geef tijdig voeding en water. Belangrijk 
is goede snoei. Iedere soort vraagt een eigen aanpak. Daar zult u zich even in moeten verdiepen. Moeilijk is het abso-
luut niet. Het resultaat is altijd een rijke oogst. Voor het zo ver is, kunnen vogels lastig zijn. Neem daar maatregelen 
tegen 
 
De tuin in Oktober 
De maand oktober is bij uitstek een geschikte maand voor het beplanten van de tuin. Vanaf half oktober kunnen ook 
weer de meeste laan- en fruitbomen geplant worden. Het is belangrijk dat de bladverliezende bomen eerst het meren-
deel van het blad kwijt zijn alvorens deze bomen weer gerooid en geplant kunnen worden. Bij een warm najaar kan 
dit tijdstip zelfs nog iets verlaten, let op de natuur. 
 
Speciale aandacht voor: 
De herfstkleuren van de stambomen en sierheesters. Vele stambomen en sierheesters hebben mooie herfstkleuren, 
zoals dieprood, purper, hardgeel en oranje. 
 
Snoeien van vruchtbomen:  
Kers (kan direct na oogst) 
Pruim (kan direct na oogst) 
Peer  
 
Bijzonderheden 
In deze maand volop keuze in bloembollen, sierheesters, stambomen en coniferen. Let op dat ook in deze maand bij 
droge periodes u uw planten water moeten geven. Dit wordt nog wel eens vergeten!!!! Winterviolen en sierkolen kun-
nen uw tuin en potten opfleuren. 
 
Bloeiende planten in oktober o.a.: 
Herfststijloos (Colchicum), Herfstcrocus, Chrysant, Aster, Duifkruid (Scabiosa), Zilverkaars (Cimicifuga ramosa),  
Ooievaarsbek (Geranium versicolor).  
 
Vooral bladverliezende bomen en struiken laten nu schitterend zien dat het winter wordt.  
Iedereen vindt hun bladkleuren spektakel adembenemend mooi. Een boswandeling door loofbos is nu fantastisch voor 
het oog (al die kleuren!), uw neus (heerlijk frisse herfstlucht en de geur van paddenstoelen) en uw oren (en lopen door 
een knisperend tapijt van afgevallen blad). 
 
In de tuin is het al net zo. Met de juiste planten is het ook daar nu één warme kleurenweelde.  
Veel bomen en heesters die in ons soort klimaat thuishoren, gaan in winterslaap en ontdoen zich van hun blad. Ze ha-
len er wel eerst allerlei bruikbare stoffen (vooral suikers) uit en slaan dat als zetmeel (koolhydraten) op in hun stam-
men, takken en wortels. De suiker werkt als antivries in hun sappen en beschermt tegen vorst. Het bladgroen wordt 
afgebroken, vooral rode en gele kleurstoffen komen ervoor in de plaats. Bovendien worden allerlei afvalstoffen in het 
blad gepropt voor het wordt afgestoten. Dat alles bij elkaar zorgt ieder najaar weer voor een weergaloos vlammend 
kleurenspel. Het mooist is dat na een zonnig en warm najaar, een zogenaamde ‘Indian Summer’. Als bladeren felle 
kleuren vertonen leven ze nog steeds. Pas na hun afsterven verdorren ze en worden dan meestal bruin. Vele soorten, 
vele kleuren! 
 

 Hoetoedoe tip 
 

 
 

Druivenstruiken zijn gek op kalk. 
Vermaal eierschalen en strooi dit re-
gelmatig op de aarde boven de wortel 

van de plant. 

 Hoetoedoe tip 
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Vervolg: bloeiende planten in oktober 
 
Het is nu de perfecte periode om in tuincentra, bij kwekers en in uw omgeving te kijken welke soorten u het mooist 
vindt. Als ze kaal en in rust zijn, kunt u ze kopen en in uw tuin planten (nooit iets planten als het vriest!). U weet dan 
welk kleurenspel u ook volgend jaar weer mag verwachten. Nuances van geel en oranje tot oranjerood overheersen 
vaak. Dat is vooral het geval bij esdoorns (Acer), krentenboompje (Amelanchier), berken (Betula), populier 
(Populus), beuk (Fagus), maar ook bij Liriodendron, Carya en de Japanse Notenboom (Ginkgo). Rood overheerst bij 
sommige esdoorns (Acer) en Amerikaanse eiken (Quercus) uit Oost-Amerika en de Liquidambar.  
 
10 Planten met prachtige herfstkleuren  
1. Cercidiphyllum (Cercidiphyllum japonicum) – geel met roze en paars herfstblad 
2. Chinese tulepo (Nyssa sinenses) – felrood herfstblad 
3. Fothergilla (Fothergilla gardenii) – oranje met rood en paars herfstblad 
4. Japanse esdoorn (Acer palmatum, bijv. ‘Osakazuki’) – rood herfstblad 
5. Kardinaalshoed (Euonymus alatus) – roze tot felrood herfstblad 
6. Krentenboompje (Amelanchier lamarckii) - rood met oranje herfstblad 
7. Parrotia (Parrotia persica) - geel met oranje en roze herfstblad 
8. Pruikenboom (Cotinus coggygria ‘Flame’) - fel oranje en rood herfstblad 
9. Schoonvrucht (Callicarpa japonica) – rozerood herfstblad en violette bessen 
10.  Stewartia (Stewartia pseudocamellia) – oranje met rood herfstblad 
 
Tuintips voor oktober 
• Breng ook de laatste kuipplanten naar hun overwinteringsplek. 
• Ruim waterslangen en sproeiers droog op. 
• Kwetsbare tuinmeubelen schoonmaken en opslaan. 
• Bij gevoelige planten winterbescherming aanbrengen. 
• Organische mulch op de grond uitspreiden geeft extra bescherming, een laag afgevallen blad kan ook. 
• Verwijder afgevallen blad regelmatig van groenblijvende planten en uw gazon. 
• Kies uw besheesters nu ze vruchten dragen. U kunt ze nu ook prima planten. 
• Bollen en knollen planten en niet-winterharde soorten rooien. 
• Het gazon niet meer bemesten en iets minder kort gaan maaien. 
• Het is nu een ideale periode om sterke klimmers als Clematis, Hydrangea, kamperfoelie, bruidssluier, klimop en     
       wilde wingerd te planten. 
• Ook andere heesters en coniferen kunnen nu heel goed de grond in. 
• Zonodig ook al kalk strooien. 
• Rooi zomerbloeiende bol- en knolgewassen en plant de voorjaarsbloeiende bollen. 

            
Fruitvliegjes 

Een bakje met water en een klein 
beetje azijn neerzetten en de vlieg-

jes zijn er snel vandoor. 

 Hoetoedoe tip 
 
 

 
Hechtingsworstelresten 

Een oplossing van zeer zout water en een beetje afwasmid-
del. Drenk een katoenen doek in deze oplossing en wrijf 

daarmee over de plantenresten. In een mum van tijd is het 
kozijn of de muur weer schoon. 

 Hoetoedoe tip 



18 Algemeen Doeblad sept./okt..  2009 

 

 Prijslijst Winkel ATV Toepad       
                                                 Openingstijden elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur 

Prijzen en artikelen gelden vanaf 2008  

 
Gasfles………………...…………….………... per fles…………………..……...……… Euro  20,00 
Zand…………………………………...……… platte wagen …………..………………...…….    12,00 
Zand……………………………………...…… kruiwagen………………...………..……….....    2,20 
Tuinaarde vulgrond………………………..…. platte wagen……………….………...………...  13,00 
Tuinaarde vulgrond………………………..…. kruiwagen…………………..……….…………  2,40 
Potgrond 40 ltr………………….….…………. per zak…………………………..……………..   2,40 
Tuinaarde 40 ltr…………………………..……per zak………………….……….…………….    1,45 
Tuinaarde 40 ltr………………………..………per 4 zakken………….……….……………….   5,40 
Turfmolm 150 ltr geperst ………...………..… per zak……………...……….………………....   7,65 
Koemest korrel 5 ltr …………………….….. per zak………………….…..………………….  4,00 
Landbouwkalk 5 kg……………………….….. per zak………………….……………..…….....   2,80 
Gebruik tractor……………………………….. per rit………………………………………….. 1,50 
Gebruik tractor……………………………….. per dagdeel……………………………………..  10,00*     

                          + benzinekosten* 
 
 

Toelichting gebruik tractor 
 

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

Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt met de loodsverkoper.  
Deze maakt een afspraak waarop de rit(ten) gemaakt kunnen worden en regelt een chauffeur.  

Tevens kan, wanneer men zelf capabel is om de tractor te besturen, in overleg met en 
ter beoordeling van het bestuur, de tractor voor een dagdeel worden gehuurd. In deze 

situatie ligt de verantwoordelijkheid bij de bestuurder van de tractor. 
 
 
 

Statiegeld gasflessen: 
In het verleden moest door de vereniging statiegeld betaald worden bij aanschaf van 

gasflessen waarvoor geen lege fles werd ingeleverd. 
Tegenwoordig worden maximaal 30 lege gasflessen omgeruild voor 30 volle flessen 

die wij in ruime mate in voorraad hebben. 
Voor die leden die per heden geen lege gasfles inleveren, zal bij aankoop van een volle 
fles, bovenop de kosten van een nieuwe fles, een extra bijdrage worden gevraagd van 

10,00 euro voor de investering die door de vereniging in het verleden is gedaan ! 
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Van alles en nog wat….. 

      Groep 1  tuin 2 t/m 28 werkmeester Mw. Becker  
      Datum:   26/9 
     Groep 2   tuin 29 t/m 55 werkmeester Huug 
     Datum:   3/10 
     Groep 3  tuin 56 t/m/ 83 werkmeester Jeannette 
     Data:   29/8,19/9, 10/10 

  Lijst data werkbeurten 

Het Shanty en Havenfestival zal dit jaar op 4,5 en 6 september 
plaatsvinden. 
Het bekende Shanty koor Barend Fox zal hieraan ook zijn mede-
werking verlenen o.a. op 4 september (openingsavond). 
De festivallocaties zijn Leuvehaven, Wijnhaven en Oudehaven. 
Alles is vrij toegankelijk. De tijden zijn van 12.00 tot 18.00 uur. 
Zijn er tuinleden die willen zingen dan kunnen ze zich melden bij 
Adri Braber tuin 71. 

In oktober zal een aannemer in opdracht van de deelgemeente de beschoeiingen van de 
buitensloot vernieuwen. Dit betreft de tuinen 54 t/m 80, tuin 24 en 25, en tuin 81 t/m 83. 
  
De nieuwe beschoeiing zal direct voor de huidige beschoeiing worden geplaatst. Hier-
voor is het noodzakelijk dat u minimaal 50 cm vanuit de sloot geheel vrij heeft van be-
groeiing en andere voorwerpen. Om extra kosten te voorkomen verzoeken wij u deze 
strook van een halve meter uiterlijk 1 oktober geheel vrij te hebben. 
  
Om na werkzaamheden de ruimte tussen uw tuin en de nieuwe beschoeiing op te vullen 
stelt de deelgemeente teelaarde beschikbaar (circa 0,2 m3 per m1). Deze zal op het pad 
ter hoogte van uw tuin gestort worden en dient  u zelf de tuin in te rijden en ter plaatse te 
storten. Heeft u meer grond nodig dan kunt u deze in de tuinwinkel kopen. 
 
                                                                                       Het bestuur 

Informatie over beschoeiingen buitensloot 
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Van alles en nog wat vervolg 

Donkere luchten en windvlagen, laten de zomer zacht vervagen.  
De bladeren gaan reeds over tot verkleuren.  
Het loslaten, moet gebeuren.  
Zodat de kringloop, van het bestaan voort kan gaan. 

Herfst 

De (nog lege) boekenkast in het 
winkeltje 

Oplossing vorige puzzel 

Bij vlagen ben ik geniaal…Helaas is 
het hier altijd windstil .  
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Knolselderijpuree 
 
De ingredienten:  
3 selderijknollen, 3 aardappels, zout, 50 gram boter 
 
Bereidingswijze: 
Was de knolselderij en snijd deze in dikke plakken. Schil de aardappels en snijd ze doormidden. Kook de knolselderij en de aard-
appels samen in een pan met zout water gaar in ca. 25 minuten. Giet af en stamp de groenten fijn met behulp van een pureestam-
per. Roer de boter erdoor tot een smeuïge puree ontstaat. Warm goed door alvorens te serveren. 
 
Bereidingstijd: 40 minuten 

 
Aardperensoep 

 
 
 
 
De ingredienten:  
500 g aardperen, 1 grote ui, 2 eetlepels olie, 8 dl bouillon, zout, peper, 1,25 dl room, 2 eetlepels fijn-
gesneden verse koriander 

 
Bereidingswijze:  
Schil de aardperen en snijd ze in dunne plakjes. Snipper de ui. Verhit de olie in de pan en fruit de ui tot deze goudbruin is. Voeg de 
plakjes aardpeer toe en fruit deze even mee. Giet de bouillon erbij. Breng het geheel aan de kook en laat 30 minuten koken. Pureer 
de soep en breng op smaak met zout en peper. Roer de room door de soep en bestrooi met de fijngesneden koriander. Serveer met 
croutons. 
 
 
Bereidingstijd: 45 minuten  
 
 

Bijdrage van 
Wil Recepten 
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Aansprakelijkheid 
   

De redactie is niet 
aansprakelijk voor 
de artikelen die 
door andere  
personen zijn  
ingezonden! 

Bijdrage Kitty 

 Wat zegt de kalender over  zon en maan 
 Bron: Gerardus(dag)kalender  

             Weerspreuken  
September (de herfstmaand) 
 
Komen de pluimen aan het riet,  
bedenk het is nazomer en geniet  
 
Op de 5de september wordt bewezen, 
wat het voor weer de hele maand zal  
wezen 
 
Trekvogels in septembernacht, 
ze maken de kersttijd zacht            
 
Oktober (de Wijnmaand) 
 
Oktober geeft ons wijn en zonnige da-
gen, 
maar ook jicht en andere plagen  
 
Oktober met groene blaan (bladeren), 
duidt een strenge winter aan 
 
In de wijn-
maand zon, 
winter kent 
geen pardon              

In september korten de da-
gen 1 uur en 56 minuten  
  1 September zon op: 6.51 uur,  
  1 September zon onder: 20.27 uur.
   
30 September zon op: 7.39 uur,  
30 September zon onder: 19.19 uur. 
 
 1 September maan op: 19.10 uur,  
 1 September maan onder: 03.06 uur. 
30 September maan op: 17.48 uur, 30 
September maan onder: 03.14 uur.  
 
  4 September: Volle maan 
18 September: Nieuwe maan 
 
In oktober korten de dagen 1 
uur en 57  minuten  
  1 Oktober zon op: 7.40 uur,  
  1 Oktober zon onder: 19.17 uur. 
 
31 Oktober zon op: 7.33 uur,  
31 Oktober zon onder: 17.13 uur. 
 
 1 Oktober maan op: 18.01 uur,  
 1 Oktober maan onder: 04.26 uur. 
 
31 Oktober maan op: 15.47 uur,  
31 Oktober maan onder: 04.45 uur. 
 
4 Oktober:  
Volle maan 
 
18 Oktober:  
Nieuwe maan 
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In 1838 verhuurt voor het eerst een organisatie volkstuinen. Dat gebeurt in Franeker door de Maatschappij tot 
Nut van het Algemeen. Met het opkomen van de arbeidende klasse in de loop van de 19e eeuw verschijnen 
volkstuincomplexen in de Nederlandse steden. De gemeenten zijn de grondverhuurder. Rond de eerste wereld-
oorlog richtten de volkstuinders vanuit emancipatiestreven de eerste tuinverenigingen op. Reeds toen moesten 
volkstuinders opkomen voor hun belangen omdat ook in die tijd al het risico groot was dat ze uitgeplaatst of 
wegbestemd zouden worden. In 1928 stichten volkstuinverenigingen het Algemeen Verbond van Volkstuin-
dersverenigingen in Nederland  op (AVVN). Een landelijke organisatie was nodig om het politieke besluitvor-
mingsproces betreffende volkstuinders te kunnen beïnvloeden. 
Tot circa 1945 bleven de meeste volkstuinen echte moestuinen. In de loop van de jaren vijftig verdween de 
economische functie van de volkstuin en kwam langzamerhand de siertuin op. Volkstuinieren is nu een vorm 
van openluchtrecreatie, of dat nu spitten, snoeien, planten of oogsten is, of uitrusten en genieten na gedane ar-
beid. 

 
 
Het zou toch makkelijk zijn. Kabouters die je tuin onderhouden en die 
je in bedden kunt kweken. Helaas, deze foto berust niet op de werke-
lijkheid. Kabouters bestaan niet. Zij onderhouden uw tuin helaas niet. 
Dus zult u dat zelf moeten doen……  
 
Gevonden op de site van de AVVN 
 
 
Volkstuincomplexen liggen vooral in of aan de rand van steden en in de 

buurt van spoorwegen. De complexen worden geregeld door stedelijke herstructurering bedreigd. Achterlig-
gende gedachte is dat de grond meer opbrengt als daar woningbouw of bedrijvenvestiging op plaats vindt. 
Tussen 1993 en 2003 is 750 hectare (ruim 1000 voetbalvelden) volkstuingebied verloren gegaan. Een proces 
wat zich voortzet. Er is echter ook een positief geluid. In 2005 bepaalde het Rijk om bij stedenbouw volks-
complexen zo veel mogelijk te ontzien. In 2008 is op aandringen van de tweede kamer, uit oogpunt van leef-
baarheid, € 4 mln. uitgetrokken voor aanleg van nieuwe en uitbreiding van bestaande complexen. Het ministe-
rie van VROM stelt voor de gelden als voorwaarde dat ook niet-tuinders kunnen profiteren van het (extra) 
Groen en spreekt over volkstuinparken.   
Tegenwoordig is de belangstelling voor volkstuinen groot. Onderzoeken bevestigen dat volkstuinen in hoge 
mate bijdragen aan de gezondheid van hun gebruikers. Het vertoeven in een groene en rustige omgeving en 
het werken in de tuin hebben een gunstig effect op mensen. Wetenschappers van de universiteit in Wagenin-
gen concluderen dat tuinieren sneller stressverminderend werkt dan het lezen van een boek! 
Wat het telen van groente betreft lag voorheen de nadruk op aardappelen, tuinbonen, uien en aardbeien. Tuin-
ders van “de oude stempel” houden van een glad gazon en een opgeruimde tuin. Zij spitten en schoffelen wat 
af! Met de komst van een nieuwe groep volkstuinders winnen “nieuwe” gewassen (courgettes, aubergines en 
pompoenen) en de zogenaamde vergeten groenten (snijbiet, pluksla, schorseneren, pastinaak, groenlof) aan 
terrein. 
 
Bron: Tijdschrift Leven (zomernummer 2009), “De volkstuin is Hip”.  
Bron: Internet, Erik de Jong, hoogleraar geschiedenis van tuin- en landschapsarchitectuur. 
Bron: Internet, AVVN (de landelijke organisatie voor hobbytuinders). 

Volkstuinen Toen en Nu (Nederland telt 240.000 volkstuinen, en bijna 1000 tuinverenigingen)  

Bijdrage van  
Kitty 
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(Haxe, tuin 68) 

Hoera A.T.V. Toepad betaat 40 jaar! 
Een heel goede reden dus om hier in ons Doeblad bij stil te staan. 
Verhalen en oude foto’s moet ik u schuldig blijven maar er zijn genoeg leden die vanaf ’t 
eerste uur “op Toepad” waren. 
Waarschijnlijk zijn er tijdens de bootreis de nodige anekdotes de revue gepasseerd. 
Zelf bezitten wij onze tuin deze maand “pas” 10 jaar, op zich ook al voldoende reden 
voor een feestje! 
Maarrrr… 
Ondergetekende viert deze maand ook haar 40- jarig jubileum! 
De afgelopen tijd heeft menigeen al geprobeerd mij een complex aan te praten. 

“ Ja meid, binnenkort hoor je er ook bij!” 
Waarbij…? 
- Krijg ik bericht van de gemeente dat ik me ergens voor moet inschrijven? – Krijg ik een 
pasje waarmee ik toegang heb tot winkels en evenementen die tot nu toe verboden terrein 
voor mij waren? – Krijg ik korting op anti- rimpelcrèmes, beautysalons, “ lekkageproduc-
ten” ed.? – Krijg ik een gratis abonnement op een 40+ tijdschrift? – Worden er speciale 
avonden georganiseerd voor mensen die 40 zijn geworden? 
Ach, het zou me eigenlijk niet eens verbazen als ook hier zal wel weer een praatgroep  
voor zijn… 
Misschien bestaat er wel één of ander geheimzinnig genootschap voor veertigers en mag 
hier niet over worden gesproken, dat moet haast wel… want iedereen in onze vrienden- 
en kennissenkring is deze magische grens al gepasseerd en ik heb tot nu toe geen echt 
gekke dingen bij ze gemerkt of gezien, nou ja, een enkele uitzondering daargelaten…, 
maar tot nu toe gaf ik dan de alcohol de schuld!!! Maarr… lekker puh, van dit cluppie 
ben en blijf ik de jongste… hahaha. 
 
Volgens mij: “ begint ’t leven pas bij 40!” 
Vanaf 16 augustus ben ik opnieuw begonnen met tellen! 
Dus lieve medetuinders, dit wordt voor mij een spannend jaar?!?!? Ik wacht af en ben 
zeer benieuwd, maar als u mij binnenkort treft en ik doe “ anders dan anders”... 
     … dan is het mijn leeftijd! Neem mij dan niets kwalijk… 
                                                        
                                                   PROOST!  
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Puzzel 
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Groene Agenda september en oktober 2009 
5 september 2009 
De theetuin 'Van Brocante tot Theetuin' te Delft met fietsroute 
De dag rustig beginnen in de Delftse theetuin ‘Van Brocante tot Theetuin’ met een kopje koffie en wat lek-
kers en dan op pad. Fietsen door het schilderachtige Delft, langs de groene weiden van Midden-Delfland. 
Stoppen bij zaakjes met stoffen, brocante, antiek en keramiek, een kijkje nemen bij een zuivelboerderij of 
druivenkwekerij en even uitrusten in een sfeervol theehuis. Je komt het tegen op de fietsroute.  Bij de Thee-
tuin is het heerlijk snuffelen tussen mooie brocante spulletjes uit Frankrijk en is een tuin naar eigen ontwerp 
aan de rand van de historische binnenstad van Delft. De bloemenmix in de cottagetuin lijkt nonchalant geko-
zen, maar is het niet. De buxussen geven de tuin een klassiek karakter, maar de losse beplanting doet meer 
aan de cottagestijl denken. De fietstocht is ca. 35 kilometer. Je kunt op twee punten terugkeren naar Delft, en 
wel in Schipluiden op 11 km van Delft, of op 15 kilometer van Delft. De fietstocht is op eigen gelegenheid, 
de routebeschrijving is tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar. Kijkt u voordat u op stap gaat nog even de 
data na op de website.  
Adres: Oostsingel 156 te Delft.  Info: tel. 06–342 179 10 of e-mail.  Website: http://
www.vanbrocantetottheetuin.nl 
 
t/m 20 september 2009  
Boulevard Organique te Kijkduin 

Een unieke openluchttentoonstelling van organische kunstobjecten (de crea-
tieve leiding is in handen van Pim van den Akker). Boulevard Organique. De 
basis van alle kunstobjecten zijn plantaardige vormen en materialen. Materia-
len die veel gebruikt worden zijn boomschors, wortels, takken, geprepareerde 
bladsoorten, grassen, schelpen, kurk en touwsoorten. De kunstenaars combi-
neren dat met een uitdagende vormgeving en goede technieken om de duur-
zaamheid te garanderen. 
Adresgegevens: Boulevard Organique, Plein en Boulevard Kijkduin (NL) 

Openingstijden: dagelijks, de hele dag. Prijs: Toegang vrij.  
Website: http://www.kijkduin.nl 
 
t/m 25 oktober 2009 
H5N1 (vogelgriep)  - De evolutie van een griepvirus 
Plaats: Natuurhistorisch museum, Westzeedijk 345, Rotterdam 
Tijd: di t/m za 10 -17. Inlichtingen: 010 - 436 42 22 
Kosten: € 4,- / € 2,- 65+ en 5 t/m 15 jr gratis / t/m 4 jr gratis 
Organisatie: Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
 
zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2009 
Herfst-plantendagen Arboretum Trompenburg 
Speciale dagen voor tuinliefhebbers! Gespecialiseerde kwekers uit het hele land bieden hun bijzondere plan-
ten te koop aan. U krijgt deskundig advies over planten, tuinontwerp en tuinonderhoud. Naast planten wor-
den ook ambachtelijke tuingereedschappen, tuinboeken, tuinmeubels en tuinkunst verkocht. Er is een thee-
huis en vanaf 12.00 uur worden gratis rondleidingen gegeven.  Beide dagen geopend van 10.00 – 17.00 uur 
Toegang: € 5,= p.p.  Wandelkaarthouders gratis. Kinderen tot 12 jaar gratis, onder begeleiding 
 
woensdag 21 oktober 2009 
Late bloeiers, wandeling met gids Arboretum Trompenburg 
Jassen aan en naar buiten, het tuinseizoen is nog niet afgelopen. De herfst is de mooiste tijd van het jaar! De 
borders zijn volgroeid, asters en chrysanten bloeien nog volop en de bomen laten hun mooiste kleuren zien. 
De wandeling begint om 14.00 uur, deelname kost € 2,= + entree. Arboretum Trompenburg 

Bijdrage van 
Wil 
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Vervolg groene agenda 
 
t/m 30 oktober 2009 
Open tuin bij Bezoektuin de Moerbei te Ouddorp 
Adres: Havenweg 20 te Ouddorp.  
Natuurlijke tuin met borders op kleur, cactuskas, vijvertjes en theehuis. 
Open: do en vr 9-16 uur, za 9-13 uur, zomervakantie do t/m za 9-13 uur 
Entree: € 1,--. Info: tel. 0187-68 17 28 of e-mail: jagrinwis@hetnet.nl 
 
Hele jaar:  

Open tuin bij Villa Augustus te Dordrecht 
  De tuin van Villa Augustus: op de plek waar ooit de waterbekkens lagen van de wa-
tertoren van Dordrecht heeft Villa Augustus een tuin gemaakt. Een tuin die moet be-
antwoorden aan alle verlangens die de gedachte aan een tuin oproept. Een tuin waaruit 
je kunt eten, een tuin die mooi is en lekker ruikt, een tuin die je dicht bij de seizoenen 
brengt; het water, de zon, de wind, de lucht, de maan en de regen. Een tuin die vrolijk-
heid oproept en bescheidenheid en die je doet beseffen dat alles nog altijd mogelijk is. 
Een tuin die de keuken inspireert en een keuken die de tuin inspireert. De kok met de 
tuinman en de tuinman met de kok. 
Er is een entreetuin, een moestuin met productietuinen, een bessentuin en bloemen-
tuin. Een ligweitje met prunussen, er is een druivenserre en een groentekas. Maar ook 

de Giardino Secreto waarin je kunt verdwijnen, een bosje om te wandelen, een boomgaard met appels, peren 
en pruimen en kersen en natuurlijk de Italiaanse tuin, met uitzicht op het Wantij, de Noord, de Merwede en 
de Oude Maas.  
De entree tot Villa Augustus en haar tuinen is gratis. De open tuin is zeven dagen per week open tijdens de 
volgende openingstijden: 
ma t/m do 07:00-24:00 uur, vrijdag 07:00-01:00 uur, zaterdag 08:00-01:00 uur, zondag 08:00-24:00 uur. 
Adres: Oranjelaan 7, 3311 DH Dordrecht. Website: http://www.villa-augustus.nl 

 
Wist u dat bijen een onmisbare rol vervullen bij de bestuiving van bloemen en gewassen? Zonder bijen zou u uw dage-
lijkse appeltje niet kunnen eten. 
 
Natuurlijk wist u dat. Maar wist u bijvoorbeeld ook dat een bij voor 1 pond klaverhoning bijna 9 miljoen klaverbloemen 
moet bezoeken? Vast niet. En dat geeft ook niet. Maar zo’n getal geeft wel aan hoe bijzonder deze beestjes zijn. 
 
Treurig genoeg gaat het niet goed met de bijen. Overal op de wereld - ook in Nederland - sterven bijenvolken. En die 
sterfte neemt in een alarmerend tempo toe. Het beestje heeft sterk te lijden door schadelijke bestrijdingsmiddelen. Para-
sieten en ziekten, te weinig nestgelegenheid en het verdwijnen van allerlei plantensoorten doen de rest. 
 
Bij-vriendelijk bloemenzaad 
U kunt de bijen helpen door te zorgen voor planten waar ze nectar en stuifmeel kunnen halen. 
Zoals zaden van Malva, Dille, Korenbloem, Nigella, Koreander, Goudsbloem, Borage, Bladrammenas, Mos-
terd, Boekweit en Phacelia. 

 
Uit www.natuurenmilieu.nl/bijen. 

De bij en wij 



28 Algemeen Doeblad sept./okt..  2009 

 

                                 Benodigheden: 
 *stevig bruin papier, *schaar, *kleurspullen en *lijm  

Leg je hand met de arm op een stuk papier, 
(het mooist is met de vingers uit elkaar) en trek ze om.  
Knip nu de handafdruk uit en gebruik hem als boomstam. 
Knip de bladeren uit,( knip nog een paar extra van elk blad), en 
kleur ze in. 

Lijm ze mooi op je boomstam. 
Nu heb je een prachtige herfstboom  

Herfstboom maken 


