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Openingstijden kantine: 
Vrijdagavond                20.00 - 23.00 uur 
Zaterdag   15.00 - 17.00 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 17.15 uur) 
 
Bestuur: 
Jeannette Beusker       voorzitter@toepad.nl tuin 72 
Andre Moorman   secretaris@toepad.nl tuin 77 
Bram Sommeijer     bestuur@toepad.nl    tuin 40          
Jan Baijens             bestuur@toepad.nl     tuin 74             
Peter de Jong   penningmeester@toepad.nl 
Tel. 06-43056032  
 
Activiteiten:  
Hans Oversluizen    kantine@toepad.nl     tuin 41 
            
            
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. D. de Wit              lid                               tuin 81 
  
                           
Kantinebeheer/inkoop/bardienst 
Hans Oversluizen                     tuin 41                       
Jan Baijens   tuin 74 
 
 
 

Complex beheer / onderhoud  / werkbeurten 
Complexbeheerder                 Vacature 
Dhr. W. Engel Onderhoud materieel tuin 45 
Dhr. M. v/d Starre Onderhoud materieel tuin 56 
Jeannette Beusker  Adm.werkbeurten  tuin 72 
Mevr. C. Bekker    Werkmeester groep1    tuin 20B         
Dhr. H.J. Beusker Werkmeester groep 2 tuin 38 
Mevr. M. de Jong Werkmeester groep 3 tuin 64 
                                                                                              
 
Vertegenwoordigers R.B.v.V. + Samenwerkende 
Volkstuinen Kralingen & Crooswijk: 
Bram Sommeijer                                   tuin 40 
Adri Braber                                                     tuin 71           
  
         
Website: www.toepad.nl                                      
Fred Kies     webmaster@toepad.nl                 tuin 34   
 
 
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 
    
De artikelen/reacties voor het Algemeen Doeblad 
zijn op de volgende manieren in te leveren: 
 
-per USB-stick of per e-mail (Doeblad@toepad.nl )   
-geschreven/getypt  naar tuin 4   
 
 
Uiterste inleverdatum:  
   
  

        
 
 

Amateur Tuin Vereniging  (A.T.V.) Toepad     
opgericht 1 september 1969 
                                                                                                                                                                                                       

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

Secretariaat 
Toepad 55 
3063 NJ Rotterdam  
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Even voorstellen! 

Op de Algemene Leden Vergadering 24 april jongstleden ben ik 
voorzitter geworden van onze vereniging ATV Toepad. Veel 
mensen kennen me wel, maar voor degenen die me niet kennen, wil 
ik me graag nog even voorstellen. Mijn naam is Jeannette Beusker, 
ben 67 jaar en geniet van mijn pensioen na werkzaam te zijn ge-
weest bij commerciële bedrijven (heb vorkheftrucks verkocht), 
ministerie van sociale zaken (scholingsprojecten) en de gemeente 
Rotterdam (arbeidsvoorziening). Ik ben graag bezig en heb op mijn 
58ste nog even de PABO gedaan. Nu hou ik me rustiger met alleen 
golf en tuinieren. Sinds april 2002 hebben mijn partner Heleen en ik 
een volkstuin (tuin 72). Met veel plezier zijn we in de tuin bezig en 
houden van mooie planten en struiken om naar te kijken maar ook 
van sla uit de kas. Echt tot nut en genoegen dus. Het is een wonder 
om zo dicht bij het hectische gebeuren van een stad als Rotterdam 
een rustige plek te hebben waar je op adem kunt komen. Werken in 
de tuin en bezig zijn voor de vereniging is een leuke bezigheid. Laatste drie jaar ben ik ook werkmeester ge-
weest. Vandaar dat ik veel mensen ken uit mijn ploeg. Graag wil ik komende tijd mijn kwaliteiten inzetten 
om ons complex tot een prettige en aangename groene omgeving te houden, waar het goed toeven is. Dit 
doen we natuurlijk met elkaar en samen met de andere bestuursleden Jan, Bram, André en Peter. Ik heb er 
zin in. 
Jeannette Beusker 
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 Uitleg voorpagina 
Beste lezer(es), op het moment van het maken van deze uit-
gave van het Doeblad weten wij niet hoe het HOLLANDSE 
voetbalteam er voor staat in de kwalificatie. 
Daarom hebben wij gekozen voor een voorblad welke op 
twee wijzen is te bekijken. 
In de normale stand ziet men de afbeelding waarbij HOL-
LAND er nog ‘in’ zit (waar wij van uitgaan, uiteraard). 
Houd men het blad op “de kop”, dan ziet u de afbeelding 
waarbij HOLLAND er (onverwachts) toch ‘uit’ ligt.Wat de 
stand ook moge zijn, wij wensen iedereen weer veel 
leesplezier ! 
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Geef de pen door…….  

Zo zeilen we de hooimaand in, 
We krijgen nu vacantiezin. 
Ik zeg u ernstig: wacht maar niet! 
Want 20 is het Sint Margriet! 
De wind gaat dan naar 't westen zwenken; 
De wolken gaan nu anders denken. 
Ze gaan vermenigvuldigen, 
En willen graag St. Plovius huldigen. 
Eerst is dat nat niet overbodig; 
De mensen zeggen: "'t was wel nodig." 
Ze zijn het vaste weer wel kwijt, 
Maar dragen 't met blijmoedigheid. 
Al valt er soms een buitje neer, 
Het is toch nog heel aardig weer. 
Maar gaandeweg wordt het wat losser; 
De avondhemel wordt al rosser; 
Het is nu verre meer van droog; 
Straks ziet men ook de regenboog; 
Van niet veel goeds is hij heraut, 
De wolken worden zwaar en stout. 
Het zijn nu ware regennesten; 
Depressies komen uit het westen. 
Een stekende zon komt vele malen, 
Om nog wat water te gaan halen. 
 
(P. de Haas) Bijdrage van  

Kitty 

Juli: Vainmanoth, hooimaand, maaimaand 
Veen- en graslanden (vain) werden gemaaid en gehooid. Hooi is 
voor de boer in vroeger dagen even belangrijk als graan voor 
voedsel. Met hooi kon de levende have de winter door komen. 
Het maaien is mogelijk een verwijzing naar verzamelen voor de 
lange winterperiode. 
  

Toen wij in  september 2008 de tuin kochten 
stond er 1 grote plant in de voortuin. 
Nadat we deze met vereende krachten hadden verwijderd en ook nog eens 
de rij coniferen van voor naar achter bleef er wel een erg kale tuin over. 
Daarna was het een kwestie van planten shoppen en ingraven, veel planten dus, 
ook veel graven en omspitten. 
Het gaat nu allemaal lekker groeien en bloeien, dus het beoogde resultaat 
 is er nu wel. 
Maar zoals bij de meeste mensen blijft er elke keer wel wat te wensen. 
 
Vanaf hier wens ik iedereen veel tuinplezier. 
 
Marijke de Jong. 
tuin nr. 64 
 
P.S. De pen geef ik over aan   Henk  Jelle tuin nr. 38  

Ook wel eens iets geks, raars, leuks of vermeldingswaardig 
gezien? 
Laat ons meegenieten en stuur het op naar Doeblad@toepad.nl  
Bovenstaande is een tuinontwerp gezien in de Tuinen van  
Appeltern. De graszoden zijn omhoog gezet en er ontstaat in het 
midden een “gezellige zitkuil”. 
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BOEKENWORM                 een rubriek over tuinboeken  

Tuinieren met kinderen  
(door Clare Matthews) 

Clare Matthews is een bekende Britse tuinarchitecte, die in di-
verse tuinmagazines heeft gepubliceerd, en ook regelmatig te zien 
is in het programma Gardener’s World van de BBC. Het prak-
tische Tuinieren met kinderen bevat meer dan 40 creatieve ideeën 
voor kinderen met groene vingers. Het boek is erg praktisch en 
leert kinderen spelenderwijs veel over de natuur. Alle ideeën 
worden uitgebreid beschreven en geïllustreerd met zo’n 350 
duidelijke foto’s. Aantal pagina’s: 144. Prijs € 15,-- 
 

Rozen natuurlijk  
(door Olivier de Vleeschouwer) 

Olivier de Vleeschouwer is een bekende Franse romanauteur met 
een grote liefde voor tuinen en een passie voor rozen. Rozen 
natuurlijk is een praktische gids voor iedere tuinier met een passie 
voor rozen. Het boek is handig ingedeeld op kleur en op type: 
struik-, heester-, klim-, bodembedekkende, miniatuur- en stamro-
zen. Naast een uitgebreide beschrijving per roos bevat het een 
schat aan adviezen voor de enthousiaste rozenliefhebber. Aantal 
pagina’s: 160. Prijs € 19,95 
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Uittips Rotterdam juli en augustus 2010 

Bijdrage van Wil 

Zondag 11 juli en 18 juli 2010 Festival: ZomerZondagen 
De ZomerZondagen zijn vakantie in de stad. Niks moet, alles mag en die relaxte sfeer maakt het festival 
tot dé ontmoetingsplek van de Rotterdamse zomer. Dus: nodig vrienden en familie uit om in Het Park 
met elkaar te genieten van het programma. En vergeet je parasol of –plu, plaid en picknickmandje niet! 
Plaats: Park bij Euromast. Tijd: 14.00 – 18.00 uur. Gratis 
 
11 juli 2010 Stadspodium-Rotterdam, Straat: Grotekerkplein, bij de Laurenskerk. 
De Senioren Big Band Rotterdam is in 2008 opgericht door liefhebbers van het Bigbandrepertoire. Cen-
traal staat de glansperiode van de bigbands met Glenn Miller en Count Basie, de jaren '30, '40 en '50. De 
Senioren Big Band Rotterdam staat garant voor een swingende middag! vanaf 13.00 tot 15.00 uur. 
Gratis. 
 
15 juli t/m 18 juli 2010 Camping Rotterdam, Sidelingepark, Baanweg, Rotterdam 
Welkom op de mafste camping ooit! Geniet vier dagen lang mee van een programma vol entertainment 
en theater in oer-Hollandse camping setting. Lekker vakantie vieren midden in de stad. Ben je geen kam-
peerder? Kom dan toch gezellig langs en beleef het echte Camping Rotterdam gevoel!  
 
21 juli, 28 juli, 4 augustus, 11 augustus en 18 augustus 2010Wednesday Night Skate 
Binnenrotte 
De Wednesday Night Skate brengt duizenden skaters op de been voor een gezellige en sportieve avond. 
Het 16,5 kilometer lange parcours is geschikt voor alle skaters: jong en oud, quads en inliners. Na elke 
tocht is er een gratis après skate party op de Binnenrotte. Gratis. 
(woensdag 18-8-2010 onder voorbehoud) 
 
24 juli 2010 Nederland Zingt Mee: Rotterdam Zingt, Stadspodium-Rotterdam, Grotekerkplein 

Het openlucht meezingfeest is avondvullend feest voor een breed publiek 
van jong en oud. De Belgische formatie Wim Leys & @Fundum begint 
en brengt een grotendeels Nederlandstalig repertoire. Daarmee is de band 
de perfecte opwarmer voor het zangfestijn. Het publiek is de ster. Tijdens 
het hoofdgedeelte van het evenement neemt een groep van podiumzang-
ers plaats op het podium. De podiumzangers zetten de toon en zorgen 
voor de juiste sfeer. De presentator kondigt de liedjes aan en publiek en 
podiumzangers kunnen luidkeels meezingen. 19.00 uur, gratis 
 
30 juli 2010 Ortel Zomercarnaval - Battle of Drums, Centrum Rotterdam 
Opzwepende ritmes, prachtig uitgedoste dansers en een grote swingende 

menigte: welkom in tropisch Rotterdam! Vrijdagavond schudden brassbands de stad goed wakker tijdens 
de Battle of Drums, waarbij ze een gooi doen naar de titel Beste Brass Band. Gratis. 
 
31 juli 2010 Ortel Zomercarnaval – Straatparade, centrum Rotterdam 
Op zaterdag barst het feest in alle hevigheid los met de kleurrijke Straatparade. De Queen die de week 
ervoor verkozen is, is hét gezicht van het Zomercarnaval en je kunt haar van dichtbij zien tijdens de pa-
rade. Gratis.  



 7  Algemeen Doeblad 

 

juli /aug.  2010 

 Vervolg uittips Rotterdam 

31 juli 2010 Duizel in het park, Vroesenpark 
Verhalen vol verbeelding. In het weekend van 31 juli en 1 augustus ondergaat het Vroesenpark een 
duizelingwekkende metamorfose. Jong en oud, hond en stadsduif – iedereen zal zijn ogen uitkijken. Er zijn 
hapjes, sprankelende drankjes en natuurlijk muzikanten met abnormale bakkebaarden. Je kan duiken in 
installaties, wegdromen bij bijzondere performances en verre reizen maken in verhalen van schrijvers. 
Gratis. 
 
8 augustus 2010 Dag van de Romantische Muziek, Park bij de 
Euromast. 
Een zonnig park, romantische sfeer en rijk gevulde picknickmanden. Al nippend aan 
een glaasje wijn luisteren naar romantische muziek. Op verschillende podia worden 
concerten gegeven met sfeervolle klassieke en populaire romantische muziek, zigeu-
nermuziek en aria’s. Gratis. 
 
18 t/m 29 augustus 2010 Pleinbioscoop 
Lloyd Multiplein, Schiehaven 
Ga met vrienden, familie of geliefde naar het Lloyd Multiplein. In de grootste bioscoop onder de sterrenhe-
mel draaien Hollywoodhits, de beste art films van het afgelopen jaar en toppers uit de wereldcinema.  
21.00 uur, gratis. 
 
22 augustus 2010 Bavaria City Racing, Centrum Rotterdam  
Bavaria City Racing in hartje Rotterdam is wereldwijd een unieke show van nationale en internationale 
race-auto’s en coureurs. Formule 1-demonstaties en andere wereldtoppers van de autosport in actie in de 
straten van Rotterdam! Gratis. 

 
Van 28 augustus 2010 tot 29 augustus 2010 “Het bruisend park aan de Rotte” 
Het Noordplein is twee dagen lang dé plek in Rotterdam waar je kunt genieten van 
muziek, kunst, cultuur, entertainment en eten. Er zijn optredens van lokale talenten en 
nationale acts. 
 

28 augustus 2010 OVG Veerhavenconcert , Veerhaven 
Een klassiek openluchtconcert in de sfeervolste haven van Rotterdam. Geniet vanaf de kade of een eigen 
sloepje van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en anderen. Gratis. 
 
3 september 2010 Internationaal Shantyfestival, Oude Haven, gratis 
De Wijnhaven en de Oude haven vormen het podium voor het Internationaal Shantyfestival Rotterdam. 
Koren zingen liederen uit verschillende schipperstradities. Drie dagen lang zijn er afwisselend optredens 
op de kade, in het Havenmuseum of in de festivaltent. 
 
3 tot 5 september 2010 Wereldhavendagen, Havengebied, Wilhelminapier  
De Wereldhavendagen zijn een belevenis voor iedereen die houdt van schepen, havens en maritieme avon-
turen. Bezoek de huizenhoge kranen, innovatieve projecten of bekijk een schip van binnen. De verschil-
lende excursies mag je ook niet missen! Per boot, bus, trein of zelfs vliegtuig kom je bij de meest 
uiteenlopende bedrijven in de haven. Het thema van 2010 is: Een bereikbare toekomst!  
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    Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV)  

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in het verenigingsgebouw Toepad 55 te Rotterdam  
d.d. 24 april 2010  
 
Aanwezig zijn achtendertig eigenaren c.q. vertegenwoordigers van tuinnummers: 4, 8, 13, 14, 25, 26, 
27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 56, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 
77, 78, 79, 80, 81.  
Tevens aanwezig de penningmeester P. de Jong (geen tuin)  
Afzeggingen zijn ontvangen van vier eigenaren van tuinnummers: 5, 18, 41, 76.  
 
1. Opening vergadering  
• De (ad interim) voorzitter J. Baijens opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte 
welkom.  
2. Mededelingen  
• Het afgelopen verenigingsjaar zijn helaas twee leden overleden: dhr H. van der Zalm – tuin 56, en 
dhr H. Brand – tuin 47. De vergadering neemt een moment stilte in acht ter herinnering aan de over-
ledenen.  
• De vereniging heeft vier nieuwe leden: R. Terlouw – tuin 23; A. Verheij – tuin 24, H. Beusker – 
tuin 38; J. Groenewoud – tuin 76. De voorzitter verwelkomt de nieuwe leden. • Aanwezig zijn 
achtendertig stemgerechtigde leden.  
• Er zijn geen stemmachtigingen ontvangen.  
• De leden hebben van de RBvV een brief ontvangen betreffende opzegging van uw gebruiksover-
eenkomst. Naast de verstrekte informatie in de mededelingenkastjes verwacht het bestuur dat de le-
den hier vragen over hebben. Bij de rondvraag zal het bestuur een toelichting geven en vragen beant-
woorden.  
• Aansluitend aan de vergadering zullen F. Kies en W. Diepstraten onze website www.toepad.nl pre-
senteren.  
 
3. Notulen ledenvergadering april 2009 • Zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er geen op- of aan-
merkingen. De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld.  
 
4. Ingekomen stukken • Er is een ondertekend stuk ontvangen van de kascommissie. Deze zal be-
handeld worden bij Financiële Zaken.  
 
5. Jaarverslag secretaris • Zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen. Het 
jaarverslag is goedgekeurd en vastgesteld. De voorzitter bedankt de secretaris.  
 
6. Financiële zaken • De penningmeester noemt de nieuwe versie van de Jaarbalans 2009 – ten op-
zichte van de jaarbalans die bij de uitnodiging ALV was gevoegd – die de leden voor aanvang van de 
vergadering hebben ontvangen.  
• De penningmeester geeft een korte uitleg over de Jaarbalans 2009 en het Jaaroverzicht 2009. Te-
vens meldt hij dat wij een financieel gezonde vereniging zijn. Ook is hij blij met de samenwerking 
met de kascommissie, gezamenlijk hebben zij een nieuw boekhoudprogramma geïmplementeerd.  
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• De kascommissie laat via een schrijven weten dat zij de boekhouding van het boekjaar 2009 heeft ge-
controleerd en in orde heeft bevonden. De kascommissie stelt de vergadering voor de  
penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering neemt 
dit voorstel over zodat het gevoerde financiële beleid is goedgekeurd.  
• De voorzitter bedankt de penningmeester en de kascommissie.  
 
7. Voorstel bestuur • De voorzitter doet het voorstel de penningmeester P. de Jong te benoemen tot 
erelid. Dhr De Jong is inmiddels in zijn derde termijn als bestuurslid – eerst als secretaris – terwijl hij al 
geruime tijd geen tuin meer heeft. Het bestuur is hem zeer dankbaar voor het goede werk door de jaren 
heen. De vergadering neemt dit voorstel over. Besluit: dhr P. de Jong is per heden erelid.  
 
8. Bestuur en commissies • Dhr B. Oversluizen is afgelopen verenigingsjaar afgetreden als voorzitter. 
De functie is tijdelijk waargenomen door J. Baijens. Mevr J. Beusker – tuin 72 stelt zich beschikbaar als 
voorzitter voor de termijn van drie jaar. Er zijn geen tegenkandidaten en geen op- of aanmerkingen. Bes-
luit: mevr J. Beusker is per heden voorzitter.  
• Dhr H. Oversluizen is niet herkiesbaar als bestuurslid en treed nu af. De voorzitter dankt hem voor zijn 
werkzaamheden. Besluit: het bestuur bestaat vanaf heden uit vijf personen.  
• Er zijn onlangs twee nieuwe werkmeesters aangetreden: dhr H. Beusker – tuin 38 en mevr M. de Jong 
– 64. Er zijn twee vacatures: complexbeheerder en onderhoud materieel. Dhr W. Engel – tuin 45 wil het 
onderhoud materieel verzorgen. Hij zal dit binnenkort samen doen met dhr M. van der Starre – tuin 56. 
De voorzitter dankt de commissieleden voor hun interesse en wenst hen succes met hun werkzaamheden. 
Blijft de vacature voor complexbeheerder, wie…?  
 
9. Pauze  
10. Bestuursbeleid • De voorzitter licht het beleid toe betreffende afval, bouwvergunning en saam-
horigheid. De grote containers voor groenafval worden netjes gevuld. Echter bij de reguliere afvalcon-
tainers beginnen sommige leden met een lege container terwijl de vorige nog slechts half vol is; dit geeft 
onnodig kosten. Ook wordt er door enkele leden grofvuil en pallets naast de containers gelegd; door wie 
verwachten deze leden dat dit wordt opgeruimd? Grofvuil dient een ieder zelf af te voeren naar de RO-
TEB. De deelgemeente gaat strenger controleren op illegale bouwsels. Heeft u bouwplannen vraag voor-
dat u begint een bouwvergunning aan. De vergadering heeft geen vragen over het bestuursbeleid.  
 
11. Rondvraag • De brief opzegging van uw gebruiksovereenkomst van de RBvV heeft het bestuur ver-
baasd. Dhr P. Sommeijer geeft een toelichting. De brief is ook gezonden aan de leden van de andere 
tuinverenigingen in Kralingen; de besturen zijn vooraf niet in kennis gesteld, ook is er geen overleg over 
geweest. Het lijkt dat de afzender gefrustreerd is geweest, mogelijk doordat de vijf tuinverenigingen in 
Kralingen niet akkoord zijn gegaan met de statutenwijziging die de RBvV voor de Units wilde doorvo-
eren en met als gevolg dat de tuinverenigingen uit het Unit-overleg zijn gestapt. De tuinverenigingen 
wensen echter wel lid te blijven van de RBvV en via de Samenwerkende Volkstuinverenigingen Kral-
ingen & Crooswijk samen te blijven werken met de RBvV. De Deelgemeente vindt het huidige tienjarige 
contract dat zij heeft met de RBvV te lang, liever ziet zij een contractperiode van circa vier jaar – gelijk 
aan een raadsperiode. Omdat het huidige contract een opzegtermijn van een jaar kent heeft de Deelge-
meente het huidige contract per 31 december 2010 opgezegd en is een nieuw contract met de RBvV 
aangegaan van twee jaar, zodat er nu tijd is om het contract inhoudelijk te bezien. Ook heeft de Deelge-
meente geopperd om de tuinverenigingen rechtsreeks van de Deelgemeente te laten huren, dus buiten de 
RBvV om; het bestuur ziet tot nog toe hier niet de voordelen van. De tuinverenigingen in Kralingen heb-
ben per aangetekende brieven aan de RBvV rectificatie geëist.  
 

Vervolg notulen 
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• Vraag G. van Katwijk, 25: De aannemer die de beschoeiing heeft geplaatst heeft slecht werk geleverd en 
o.a. tegels op een hoop gegooid. Ter bewijs zijn hier foto's van gemaakt en indien nodig beschikbaar voor 
overleg m.b.t. schadeafwikkeling Antwoord: Het is het bestuur eerder opgevallen dat de aannemer vrij ruw 
te werk is gegaan. De oplevering is nog niet geweest; als leden schade hebben opgelopen door de werk-
zaamheden aan de beschoeiing worden zij verzocht om dit aan het bestuur te melden.  
• Vraag (gesteld per e-mail) J. Robles, 5: Kunnen de braamstruiken op de strook grond aan de zijde van de 
begraafplaats worden gesnoeid? Antwoord: de braamstruiken zullen tijdens de werkbeurten deels worden 
teruggesnoeid.  
• Vraag A. Braber, 71: De overstort van de goot van de kantine is nog steeds niet aangepast. Hij heeft een 
tekening beschikbaar van wat een oplossing zou kunnen zijn. Antwoord: Er is te weinig afschot waardoor 
dit technisch niet haalbaar is. Er zal nader overleg met de vraagsteller plaatsvinden hoe hij dit gedacht 
heeft. V: De uitvoering van de werkbeurten is van lage kwaliteit. A: De beleving hiervan is per persoon 
verschillend. Er is een lijst van taken, er is structuur; er wordt per keer gedaan wat het meest noodzakelijk 
is, soms blijven er werkzaamheden liggen.  
• Vraag A. de Jong, 64: Wat gebeurt er financieel als de RBvV wegvalt? Antwoord: Het tarief voor de 
grondhuur wordt niet door de RBvV bepaald maar door de Deelgemeente; de Deelgemeente factureert nu 
aan RBvV, de RBvV factureert nu aan ATV Toepad. V: Moeten de leden nog steeds de contributie van de 
RBvV betalen? A: De RBvV heeft in haar brief niet het lidmaatschap van de leden bij de RBvV opgezegd. 
V: Waarom is het bestuurslid M. Visser bij de Deelgemeente vertrokken? A: Het bestuur van de Deelge-
meente wordt voor een periode van vier jaar gekozen, onlangs zijn er verkiezingen geweest en wordt er een 
nieuw bestuur gevormd.  
• Vraag B. Uyttenbroek, 28: Waarom is er geen afgevaardigde van de RBvV bij de ALV aanwezig? Ant-
woord: Het is voor de bond niet doenlijk om een afgevaardigde te hebben op alle ALV’s van de tuin-
verenigingen in Rotterdam. V. Hoe kan het dat bij een tuinlid de achterstallige werkbeurten zijn verdwenen 
nu deze in een commissie zit? A: Er zal vertrouwen in het bestuur moeten zijn dat dit correct geregeld is. V. 
Is het verenigingsgebouw open tijdens de voetbalwedstrijden van het komend WK? A: Zoals gebruikelijk 
zal het verenigingsgebouw dan open zijn.  
• Vraag M. van Heese, 43: Kan het materieel dat tijdens de werkbeurten wordt gebruikt worden nagezien? 
Antwoord: De inventarisatie is onlangs gedaan; ontbrekend materieel zal worden aangeschaft, ander zal 
worden gerepareerd.  
 
12. Sluiting • De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid bij deze ALV en wenst hen een prettig tuin-
jaar toe. 

Vervolg notulen 

Wie heeft de milieuvriendelijkste tuin van Rotterdam 2010? 
wedstrijd “de milieuvriendelijkste tuin van Rotterdam”  

De wedstrijd wordt georganiseerd door het Rotterdams Milieucentrum op initiatief van het Parkoverleg 
Rotterdam en in samenwerking met het Rotterdam Climate Initiative in het kader van 2010 het interna-

tionaal jaar van biodervisiteit.  
 

Veel tuinen “verstenen”. In plaats van gras, struiken en bomen komen er steeds meer stenen en tegels. 
Dit is niet goed voor het milieu, want minder groen betekent minder vogels, vlinders en insecten. Het 
water kan de grond niet meer in waardoor er problemen ontstaan met de afwatering in de stad. 
Er mogen dus wat ons betreft meer groene, milieuvriendelijke tuinen komen in Rotterdam. De wedstrijd 
“de milieuvriendelijkste tuin van Rotterdam” is een aanmoediging voor al de bewoners die hun  voor en/
of achtertuin groen en natuurlijk houden. 
Ook volkstuinen mogen meedoen (maar in een aparte categorie) 
Voor meer informatie:     www.milieuvriendelijkstetuin.nl 
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 Prijslijst Winkel ATV Toepad       
                                                 Openingstijden elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur 

Prijzen en artikelen gelden vanaf  27-03-2010  

 
Gasfles…………………………………….................... per fles……..……...………….Euro  20,65 
Zand……………………………………………………  platte wagen ………………...……..  12,50 
Zand…………………………………………………… kruiwagen…...………..………........  2,30 
Tuinaarde vulgrond…………………………………… platte wagen……………...…….…..  13,50 
Tuinaarde vulgrond…………………………………… kruiwagen…………………………. 2,50 
Potgrond ……………………………………………… per zak…………………..…………. 2,50 
Tuinaarde …….…………………………..………...… per zak………………….………..… 1,50 
Tuinaarde …….………………………..………. ……. per 4 zakken…………….………….  5,50 
Turfmolm 150 ltr geperst ………...………..…………. per zak.……….………………......... 7,65 
Koemest korrels 5 kg …………………….………..….. per zak……….…..………………… 4,20 
Kalkkorrels  5 kg……………………….………..……. per zak…….……………..……........ 3,00 
Organische mestkorrels 5 kg………………………...… per zak …………………………….. 6,25 
Gebruik tractor bij vervoer aankoop  uit winkeltje……. per rit…………………………….… 1,50 
Gebruik  tractor bij vervoer andere materialen……….... per rit…………………...………….. 2,50 
    

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 ! 

Wist u dat…? 

de mogelijkheid bestaat om een aantal gereedschappen gratis van de vereniging te lenen, zoals een driedelige 
ladder, grondboor, rioolontstopper, hakselaar, branders voor aanbrengen dakbedekking, kelderwinden, etc. 
Het beschikbare materieel is op te vragen in de tuinwinkel. 
 
Uit: Richtlijnen en besluiten vastgesteld op algemene ledenvergaderingen  
 
Nieuwsgierig wat er nog meer in deze richtlijnen staat? kijk op de internetsite van ATV Toepad. 
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Siertuin - plantenborders: 
• Wie zijn hagen voor de langste dag nog niet heeft geschoren kan dit ook nu nog goed doen. De meeste haagplanten krijgen nu hun 
tweede groeischeut waardoor ze zich nog snel kunnen herstellen. 
• De ligusterhaag kan terug een snoeibeurt gebruiken. Knip liguster vrij kort en strak om een mooi geheel te behouden. Door te 
snoeien dwing je de plant om zich terug te vertakken. Hoe vaker je een haag knipt, hoe bossiger deze wordt waardoor je meer privacy 
bekomt.  
• Snoei de groene takken weg bij bontbladige heesters of bomen, ze gaan anders spoedig de planten overheersen. 
• Vanaf half juli is het de ideale periode voor het nemen van kruidachtige kopstekken bij sierheesters. Planten die zich door zomer-
stek goed laten vermeerderen zijn o.a. laurierkers (= Prunus laurocerasus), kardinaalsmuts (= Euonymus), broodboom (= Aucuba), 
Skimmia, hortensia (= Hydrangea), Camellia, Taxus,... 
• Hakken en wieden zal men niemand verbieden. 
• Verwijder de uitgebloeide bloemen, zodat de planten langer doorbloeien en de border mooier oogt. 
• Verzamelen van zaden. 
• Vergeet uw borders niet te bemesten. Je planten kunnen nu wat extra voedsel goed gebruiken! 
Door regen en wind omgevallen planten steunen met bamboestokken of rijshout. 
 

Gazon:  
• Het gazon gaan we 1 of 2 keer per week maaien, afhankelijk van de groei. In droge periodes minder vaak maaien en het gras op 
een hogere stand afrijden. Bij zonnig en warm weer kun je beter tot 's avonds wachten met maaien om uitdroging door te grote verdam-
ping tegen te gaan. De verse snijwondes van het maaien verdampen immers veel meer. 
• Grasmaaisel op de composthoop goed open spreiden. Indien het maaisel op een hoop wordt gelegd zal het liggen broeien, rotten, 
stinken en verslijmen wat de composthoop niet ten goede komt. Een goed opgezette composthoop zal nooit stinken. 
• Strooi als er regen wordt voorspeld kunstmest op het gazon en herhaal dat om de vijf a zes weken tot aan de herfst. Zo hou je je 
gazon gezond! Kunstmest toedienen in droge en warme periodes kan verbranding van het gazon veroorzaken. 
Graskanten afsteken; slordige kanten zorgen voor een minder net aanzicht van het gazon. Steek het gras met een graskantensteker langs 
de gespannen plantkoord af. Zorg ervoor dat de graskantensteker schuin de grond in gaat. Zo staan de kanten stevig vast dit om te ver-
mijden dat de boord afbrokkelt. Het gras zal dan ook veel minder vlug in de percelen groeien of woekeren.  
De meeste onkruiden verdwijnen uit het gazon door regelmatig te maaien.  
Er zijn echter verschillende soorten onkruid die met hun platte bladrozetten weinig last  
ondervinden van de grasmaaier en rustig verder woekeren in het gazon. Denk hierbij onder  
andere aan madeliefjes, paardebloemen, boterbloemen, klavertjes en weegbree. Verwijder dit 
onkruid uit het gazon, steek het uit of gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen tegen tweezaad- 
lobbige planten (gras is immers éénzaadlobbig).  
               Penwortelsteker 
Bloembollen en -knollen:  
Steek de bollen van de Colcicum / herfsttijloos in juli in de grond om in hetzelfde jaar vanaf september 
tot november van de bloemen te genieten. Plant de bloembollen uit op een onderlinge afstand van 15 cm met een plantdiepte van 10 
cm. Je kunt de bollen van de herfsttijloos ook in bloembakken aanplanten zodat je ze op de vensterbank of op het terras of balkon kan 
bewonderen. 
• Geef de gladiolen en de dahlia's bloembollenmest. Deze mest bevat veel kalium en magnesium voor intense bloemkleuren en voor 
het bekomen van een stevige bol en/of knol. 
• De bladeren van de uitgebloeide lentebloembollen zijn nu volledig uitgedroogd en mogen worden opgegraven en bewaard tot in de 
herfst. Het bewaren kan het best op een koele, donkere, droge en luchtige kamer. Bewaar de bloembollen in kisten tussen droge turf. 
• Doe wat grasmaaisel of ander organisch materiaal rond de voet van de lelies zodat die niet rechtstreeks door de zon kan worden 
beschenen.  
• Opbinden van uw dahlia's zodat ze bij wind of bij regen niet onmiddellijk omvallen. Zijn de bloemknoppen of de bladeren van uw 
dahlia's aangevreten dan zijn de oorwormen wellicht de daders. Vroeger werd verteld dat de diertjes in de oren kropen van mensen die 
vast sliepen en dat ze het trommelvlies beschadigden. Vandaar de benaming van de oorworm.  
 
 

Toedoe juli/ausustus Bijdrage van 
Hans 
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Deze zijn milieuvriendelijk uit de dahlia's weg te vangen door bloempotten op te vullen met stro. Plaats de opgevulde bloempotten 
omgekeerd op een bamboestok. De oorwormen zullen na hun nachtelijke eetfestijn onder de (hout)wol een droge en warme schuil-
plaats vinden. Na enkele dagen kunt u de bloempotvallen leegmaken in uw tuin waar zich bladluizen bevinden. Oorwormen zijn nuttig 
als biologische bestrijding van bladluizen.  
De oorworm voedt zich eveneens met mijten, larven en eieren van insecten  
(appelmade/fruitmot), kommaschildluizen, kleine rupsjes en andere parasieten.  
Ook eten ze plantaardig voedsel zoals algen. 
 

Moestuin:  
Buiten in de volle grond: 
• Oogsten van de plukrijpe groenten. 
• Laat aardappelen na het rooien nog enkele uren in de tuin drogen vooraleer ze naar binnen te brengen. 
• Laat courgettes niet langer worden dan ± 20 cm. Grotere exemplaren smaken minder lekker en zorgen ervoor dat de plant uitgeput 
geraakt. 
• Schoffelen en water geven. 
• Zaaien van snel groeiende en vorstbestendige groenten zoals winteruien, herfstandijvie, pastinaak, groenlof en roodlof, 
veldsla, winterpostelein, radijsjes, worteltjes, Chinese kool, tuinrapen, herfstbloemkool, stamslabomen, struikbonen, kervel, knolven-
kel, kropsla, peterselie, winterprei, rode biet, spinazie, winterrammenas. 
• Planten van slasoorten. 
• De groenten groeien goed, maar ook het onkruid groeit zeer snel.  
• Regelmatig wieden en schoffelen zal nodig zijn. 
       Geef bij droog weer regelmatig water. 
             
Binnen in een serre of onder glas: 
• Bij warm en zonnig weer de serre tijdig afschermen of aanwitten en regelmatig luchten. 
• Laat de ramen zoveel als mogelijk dag en nacht open staan, maar voorkom tocht. 
• Grijp tijdig in tegen witte vlieg en bladluizen. 
• Groenten onder glas regelmatig begieten. Meloenen en komkommers houden van veel water. Giet bij 
voorkeur  
• 's morgens zodat de gewassen de nachten droog in kunnen gaan. 
Als tomaten beginnen rijpen mag je niet meer royaal water toedienen. Door de grote hoeveelheid water groeien de  
vruchten te snel waardoor de velletjes scheuren en de tomaten open barsten. 
 

Fruittuin:  
• Uitlopers van aardbeien afknippen en op een plantbed laten inwortelen. 
• Zomersnoei van druiven. Krenten van buitendruiven kan deze maand gebeuren. 
• Zomersnoei bij pitfruit (= appels en peren). In juli en augustus is dit een snoei waardoor het zonlicht tot aan het fruit kan zodat het 
beter kan rijpen. Het snoeien gebeurd doorgaans een drie a vier weken voor het oogsten van het betreffende fruit. 
• Bij appels en peren kun je nu al zien welke vruchten er klein zullen blijven. Deze mag je nu verwijderen, zodat alle energie naar 
de andere vruchten kan gaan zodat die dikker kunnen worden. 
• Steenfruit zoals kersen, krieken, perzik, abrikozen en pruimen worden steeds na de oogst gesnoeid. Dit bij voorkeur bij droog 
weer zodat de wondes snel opdrogen. 
• Na de oogst van de zomerdragende frambozen, worden de takken die vruchten hebben gedragen tot aan de bodem af gesnoeid.  
Er zullen massaal nieuwe twijgen uit de grond verschijnen die volgend seizoen frambozen zullen dra-
gen.  
• Beperk het aantal takken echter tot maximum tien stuks per plant. 
Bescherm uw rode bessen tegen de vogels want zij vinden ze reeds lekker als wij ze nog te zuur vinden. 
Witte bessen vallen voor vogels veel minder op en worden dan ook veel minder aangevreten. De smaak 
van witte bessen is minstens even lekker en zelfs iets zoeter dan rode bes. 

• zwarte bessen snoei je best onmiddellijk na de oogst. Hierbij snoei je de besdragende takken terug 
tot op de lager gelegen jongere scheuten. 
Struiken van de braambes bloeien en dragen vruchten op het éénjarige hout. Daarom moet je de lange 
uitlopers naar de grond leiden en verankeren zodat ze op die plaatsen nieuwe wortels kunnen aanma-
ken. 
   

 Vervolg  Toedoe  

tuinslanggeleider 
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Kuipplanten, perkgoed, eenjarige en tweejarige planten:  
• Eenjarigen en perkgoed regelmatig water geven en wekelijks bijmesten. Uitgebloeide bloemen verwijderen zorgt er voor dat de 
planten geen energie steken in de aanmaak van zaad maar in de vorming van nieuwe bloemen. De bloembakken staan er alzo ook 
steeds netjes en fris bij. 
Vanaf juli kan men volop starten met het zaaien van tweejarige planten. Viooltjes (=Viola), vergeet-me-nietjes (=Myosotis), made-
liefjes (=Bellis), muurbloem (=Cheiranthus cheiri), duizendschoon (=Dianthus barbatus). 
 

Wat kunnen we in augustus in de tuin doen?  
Siertuin - plantenborders:  
• Het onkruid in de borders blijven hakken, schoffelen en wieden. 
• Verwijder de uitgebloeide bloemen zodat ze geen energie steken in de zaadvorming waardoor de planten langer doorbloeien en 
de bloemenborder mooier oogt. 
• Verzamel zaden en steek ze in een koffiefilter of in een enveloppe. Bewaar ze gedurende de winter op een droge plaats. 
• Irissen met een wortelstok kunnen worden gescheurd. 
• Penstemon kan deze maand zeer gemakkelijk door stekken vermeerderd worden. 
• Door regen en wind omgevallen planten zoals zonnebloemen, riddersporen,... opbinden met touw of steunen met bamboestok-
ken, rijshout. 
• De uitgebloeide bloeiaren van de lavendel mag je net boven de bladeren snoeien. De takken die er hier en daar uitspringen en zo 
een mooi zicht belemmeren mogen ook al worden afgeknipt. U mag zeker niet te diep snoeien, want de plant moet nog weerstand 
bieden tegen de vorst, vandaar enkel  snoeien ter verfraaiing van de lavendel na de bloei. 
• Eind augustus zijn de meeste hagen volledig gestopt met groeien. Als u de hagen met een vlakke bovenkant door de winter wil 
loodsen dan kan u nog snoeien tot eind augustus. Plaats aan het begin en aan het einde van de haag een paal en span daartussen een 
touw die je kunt gebruiken als leidraad. Bij de eerste scheerbeurt van de bovenkant controleer je de horizontale touw met een water-
pas. Ga aan de haagkant staan waar je het makkelijkst kunt opruimen.  
Op deze manier komt daar het meeste snoeiafval terecht. 
• Let er bij het snoeien op dat bewolkt weer is, als de zon te fel schijnt heb je steeds kans op verbranding. 
• Scheer coniferenhagen nooit na augustus want dat gaat ten koste van de winterhardheid.  
• Zolang de gewenste hoogte bij een loofbladerenhaag niet bereikt is, snoeit u de omhoog groeiende takken ieder jaar een stuk 
terug. Dit bevordert de groei van de zijtakken. 
• Klimhortensia kunnen na de bloei plat tegen de gevel worden terug gesnoeid. 
• Snoei alle snoeivormen van heesters zoals buxus, liguster, lonicera, Taxus,... 
Vanaf eind augustus kun je buxus stekken.  
Vergeet niet om regelmatig op het terras onder de parasol van de tuin te genieten. Let wel op met zoete dranken, want vanaf deze 
maand zijn de wespen op zoek naar zoetigheid en tracteren ze zichzelf maar al te graag op een cola, limonade of biertje van het 
huis. Hang in de buurt van het balkon of terras een wespenval om de onuitgenodigde gasten te  
weren. 
 

Gazon:  
• Het gazon gaan we 1 of 2 keer per week maaien, afhankelijk van de groei. In droge periodes minder vaak maaien en het gras op 
een hogere stand afrijden. Om uitdroging door te grote verdamping tegen te gaan kan men bij warm weer met maaien beter wachten 
tot 's avonds. Het zou anders te snel kunnen verbranden (geel worden). De verse snijwondes van het maaien verdampen immers veel 
meer. 
• In de zomer moet je, als je in het voorjaar langzaam werkende meststoffen gebruikt hebt in juli of augustus een keer bijmesten. 
Heb je een kortwerkende meststof gebruikt dan verdient het de aanbeveling om elke maand bij te mesten. Als je je gazon bemest, 
doe dit dan op een wat sombere niet zonnige dag, dit voorkomt gele plekken. Indien mogelijk het liefst bemesten als de weersvoor-
spellingen voor de komende dag(en) veel kans op regen geven. Mestkorrels verdeel je op een groot gazon bij voorkeur met een 
strooiwagen. Doe je dat niet dan kan het zijn dat je plekken vergeet of op de ene plek meer strooit dan op de andere, dit heeft als 
resultaat dat je een gazon met ‘golven’ krijgt op de ene plek groeit het sneller dan op de andere plek. 
• Je kunt ook een grasmaaier gebruiken die het gras bij het maaien ineens versnippert en verspreidt over het gazon. Graskanten 
afsteken zodat ze niet te diep in de bloemenborder groeien. Slordige graskanten zorgen voor een minder net aanzicht van het gazon. 
Bij aanhoudend droog en warm weer het gazon regelmatig besproeien. Eenmaal per week gedurende enkele uren water geven is be-
ter dan dagelijks een kwartiertje het zand te blussen. Weet wel dat het niet echt noodzakelijk is om een bestaand gazon te besproeien, 
want na enkele regenbuien zal het zich heel snel herstellen. 
 

 Vervolg  Toedoe  
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Bloembollen en -knollen:  
• Plant vanaf nu paaslelies / narcissen. Als je narcissen in het gazon plant moet je er wel rekening mee houden dat je het gras tot 
zes weken na de bloei niet mag maaien wil je volgend voorjaar terug bloemen zien. 
• Voor het planten van bloembollen gebruiken we steeds de regel: 'twee maal zo diep planten als de bol hoog is'. 
• Plant bloembollen die in de herfst bloeien zoals bijv. cyclamen. 
• Bij enkelbloemige dahlia's bestaat de kans dat ze na de bloei over gaan tot zaadvorming. Pluk de uitgebloeide bloemen weg 
zodat er energie blijft voor de vorming van nieuwe bloemen. 
• Voorjaarsbloembollen moeten in de herfst worden geplant omdat ze een koude periode nodig hebben om in het voorjaar tot 
bloei te komen. De enige regel is dat voorjaarsbloemen voor de eerste vorst moeten worden geplant. Het is het beste de bollen zo 
snel mogelijk na aankoop, te planten. Als je ze nog even moet opslaan, zorg dan dat ze droog en koel (tussen de 10 en 15 graden 
Celsius) bewaard worden. Bloembollen en -knollen die in het vroege voorjaar bloeien zoals Iris reticulata, kievitsbloem (= Fritilla-
ria), sterhyacint (= Scilla sibirica), hondstand (= Erythronium pagoda), Naald van Cleopatra (= Eremus, prairielelie (= Camassia) 
kunnen vanaf half augustus worden geplant in de tuin. 
 

Moestuin: 
oogsten van de plukrijpe groenten 
• Geef bij droog weer regelmatig water 
• Schoffelen en water geven 
• Oogst regelmatig uw komkommers en courgettes en dit als ze nog jong en mals zijn. Hoe ouder en dikker de vruchten des te 
grover de structuur. Jonge groente smaakt dan ook veel beter. Wanneer er regelmatig vruchten worden afgesneden zullen de planten 
ook steeds weer nieuwe bloemen en vruchten dragen tot laat in het najaar. 
• Bonen oogsten en invriezen als wintervoorraad. 
• De ajuinen kunnen worden gerooid als het bladloof dood begint te vallen. Kies een droge dag want droog zullen ze langer bewa-
ren. 
• Beschikt u over een serre dan kunt u tegen het einde van de maand de deuren en de verluchtingsramen 's avonds sluiten om de 
warmte binnen te houden. De volgende morgen doe je ze dan terug open. 
• De onderste bladeren van onze serretomaten kunnen we geleidelijk aan verwijderen. Zo krijgen de rijpende vruchten meer zon-
licht en is er meer luchtcirculatie wat dan weer schimmelziektes voorkomt. 
Bij vochtig weer kunnen in een korte periode grote aantallen slakken actief worden. Vanaf half augustus worden de nachten langer 
en zijn er in de ochtend langere dauwperioden. Deze vochtige omstandigheden zijn ideaal voor de naaktslakken. Zodra slakken of 
slakkenschade wordt opgemerkt en de weersomstandigheden gunstig blijven voor slakken, is bestrijden met slakkenvallen zinvol. 
 

Fruittuin:  
• Oogsten van vroege appels en peren. De vruchten zijn rijp als het steeltje van de tak lost na een licht draaiende beweging. 
• Snoei bij de druivenranken alle bladeren weg die voor de druiventrossen hangen. Die bladeren houden het licht tegen dat voor 
de druiven nodig is om te rijpen. 
• Knip oude afgeoogste frambozenstengels af en bind de nieuwe stengels van dit jaar vast. Deze zullen volgend jaar vruchten dra-
gen. 
• Oogsten van rode bessen, bosbessen, bramen, frambozen, kersen, kruisbessen, perziken, pruimen, vijgen, wijnbessen,... 
Na de oogst van perziken, pruimen, kersen en bessen mag je deze bomen en struiken snoeien. 
 
Kuipplanten, perkgoed, eenjarige en tweejarige planten:  
• Dit is de maand om te beginnen met stekken te nemen van uw kuipplanten: Pelargoniums (geraniums), Fuchsia's 
(bellenkensplanten),... Neem krachtige kopstekken van ± 10 cm en verwijder de bloemen. Verwijder de onderste bladeren en snij de 
stek onderaan net onder een bladknoop schuin af. Bij de Pelargonium kun je best de kleine steunblaadjes op het stengelgedeelte ver-
wijderen want anders kunnen die in de stekgrond beginnen te rotten. 
• Eenjarigen en perkgoed regelmatig water geven en wekelijks bijbemesten. 
• Uitgebloeide bloemen verwijderen zorgt er voor dat de planten geen energie steken in de aanmaak van zaad maar in de vorming 
van nieuwe bloemen. De bloembakken staan er alzo ook steeds net en fris bij. 
Vanaf augustus kan men volop starten met het zaaien van tweejarige planten. Viooltjes, vergeet-me-nietjes, muurbloemen, duizend-
schoon,...   

 Vervolg  Toedoe  



16 Algemeen Doeblad juli / aug.  2010 

 

Van alles en nog wat……………. 

Lijst data werkbeurten 

Groep 1   tuin 2 t/m 28 werkmeester Cecil 
 Data 17/7,21/8,11/9  
Groep 2   tuin 29 t/m 55 werkmeester Henk Jelle  
 Data ,3/7,24/7,28/8,18/9  
 Groep 3   tuin 56 t/m 83 werkmeester Marijke 
 Data ,10/7,14/8,4/9,2/10  
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Zo komt Augustus, die steeds was 
De maand der grootste regenplas. 
Los is het weer, en ook de donder 
Mengt nu en dan zijn stem daar onder. 
Soms draait, om onze ziel te troosten, 
De wind een tijdje naar het Oosten. 
Dan houdt het zwerk weer op met razen, 
We zijn nu weer in een oase. 
Men kan weer in het zeebad mallen, 
En trapt daar vrolijk in de kwallen. 
Maar spoedig is het dan weer uit en 
't Regent tranen weer met tuiten; 
Want Sint Margriet, dat is het 'm 
Gebruikt een diureticum. 
Zo eindigt de vacantiepret. 
De hemel wordt nu blauw en net. 
Het worden schone strakke luchten 
Geen windje doet de bomen zuchten 
Hijst men der Koningin de vlag 
Dan is het vast een warme dag. 
(P. de Haas) 
 
Koninginnedag viel tot 1948 op 31 
augustus  

Een gedicht over het weer in 
de Oogstmaand 

Bijdrage Kitty 

Van Marwijk in Zuid Afrika blij met SOS gras van Barenbrug 
 

De grasmat waarop Oranje in Zuid Afrika traint is van topkwaliteit dankzij SOS. De mat werd in mei door-
gezaaid met het supersnel kiemende SOS graszaad. "Het gras is perfect" aldus van Marwijk bij aankomst in Zuid 
Afrika. Lees onderstaande reactie.  
di 08 jun 2010, 06:30 bron: telegraaf/telesport  
Van Marwijk blij met gras  
 
JOHANNESBURG -  Op de eerste trainingsdag maakte bondscoach Bert van Marwijk - waarschijnlijk ook door het goede 
nieuws over Robben - een uiterst ontspannen indruk. "Ik had niet verwacht dat het hier zo mooi zou zijn", wees hij naar 
het complex van Wits University. "De laatste keer dat ik hier naartoe zou komen, kon ik niet door de aswolk. Een week later 
is Phillip Cocu gegaan. Er moest nog twee keer worden bijgezaaid en Phillip maakte zich zorgen of het gras wel 'vol' ge-
noeg zou zijn. Maar het is perfect. Er valt niets te klagen. Nou niets? De bal. De jongens merkten het gelijk alweer." 
 
Dat Oranje onder prima omstandigheden traint, is volgens de coach geen vanzelfsprekendheid. "Je moet altijd voorwaarden 
creëren, zodat het de spelers aan niets ontbreekt. Maar dat is nog niet zo makkelijk in Zuid-Afrika. Het werpt nu zijn vruchten 
af dat ik hier twee jaar geleden - en in totaal vijf keer - naartoe ben geweest. Aanvankelijk zouden we op een ander veld 
trainen. Maar dit beviel me beter, omdat het groter is. We hebben ook achter de doelen ruimte om oefeningen te doen."  

Bijdrage van 
Bert 
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Aansprakelijkheid 
   

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

Bijdrage Kitty 

In juli korten de dagen 
1 uur en 7 minuten  
 
 1 Juli zon op: 5.23 uur 
 1 Juli zon onder: 22.03 uur.   
 31 Juli zon op: 5.59 uur 
 31 Juli zon onder: 21.32 uur. 
 
 1 Juli maan op: 23.59 uur 
 1 Juli maan onder: 10.46 uur. 
 31 Juli maan op: 22.49 uur 
 31 Juli maan onder: 11.58 uur   
 
 11 Juli: Nieuwe maan 
 26 Juli: Volle maan 

In augustus korten de  dagen 
1 uur en 49  minuten  
 
 1 Augustus zon op: 6.01 uur 
 1 Augustus zon onder: 21.30 uur. 
 31 Augustus zon op: 6.49 uur 
 31 Augustus zon onder: 20.29 uur. 
 
  1 Augustus maan op: 23.05 uur 
  1 Augustus maan onder: 13.07 uur. 
  31 Augustus maan op: 22.28 uur 
  31 Augustus maan onder: 14.29 uur. 
 
  10 Augustus: Nieuwe maan  
  24 Augustus: Volle maan 
 

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

Augustus: Aranmanoth, 
oogstmaand, korenmaand, aren-
maand 
Een belangrijke gebeurtenis: het bin-
nenhalen van de oogst. Alle (oude) 
benamingen hebben wel een ver-
wijzing in die richting 

Juli: Dondermaand 
Met de grootste hitte komen ook 
vaak de zwaarste onweersbuien 
voor. Daarom wordt juli ook wel 
Dondermaand genoemd. 

“Eethuis” gezien in  de tuinen van Appeltern. Huis  met 
buizenconstructie met daarin kratjes met aarde (op z’n 
kant) Daarin  groeien allerlei groenten en eetbare bloe-
men. Je kunt dus groenten telen in een krat!     
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Plant in beeld 

meer bijzonderheden 
Malva sylvestris komt overal in Europa in 't wild voor.  Op warme, droge plaatsen, langs wegen, op 
muren, gewoon in de berm, maar ook in siertuinen. 
Deze plant is al eeuwenlang als geneeskruid in gebruik zoals af te leiden uit de Latijnse naam: Her-
bra Omniumorbium dat  'kruid voor alle ziekten' betekent. 
Thee gezet van de bladeren kan gebruikt worden bij mondholte-, keelholte- en strottenhoofdont-
stekingen.  
Een afkooksel (twee handen met bloemen op 1 1iter water twee à drie minuten laten koken) kan 
gebruikt worden voor het baden van zweren en huidontstekingen. Raadpleeg wel altijd een arts!  
Als voedingsmiddel bevat de plant vitaminen A, C, B1, B2. Daarom is Malva ook lange tijd als 
groente in trek geweest. 
Hommels, bepaalde vlinders en bijen zijn ook gek op Malva bloemen. 
Tegenwoordig is de plant beschermd. 
 
 kenmerken 
De plant heeft 3- tot 7-lobbige, handvormige bladen. De 25 - 40 mm grote roze, trechtervormige 
bloemen hebben veel meeldraden, die tot een buisje samengegroeid zijn, en groeien met twee of 
meer bijeen in de bladoksels. De bloeiperiode loopt van mei tot september. De vijf roze kroonbladen 
zijn iets ingesneden en hebben donkere strepen. 
 
 verzorging 
Bij veel bemesten groeien de planten snel en hebben een steuntje nodig 
  
 vermeerderen 
Malva kan heel gemakkelijk, in april, buiten uit zaad opgekweekt worden. Houd 25 dm tussen de 
zaairijen aan en dun ze later voldoende uit.  

Bijdrage van 
Bert 
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Geen nood als u tot nu toe geen tijd gevonden heeft om groenten te telen. De meerderheid van de soorten kan nu nog 
gezaaid of toch zeker uitgeplant worden. Starten met een groentetuin in juli is nog zo’n gek idee niet. 
Het is een echte aanrader om in deze periode van het jaar ook op de uiterste data nog wat te zaaien of te planten. Zo kunt u 
tot diep in het najaar (en de laatste drie jaar, dank zij het zachte najaar tot de jaarwisseling) groenten oogsten. Voordeel is 
dat de groenten door het koele klimaat in het najaar lang kunnen worden bewaard op het veld. 
In de tabel vindt u een overzicht van de groenten die in juli of augustus nog kunnen gezaaid of geplant worden. De uiterste 
data in deze tabel zijn dan gebaseerd op een normaal najaar. 

Groente zaaien tot planten tot oogsten tot 
Kropsla – Krulsla 15 augustus 5 september 31 oktober 
Ijsbergsla 31 juli 15 augustus 31 oktober 
Snijsla 1 september - 31 oktober 
Andijvie 31 juli 20 augustus 1 december 
Groenlof 31 juli 15 augustus 1 december 
Roodlof 25 juli 10 augustus 10 november 
Veldsla 30 september - Maart 
Peterselie 31 juli 15 augustus 31 december 
Selderij 25 mei 25 juli 31 oktober 
Snijselderij 31 juli 15 augustus 31 december 
Herfstspinazie 15 september - 1 november 
Prei 30 april 10 augustus 1 mei 
Snijbiet (blad) 20 augustus   20 november 
Courgette 30 juni 15 juli 15 oktober 
Pompoen 15 juni 30 juni 25 oktober 
Augurk 15 juni 30 juni 1 oktober 
Wortelen 15 augustus - 31 december 
Pastinaak 20 juli - 15 maart 
Knolvenkel 20 juli 15 augustus 10 november 
Witloof 10 juni - 25 november 
Schorseneer 20 mei - 31 maart 
Rode Biet 25 juli - 1 december 
Winterui 31 augustus - mei-juni 
Savooiekool 25 juni 31 juli 15 maart 
Spitskool 10 juni 25 juli 15 oktober 
Boerenkool winter 15 juli 20 augustus 31 maart 
Chinese kool 10 augustus 25 augustus 20 november 
Bloemkool 15 juli 10 augustus 30 november 
Broccoli 15 juli 10 augustus 15 november 
Koolrabi 20 juli 20 augustus 1 november 
winterrammenas 20 augustus - 30 november 
stokbonen 10 juli - 15 oktober 
stamslabonen 15 juli - 15 oktober 
aardbeien - 20 augustus   

Je bent nooit te laat om te beginnen met een groententuin! 
Bijdrage van Wil 
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Als we het over gras hebben dan hebben we het over wel achtduizend soorten. Gras bestaat er in vele 
soorten en maten en zijn verspreid over de hele wereld, we spelen erop en we genieten ervan, maar wat 
is nou de juiste keuze voor een gazon? Of voor een paardenweide? In dit artikel vind je adviezen en 
aanraders. Vergeet echter niet de specialist te raadplegen voor u uw keuze maakt! 
 
Gras 
Gras is een erg succesvol soort plant en komt overal ter wereld voor, zelfs op Antarctica, in totaal zijn er on-
geveer 8000 soorten gras, van maïs tot gazongras en van rijst tot weidegronden, maar wat kies je nou? Wat is 
nu het juiste gras voor specifieke doeleinden? Bijgaand een overzicht. Uiteraard zijn er een scala meer aan 
mogelijkheden, maar de basis wordt hier behandeld, geadviseerd door de meeste graszaad/zoden verkopers in 
Nederland. 
 
Soorten gras 
Er zijn enkele soorten gras die in feite een basispakket vormen en die in diverse soorten gazons, speelgrond, 
weidegrond en graszoden voorkomen. Deze soorten staan bekend om hun standvastigheid, vaak relatief hoge 
tolerantie tegen ziekten en hun mooie vlakke groeiwijze. Deze soorten zijn: 

Grassoort Gebruik 

Engels Raaigras Sport, gazon, golf, speel, paard, combi weide/maai 

Veldbeemgras Gazon, golf, speel, paard, combi weide/maai 

Roodzwenkgras Sport, gazon, golf, speel, paard 

Hardzwenkgras Sport, gazon, speel 

Struisgras Gazon, golf 

Rietzwenkgras Sport, paard 

Timothee Paard, combi weide/maai, maai 

Beemdlangbloem Paard, combi weide/maai 

Italiaans Raaigras Maai 

Het is erg moeilijk te beoordelen welke combinatie grassoort het best bij welk gazon of speelplaats past, elk 
type grond heeft zijn eigen combinatie nodig, staat het vol in de zon? Of ook in de schaduw? Wordt het erg 
intensief gebruikt? Of gewoon met regelmaat bewandeld?  
 
Sport 
In de sport kan men diverse soorten gras gebruiken. Van belang is dat het gras veel kan hebben. 
Engels Raaigras X Veldbeemgras 
Engels Raaigras X Rietzwenkgras (aangeraden bij zandgrond) 
Roodzwenkgras X Hardzwenkgras 
 

Gras Bijdrage van Bert 
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Gazon 
Bij gazongras is van belang dat het er mooi uitziet, hiervoor wordt dan ook een andere graskeuze gemaakt 
als bij bijvoorbeeld sportvelden of golfcourses, het gras kan tegen een stootje maar is niet bedoeld voor een 
potje voetballen. 
Engels Raaigras X Roodzwenkgras X Hardzwenkgras 
Roodzwenkgras X Hardzwenkgras 
Veldbeemgras X Struisgras (komt zelden voor) 

 
 
Golfcourses 
We weten allemaal hoe golfcourses eruit zien, strak kort gemaaid grasland, het moet niet alleen strak zijn 
voor het zicht, maar voornamelijk ook voor het spel, dit vraagt dan ook om een specifieke combinatie van 
grassoorten. Dominant blijkt Roodzwenkgras. 
Roodzwenkgras X Struisgras 
Veldbeemgras X Roodzwenkgras 
Engels Raaigras X Veldbeemgras X Roodzwenkgras 
 
Graszoden 
Graszoden zijn een makkelijke wijze om snel een braakliggend stuk grond te bedekken met een mooie 
grasmat, daarbij heeft het ook als bijkomend voordeel dat er geen onkruid tussen groeit en het simpelweg 
minder arbeidsintensief is als het inzaaien van grond en het goed op laten komen van het gras. 
Veldbeemdgras X Roodzwenkgras (Siergazon) 
Engels Raaigras X Veldbeemdgras X Roodzwenkgras (Speelgazon of sportgazon) 
 
Speelgazon 
Speelgazon heeft veel diversiteit nodig, het wordt vaak slechts periodiek intensief gebruikt (lente en 
zomer) maar moet ook mooi ogen daar het vaak een gazon in de achtertuin betreft.  
De combinatie van ingezaaid speelgazon is dan ook divers. 
Engels Raaigras X Veldbeemdgras X Roodzwenkgras X Hardzwenkgras 
 
Tot slot 
Gras is er in vele soorten en maten, hierboven staat een beperkt basisassortiment aangeraden door de 
kenners, er zijn echter nog duizenden meer soorten grassen te vinden, voornamelijk interessant voor tui-
naanleg. Vraag ook hierover advies, laat je ten aller tijden goed informeren want niet alle soorten gras doen 
het goed in alle types omstandigheden! 
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Groene uitjes  
 Juli en augustus 2010  

Bijdrage van Wil 

11 juli t/m 18 juli 2010 Fleurig 2010, Park en tuinen Kasteel de Haar in Haarzuilens 
 
(Model)tuinen en planten, tuinproducten, lezingen, workshops, 
landgoedfair, gratis tuinadvies (o.a. gratis tuinarchitectenspreekuur, 
neem de afmetingen van uw tuin mee), demonstraties, activiteiten en 
decoraties voor binnen en buiten. Op de bijna 200 meter lange plan-
tenlaan vindt u ongetwijfeld nu nét dat ene ontbrekende plantje waar u 
al jaren naar op zoek bent! 
Elke dag geopend van 10.00 tot18.00 uur. Toegangsprijs aan de kas € 
13,-- p.p. Toegangskaarten online kopen € 10,-- p.p. en bestelkosten € 
1,50. Parkeren, dag of dagdeel €  5,--. 
 
 

 
 
Medicinale tuin van het Nationaal Farmaceutisch Museum in Gouda, Westhaven 29, 2801 PJ  Gouda, 
tel.nr. 0182  687142, Het museum ligt  op 12 minuten loopafstand van Centraal Station Gouda. 
Open woensdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur (hele jaar ) 
 
Tussen 500 jaar oude muren, ligt aan de achterkant van het museum een eeuwenoude tuin. Een besloten 
schaduwrijke tuin met hoge bomen, die grenst aan het grachtje aan de Peperstraat. In 
de tuin is rond de Magnoliaboom een grote cirkel met kruiden en stinsenplanten. De 
planten hebben een geneeskrachtige werking en sommige zijn giftig. Deze planten 
werden vroeger gebruikt voor medicatie. Aan de duistere zijde van de tuin houdt de 
Blauwe monnikskap (zie foto’s, bron wikipedia) zich schuil en hoopt de Wolfskers 
haar giffen op. Deze tuin met donker karakter biedt veel verleidingen. Een nieuwe 
kennismaking met het geneeskruid, ooit een belangrijke leverancier van geneesmid-
delen. Entree € 5,-- p.p. 
 
 

“Pas op!  Deze planten verleiden 
Zoete Rozen  maken scherpe doornenkronen. 
Lavendel-adem bedwelmt en verbloemt het gevaar.  
Belladonna's mooie donkere ogen zullen onverbiddelijk doden. 
De Blauwe lis zwijgt, ijskoud en onbewogen. “ 
 
(Jan Graafland, 2010) 
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Bijdrage van 
Hans Saladissen en hagemanders 

 

Weet u het verschil tussen Salamanders en Hagedissen? 
Niet zo moeilijk toch? Salamanders zitten in het water en hagedissen op het land. 
Toen ik een stelletje van die beestjes uit het rotstuintje van m’n ouders voormalige volkstuin “Hordijkerveld”, 
nu “Maasstadziekenhuis” meenam naar het Toepad, dacht ik dat het dus om hagedissen ging. Nu ik de 
“Donald Duck” van een paar weken geleden heb gelezen weet ik wel beter. Het waren Watersalamanders! 
Deze zijn van de late zomer tot het vroege voorjaar landdieren. Overwinteren in de grond of onder rottend 
hout. Daarin lijken ze veel op hagedissen. 
Vanaf februari gaan ze het water in. Hun huid word slijmerig, veel kleuriger en ze krijgen vinnen. Paren en 
eieren leggen gebeurt van maart tot juni. Daarna worden het weer nachtelijk levende landbeestjes.  
Tot het volgende voorjaar!  

  

 

Aldus de “Donald Duck”! 
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Zomerrecept Bijdrage  
van Wil 

Salade Nicoise met verse tonijn 
Benodigdheden: 
• 450 gr verse tonijn of tonijnsteak 
• 8 nieuwe aardappelen, gekookt en gesneden in 4 parten 
• 4 (pruim)tomaten, grof gehakt 
• 115 gr sperzieboontjes of haricot verts, gekookt  
• 4 kleine slakropjes in vier parten gesneden 
• 1 rode ui, fijngesneden 
• 4 eieren, 6 minuten gekookt 
• 6 ansjovisfilets in de lengte doorgesneden en gehalveerd 
• 16 zwarte olijven zonder pit 
• 8 basilicumblaadjes, gescheurd 
De aardappelen, tomaten, sperzieboontjes, slakropjes, ui, basilicumblaadjes, peterselie, bieslook en knoflook 
kunt u wellicht uit eigen tuin oogsten. Voor de verse tonijn is het misschien een idee om eens langs te gaan bij 
Partvis, de vishandel aan de Schaardijk 33, 35 in de buurt van ATV Toepad. 
 
Voor de dressing/marinade: 
• 105 ml olijfolie extra vergine 
• 3 tl rode wijn azijn 
• 2 tl vers gehakte peterselie 
• 2 tl vers gehakte bieslook 
• 2 tenen knoflook, gepeld en fijngehakt 
• 1 tl zout 
• 1 tl grove zwarte peper 
 
Bereidingswijze 
Maak de dressing door de rode wijn azijn, olijfolie, peterselie, bieslook, knoflook, zout en peper door elkaar te 
kloppen. 
Leg de verse tonijn in een ondiepe schaal en bedek deze met de helft van de dressing. Dek de schaal af en zet 
deze 1-2 uur in de koelkast. 
Verhit de grilpan 5 minuten. Haal de tonijn uit de marinade en gril de tonijn 2-3 minuten aan beide kanten. 
(afhankelijk hoe rauw je de tonijn wilt hebben) 
Leg de slablaadjes op een grote schaal en voeg de uien, tomaten, aardappelen, tonijn, bonen en ansjovis toe. 
Sprenkel de rest van de dressing erover en maak het af door eieren, olijven en gescheurde basilicumblaadjes 
ernaast te leggen.  
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(Haxe) 

Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Jessie, een Chihuahua van 1900 gram en woon sinds december bij 
mijn baasjes Tiemen en Marian. 

Ik heb ’t daar erg naar mijn zin, maar tjongejonge wat leven jullie “mensen” 
ingewikkeld zeg…….Thuis kan ik inmiddels alles blindelings vinden en 
weet ik wel zo’n beetje wat de regels zijn waar ik me aan moet houden om 
voor mijn “baasjes” het voorbeeldige hondje te zijn! Gelukkig heb ik een iets 
hoger IQ dan Happy de Cavia, een leuk kameraadje hoor, maar echt luisteren 
kan hij niet dus moet hij in een ren en mag hij niet los lopen. 
 Iedere dag mag hij er even uit en eten we samen een peentje ofzo, maar dan 
moet hij weer terug naar zijn kooi in z’n ren want hij is niet zindelijk, stom 
van hem hoor! Ik wel en waar ikzelf maar vooral mijn baasjes zo blij mee 
zijn is mijn “ doggy toilet”, jaja ik doe mijn behoeftes op mijn eigen WC! 
Dus NEE macho heren, je hoeft met mij niet over straat! Want tjongejonge 

het mannelijke soort van jullie “ras” heeft ook een gebruiksaanwijzing hoor! 
Wel mij op schoot willen hebben als jullie op visite zijn en spelen en kroelen, maar voor de “buitenwereld” 
het vooral volhouden dat je voor geen goud “voor L.L wil lopen buiten”, tsssssssss…… jullie zijn als was 
in mijn handen en met mijn charmes verover ik jullie macho’s allemaal! Mijn baasje was bij onze eerste 
ontmoeting ook al om! Maar goed ik dwaal af… 
Omdat ik 2 nogal grote “voorgangers” heb gehad krijg ik best wel een stevige opvoeding zeg maar… in het 
begin toen ik nog heel erg ieniemini was kwam ik nog wel eens ergens mee weg, ach ze is nog zo 
klein…… je kent ’t wel, maar nu niet meer hoor! Ik heb er bijvoorbeeld toch nog 5 maanden over gedaan 
m.m.v. (partner in crime) vrouwtje, om op bed te mogen slapen! Maaaaarrr volhouder wint en ’t is gelukt, 
lekker hoor! 
Maar goed, ik dacht dat ik zo langzamerhand alles wel onder controle had en alle ins en outs wel wist….. 
kom ik er enkele weken geleden achter dat we nog een huis hebben! En nog mooier, deze heeft een tuin…. 
Wat een luxe zou je zeggen, tuurlijk dat wel, maar ook weer een heleboel leerstof en nieuwe regels, 
pffffff….Maarrrrr… ook een hele leuke buurjongen, Cooper, jaja ik ben verliefd! 

Maar daarover vertel ik volgende keer......................................  
 
      Tot dan, Jessie tuin 68 
   

Belevenissen van Jessie 
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Puzzel 
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Helaas we doen niet meer mee! rebus 


