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Openingstijden kantine: 
 
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 
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: 17 april 2011      

 
 

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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 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… 
tuineigenaren de sloot bij hun tuin vrij moeten houden tot  50 cm uit de kant dit is onder andere kroos, 
bloem- plant vrij en overhangende takken. 
Dit heeft te maken met de onderhouds werkzaamheden waar wij als ATV Toepad verantwoordelijk voor 
zijn  

Voorpagina foto’s: 
 uit een plakboek van het complex tijdens de winter van 2007.  

  
Op www.toepad.nl kunt u alle Doebladen tot 7 jaar terug ”in kleur” 

bekijken!! 
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Geef de pen door…….  

Ik ben Henk Jelle van tuin 38, welke ik sinds augustus 2009  heb overgenomen. 
Al jaren kwamen we regelmatig langs op de tuin van mijn zus en genoten we daar van de zon 
en het gezellig samen eten en relaxen . Heerlijk was het ,maar toch  heb ik er nooit aan gedacht 
om een tuin voor mijzelf te hebben. Altijd maar werken  en onderhoud in je tuin, dacht ik. 
Maar hoe anders kan het gaan in het leven. Ik ben nu een paar jaar met pre-pensioen en 
heb gemerkt dat ik niet die vrolijke fiets/trein 50-plusser ben zoals je in de reclames ziet.  
Ik wilde een andere invulling van mijn tijd. Juist op dat moment kwam onze tuin in de 
verkoop..... 
Ik kreeg een tip van mijn zus Jeannette  en was direct om en de koop was in no time geregeld.  
Na een seizoen aanklooien besef ik nu wat een gouden greep dit is geweest. Het is gewoon niet 
uit te leggen aan onze vrienden waarom juist het hebben van een eigen huis op het complex zo 
anders is als er op visite te gaan destijds. Het geeft je een bijzonder gevoel van rijk zijn.  
De rust, de natuur, het nuttig bezig zijn en ook de sociale contacten op het complex. Super 
allemaal!! 
En  dit alles op nog geen 10 minuten rijden vanaf onze flat hartje stadscentrum Rotterdam bij de 
Lijnbaan. 
Voor ons geen 2e huis in Spanje  of  Frankrijk. 
Ik geef de pen graag door aan nog een nieuwkomer, Hanny Groenewoud huisje 76. 

Nog even voor de nieuwkomers onder ons: wanneer je uitgenodigd bent voor “geef de pen door” dan 
mag je zelf bepalen wat je kwijt wilt. Het hoeft niet persé te gaan over hoe je er toe bent gekomen een 
volkstuin te beginnen. Mag natuurlijk wel, maar elk ander onderwerp is ook toegestaan. De redactie.    

Deze jonge snoek zat in de gieter die we gevuld hadden in 
de sloot. 
We wisten wel dat er vissen in de sloot zitten maar je ziet  
ze eigenlijk nooit. 
Vorige winter toen de sloot was bevroren vonden wij er 
eentje dood op het ijs. En die was ongeveer 30 cm. 
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Mijn eerste maanden als voorzitter van ATV Toepad. 

Het is alweer maanden geleden dat ik voorzitter ben geworden. Ondertussen is er veel gebeurd. Bovendien 
voelt het wat betreft verantwoordelijkheid toch anders of ik nu gewoon als tuinder in mijn tuintje zit of dat ik 
ook aangesproken kan worden op het reilen en zeilen van A.T.V Toepad. Toen ik er aan begon en de 
formulieren moest ondertekenen voor de Kamer van Koophandel dacht ik wel: “Wat gaan we allemaal 
meemaken?”. De ervaren medebestuurders hadden mij gezegd dat het allemaal reuze mee valt. We hebben 
een prima ploeg met elkaar dus dat zal best gaan, maar er zijn toch zaken die gelijk voor hoofdbrekens 
zorgen. U herinnert zich vast nog wel de brief van de Rotterdamse Bond voor Tuinders (RBvV). Ons als 
tuineigenaren werd de grondhuur opgezegd per december 2010. Dat deed wel wat stof opwaaien zo’n brief, 
hoewel onze tuinders prima het hoofd koel hielden. Wat er dan gaat gebeuren is veel lezen, in de stukken 
duiken, vergaderen en e-mailen. Ik zat ineens niet meer tot mijn ellebogen in de aarde, maar tot over mijn 
oren in het tuingebeuren op papier: RBvV, AVVN, Unitoverleg, Deelgemeente Kralingen-Crooswijk, 
Congresstukken van de tuinverenigingen in Rotterdam, verschillende voorzitters van andere tuincomplexen 
en niet te vergeten ons eigen overleg de Samenwerkende Tuinverenigingen Kralingen-Crooswijk (SVTKC) 
die ook een dergelijke brief hadden gekregen. Inmiddels zijn we al heel wat vergaderingen verder. We 
missen natuurlijk hierbij Bram Sommeijer enorm die wegens ziekte verstek moest laten gaan. Bram is in het 
verleden bij alle vergaderingen geweest met externe partners, dus we missen zijn kennis en ervaring en we 
hopen dat het goed gaat met de revalidatie. We hebben enthousiaste en hardwerkende clubs van 
werkmeesters, doeblad medewerkers, tuin/inkoopwinkel-, onderhouds-, kantine-, en kascontrole-groepen, 
taxatiecommissie, webmaster/redactie en niet te vergeten prettige tuineigenaren. 
Ons eigen bestuursoverleg dat één maal in de 5 weken wordt gehouden verloopt prima. 
Ook de website van onze vereniging wordt steeds mooier en informatiever neemt u eens een kijkje op onze 
site: www.toepad.nl . 
Ik moet er wel om grinniken dat als ik tegen kennissen en vrienden iets vertel over het bestuurswerk op een 
volkstuinvereniging veel mensen kunnen zich hierbij niets voorstellen, behalve dan dat je moet zorgen dat 
iedereen zijn of haar tuintje mooi in orde houdt. Nee, daar gaat het dus niet om. Naast de zaken die met de 
bond en de toekomst te maken hebben, zijn er ook wel vragen en problemen van de tuinders zelf, die bij het 
bestuur terecht komen. Soms moeten we hier een luisterend oor bieden of proberen we om toch een wijze en 
rechtvaardige oplossing te vinden als mensen er zelf niet uit komen. 
Tot slot, waar we nooit genoeg van hebben zijn mensen die iets voor de vereniging willen doen. Misschien 
iets extra’s. Wist u bijvoorbeeld dat we verplicht worden gesteld om als vereniging iets te doen voor het 
maatschappelijke nut, iets waar de mensen in de omgeving van A.T.V. Toepad wat aan hebben. Heeft 
A.T.V. Toepad nog iets te bieden voor bejaarden of mensen met een beperking? Ook natuurbehoud is een 
punt waar we aandacht aan moeten besteden. Zo gaat Adri Braber nog bekijken of er uilenkasten kunnen 
komen, zodat de uilen, die er vroeger waren weer terug kunnen komen. Een goed idee. Wellicht heeft u, als 
u dit leest ook nog een idee voor ons complex en kunnen we hier met elkaar wat mee. A.T.V. Toepad is 
immers van ons allemaal. 
 
Jeannette Beusker 
Voorzitter ATV Toepad 
 
e-mail: 
voorzitter@toepad.nl 
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BOEKENWORM                 een rubriek over tuinboeken  

Natuurrijke tuinen. 
Tips voor een harmonieuze en ecologisch verantwoorde tuin. 
Hoe laat je op een ecologisch verantwoorde manier de natuur toe in je tuin? Op zoek naar harmonie tussen 
plant, mens en dier, rekening houdend met de bodem, de dynamiek van het klimaat en de seizoenen. Wie 
de natuur een stukje haar gang laat gaan, geniet dubbel van zijn tuin! 
 
Jean Vanhoof, bekend van talrijke publicaties is als redacteur verbonden aan Bloemen & Planten en is 
regelmatig te zien in het VTM-tuinprogramma Groene Vingers, is een trendspotter op tuingebied. Na het 
succes van het baanbrekende boek Zwemvijvers blijft hij met Natuurrijke tuinen bij zijn grote liefde: de 
natuur. 
Natuurrijke tuinen zullen in de toekomst steeds meer terrein winnen nu blijkt dat ze verwezenlijkt kunnen 
worden door de modale tuinbezitter. Voor veel mensen is de tuin de enige plek waar ze de natuur dagelijks 
kunnen ontmoeten. Vanuit de optiek dat de mens in eigen tuin de organisator en regisseur van een 
wonderlijk natuurtoneel kan zijn, werd dit boek geschreven. Jean Vanhoof toont de lezer op een erg 
praktische manier hoe de natuur dichter bij huis gebracht kan worden. De beelden van natuur- en 
tuinfotograaf Marc Slootmaekers maken het boek compleet en zorgen er mede voor dat dit boek een 
handige leidraad is voor al wie in de tuin de natuur een warm hart toedraagt. Met een uniek oog voor 
schoonheid vangt hij in zijn foto's de juiste sfeer. 
 
Reacties in de pers: 
Een boek voor uren kijk- en leesplezier. Een handige leidraad voor al wie in de tuin de natuur een warm 
hart toedraagt (Vrouw en Wereld) 
Praktische ideeën om een tuin te maken die bulkt van het leven. (Libelle Tuinen)  
Laat de natuur gecontroleerd zijn gang gaan en je zult meer van je tuin genieten. (Actief Wonen) 
Een boek dat natuurvriendelijke tuinafscheidingen aanreikt, dat je leert dat er in de tuin eigenlijk geen 
afval is en dat je zelfs een beetje wegwijs maakt in natuurlijke waterzuivering. (Kreo)  
 Een aanstekelijk pleidooi om de natuur als inspiratiebron te gebruiken en heel wat tuinonderhoud aan de 
natuur over te laten. (Bouwkroniek) 
Een aanrader voor wie met andere ogen naar zijn klein paradijs wil kijken. (Knack) 
Boordevol tips voor een harmonieuze en ecologisch verantwoorde tuin. (Bloemen & Planten) 
Puur plezier bij de ontdekking van de kracht en de inventiviteit van de natuur. (TV-Gids Primo) 

ISBN 978-90-209-5563-7 
Verkoopprijs €29,95 
1e Druk: September 2004, 144 pagina’s 
Uitg: Lannoo 

Bijdrage:Kitty 
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Vervolg Boekenworm 

Tuinen- en kwekerijengids 2009-2010  
Met ruim 400 adressen van open tuinen en kwekers in Nederland en Vlaanderen 
 
Een 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 tuinwetenswaardigheden, verhalen, interviews, tuintips enz. Een boek waar elke 
tuinliefhebber dankbaar gebruik van kan maken met een schat aan informatie.  
 
Leontine Trijber werkt als fotograaf en redacteur, o.a. voor het bekende tuintijdschrift Tuin & Co 
(voorheen Tuinieren). Daarnaast is zij zelfstandig ondernemer. 
 
Recentie: 
Gids voor privé-tuinen en kwekerijen. Het zoeken van de adressen wordt vergemakkelijkt door twee 
overzichtskaartjes per provincie: een voor de tuinen en een voor de kwekerijen, met nummers die 
verwijzen naar de ligging van tuin of kwekerij. Bij de tuinen een korte karakteristiek, adressen, eventuele 
specialisatie, openingstijden, hier en daar een fotootje. Symbooltjes geven informatie over toegangsprijs, 
toegankelijkheid, verkoop. De kwekerijen worden uitvoeriger beschreven. In gekleurde kaders verhalen 
van kwekers over hun kwekerij en favoriete planten, met tips en adviezen. Ook hier openingstijden, 
adressen -ook mail en internet- en hier en daar een foto. Pagina's in pastelkleuren, druk in twee kolommen. 
Handzaam vierkant formaat (wel wat zwaar!). Voor het eerst zijn hier adressen van tuinen én kwekerijen in 
een gids samengebracht. Verzorgde uitgave. (M.J. Woertman-Willems) 

ISBN 978-90-8989-024-5 
Verkoopprijs €14,95 
1e Druk: Maart 2009, 292 pagina’s 
Uitg: Terra 

Soms moet je even stilstaan 
In de drukte van het leven 
Om na te denken over 
Wat je anderen hebt te geven. 
Een beetje aandacht en liefde 
Daar wordt op gewacht. 
Helaas wordt daar door velen 
Te weinig aandacht aan gegeven. 

Spreuken om bij 
na te denken. Plezier hebben in het leven 

betekent niet, 
Dat je geen steun kunt geven 
aan hen die pijn lijden. 

Aandacht geven zegt soms meer dan duizend woorden. 

Als er twee wegen zijn, kan de moeilijkste 
Soms de snelste zijn. 
Want op de gemakkelijkste is het meestal aanschuiven. 
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Wat is een paddestoel? 
 

Een paddestoel is niets anders dan het vruchtlichaam van een - doorgaans 
onder de oppervlakte levende - zwam of schimmel. De vaak grote en bont 
gekleurde vruchtlichamen dienen voor de herberging van sporen, maar ze 
dienen ook als voedselbron voor bijvoorbeeld reëen, eekhoorntje en 
mensen.  
Schimmels lijken vaak op planten maar ze behoren tot een totaal ander 
deel van de natuur. In tegenstelling tot planten kunnen schimmels geen 
eigen voedsel aanmaken. In plaats daarvan nemen ze voedsel op uit 
levende of dode organismen via een netwerk van draden. Schimmels zijn, 
samen met bacteriën, de belangrijkste recyclers in de natuur. Ze breken 
organisch materiaal af, waardoor voedingsstoffen vrijkomen, die weer door planten kunnen worden gebruikt. 
 
Hoe ontstaan paddestoelen? 
 

Zij groeien uit zaadjes, die sporen heten en die door paddestoelen zelf gemaakt worden. Eén zo'n spoor is veel kleiner dan een korrel 
zand. Komt de spore op een vruchtbare  plaats terecht, dan groeit daaruit een dun draadje. Dat draadje neemt voedsel op en gaat 
verder groeien en vertakt. De zwamvlok ontstaat. De draden daarvan gaan dan knoopjes vormen, waaruit de 
"paddestoelen" (vruchtlichamen) groeien. Het tijdstip "knoopjes" is afhankelijk van de soort. De één doet dat in het voorjaar, de 
ander in de winter of zomer. Omdat een paddestoel voor  90% uit water bestaat, groeien de meesten in de herfst ( vooral met veel 
regen). 
 
Wat voor soort paddestoelen zijn er? 
 

Je hebt paddestoelen, die je zo kunt eten, zoals een champignon , oesterzwam, cantharel. 
En je hebt paddestoelen, die je niet kunt eten zoals een vliegenzwam, knolamaniet of een elfenbankje. 
Van de ongeveer 10.000 soorten paddestoelen in ons land, zijn de meeste ongeschikt voor consumptie. Ze hebben een onaangename 
smaak, zijn te klein, te taai of ze zijn ronduit giftig. 
Toch blijven er nog heel veel soorten over (iets minder dan 15%), die goed geschikt zijn voor consumptie. Ondanks de fabels zijn er 
geen trucjes (zilveren munt of lepel) die kunnen aantonen of een paddestoel giftig is, het is dus heel belangrijk dat je de giftige van 
de eetbare kunt onderscheiden. 
 
Wist je dat..... 
 

Ω In wijn en brood ook schimmels (gist) worden gebruikt? 
 

Ω De Romeinen paddestoelen vereerden? 
 

Ω Er paddestoelen bestaan die op andere paddestoelen kunnen groeien (de Kostgangersboleet parasiteert op de Gele 
 aardappelbovist). 
 

Ω Sommige paddestoelen alleen willen groeien op koeienvlaaien? (Anellaria semiovata) 
 

Ω De mysterieuze cirkels waarin de paddestoelen soms groeiden werden gezien als plaatsen waar heksen hun rituelen uitvoeren 
 (de heksenkring, op elke paddenstoel zat naar zeggen een giftige pad!) 
 

Ω De champignon in 1651 in de omgeving van Parijs voor het eerst op grote schaal werd geteeld door het begieten van afval 
 van de meloenenteelt met waswater van rijpe champignons. 

  

Ω In Nederland de meest agressieve paddestoel de Echte Honingzwam is. Deze is in 
 staat om via de wortels bij bomen naar binnen te dringen en 'ziek' te maken. 
 

Ω Het nuttigen van paddo's als 'tripmiddel' een eeuwenoud gebruik is, en een 
 centrale rol speelt in de cultuur van veel landen in midden en Zuid-Amerika. 
 

Ω Het meest geneeskrachtige schimmelproduct Penicilline is gemaakt van de 
 schimmel Penicillium notatum en wordt gebruikt om bacteriële infecties te  
 bestrijden). 
 

Ω Er kabouters wonen onder de vliegenzwammen?  
 

                   Paddestoelen  Bijdrage: Hans 
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MEER OVER VLIEGENZWAMMEN 
 
De Vliegenzwam: waar en wanneer? 
 
De vliegenzwam ( Amanita muscaaria) is de bekende rood-met-witte-stippen paddestoel, die vooral langs de bosranden en in 
parken te vinden is. Deze paddestoel  leeft namelijk samen met de boomwortels en is vooral te vinden bij eiken, dennen, en 
berken.  
 

Let op: giftig! 
 

De vliegenzwam staat bij velen bekend als een giftige paddestoel. Dat is inderdaad waar, hoewel je er niet meteen dood van gaat. 
Misselijkheid enkele uren na het eten, zijn de eerste verschijnselen. Vroeger werden stukjes van de hoed op een schoteltje met 
melk gebruikt om vliegen te vergiftigen. Hieraan dankt de vliegenzwam zijn naam. 
 
Geesten en Kabouters 
 

Toch werden er overal ter wereld vliegenzwammen gegeten. De giftige stoffen zijn namelijk hallucinogeen. Van vele volkeren in 
de oudheid, maar ook recent, is het bekend, dat geestelijke leiders vliegenzwammen aten. Hierdoor raakten ze in trance en onder 
invloed van het gif uit de paddestoel dachten ze in contact met geesten te kunnen komen. Omdat je allerlei vreemde dingen ziet in 
de roes van de vliegenzwam zijn waarschijnlijk ook kabouters, elfen en dwergen een rol gaan spelen in de mythevorming rondom 
de vliegenzwam. 
 
Zo groeit een vliegenzwam 
 

In het najaar lijkt het bos of park soms ineens vol te staan met paddestoelen. Die komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. 
Paddestoelen groeien normaal gesproken als een massa van witte schimmeldraden ( de zwamvlok) onder de grond. Als het kouder 
en vochtiger wordt, vormen ze paddestoelen, waarin sporen zitten waarmee de schimmel zich voortplant. 

De paddestoel begint als duivelsei. Het duivelsei is ontstaan in de zwamvlok die onder de grond zit. Rondom het duivelsei zit een 
vlies (met een mooi woord: velum universale). Door het groeien van de paddestoel barst het duivelsei open. De resten van het vlies 
zijn later de witte stippen op de hoed van de vliegenzwam en aan de onderzijde: de beurs.  
Als de paddestoel verder is gegroeid, breekt het tweede vlies (velum partiale) waardoor de hoed als een paraplu openklapt. Aan de 
onderzijde van de hoed zitten de plaatjes, ook wel lamellen genoemd. De vliegenzwam is een plaatjeszwam. De vliegenzwam ziet 
er in al deze ontwikkelings fasen steeds anders uit. 
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Bijdrage: Hans Toedoe  

  De hagen zijn nu al een tijdje gestopt met groeien. 
  Wil je een hele winter kunnen genieten van een vrij strakke 
  haag, dan is het nu de moment om deze een goede snoeibeurt te geven. 

 Snoeivormen van buxus, liguster, taxus, klimop,... kunnen geschoren worden. De afgeschoren 
 buxustakjes kunt U gebruiken om zelf stek van te nemen. 
 Zorg er bij het snoeien  van hagen steeds voor dat de onderkant breder is dan de bovenkant. Door 
 deze tapse haagvorm kan het zonlicht tot onderaan in de voet van de haag. 

Siertuin - plantenborders: 

 September is een goede maand om vaste planten in de tuin aan te planten. De grond is nu nog voldoende opgewarmd   
        waardoor de wortels er nog goed zullen in verankeren vooraleer de winter zich laat voelen. In september kun je de   
        vaste planten ook nog uitgraven om ze te scheuren en de jongste buitenste delen mogen dan terug de grond in 

 Groenblijvende heesters (struiken), coniferen (sparren) mogen in september verplant worden. 
        Heb je grote struiken of coniferen in de tuin die je pas volgend voorjaar kan verplanten dan doe 
        je er goed aan van deze nu al eens rondom met de spade af te steken. Op deze manier zal de 
        plant de komende maanden vele nieuwe haarworteltjes aanmaken waardoor ze zich 
       makkelijker zal laten verplanten het komende seizoen. 

 Denk er tijdig aan om zaden te oogsten voor volgend jaar. Bewaar de zaden donker en droog. 

 De winterbloeiende planten verschijnen in de tuincentra en kunnen in de 
        komende maanden de tuin wat opfleuren. Naast bloemen zoals viooltjes of 
        winterheide (Erica's) kunnen ook sierkolen,  bessendragende struiken of 
        heesters met mooie taken voor kleur zorgen in de wintertuin. 

Gazon:  

 Het gras groeit nog steeds en wordt regelmatig afgemaaid. 

 Gras zaaien in september is interessant daar de bodem nog voldoende warm is om op een korte tijd een mooi gazon te doen    
 verschijnen. 

 De graszoden die worden gelegd voor de aanleg van een gazon zullen nu nog snel inwortelen. 

 Lelijke plekken of putten in het gazon kunnen worden verwijderd om daarna terug in te zaaien. 

 Afgevallen bladeren regelmatig van het gazon verwijderen met een hark of door er met de grasmaaier overheen te rijden en ze via  
  de opvangbak te verzamelen. 

 Verwijder het overtollige mos met een verticuteermachine.  

Bloembollen en -knollen:  

 Het is vanaf nu het moment om voorjaarsbloeiende bloembollen zoals tulpen, narcissen, krokussen,... aan te planten. 

 Voor de plantdiepte gebruikt men vaak als stelregel 3 maal zo diep als de hoogte van de bol in kwestie oftewel 
  2 maal de hoogte boven de bol houden. In een kleigrond kan je beter wat hoger planten: 2 x zo diep. Zorg ervoor 
  dat de bolvoet goed in contact komt met de bodem zodat deze voor de winter nog nieuwe wortels kan vormen. 

 Voor het bekomen van een natuurlijke plantwijze strooi je de bollen over het plantperceel uit met de losse hand 
  en plant ze dan uit daar waar ze neergekomen zijn. 

 Zomerbloeiers zoals de dahlia en de begonia zullen langer doorbloeien als de uitgebloeide bloemen regelmatig verwijderd worden. 

Moestuin:  

 In de moestuin zijn er veel oogstbare vruchten zoals courgettes en tomaten. In de serre oogsten we onze 
 tomaten, pepers, paprika’s, komkommers… 
 Vanaf half september zullen de tomaten die buiten staan niet zo goed meer rijpen. Door de bladeren die voor 
 de vruchten hangen weg te knippen kan de zon meehelpen om het rijpingsproces te versnellen. Eenmaal de 
 bodem goed vochtig is mag spinazie, kervel, peterselie,… gezaaid worden..  

 Begin september is het nog mogelijk om sla in de vollegrond uit te planten. Deze kan dan nog geoogst worden voor begin 
 november. Let wel op dat de aangekochte slarassen geschikt zijn om buiten te telen.  
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 Indien je nog voor de winter spinazie wenst te oogsten dan kun je deze nog zaaien tot half september. 

 Kervel kan nog worden gezaaid tot half september 
 De boontjes kunnen worden geoogst. Pluk de peulen met twee handen zodat de plant niet stuk 
 getrokken kan worden. 

Wanneer U nu nog veldsla zaait dan kunnen de grootste planten voor de winter nog worden geoogst.  
De andere winterharde veldslaplanten kunnen dan gerust blijven staan tot in het voorjaar.  
Rabarber mag nu geplant of verplant worden. Plant ze uit met een onderlinge afstand van ruim 1 meter. 
Op de vrij gekomen percelen kunnen er groenbemesters worden gezaaid. 
Lege percelen kun je vanaf eind september ook van een laag stalmest voorzien.  
Zaai om de tien dagen een schaaltje tuinkers. Na enkele weken kun je de eerste stengeltjes al afsnijden en gebruiken op 
allerlei gerechten.  

Fruittuin:  

 Bij droog weer kunt U appels en peren plukken. Oogst ze 
 voorzichtig zodat ze zich niet kwetsen en langer kunnen bewaren. 
 Nat geoogste appels zijn vatbaarder voor rotting. 

 Verwijder regelmatig het afgevallen fruit zodat het geen ziektes kan 
 overdragen. Overrijpe peren en appels zijn trouwens ook een 
 aantrekkingsbron voor wespen. 

 Hou de grond onder de fruitbomen vrij van alle onkruid,...  Zoniet 
 zullen deze het voedsel verbruiken dat voor de vruchtbomen 
 bestemd is. 

 Naast appels en peren worden deze maand ook volop pruimen, 
 vijgen, bramen,... geoogst. 

 Aangezien bij aardbeien de vruchtzetting voor volgend jaar zich in 
 het najaar ontwikkeld is het aangewezen om nog wat compost 
 toe te dienen. 

 Na de laatste oogst van de frambozen kun je de stengels die vruchten hebben gedragen tot aan de grond afsnijden. Volgend 
 jaar verschijnen de frambozen dan aan de nieuw gevormde grondscheuten. 

 Om de druiven sneller te laten rijpen en smakelijker te laten worden kunnen de bladeren rond de druiventrossen worden 
 verwijderd. Controleer de trossen regelmatig op zieke bessen zodat deze tijdig verwijderd kunnen worden. 
 Door kleefbanden of boomlijmbanden rond de stammen van jouw fruitbomen te planten voorkom je dat de vleugelloze wijfjes 
 van de wintermot langs de stammen omhoog kruipen. Op die manier kan ze daar geen eitjes afzetten waar in het voorjaar 
 rupsen uit komen die de bladeren ernstig aanvreten. 
 

Kuipplanten, perkgoed, eenjarige en tweejarige planten: 

 Zolang de planten in de bloembakken nog volop bloeien moeten ze bijna dagelijks van water worden voorzien. Planten die 
 bloeien hebben eveneens een wekelijkse portie voedsel nodig. 

 Uitgebloeide bloemen steeds verwijderen om de bloei langer te laten doorgaan. 

 Neem stekjes van de niet winterharde kuipplanten. De gemakkelijkste stekken 
zijn de kopstekken. Snij de bovenste 10 cm van  een takje af en verwijder de 
onderste 7 cm van alle blad. Eventuele bloem(knoppen) worden eveneens 
verwijderd. Deze zouden anders weglopen met de energie weg die nodig is voor de 
wortelvorming. Vul een piepschuim bak of een bloempot met stekgrond of met een 
mengsel van potgrond met scherp zand. Steek de stekjes tot aan hun onderste 
bladeren in de grond en geef water. Plaats boven de bak of pot een doorzichtige 
plastiek zak zodat je een soort van mini-serretje hebt. Hierdoor blijft het 
vochtgehalte onder de plastiek vrij hoog + is het er warmer. Afhankelijk van de soort 
zullen de stekjes zullen na enkele  weken nieuwe wortels hebben gevormd. 

Vijver: 

 Leg je in september een vijver aan, dan kun je deze alvast goed opstarten zonder dat er zich snel algen zullen vormen. Voor de 
 algengroei zijn de dagen stilaan te kort en te koud geworden. Voorzie na de aanleg de vijver van voldoende zuurstofplanten. 

 Het voeren van de vissen mag je stilaan gaan afbouwen. Geef ze niet meer te eten dan ze in vijf minuten kunnen opeten. 

 Hang tijdig een net boven de vijver om afvallende bladeren te beletten op het wateroppervlak te landen. Zonder net dien je om 
 de paar dagen de drijvende bladeren van het wateroppervlak te scheppen vooraleer ze naar de bodem zakken waar ze verder 
 zouden gaan rotten. 

Vervolg Toedoe 
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Vervolg Toedoe    Oktober 
 
Vaste planten: 
 

 Knip de bloemstelen pas na de winter af. Dood blad van sommige soorten kunt u verwijderen. Er zijn ook vaste  planten die 
niet goed winterhard zijn. U kunt ze afdekken, maar u kunt ze ook in potten laten overwinteren in een koude kas of schuurtje, 
wel vorstvrij dus. 

 
Border: 
 

 De border zal nog onderhoud vergen. Er bloeit nog najaarsmateriaal zoals herfstaster.  
 Knip ook niet alles tot op de grond kaal. In de winter zijn berijpte of besneeuwde oude bloemstelen zeer fraai. Ook voorkomt 
 u inrotten van de planten. 

 
Gazon:  
 

 In oktober gaat u het gazon waarschijnlijk 
voor de laatste maal dit jaar maaien.  

 Van belang is dat u niet te kort maait, stel  de 
 machine af op 4 tot 5 cm. U mag geen 
 maaisel op het gazon laten liggen, het 
 motto is alles netjes opruimen. Knip ook de 
 gazonranden nog een keer. Oktober kan 
 soms een natte maand zijn en dan is het niet 
 verstandig op het gazon te lopen. Houdt ook 
 eventuele mollen in de gaten, die kunnen het 
 mooie gazon totaal ruineren. 
 
Algemeen: 
 

 Laat afgevallen blad onder heesters en op plaatsen waar het geen kwaad kan rustig liggen. Het is goed voor het bodemleven en 
brengt nieuw voedsel in de grond. Het is ook bevorderlijk voor de wormen in de grond.   

 Overdreven schoonmaakwoede is schadelijk voor de grond. (Ziek blad moet u natuurlijk wel verwijderen.)  
 Nestkastjes maakt u schoon door verwijdering van oude nesten en veeg de kastjes uit. Bakken, potten en kuipen kunt u 
 beplanten  met een winterbloeiend assortiment planten zoals: Skimmia, Hedera, Erica, Viburnum. 
 
Onderhoud: 
 

 Verwijder alle bladeren op paadjes en opstapjes, want ze worden als het nat wordt erg glad. Maak dakgoten schoon als ze 
verstopt dreigen te raken. Haal ook nat blad uit de rotstuin en van het gazon, zodat de planten gezond blijven. Maak 
bladaarde : stop het vochtige blad in een vuilniszak, maak er een paar gaten in en zet hem weg. Op die manier heb je volgend 
jaar een hele boel bladaarde om als bodemverbeteraar te gebruiken. 

 
Tuinmeubelen onderhoud: 
 

● Tuinmeubelen van hardhout of gietijzer kunnen buiten blijven. Voor je het hout behandelt met teakolie ,moet het goed droog 
 zijn. Vurenhouten banken en plastic terrasmeubilair kunnen het best worden afgedekt of onder een afdak worden gezet. 
 
Hout beschermen: 
 

● Repareer en bescherm houten bouwsels in de tuin zoals omheiningen en lattenschermen voordat de winterwind ze 
 beschadigt. Denk eraan dat het hout in aanraking komt met de grond en dus onderhevig is aan rotting. Je kan nu ook 
 schilderen en beitsen (bij droog weer ) of stel dit uit tot in het volgende voorjaar als de nattigheid het niet toelaat. 

 
Stekken nemen: 
 

 Houtige stekken van bladverliezende heesters zijn makkelijk te kweken, omdat 
 ze weinig verzorging nodig hebben.  
 Kies jonge takken ter dikte van een potlood en ca. 15 cm lang.  
 Maak op een  beschutte plaats in de tuin een geultje met de spade en zet de 
 stekken daar in.  
 
 De zomergasten zijn weg, maar ook in de winter blijven er heel wat vogels in de 
 tuin. Een besdragende heester is heerlijk voor onze wintergasten. Merels en lijsters 
 zijn dol op bessen, vooral op die van de Berberis, Catoneaster, vuurdoorn en hulst. 
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Aflevering: De Tuinen van Appeltern 
                   Nederlands grootste en mooiste tuinideeënpark. 
 
Het park is ongeveer 15 hectare groot en heeft meer dan 200 verschillende 
modeltuinen. De meeste tuinen zijn door de medewerkers van Appeltern zelf 
bedacht, maar er zijn ook veel tuinen van bekende tuinarchitecten en/of 
landschapsarchitecten. Elke tuin is weer anders. Anders qua vorm, anders qua 
oppervlakte en anders qua inrichting. Met een wandeling door alle tuinen krijgt 
de bezoeker een levend beeld van de vele mogelijkheden.  
 
Appeltern is bijna 25 jaar geleden begonnen met de eerste modeltuinen en “feitelijk zijn we daar nooit mee 
opgehouden”, aldus “Appeltern”. Elke dag wordt er ergens in het park wel weer gewerkt aan een nieuwe tuin 
of de renovatie van een bestaande tuin. Trots is Appeltern op de modeltuinen van ontwerpers. Door het 
constante proces van verandering oogt het park ook voor regelmatige bezoekers steeds weer nieuw. Steeds 
worden weer nieuwe producten toegepast en andere planten gebruikt. 
Gesprek met hovenier. Op zaterdag en zondag vindt u van april tot en met oktober in het Tuinadviescentrum 
één van de Exclusief Geselecteerde Hoveniers van Appeltern. Hij kan in een vrijblijvend gesprek uw vragen 
beantwoorden met betrekking tot het aanleggen en ontwerpen van een tuin. Hoe maak ik mijn tuin 
onderhoudsvriendelijk? Hoe maak ik mijn tuin kindvriendelijk? Hoe maak ik een smalle tuin breder? Kortom: 
hoe krijg ik een tuin die bij mij past? Loop in het weekend dus gerust eens langs het Tuinadviescentrum. Hier 
vindt u meer informatie over de Exclusief Geselecteerde Hoveniers, afbeeldingen van tuinontwerpen en 
antwoord op vragen over budget, procesgang en dergelijke. Dus ook op alle andere dagen van de week is het 
Tuinadviescentrum meer dan de moeite waard om langs te gaan.  Heeft u een leuk idee voor uw tuin, maar 
weet u niet hoe u dit in een tuinontwerp kunt verwerken? Maak dan een afspraak bij de schetsservice van 
Appeltern. 
 
 
Herfst- & Kunstfair 2010 (Za. 11 en Zo. 12 september) 
Een heerlijk weekend met in de tuinen diverse stands met oogst- en herfstproducten zoals chutney, fruit, 
brocante, mosterddelicatessen en zeepjes. Daarbij zullen tientallen kunstenaars aanwezig zijn die hun 
kunstobjecten exposeren in een bijzondere tuinomgeving. 
 
Workshop: Najaarsdecoreren 
Data: 9 oktober en 13 november, €46,50 per persoon inclusief entree, materialen, parkeermunt, koffie met 
appelgebak en een consumptie. 
 
Het najaar is bij uitstek geschikt om leuke decoraties te maken omdat juist dan heel veel kleurrijke en 
natuurlijke materialen uit eigen tuin voorradig zijn. De houdbaarheid in dit jaargetijde is ook veel langer dan 
bijvoorbeeld in het voorjaar of de zomer. Tijdens deze cursus wordt een decoratie gemaakt die zowel voor 
binnen als buiten geschikt is. 
 
Cursus tuinontwerpen (Za. 16 oktober) 
Halloween (Vrij. 29 en Za. 30 oktober) 

TUINEN EN PARKEN IN NEDERLAND    



14 Algemeen Doeblad sept./okt.  2010 

 

Zaterdag 4 september, 13.00-16.30 uur 
Muziek op en rond de brandgrens 
Op 14 mei 1940 verloor Rotterdam in luttele uren haar hart. Na 1945 
werd de stad in een 
razend tempo weer opgebouwd en verrees een nieuw, modern 
stadshart. Sporen van het bombardement zijn tot op de dag van 
vandaag nog zichtbaar. In samenwerking met Bureau Binnenstad van 
de Gemeente Rotterdam organiseert het Rotterdam Philharmonic 
Gergiev Festival op zaterdagmiddag 4 september 2010 gratis 
concerten op markante plekken langs de brandgrens. Diverse locaties 
in de binnenstad m.m.v. leden van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, DoelenKwartet, Domestica Rotterdam, Dante Boon, Jetje en 
haar Dansorkest, het Jong Trombone Collectief en Focus 

Slagwerkgroep i.s.m. Bureau Binnenstad / Gemeente Rotterdam. 
 
De markering van de brandgrens bestaat uit een icoon waarin het silhouet van de brandende stad en het 
beeld de verwoeste stad van Zadkine zijn verwerkt. 
 
Verdere gratis  optredens/activiteiten  i.h.k.v. het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival 
Dinsdag 7 september, Arminius 13.00 – 13.30 uur 
Lunchconcert Dynamic Quartet, Bach, Coltrane, Samuels en Mackey, toegang gratis 
 
Dinsdag 7 september, Stadspodium Grote kerkplein, 19.15 – 19.45 uur 
Carilonconcert Boudewijn Zwart (rijdend) carillon, MajEUR 
harmonie, Torenmuzieken van Franken, toegang gratis 
 
Woensdag 8 september, Museum Boijmans Van Beuningen, 14.00 – 15.15 uur 
Rondleiding. Aanmelden via www.boijmans.nl noodzakelijk, toegang gratis 
 
Woensdag 8 september, Auditorium Museum Boijmans Van Beuningen, 15.45 – 16.15 uur 
Museumconcert Dynamic Trio. Trio’s van Richter en Van Gilse, toegang gratis 
 
Donderdag  9 september, Burgerzaal, 12.45 – 13.15 uur 
Lunchconcert Geert Bierling en Bert Mooiman. Aanmelden via burgerzaal@gergievfestival.nl 
Is noodzakelijk. I.s.m. Stichting Stadsmuziek Rotterdam en het Gemeentearchief Rotterdam, toegang 
gratis 
 
4 t/m 10 september 2010 Films 
Films vormen ook dit jaar weer een belangrijk onderdeel van het Rotterdam Philharmonic Gergiev 
Festival. In de Centrale Bibliotheek worden, in samenwerking met het Gemeentearchief Rotterdam, films 
over Rotterdam vertoond, films over de vooroorlogse stad, over de stad tijdens de oorlog, over de 
wederopbouw en het Rotterdam van nu. In de Burgerzaal wordt een zwijgende film over de Maasstad op 
harmonium en piano begeleid. Kaarten voor deze films zijn een uur voor aanvang, ter plaatse, te koop. 
Kosten € 4,-- per film 
Voor het programma zie http://www.gergievfestival.nl/programma 
 

Uittips Rotterdam september en oktober  2010 
Bijdrage:  
Wil 
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Donderdag 9 september vanaf 20.45 Schouwburgplein 
Het International Film Festival Rotterdam zet een groot filmscherm op het Schouwburgplein in Rotterdam 
voor een gratis toegankelijke openlucht-filmvoorstelling. Het IFFR vertoont de film Tilva Ros uit Servië, 
een speelfilm over vriendschap en rivaliteit onder een groep skaters. De film werd onlangs in Sarajevo 
bekroond als beste film. 
 
Vrijdag 10 t/m zondag 12 september 2010 Kunstenfestival Wereld van Witte de With. 
De straat is een weekend lang het podium van jonge beeldend kunstenaars, (mode-) ontwerpers, architecten 
en performers. De locatie is de Rotterdamse kunst-as; het gebied rondom de Witte de Witstraat en het 
Museumpark. 
 
Zaterdag 11 september Open monumentendag Rotterdam 
De smaak van de 19e eeuw,  programma  zie www.openmonumentendagrotterdam.nl 
Tijdens de Open Monumentendag 2010 kunt u verschillende monumenten in het Scheepvaartkwartier 
onder leiding van een deskundige gids bezoeken. U wandelt in kleine groepjes langs woonhuizen en door 
tuinen en andere verborgen schatten die normaal gesproken niet voor het publiek toegankelijk zijn. U kunt 
een huisconcert en lezing over de Muizenpolder bijwonen,wandelen door de tuin SchoonOord en nog veel 
meer. Uiteraard is het ook mogelijk op eigen gelegenheid één van de vele restaurants in de omgeving aan 
te doen. 

 
Zondag 26 september 2010 tussen 10.00 en 17.00 uur snuffelen bij de 2e 
handsboekenmarkt. 
Hier vindt u 70 kramen waar antiquaren en boekhandelaren uit het hele land een 
unieke collectie boeken en oude prenten  aanbieden. 
Plaats Evenemententerrein Binnenrotte, marktplein voor de Centrale 
Bibliotheek. Toegang gratis 
 
 

 
Op vrijdagmiddag 1 oktober 2010 trekt de Taptoe door het centrum van Rotterdam met een grote 
straatparade. Naast alle orkesten en groepen die met de Nationale Taptoe deelnemen, loopt er ook een 
aantal burgerkorpsen mee. 
 
29 en 30 oktober 2010 Poppen- en berenbeurs, Ahoy, 10.00 tot 17.00 uur 
De grootste beurs in de wereld op dit gebied. Honderden deelnemers, met handgemaakte poppen en 
teddyberen, fabrieksmatige poppen en beren, grote collectie antieke poppen, poppen- en berendokter en 
materiaalstands. Entree € 10,-- 
Alle dagen: In de ocean bar op De Rotterdam 
Op deze plek herleven de tijden van de cruises. Op zoek naar ontspanning? Even genieten van een 
heerlijke cocktail, een goed glas wijn of een goede cognac? De Ocean Bar is dé bar aan boord van De 
Rotterdam. De originele inrichting is behouden; de bar heeft de vorm van een golf en het plafond is bedekt 
met reusachtige vissenschubben. Ook de vleugel van 50 jaar geleden staat er nog steeds. Naast drankjes 
serveert men  ook hapjes van de kleine kaart. De Ocean Bar is vrij toegankelijk en heeft een spetterende 
uitzicht! 
Openingstijden van de Ocean Bar zijn: Maandag t/m donderdag: van 15.30 uur - 01.00 uur 
Vrijdag t/m zondag: van 10.00 uur - 01.00 uur (ook op feestdagen). 

Vervolg  uittips 
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Van alles en nog wat……………. 

Lijst data werkbeurten 

Groep 1   tuin 2 t/m 28 werkmeester Cecil 
 Datum 11/9  
Groep 2   tuin 29 t/m 55 werkmeester Henk Jelle  
 Datum ,18/9  
 Groep 3   tuin 56 t/m 83 werkmeester Marijke 
 Datum ,2/10  
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Bestuursmedeling: 
Mw. C. Becker van tuin 20b 
heeft fietsontheffing. 

 
Beste tuinvrienden, 

  
Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en 
in het revalidatiecentrum Rijndam heb ik 
van heel veel van jullie veel reacties 
ontvangen. Dat heeft mij erg goed gedaan.  
Nu ik thuis ben, 2 maal per week 
revalidatie, kan ik ook weer eens op de 
tuin komen. Hoewel van werken niets 
komt is buiten zijn wel erg fijn. Ook heb 
ik vele na een paar maanden weer 
gesproken, wat mij erg goed doet. 
Nogmaals mijn dank voor jullie 
medeleven en belangstelling. Ik hoop 
jullie weer snel te zien. 
  

Hartelijke groeten van  
Bram Sommeijer     

Deze “komkommers” zijn niet helemaal 
zoals ze zijn moeten. Opgekweekt uit 
zaden die minikomkommers zouden 
moeten opleveren. Ze zijn inderdaad 
mini maar de vorm is wel eigenaardig. 
Ook zijn ze keihard en dus niet te eten. 
Iemand een idee wat er fout gegaan kan 
zijn? 
Ze zijn gezaaid in een aardezak  in een 
plastic kasje. 
                                             Ans 
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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 

In september korten de dagen 
1 uur en 54 minuten  

 1 September zon op: 6.51 uur,  
 1 September zon onder: 20.27 uur.  
 30 September zon op: 7.38 uur,  
 30 September zon onder: 19.20 uur. 
 
  1 September maan op: 23.10 uur,  
  1 September maan onder: 15.36 uur. 
  30 September maan op: 23.03 uur, 
  30 September maan onder: 15.21 uur. 
 
   8 September:    Nieuwe maan 
   23 September:  Volle maan en   
   23 September:  Begin van de Herfst 
  

In oktober korten de dagen 
1 uur en 56  minuten  

  1 Oktober zon op: 7.40 uur,   
  1 Oktober zon onder: 19.17 uur. 
  31 Oktober zon op: 7.32 uur, 
  31 Oktober zon onder: 17.13 uur. 
 
  1 Oktober maan op: 00.00 uur,   
  1 Oktober maan onder: 16.03 uur. 
  31 Oktober maan op: 00.45 uur, 
  31 Oktober maan onder: 14.27 uur. 
 
  7 Oktober:   Nieuwe maan 
  23 Oktober: Volle maan 
  31 Oktober:  Einde van de zomertijd 

Weerspreuken september 
Komen de pluimen aan het riet, bedenk het is nazomer en 
geniet! 
Mooi weer op 8 september (Maria’s geboorte), dit weer 
gaat nog vier of acht weken zo voort. 
 
Donder in september, sneeuw in maart. 

Weerspreuken oktober 
 
Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen, maar ook jicht 
en andere plagen. 
 
Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn. 
 
Het laatste weer van oktober, reikt november de hand. 
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Plant in beeld: Abrikozen! Bijdrage van 
Bert 

Voor de laatste uitgave van het Doeblad van 2010 is mij wederom gevraagd 
een stukje te schrijven over een tuinplant. Omdat het makkelijker is  om over 
iets te schrijven wat in je eigen tuin staat, schrijf ik deze keer over de 
Abrikozenboom. Trouwens,  is de grote Malva plant in onze tuin opgevallen 
waarover in het vorige blad een artikel stond ? 
Twee en een half jaar geleden is er door ons een Abrikozenboompje gekocht 
van tegoed bonnen welke wij nog in ons bezit hadden. De keuze was hierop 
gevallen omdat wij jarenlang hebben genoten van eigen gemaakte 
abrikozenjam uit de tuin van Italiaanse vrienden. Helaas is daar een einde aan 
gekomen door verhuizing van deze vrienden.  Wel hadden wij twijfels of een 
dergelijke boom überhaupt wel zou floreren in ons klimaat welke tenslotte 
een stukje kouder is als in noord Italië en zo ja of de kwantiteit en kwaliteit van die abrikozen voldoende 
zou zijn om daar jam van te maken. Ondanks de twijfel toch een boompje bij Intratuin (met garantie) 
aangeschaft. Het boompje was ca. 150 cm hoog. Na het maken van een flinke kuil (aan de achterkant van 

onze tuin) hebben wij deze gevuld met goede grond en wat voeding. Toen 
wij de zomer twee jaar geleden terug kwamen van vakantie hadden wij 
als verrassing van de ouders van Joke een opgeknapte achtertuin 
gekregen, welke was voorzien van een prachtige grasmat. Rond het 
boompje hebben wij toen een cirkel gras weg gehaald om de grond niet te 
veel te verstikken voor het boompje. We waren het over een ding eens, al 
zou het boompje geen noemenswaardige vrucht dragen, waren we toch al 
tevreden over  de compositie van het geheel. Vorig jaar werden we vroeg 
in het jaar verrast doordat het al flink gegroeide boompje twee abrikoosjes 
aan zijn takken had hangen. Helaas, na de eerste flinke wind dat jaar 

lagen de abrikoosjes al op de grond.  Het leuk uitziende boompje toch weer gewoon voorzien van enkele 
keren speciale bemesting. Het boompje groeide gestaag om  eind vorig jaar toch al een kleine twee en een 
halve meter  hoog te zijn. 
Toen wij begin dit jaar weer op de tuin kwamen had de boom al bloemen en was reeds haast uitgebloeid.  
Zo vroeg zijn er haast nog geen insecten om de bloemen te bestuiven was mijn reactie. De bloesem van 
deze boom is dan wel zelfbestuivend, maar heeft daar natuurlijk wel insecten voor nodig of hulp door 
bijvoorbeeld de mens met een penseeltje. Daar waren we in ieder geval te laat voor was de gedachte. 
Dubbel verrast waren we daardoor toen we op een gegeven moment een aantal vruchtjes ontdekten. Hoe 
meer we keken, hoe meer vruchtjes we ontdekten. We waren heel benieuwd hoe dit zou verlopen. De 
abrikoosjes werden niet erg groot en we hadden zo onze twijfels over de eetbaarheid hiervan, ze kleurden 
ook niet erg. In de eerste week van juli gingen wij op vakantie voor vier weken naar (u raad het al) Italië. 
Toen wij weggingen was het hier behoorlijk warm en het was daar niet anders. Wij hebben vier weken 
prachtig mooi weer gehad terwijl het hier die tijd redelijk wisselvallig is geweest zo hebben wij begrepen. 
Onze verbazing was daarom ook enorm toen wij bij onze terugkomst in de boom mooi gekleurde 
abrikoosjes zagen hangen, maar meer nog op de grond rondom de boom. We waren precies op tijd terug 
om te ‘oogsten’. De abrikoosjes mochten dan klein zijn, maar prima van smaak  en 
bij elkaar hadden we meer als twee en een halve kilo.  Van 1,5 kilo abrikozen 
(gewicht zonder pit) hebben we heerlijke jam gekookt met behulp van Fruttapec uit 
Italië . Door het gebruik van een zakje Fruttapec kun je met slechts 500 gram 
gewone suiker op 1 kilo vruchten halva jam maken (zeg maar light). Onze 1,5 kilo 
was goed voor zes potjes jam. De rest van de abrikozen was voor ‘normale’ 
consumptie. Een aantal is meegenomen voor in het fruithapje op het werk. Een 
collega welke opgegroeid is in Frankrijk complimenteerde mij met het zo goed 
slagen van deze oogst.   
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Hij vroeg mij wat ik had gedaan met de pitten van de abrikozen welke voor de 
jam waren gebruikt. Ja, weggegooid  natuurlijk, reageerde ik. Dat is zonde man, 
reageerde hij, want in de pitten zit een noot en wel een amandel noot. Ik dacht 
dat hij mij in de maling nam en zei dit ook. Daarop tikte hij een pit kapot en 
toonde mij de amandel.  Hier proef maar zij hij, het is echt geen geintje. 
Inderdaad was de noot eetbaar en zeker niet vies. Mijn collega vertelde mij dat 
hij vroeger in Frankrijk deze pitten wel in hoeveelheid kraakte en de noten 
daarna voorzag van wat zout en deze op een bakplaat de oven inschoof waarna 

zij als een soort borrelnootjes met een glas wijn erbij smakelijk werden verorberd. 
Zoeken op het internet geeft inderdaad als resultaat dat in de pitten van abrikozen een op een amandel 
gelijkende noot zit welke veelvuldig wordt gebruikt voor vermenging met de echte amandelpit voor diverse 
producten. De amandel behoort plantkundig tot de rozenfamilie die in drie subfamilies is verdeeld waarvan 
de leden onderling nauw verwant zijn. De amandel is een steenvrucht en lid van de pruim subfamilie samen 
met de pruim, abrikoos, kers, perzik en nectarine. In amandelen zit veel vitamine E. De amandel staat vanuit 
oudsher symbool voor vruchtbaarheid. Ook tegenwoordig krijgen huwelijksgasten soms nog gesuikerde 
amandelen, in kant verpakt, als vruchtbaarheidssymbool, voor geluk, romance, goede gezondheid en succes. 
Ik weet niet of wij volgend jaar weer kunnen rekenen op zo’n mooie oogst. Het zal afhangen van de winter, 
van het weer volgend jaar en, niet te vergeten, of ik hem niet verkeerd heb 
gesnoeid want de abrikozen groeien uitsluitend aan nieuwe jonge takken. Een ding 
weten we in ieder geval zeker, als we volgend jaar weer zo door deze boom 
worden verwend zullen we genieten van een dubbele oogst, abrikozen EN lekkere 
noten. 

Dit is de laatste keer dat ik een stukje voor het Doeblad schrijf over mijn experiment om uit zaad palmen op 
te kweken. Het wordt wat moeilijk om iedere keer een entertainend artikel te schrijven over planten die 
gewoon braaf en rustig doorgroeien. Ik zal nog de laatste cijfers noemen. Van de 9 zaden die ik heb geplant 
heb ik nu 3 palmpjes over: één scharminkeltje en twee die er gezond uit zien. Het hoogste blad is nu 35 cm 
lang. Het scharminkeltje heeft geleden onder het door mij tijdens de winter vergeten om hem water te geven, 
terwijl zijn broeders/zusters nog waarschijnlijk op een kleine voorraad rond de wortels konden teren.  
Opvallend is dat de bladen van de palmen eerst diep in de kern van de palm begonnen en dat de laatste 
bladeren nu op een steeltje staan, waardoor het er meer als een boompje uit gaat zien. Het gaat nog lang 
duren voordat ik het ga wagen om de mini-bomen in de tuin te zetten. Voorlopig mogen ze nog bij ons in 
huis staan. Het in een vorig artikel genoemde tweede experiment bij het opkweken van Ginkgo Biloba 
bomen ligt stil. De zaden liggen klaar om geplant te worden, maar het is er nog niet van gekomen om er 
werkelijk mee aan de slag te gaan. 
Ik heb onlangs bij de Plantenhal in Ridderkerk een winterharde palm (soort: Trachycarpus Fortunei) gekocht 
van zo’n 45 cm hoog en dat voor de prijs van slechts € 2,95. De waaiervormige bladeren kunnen een meter 
in doorsnee worden. De eerste drie jaar schijnt de palm amper te groeien, dus onze tuinburen hoeven 
voorlopig niet bang te zijn dat ze in de schaduw van een palm komen te verblijven. Maar of ik nou spijt heb 
om het zelf te proberen palmen te kweken terwijl ze zo goedkoop te verkrijgen zijn? Nee, voor mij is het zelf 
opkweken uit zaad, het experimenteren toch wel een groot plezier. En er komt weer een nieuwe uitdaging 
aan. Toen ik pas de opdracht bij een tuinbeurt kreeg om de mooi bloeiende takken van de Hibiscus achter de 
kantine van het Toepad te verwijderen, zag ik dat deze plant ook zaadbollen had. In een plastic bekertje (ik 
had niets anders tot mijn beschikking) heb ik een aantal zaden meegenomen naar huis. Hmm, misschien kan 
ik daar nog een artikel aan besteden….. 
Rob, Tuin 55 

Palmexperiment, laatste deel  

Vervolg van blz. 18 
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Groene uitjes  september en oktober 
  2010  

Bijdrage van Wil 

T/m 12 september 2010 Natuurhistorisch Museum 
Rotterdam 
10.00 -17.00 uur; tentoonstelling De Grote Kanarie, natuur & 
cultuur van een volksvogel. 
De kanarie is misschien wel de populairste vogel. Al sinds de 
Middeleeuwen omringt de mens zich met deze zangvogel, en in 
de loop van de tijd veranderde hij van elitepiet tot volksvogel. 
Talloos zijn de huiskamers waar de kanarie met zijn zang voor 
gezelligheid zorgt, en ook het kanariekweken kent nog steeds 
grote aantallen gepassioneerde liefhebbers. Maar waar komt 
deze vogel eigenlijk vandaan, hoe veranderden kwekers zijn 
oorspronkelijk olijfgroene verenkleed in het ‘kanariegeel’ van 

nu, en waarin schuilt het geheim van zijn ongelofelijke zangkwaliteiten?. Entree € 4,-- 
 
Zondag 12 september Historie Eiland van Brienenoord en omgeving 
Plaats: Brug over het Zuiderdiepje aan het eind van het Hoendiep, Zijstraat Stadionweg, Rotterdam 
Tijd: 11:00 - 13:00 uur . Inlichtingen: 010 - 272 22 22 (aanmelden gewenst) 
Kosten: Gratis. Organisatie: Zuid - Hollands Landschap 
 
Vrijdag en zaterdag 17 en 18 september Rotterdamse Oogst Festival.  
Plaats: Heemraadsplein, Rotterdam 
Het Heemraadsplein wordt dit jaar voor de tweede keer omgetoverd tot een grootstedelijk boerenerf met 
een bonte mix van het beste dat stad en platteland elkaar te bieden hebben. Met op vrijdagavond de 
Rabobank Boeren- en Burenborrel en het tweede Rotterdamse Oogstdiner (in een geheel ander jasje dit 
jaar...). En op zaterdag? Natuurlijk weer de Boeren- en burenmarkt, proeverijen, workshops, kunstenaars, 
vormgevers en (muzikale) optredens door Rotterdams talent. De innerlijke mens komt ruimschoots aan zijn 
trekken op het Schafthof, het eet- en drinkplein waar restaurateurs en cateraars uit de stad hun waar aan de 
man brengen. Gemaakt met producten uit de regio. programma: www.rotterdamseoogst.nl.  Kosten: Geen 
Zondag 26 september IVN Wandeling: Wolvenvallei Kralingse Bos 
Plaats: Parkeerterrein sportvelden en strandbad aan het Lange Pad, Rotterdam 
Tijd: 14:00 uur. Inlichtingen: 010 - 420 17 50. Kosten: Gratis. Organisatie: IVN Rotterdam 
 
Zondag 10 oktober Zeehondenexcusrsie 
Plaats: Milieu Huis Spijkenisse, Anth. van der Nootstraat 6, Spijkenisse. Tijd: 7.00 - 12.30 
Voor de kust van de Zuid-Hollandse eilanden verblijven op de zandbanken veel zeehonden. Om vis te 
vangen komen ze soms dicht onder de kust zwemmen. Tijdens deze busexcursie wordt u meegenomen naar 
plekken waar de diverse soorten zeehonden te zien zijn en goed te observeren zijn. U krijgt uitleg over 
zeezoogdieren voor de Nederlandse kust en zeehonden in het bijzonder.  Vertrek om 7.00 uur vanaf het 
Milieu Huis. Terug rond 12.30 uur. Prijs 10,- p.p., maximum 20 personen. Reserveren nodig: telefonisch 
via 0181 - 60 00 99 of per email: milieuhuis@spijkenisse.nlInlichtingen: 0181 - 60 00 99 of 
milieuhuis@spijkenisse.nl 
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Zaterdag 16 oktober Midden-Delfland Oogst 
Plaats: Natuurcentrum De Boshoek, Bospad 3, Schiedam. Tijd: 11:00 tot 17:00 uur. 

Op deze dag organiseert de “Stichting h’Eerlijk Delfland” een 
streekproductenmarkt. 

 
Bij de marktkraamhouders zijn ambachtelijke producten uit het 
Midden-Delfland gebied te koop zoals: zuivelproducten, 
geitenkaas, bak- en meelproducten, worst, vlees, stoofpotten, 
chutney, jam, mosterd, pompoenen, wijnen en nog veel meer. 
Kortom lekkernijen uit uw directe omgeving.  In ichtingen: 010 – 
470 20 50 of 06 – 30 43 24 35. Kosten: Gratis 
Organisatie: Stichting H'eerlijk Delfland 

 
 
Zondag 24 oktober Er op uit in ’t Groen?.. Doen! Trompenburg Tuinen & Arboretum/ Kralingse 
Bos 
Plaats: Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86, Rotterdam 
Deelnemers hebben gratis toegang tot Trompenburg Tuinen. Hier ziet u duizenden bomen, struiken en 
vaste planten uit de hele wereld (niet toegankelijk voor honden, ook niet aan de lijn). Zie 
www.trompenburg.nl.  Op 10 en 15 km route zijn Kinderboerderij ‘De Kraal’ en ‘Botanische Tuin’, 
prachtig gelegen in het Kralingse Bos. In de tuin treft u meer dan 1200 planten, heesters en bomen aan, 
waarin ook de Nederlandse flora goed is vertegenwoordigd. 
Inlichtingen: 010 - 298 10 10. Kosten: € 1,- | T/m 12 jaar € 0,50. Organisatie: Groenservice Zuid Holland 

Vervolg   groene uitjes 

 
Ingredienten 
175 gram boter  

wat boter voor invetten  

2 citroenen  

5 eetlepels bloem  

5 eiwitten  

90 gram geraspte kokos  

125 gram poedersuiker  

wat poedersuiker voor het bestrooien  

250 gram bramen 

papieren cakevormpjes  

Bereiding 
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius (hetelucht 180 graden Celsius). 
Smelt de boter op een laag vuur. Was en rasp de citroenen. Zeef de bloem. 
Klop de eiwitten in een vetvrije kom stijf.  

Meng de citroenrasp met de kokos, poedersuiker en de bloem. Schenk de 
boter erbij en meng het zorgvuldig tot een beslag. Spatel de eiwitten 
luchtig  door het beslag. Vet de cakevormpjes in. 

Was en droog de bramen door ze op keukenpapier uit te laten lekken. Schep 
de bramen door het beslag en vul de cakevormpjes ermee. 

Bak de cakejes midden in de oven in ca. 15 minuten gaar en goudbruin. Laat 
de cakejes afkoelen op een rooster en bestrooi ze met poedersuiker 

Bramen cakejes 
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Gedicht  

‘In oktober moet de tuin winterklaar gemaakt worden’ 
En mijn leven, wie maakt mijn leven winterklaar? 

  
‘Plant deze maand zoveel mogelijk lelies’ 

Maar wie denkt tussen de lelies aan mijn eenzaamheid? 
  

‘Begin met winterspitten op zware grond’ 
Zwaar is de grond, nog zwaarder mijn schreden. 

  
‘Nieuwgeplante stambomen moeten stevig worden gesteund’ 

En oudgeplante stambomen? Waarop steunen die? 
  

‘Scheur de wortels van de munt’ 
Maar mijn wortels, wie scheurde die? En waarom? 

  
‘Oktober is ook de maand van de bessen’ 

En de maand van de oude snikken, welke is dat? 
  

‘Houd slapende stronken vochtig’ 
Ik fluister en pleng de tranen uit mijn ogen. 

  
‘Rotsplanten moeten tegen winterregen beschut’ 

Maar mijn hart, wie beschut mijn hart? 
  

‘Begraaf éénjarig onkruid’ 
En zestigjarig, wat doen we daarmee? 

  
‘Oktober is de beste maand voor het leggen van zoden’ 

Voor het liggen er onder is het hele jaar goed. 
  

‘Kies open plekken zonder overhangende bomen’ 
Wie zal er treuren als de treurwilg ’t niet doet? 

  
‘Blijf doorgaan die planten weg te halen die hun beste tijd hebben gehad’ 

Wie zal ze bewenen? En wie herinnert zich hun beste tijd? 
  
Dit gedicht verscheen goed 2 jaar geleden in het prachtige boek ‘Tuin in de branding’, een bundel met 
verhalen, liedjes en verzen uit het Amsterdamse volkstuincomplex Nieuw Vredelust. Bijna vijftien jaar 
lang hadden zeven schrijvers onder pseudoniemen het verenigingsblaadje van Nieuw Vredelust in het 
geniep volgeschreven. Maarten ’t Hart, K. Schippers, Rudy Kousbroek, Hans Ree, Lien Heyting, Christa 
Heyting en Adriaan van Dis. Dit gedicht is van Jan Salie, het pseudoniem dat Rudy Kousbroek gebruikte.  
 

Bijdrage van 
Kitty 
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Mijn vorige verhaal was ik geëindigd met te vertellen dat ik verliefd was op Cooper,  
nou dat ben ik nog steeds.     
      
Hartstikke fijn natuurlijk maarrr… ik heb al een  
vriend, snik…thuis in Capelle… snik… 
Beethoven, een Yorkshire Terriër, hij is al wat  
op leeftijd maar zo lief en charmant. Zijn  
vrouwtje heeft een kapsalon, ik ben daar altijd  
van harte welkom en iedereen is daar zo lief…  
zucht… maar ja, toen werd ’t zomer en  
ontmoette ik Cooper…hmmm…zucht.. 
Hij is zo knap en stoer en heeft dezelfde  
Mexicaanse voorouders als ik. Oooh hij is zo  
leuk, de vlinderstruik van mijn vrouwtje heeft dit jaar geen vlinders, die zitten allemaal in mijn buik! We hebben 
zoveel plezier samen, de ene keer speel ik bij hem en de andere keer hij bij mij, we rollenbollen dan samen door de 
vlijtigliesjes en rennen over het gras, zo romantisch!  Als er “vreemden” langslopen dan beschermt hij me, zo stoer, 
een echte macho!  Onlangs hebben we weer iets nieuws meegemaakt en hebben we weer levenservaring 
opgedaan.Er begon bij mij iets te veranderen, qua hormonen en vrouwelijkheid zeg maar, ik verloor druppels bloed 
en moest me de hele tijd wassen, heel vervelend, nou daar had mijn vrouwtje wel wat voor… 
Een broek!!! Ik schaamde me wezenloos..als Cooper me zo maar niet zou zien… Pfff… ik was net zo populair aan 

’t worden, ik had sjans met grote jongens als Lucky en zelfs een 
knoert van een Doberman…maar ja dat kon ik nu wel vergeten, weg 
imago! 
Maar dat was nog niet erg genoeg, Cooper en ik mochten elkaar 3 
weken alleen door het kippengaas ontmoeten, we konden dus 3 
weken niet spelen met elkaar, alleen zoenen door het gaas…tsss…
na een week hield ik ’t niet meer, ik moest en zou naar Cooper, 
maar ja heel de tuin is omheind met kippengaas dus weinig kans, 
wij zoeken en ja hoor een piepklein openingetje gevonden, Cooper 
kon er niet doorheen maar mij lukte ’t wel! Jammer genoeg hadden 
ze ons snel “betrapt” en werd het gaas dubbel gechecked, ze hebben 

nog net de beveiliging er niet bijgehaald tjongejonge!  
Inmiddels zijn de 3 weken “geheelonthouding” voorbij en mogen we weer samen spelen, heerlijk!  Gelukkig is hij, 
zelfs na die stomme broek, nog steeds gek op mij…hmmm…en ik op hem, we genieten nog lekker van de komende 
“nazomerweken”. 
Maar ja, het blijft toch een vakantieliefde!  
Zal hij volgend tuinseizoen nog steeds gek op mij zijn? Misschien 
heeft ie wel een andere vlam? 
Hopelijk is Beethoven me nog niet vergeten en zal hij me vergeven dat 
ik de afgelopen weken zo weinig langs ben geweest.  
Pfff… zucht…een zomerliefde en een winterliefde…zucht… 
 
En jullie “mensen” maar denken dat wij honden zo’n makkelijk leven 
hebben…  
Nou.. ik weet wel beter… en ik kom nog maar net kijken! 
 
 

Jessie, tuin 68  

Vakantieliefde......? 

Haxe 
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Puzzel 
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Zondag 31 oktober: grmbl%Ω#  mompel, mompel 
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Oplossing: 1 beer, 2 schoenen, 3 krukje, 4 luifel, 5 horloge, 6 raampje 

Vogeltje wil 
graag in het 
huisje. Help je 
hem?  

rebus 

Zoek de verschillen 


