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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: 
Vacature       voorzitter@toepad.nl tuin 72 
Jan Baijens             bestuur@toepad.nl     tuin 74   
J.H. Groenewoud         secretaris@toepad.nl  tuin 76             
E.van den Berg             bestuur@toepad.nl     tuin 29           
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 
  
                           
Verenigingsgebouw beheer/inkoop/bardienst  
Hans Oversluizen   bardienst,activiteiten,       tuin 41 
reserveringen    kantine@toepad.nl                                    
Jan Baijens  beheer, inkoop kantine@toepad  tuin 74 
 
 
 
 

Complex beheer / onderhoud  / werkbeurten 
    
W. Engel        Onderhoud materieel                tuin 45 
M. v/d Starre Onderhoud materieel tuin 56 
J.H. Groenewoud   Adm.werkbeurten  tuin 76 
C. Bekker    Werkmeester groep1    tuin 20B         
H.J. Beusker Werkmeester groep 2 tuin 38 
M. de Jong             Werkmeester groep 3 tuin 64 
J.Th.Baijens            Contact RBvV tbv           tuin 74 
                                werkzaamheden                                    
 
Vertegenwoordigers R.B.v.V. + Samenwerkende 
Volkstuinen Kralingen & Crooswijk: 
vacature 
 vacature                                                                             
  
         
Website 
Fred Kies     webmaster@toepad.nl                 tuin 34  
W.Diepstraten                                                 tuin 59 
 
 
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:     

 
 

1 juli  
 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……………………………………………………  kruiwagen ………………...……….  2,30 
Zand…………………………………………………… platte wagen…...………..…….......... 12,50 
Tuinaarde …………………………………………. ….  per zak……………………………... 1,70 
Tuinaarde………………………………………………..per 4 zakken………………………...6,00 
Potgrond ……………………………………………… per zak…………………..…………. 2,60 
Opvulgrond los .…………………………..………...… kruiwagen……………….…………. 2,50 
Opvulgrond los …….………………………..………… platte wagen…………….………….. 13,50 
Turfmolm ………….. ………...………..……………. per baal 150 ltr.………………......... 7,65 
Koemest korrels .. …………………….………..…….. per zak 5 kg….…..………………… 4,30 
Kalkkorrels….……………………….………..………. per zak 5 kg.……………..……........ 3,00 
Organische mestkorrels .………………………...……. per zak  5 kg……………………….. 6,50 
Gebruik tractor bij vervoer aankoop  uit winkeltje……. per rit…………………………….… 1,50 
Gebruik  tractor bij vervoer andere materialen……….... per rit…………………...………….. 2,50 
    
    

Vlinders en bijen in de stad 
 
Surphinia en Cosmea lokken deze zomer vlinders en bijen naar de stad. Gemeentewerken plaatst op 9 mei 2011 de inmiddels 

bekende stenen grijze plantenschalen, met roze Surphinia en donkerroze en witte Cosmea, op verschillende plaatsen in de 
stad. De gemeente heeft zelf de 35.000 Surphinia’s en 15.000 Cosmea’s opgekweekt. 

 
De plantenbakken blijven tot oktober 2011 staan. Het Robedrijf Groen verzorgt 

 de plantjes de gehele zomer. 
 

(Bron: Weekblad de Echo, mei 2011) 

De kas van gemeente- 
werken waar de bloemen voor de 
plantenschalen worden gekweekt. 

bijdrage van 
Kitty 
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Geef de pen door…….  

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.    

Ik ben al weer een jaar de (trotse) eigenaar van huis en (volks-)tuin. Als ik op zonnige dagen 
het Toepad oploop, overvalt mij telkens weer het ultieme vakantiegevoel. Onder de parasol 
met een glaasje wijn in de hand leef ik dat gevoel helemaal uit. Maar in een tuin moet 
natuurlijk ook worden gewerkt. Voor iemand met een witte-boorden-baan een volstrekt 
nieuwe ervaring. En zo ploegde ik voor het eerst van mijn leven met een grasmaaiertje door 
het kniehoge gras, snoeide er met mijn snoeischaartje driftig op los en reduceerde het aantal 
ongewenste cotoneasters drastisch. Groene vingers? Ik vrees van niet. Maar wel heb ik vorig 
jaar met succes mijn eerste courgettes geoogst en vier weken lang andijviestamppot gegeten. 
Helaas is mijn tomatenoogst jammerlijk mislukt, maar dit jaar probeer ik het gewoon 
opnieuw. Overigens had ik zonder alle hulptroepen van het eerste uur –Heleen en Jeannette, 
en natuurlijk mijn ouders- echt niet geweten waar ik beginnen moest. Verder geniet ik met 
volle teugen van de avifauna, ook al jagen de fazant en ik elkaar regelmatig de stuipen op het 
lijf. Maar het prachtige gezang van de lijster en de merel, het gekwetter van de mussen en het 
onvermoeibare ‘tjiftjaf’ van dat hele kleine vogeltje waarvan ik tot een jaar geleden nog nooit 
had gehoord, maken alles goed, met als hoogtepunten de bonte specht die vorig jaar even in 
een boom neerstreek, en het putterpaartje dat afgelopen weekend mijn tuin bezocht. Heeft u 
ook bijzondere vogels ‘gespot’ op ons complex? Ik houd mij van harte aanbevolen. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Hanny Groenewoud T76 
 
De volgende  “Geef de pen door.....” is voor  Ed van den Berg, tuin 29.  

-er 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. 

 

-fietsen (en brommen) op de paden is verboden omdat het voetpaden zijn. Van kinderen t/m 9 jaar 
en leden die vanwege lichamelijke klachten toestemming hebben gevraagd aan het bestuur (zie 
lijstje in de mededelingenkast) wordt gedoogd dat zij op de paden fietsen. Zij doen dit op eigen 
risico onder uitsluiting van aansprakelijkheid van het bestuur. 

-honden op de paden aangelijnd moeten zijn. Uitlaten dient buiten het complex te gebeuren. 
     Mocht uw hond een “ongelukje” op het pad hebben, dan moet u dit opruimen. 
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BOEKENWORM                 een rubriek over tuinboeken  

Bijdrage:Kitty 
 
 
 

 
 
Auteur: 
Daphne Ledward 
Vertaald uit het Engels door Saskia Peeters 
1e Druk 
448 pagina’s / Veltman Uitgevers B.V. | februari 2010 
 
 

Dit compacte boek belooft meer dan 1000 vragen, waar alle tuiniers mee kunnen zitten, te beantwoorden. 
Van de basis - hoe je bodemsoorten kunt identificeren, welke gereedschappen handig zijn, hoe je 
bloembollen plant - tot de netelige problemen van chronische plagen en ziekten, meststoffen toedienen 
en planten voor lastige plaatsen kiezen. Ook leer je de fijne kneepjes van het snoeien en hoe je perfecte 
compost maakt. 
 
 

 
 
 
 
320 pagina’s / Reader’s Digest / mei 2003 
Een praktische gids voor milieuvriendelijke tuinliefhebbers. 

 

Maak een mooie vruchtbare en natuurlijke tuin met de kennis en ervaring van tuiniers van vroeger. 
Ontdek het geheim van fabelachtig mooie bloemen, sterke struiken, gezonde groente en heerlijk fruit, 
zonder agressieve chemische middelen te gebruiken. Duidelijke stap-voor-stap-instructies en adviezen 
die de tand des tijds hebben doorstaan. Ontdek wanneer, waar en hoe u moet snoeien, delen, bemesten, 
zaaien, verplanten, oogsten, leiden, uitdunnen, enten enzovoort. Kies milieuvriendelijke methoden om 
ongedierte te bestrijden en af te weren, bijvoorbeeld door combinatieteelt of door vogels en andere 
nuttige insecten aan te trekken. 

Recensie 
Een uitgebreid tuinboek met de nadruk op zo 'natuurlijk' mogelijk tuinieren, en het ontwerpen en 
aanleggen van tuinen. Diverse ouderwetse en eigentijdse tips en adviezen vullen al deze informatie op 
zeer toepasbare wijze aan. Bij al deze onderwerpen wordt het proces van oogsten tot en met bewaren 
praktijkgericht beschreven. Dit alles geeft een zeer volledige gids; vraagbaak en ideeënbron voor 
enigszins ervaren tuiniers. Beginnende tuiniers zullen niet altijd voldoende detailinformatie vinden. 
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Bijdrage:Hans Toedoe  mei / juni 
Dingen die in de maand mei in de tuin te doen, zijn........ 

Deze maand planten we nog wat zomergoed en verder houden we alles goed onkruidvrij. Snoeien doen we de 
uitgebloeide heesters , en verder genieten we van het mooie van onze tuin. Heeft u er wel eens aan gedacht dat er ook 
fruitsoorten in de siertuin gebruikt kunnen worden? Een aardbeienplant doet het uitstekend als onderbegroeing, en een 
bessenstruik geeft heerlijke vruchten en heeft erg veel sierwaarde. En een druif of kiwi zijn schitterende muurbedekkers 
voor in de zon.  

Rozen die bijna zijn uitgebloeid moet u tot het eerste vijfblad afknippen. Doorbloeiende soorten zullen dan opnieuw 
knoppen gaan vormen. Op deze manier bloeien de rozen langer door. Er zijn ook eenmaal bloeiende rozen die niet 
worden teruggeknipt, want zij vormen na de bloei prachtig gekleurde bottels. Geef rozen eind juni voeding. 

Ook kan de heg in juni geknipt worden. En de planten in de bakken moet u zeker tot het einde van de maand augustus 
bemesten. Is er onverwacht toch nog een regenachtige dag, geef dan het gazon een goede mestbeurt. Wilt u graag de tuin 
vol vlinders hebben, dan moet u zeker een Buddleia planten. 

Als we een enkele plant te hoog vinden worden kunnen we ze koppen. Door de top eruit te breken of te snijden gaan de 
meeste planten zich lager weer vertakken zodat ze voller worden, meer takken met bloemen geven, en lager blijven. 
Hagen die strak moeten blijven kunnen we nu vast knippen. Als ze wat minder belangrijk zijn kunnen we ze ook eind 
juli knippen, dit hoeft maar een maal per jaar. Geef tuinplanten liever af en toe een flinke watergift dan elke dag een 
beetje. Geef bloembakken en kuipplanten regelmatig voeding. Heel handig zijn langzaam werkende bemestingstabletten 
die enkele maanden werkzaam zijn. 

Als u de Liguster-, Beuken- of Buxusheg nog niet gesnoeid heeft, wordt het hoog tijd om dat deze maand te doen.   

Sommige vaste planten, zoals tuingeraniums, kunnen na de bloei flink teruggeknipt worden. In augustus zullen ze dan 
voor de tweede keer bloeien. 

Koffiedik zou een goed middel zijn om katten uit de border te houden. 

Kuipplanten en eenjarigen in potten kunt u bijvoeden met vloeibare meststoffen die u in het gietwater oplost.  

Geef hanging baskets bij droog weer minimaal twee keer per dag water. 

Door regelmatig de uitgebloeide bloemen uit de eenjarigen te knippen ontstaat een rijkere bloei. 

Bind klimplanten tijdig aan, zodat u ze mooi in goede banen kunt leiden. 

Zorg dat de composthoop niet uitdroogt. Begiet hem zonodig en dek hem eventueel af met doeken of een deksel. Veel 
groente-, fruit- en tuinafval is geschikt voor de composthoop.  Gooi gekookte etensresten, aardappel- en 
sinaasappelschillen, en zieke en aangetaste plantendelen echter in de vuilnisbak. Geef in stukken geknipte 
bananenschillen aan uw rozen. Deze vormen een uitstekende meststof. 

Ongedierte 

Luizen en dergelijke kunt u heel aardig bestrijden met een harde waterstraal.  

Meeldauw 

Ziekten zoals meeldauw moet u zien te voorkomen. Knip zieke delen weg en giet de planten in 
de ochtend zodat ze droog de nacht in kunnen. 

Gazon onderhoud 

Een gazon is een apart hoofdstuk in de tuin. Allereerst het maaien, niet te kort. Vanaf de grond 
gemeten ongeveer 5 centimeter is goed. Als toch te laag gemaaid wordt komt er te veel zon op 
de grond en kan het mos flink de kop opsteken. Dit mos kunnen we wel bestrijden met 
mosdoder of ijzersulfaat, maar voorkomen blijft beter dan genezen. Iets langer gras is sterker en 
kan ook beter concurreren tegen onkruiden. Vele onkruiden die vooral in jong gras voorkomen 
kunnen niet tegen maaien , en zullen dus vanzelf verdwijnen. Sommige zoals paardenbloemen 
kun je gemakkelijk uitsteken of uittrekken. Grasmaaisel kan op de composthoop, maar ook in de 
plantenborder uitgestrooid worden. Het houdt de grond vochtig en houdt onkruidgroei tegen. 
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POLITIE BERICHT         
Gezocht  

Wijnkenners (proevers) die op Zaterdag 4 Juni de lekkerste internationale wijnen willen 
proeven, onder begeleiding van een professional sommelier Andre Hamel, deze zal u 
toelichting geven over de herkomst van de wijnen, de smaak, en alles wat met wijnen te 
maken heeft. 
Deelname is gratis en iedereen is welkom.  
inschrijven tot 31 mei. aanvang 19.00 uur 

Surinaamse eet lekkerbekken die op Zaterdag 9 Juli komen genieten van Surinaamse 
gerechten. Deze gerechten worden bereid door tuin 69. U kan bij het bereiden van deze 
gerechten aanwezig zijn (helpen) , dit opgeven bij inschrijving. 

Inschrijven tot 3 Juli. Aanvang 19.00 uur  

Deelname is 11,00 euro P.P en iedereen is welkom.  

Na een succes in 2010 bent u weer op 
onze gezellige BBQ welkom, aanvang om 
18.00 uur  

Deelname is 11,00 euro P.P en iedereen is welkom. Inschrijven tot 24 Juli. 
U kunt zich voor alle drie de evenementen opgeven bij Hans Oversluizen tuin 41 of in de kantine. Bij 
deelname moet het bedrag vooraf betaald worden, en is na uiterst inschrijf datum niet meer mogelijk tot 
annuleren i.v.m  het reserveren van het eten. 
Bij onvoldoende inschrijvingen kan het zijn dat een evenement niet doorgaat 
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TUINEN EN PARKEN IN NEDERLAND    
Aflevering: Kasteeltuinen Arcen 
Pure vitaminen voor je zintuigen! 
 
 
Lingsforterweg 26 
5944 BE Arcen 
 077-4736020 
 

 
Het Kasteel van Arcen stamt uit de 17e eeuw en is gebouwd in opdracht van de 
Hertogen van Gelre. Het huidige kasteel werd gebouwd op de restanten van het vorige 
Kasteel dat op haar beurt weer werd gebouwd op de restanten van het eerste Kasteel 
'Huys den Kamp'. 
 
Het huidige kasteel is gebouwd in de barokperiode. Barok kenmerkt zich onder andere 
door overdadige vormen en uitdrukkingen van kracht – het streven naar grootsheid. Het 
gebouw verloor zijn symmetrie door een brand in de 19e eeuw waarbij de linkervleugel 
verloren ging. Dit deel van het gebouw is nooit meer herbouwd.  
 
Het kasteel fungeert tegenwoordig als expositieruimte. Tevens is het kasteel een 
trouwlocatie en kunnen zalen worden gehuurd voor feesten en recepties. 
  
Het kasteel en de kasteeltuinen zijn onderdeel van een uitgebreid landgoed, Landgoed 

Arcen. Het landgoed ligt tussen de Maas en de Duitse grens en is ruim 450 ha groot; zo’n 900 
voetbalvelden. De kasteeltuinen zelf zijn ongeveer 32 ha groot. 
 
Door de aanleg van de N271 (Venlo-Nijmegen) is het landgoed in de jaren 70 in tweeën gesplitst. Aan de 
westzijde van de weg liggen de Kasteeltuinen en het natuurontwikkelingsgebied Barbara’s Weerd. Aan de 
oostzijde liggen uitgestrekte naald- en loofbossen, afgewisseld met vennen (Gelders Vlies), rietlanden, 
weilanden en oude akkers. 
  
   
   
 
 
 
     
  
  
Landgoed Arcen is zeer afwisselend, vooral de variatie in bostypen is markant. Daarnaast is er oud 
cultuurlandschap met akkers en weilanden en er zijn natuurontwikkelingsgebieden langs de Maas. De 
Barbara’s Weerd is zo’n voorbeeld van een natuurontwikkelingsgebied; het wordt sterk beïnvloed door de 
rivier. De direct naast de Maas gelegen en regelmatig overspoelde gronden zijn lekker ruig. Langs de 
monding van de beek ter hoogte van de watermolen groeit een struweel met meerdere wilgensoorten, 
duidelijk een vochtminnend bos.  

Bijdrage van Kitty 
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De verschillende wereldtuinen in Kasteeltuinen Arcen prikkelen de creatieve geest. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo is er bijvoorbeeld de Italiaanse tuin. Er is de Bordertuin; in de bordertuin vindt u diverse combinaties 
van vaste planten, rozen, grassen en bolgewassen. De bordercreaties in deze tuin zijn van bekende 
ontwerpers. Een vastplantentuin geeft het beste van alle tuintypes de tijd van het jaar aan. Iedere week ziet 
de tuin er weer anders uit! 
 
Het Bamboebos; in de negentiende eeuw waren bamboes in tuinen een exclusiviteit. Tegenwoordig worden 
steeds meer soorten gevonden en gekweekt die in ons klimaat goed gedijen. In het Bamboebos in 
Kasteeltuinen Arcen staan bamboes van bodembedekkende tot meer dan zeven meter hoge soorten. 
De Rotstuin; hier ligt ongeveer een miljoen kilo natuursteen uit de Ardennen. Door de 
combinatie van rotsblokken en naaldbomen waant u zich in het hooggebergte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Casa Verde; de naam Casa Verde betekent het ‘Groene Huis’. De kas heeft een bijzondere constructie en 
heeft een uniek mediterraan, tropisch klimaat. Er zijn 3 klimaatzônes die zorgen voor een grote diversiteit 
aan planten en bloemen. Zo zijn er o.a. bananenplanten, palmen, olijfbomen, koolpalmen,  
paradijsvogelbloemen, de mastiekboom, vleugeltjesbloem, aardbeibomen en de vijg. In de zogenaamde 
Aride zone, de drogere gebieden van de wereld, groeien hoge Yucca’s, cactussen en vetplanten. In de Casa 
Verde is een Koi-vijver aangelegd met de modernste technieken op vijvergebied en filtersystemen. De Koi 
zijn hier van heel dichtbij te bewonderen. 
 
De Oosterse watertuin; in deze tuin staat een authentieke Thaise vissershut, midden in één van de vijvers. 
De beplanting, de karakteristieke in bonsaivorm gesnoeide bomen en de miniatuur rijstvelden stralen een 
oosterse sfeer uit. Wanneer in de nazomer de Indische bloemriet bloeit waant u zich geheel in Azië. 
De Acertuin; hier is een grote diversiteit aan Japanse esdoorns te bewonderen. Het zijn langzame groeiers 
met warme kleuren en sierlijke, grillige bladvormen. Zowel in het voorjaar als in het najaar is deze tuin een 
prachtig kleurenfestijn. 
 
Watertuinen; tussen zacht glooiende grasheuvels liggen zeven grote vijvers met bijbehorende waterplanten 
op verschillende niveaus. De vijvers fungeren als natuurlijke spiegels waarin monumentale bomen, 
kunstobjecten en de lucht op een speciale wijze zijn terug te zien. 
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Er zijn verschillende gezellige zitjes bij de vijvers. Voor de liefhebber is er een bijzondere collectie 
kornoeljes, pijnbomen en mammoetbomen in de watertuin aangeplant. 
 
Verder is er op Arcen nog een Rosarium; u vindt hier meer dan 10.000 rozen van wel 500 verschillende 
soorten. Er zijn 10 rozentuinen in het Rosarium. O.a. de Klimrozentuin, de Winnerstuin, de Geurtuin, de 
Namentuin en de Top-Tien tuin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ook: De Oude Keuringstuin; hier staan rozen die vroeger gedurende een aantal jaren gekeurd zijn. Na een 
periode van drie keuringsjaren kunnen rozen genomineerd worden als ‘Toproos’. Tijdens de bloeiperiode 
worden dan aspecten als gezondheid, vorm, bloeirijkheid en kleur kritisch beoordeeld. Wanneer de rozen 
ook in het vierde jaar nog voldoen aan de eisen, krijgen zij het predicaat ‘Toproos’. Deze eisen worden 
gesteld door de Vaste Keurings Commissie (VKC) van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en 
Plantkunde. Omdat rozen na verloop van tijd dikwijls in kwaliteit achteruit gaan, worden zij om de vijf jaar 
herkeurd om het predicaat Toproos te behouden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
In Kasteeltuinen Arcen zijn naast de prachtige tuinen en het Kasteel ook verschillende diersoorten te 
bewonderen!  
 
Mocht u na het lezen van dit artikel besluiten om eens een wat verder gelegen uitstapje te gaan maken en 
bovenstaande tuinen te gaan bezoeken dan houdt de redactie zich aanbevolen voor uw persoonlijke ervaring 
en foto’s voor het Doeblad! 
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Van alles en nog wat……………. 
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WERKBEURTEN ATV TOEPAD 2011 

  GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 

tuinnummers: 2 t/m 28 29 t/m 55 56 t/m 83 

werkmeester: Cecil Becker Henk Jelle Beusker Marijke de Jong 

data werkbeurten: 28 mei 

25 juni 

16 juli 

20 augustus 

10 september 

14 mei 

4 juni 

2 juli 

23 juli 

27 augustus 

17 september 

21 mei 

18 juni 

9 juli 

13 augustus 

3 september 

1 oktober 

Aansprakelijkheid 
   

De redactie is niet aansprakelijk 
voor de artikelen die door andere  
personen zijn  
ingezonden! 
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Uittips Rotterdam  15 mei tot 16 juli 2011  Bijdrage:  
Wil 

De Rotterdam 
Alleen de aanblik van het 228 meter lange schip De Rotterdam is al indrukwekkend. Dit voormalige vlaggenschip van de 
Holland Amerika Lijn is helemaal gerenoveerd en sinds 15 februari 2010 open voor publiek. Ook een kijkje nemen op dit 
enorme schip? Dat kan zonder te betalen. De restaurants, de bar en het terras zijn vrij toegankelijk. Het terras is het 
allergrootste in heel Rotterdam! Bovendien heb je hier een mooi uitzicht over de Erasmusbrug en de Euromast. 

 
Futureland Maasvlakte 2 
De drijvende kracht achter Rotterdam is de haven. En sinds 1 september 2008 wordt 
deze kracht alleen maar groter met de Maasvlakte 2. Nieuwsgierig naar dit gebied? Ga 
dan naar FutureLand, het informatiecentrum van Maasvlakte 2. Baggeren op zee, het 
opspuiten van een nieuw haventerrein en het lossen en laden aan de hypermoderne 
zeekades. Je leert er alles over en dat ook nog eens gratis! FutureLand is geschikt voor 
jong en oud, voor landrotten en waterratten, voor havenliefhebbers en gamers, voor 
gezinnen en groepen. 
Europaweg 902, Maasvlakte, Zuid-Holland. Volwassenen: Gratis. Kinderen: Gratis 
 
Zaterdag 28 mei 2011 (19.00 uur) en zondag 29 mei 2011 (15.00 uur) Street Scenes 
Jazz, tango en blues zijn belangrijke elementen in de succesvolle ‘American soap opera’ 
Street Scene (1947) van Kurt Weill. In de opera Street Scenes over een volksbuurt vol 
migranten vormen de straat en het straatleven zelf het decor. U kunt tijdens een picknick, 

al winkelend of zittend op een bankje van deze opera genieten. Voorstelling duur ca. 75 minuten, gratis toegang. 
Picknick Zaterdag 28 mei: inloop 18.00 uur, Zondag 29 mei: inloop 14.00 uur, Een picknickmand met zitplaats en tafel kost € 
20,- 
 
Zondag 29 mei 2011 In het kader van de Operadagen: Meezingen met opera-aria’s 
Neem een stoel of kleedje mee, een welgevulde picknickmand en installeer u op het gras. Op de Koeweide in Kralingen-
Crooswijk kunt u luidkeels meezingen uit het brede repertoire van smartlap tot opera. Ook dit jaar zijn er verschillende 
koren uitgenodigd om de toon te zetten. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom. Aanvang 14.00 uur. Einde ca. 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
 
Zondag 29 mei 2011 Ortel Dunya Festival 
Ortel Dunya Festival is het oudste gratis wereldmuziekfestival van Nederland. Zondag 29 mei is het Park bij de Euromast de 
hele dag gevuld met wereldmuziek, dans en poëzie. 
 
Maandag 11 juni 2011 Roparun 
Op zaterdag 11 juni 2011 gaat in Parijs de twintigste Roparun van start in het Parc la Courneuve in Parijs tussen 
zaterdagmiddag en zondagochtend. De finish is op maandag Tweede Pinksterdag 13 juni tussen 12.00 uur en 18.00 uur op de 
Coolsingel in Rotterdam. 
De Roparun is een estafetteloop van 520 kilometer van Parijs naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve 
prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Voor de deelnemers is de finish op de 
Coolsingel een hoogtepunt na 48 uur afzien. 

Zondagen 12 juni, 19 juni, 26 juni,  3 juli en 10 juli 2011 Zomerzondagen 
Het Park bij de Euromast vormt het decor voor de leukste zondagen in Rotterdam, met zomerse, warmbloedige muziek en 
verrassende theatervoorstellingen! Met een goedgevulde picknickmand en een kleedje voor op het gras kijk je je ogen uit. 
Geniet van de programmering en alle dansende, verliefde, luierende, wandelende mensen, kinderen die knutselen, muziek 
maken, spelletjes doen en pootje baden in de vijvers. 
De ZomerZondagen zijn vakantie in de stad: niks moet, alles mag en de ontspannen sfeer maakt het festival tot dé 
ontmoetingsplek van de Rotterdamse zomer. 
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Vervolg  uittips 

 
Zondag 19 juni 2011 Adidas Ladiesrun  
Voor de adidas Ladiesrun 2011 is er een nieuw parcours uitgezet. De start is vanaf het grote plein voor Ahoy Rotterdam 
en vervolgens langs Ahoy door het Zuiderpark. Onderweg kruist de route tot twee keer toe Ahoy Rotterdam: 
halverwege het parcours en tijdens het finishen. 
 
Donderdag 16 juni / zondag 26 juni 2011 De Parade 
Dit jaar reist de Parade met haar kleurrijke tenten, restaurants en terrassen voor de 21e keer door Nederland. Vanaf 16 
juni slaat het theaterfestival haar tenten op in het Museumpark in Rotterdam. Met theater-, muziek en 
dansvoorstellingen, bands en kindervoorstellingen valt er op de Parade voor iedereen wat te beleven. www.deparade.nl 
 
Vrijdag 24 juni 2011 Rotterdam Laat Open 
Al weer voor het 4e jaar kun je in Rotterdam Centrum supershoppen tot ‘s avonds 23.00u. Bovendien is het gezellig in 
de stad met diverse open podia met artiesten. 
 
Zaterdag 25 juni 2011 dag van de architectuur 
In het laatste weekend van juni openen bijzondere gebouwen de deuren voor architectuur-rondleidingen en diverse 
andere activiteiten Tijdens de Dag van de Architectuur leer Rotterdam op een andere manier kennen. Met 
rondleidingen, fietsexcursies, kinderworkshops en presentaties, alles onder de noemer 'zelf verzonnen'. 
www.airfoundation.nl 
 
Zaterdag 25 juni 2011 Bazar Bizar, kunstmarkt en muziekmarkt 
Bazar Bizar heeft zich in 4 jaar ontplooid tot de leukste en meest eigenzinnige markt van Rotterdam. Een gevarieerde 
markt met meer dan 50 kunstenaars, ontwerpers en illustratoren. Op de markt vind je mode, sieraden, designer toys, 
schilderijen en talloze rariteiten en vreemde creaties. bazarbizarrotterdam.nl  Plaats: Wolphaertsstraat, Rotterdam 
Charlois. Markt: van 12:00 tot 19:00 uur. Muziek/ theater programma: van 14:00 – 22:00 uur 
 
Donderdag 30 juni t/m zondag 3 juli 2011 Heerlijk zomer 
Het is alweer 5 jaar geleden dat er voor het eerst HEERLIJK Rotterdam 
plaatsvond op de Parklaan te Rotterdam. Het evenement vindt plaats in 'Het 
(Euromast) Park'. Buiten de restaurants uit Rotterdam zullen dit jaar ook 
landelijke sterrenrestaurants aanwezig zijn. 
Prijs exclusief gerechten € 12,50 www.heerlijkzomer.nl 

Te koop 20 euro p/s 
  tel 06-39804672 
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Bijdrage van 
Kitty 

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

In mei lengen de dagen 1 uur 

  1 Mei zon op: 6.11 uur,   1 Mei zon onder: 20.57 uur.   
31 Mei zon op: 5.29 uur, 31 Mei zon onder: 21.39 uur. 
 
  1 Mei maan op: 5.01 uur, 15 Mei maan onder: 19.27 uur. 
31 Mei maan op: 4.18 uur, 31 Mei maan onder: 20.35 uur.      
 
 
  3 Mei: Nieuwe maan 
17 Mei: Volle maan 

Van 1 juni tot 22 juni lengen de dagen 20 minuten, 
van 23 juni 30 juni korten de dagen 4 minuten  
 
 
  1 Juni zon op: 5.29 uur,   1 Juni zon onder: 21.40 uur. 
30 Juni zon op: 5.26 uur, 30 Juni zon onder: 21.53 uur. 
 
 1 Juni maan op: 15.06 uur,   1 Juni maan onder: 02.22 uur. 
30 Juni maan op: 4.26 uur, 30 Juni maan onder: 21.12 uur. 
 
 
1  Juni: Nieuwe maan 
15 Juni: Volle maan 

Weerspreuken Mei 
 

In mei een warme regen, betekent vruchtenzegen  
 
Een bijenzwerm in mei, is een goed teken voor de 
wei.  
 
Meiregen op het zaad, is goud op de plaat.  
 
Scheert de zwaluw over water en wegen, dan komt 
of blijft er wind en regen.  

Weerspreuken Juni 
 

Een boon in juni geplant, geeft er vijftig in de 
hand. 
 
Wie nu zijn vel niet brandt, staat straks als 
een bleekscheet op het strand.  
 
Boeren maaien nu hun grasjes, stedelingen 
pakken hun terrasjes 
 
Vliegen de vleermuizen 's avonds rond, dan 
komt er mooi weer in de vroege stond.  
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(onderstaande recepten komen uit Taart uit eigen tuin (ISBN: 978-90-447-1640-5, uitgeverij Deltas) 
 
Recept Rabarber-vlierbloesemtaart 
 
Ingrediënten:  250 g gebuild tarwemeel – 100 g boter – 1 el 
agavestroop – snufje zout – ca. 4 rabarberstengels – 100 ml 
agavestroop – 2 el maïszetmeel – 2 el vlierbloesem – 200 ml melk – 
zakje vanillepoeder 
 
Maak deeg van tarwemeel, boter, 1 el agavestroop en een snufje zout. 
Laat half uurtje in koelkast rusten. Rol uit en bedek er een beboterde 
springvorm mee en bak 15 minuten in een oven op 150 graden, of tot 
het begint te verkleuren. Laat de bakvorm afkoelen op een rooster en 
keer voorzichtig om. Laat verder afkoelen. 
Kook de geschilde en in stukjes gesneden rabarber in een bodempje 
water. Meng 100 ml agavestroop met 1 el maïszetmeel en voeg bij de 
rabarber. Laat nog even koken, meng er 1 el vlierbloesen door en laat 
afkoelen. 
Maak vanillepudding van 200 ml melk, vanillepoeder en 1 el 
maïszetmeel. Giet laagje pudding in de taartvorm en leg daar een 
laagje rabarber op. Strooi er nog 1 el vlierbloesem over en laat 

helemaal afkoelen. 
Tip: wat blaadjes citroenmelisse en aardbeien versterken de geur. 
Bereiding 30 minuten + 15 minuten oventijd 
 
 
 

 
Recept Prinsessentaart 
 
Ingrediënten:  120 g meel – 75 g fijne havervlokken – 75 g boter – olijfolie – zout – ca. 
300 g groene, gele en paarse prinsessenboontjes – 1 tomaat – 1 ui – 1 bol mozzarella 
 
Maak een deeg van meel, havervlokken, boter, zout en 1 el olijfolie. Kneed daar een 
kruimelig deeg van en druk dat uit in een beboterde springvorm. Bak het deeg 10 minuten 
op 150 graden. 

Was de boontjes, maak ze schoon, snij ze in stukjes van 1 cm en blancheer ze 10 minuten. Haal daarna de 
taartbodem uit de oven. Leg daarin eerst een laagje van de in stukjes gesneden tomaat en fijngesnipperde ui, 
doe daar de boontjes bovenop. Eindig met stukjes mozzarella en een scheutje olijfolie. 
Zet alles nog 30 minuten in de oven op 175 graden; eerste 20 minuten afgedekt met aluminiumfolie, daarna 
nog 10 minuten zonder folie. Lekker met gekookte aardappelen. 
Bereiding 45 minuten + 40 minuten oventijd 
 
 
 
 

Taart uit eigen tuin  Bijdrage van Wil 
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Lig je “normaal” op je buik, ondersteboven de plantjes aan de waterkant te verzorgen?  
 
  Zo kan het ook!! 

Watertuin-strip 
Foto’s gemaakt  
door Wil 
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bijdrage van Bert 

voorjaarsrecept 
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Bouwaanvraag heliport in Kralingen ingetrokken 
Het is onwaarschijnlijk dat er een helihaven aan de Schaardijk komt. Exploitant Helinet heeft de bouwaanvraag ingetrokken. De 
bouwvergunning werd na een jarenlange procedure in het voorjaar van 2010 door Kralingen-Crooswijk afgegeven. Het streven 
was om begin 2011 een lijndienst voor helikopters in Nederland en België op te zetten, met Rotterdam als een van de 
haltplaatsen. Dit zou wat de gemeente Rotterdam betreft tijdelijk zijn, omdat er in de toekomst één landingsplaats voor alle 
helikopters, inclusief de traumaheli, in de Waalhaven komt. Het actiecomité “Stop de heliherrie” is aangenaam verrast met deze 
ontwikkeling, maar houdt nog een slag om de arm; Helinet kan nog met een nieuwe aanvraag komen, aldus het comité. 

 
(September 2010) 
 
 

Wel of geen Amerikaans militair logistiek centrum op Toepad? 
Het militair centrum bevindt zich nu nog aan de woonboulevard in Capelle a.d. IJssel. Vanuit dit centrum wordt de verplaatsing 
van Amerikaans defensiematerieel gecoördineerd. Aan de woonboulevard voldoet de veiligheid niet meer aan de daarvoor 
bestaande eisen. De verhuizing naar het Toepad, naast de van Ghentkazerne, is onzeker geworden omdat er forse bezuinigingen 
bij Defensie gaan plaatsvinden en het nog onzeker is of de van Ghentkazerne onder deze bezuinigingen gaat vallen. Het 
centrum pal naast de kazerne betekent een (extra) waarborg voor de veiligheid van het centrum. De bouw had in 2010 van start 
moeten gaan, maar daar is nog niet mee begonnen. 
 
(Februari en Maart 2011, Bron AD) 
 
 

Laatste nieuws uit de regio 
 

Amerikanen verhuizen niet naar kazerne 
Het distributiecentrum van het Amerikaanse leger verhuist niet van Capelle a.d. IJssel naar de geplande nieuwbouw naast de 
van Ghentkazerne, maar naar een locatie in Duitsland. Dit is een besluit van de Amerikanen. De eerste paal van de nieuwbouw 
aan het Toepad zou binnenkort de grond in gaan. Het stadsbestuur is 6 jaar bezig geweest met allerlei zaken rondom de komst 
van het legercentrum. “Alles is geregeld,” aldus de wethouder. Het stadsbestuur is zwaar teleurgesteld en boos. Ook de positie 
van de van Ghentkazerne lijkt nu door deze nieuwe situatie te verzwakken. Met de aankomende bezuinigingen van defensie in 
zicht is er een belangrijk argument weggevallen om de van Ghentkazerne eventueel te behouden. 
 
(Mei 2011, Bron: Weekblad de Echo) 

 
 
 

Nieuws uit de regio 

AD Rotterdam 

bijdrage van kitty 
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Vervolg  nieuws uit de regio 

Bomen weer 
terugzetten? 

Dan is dit bericht 
een stuk leuker!! 
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Groene uitjes mei en juni 2011 
 Bijdrage van Wil 

Zaterdag 21 en 28 mei 2011 Operadagen in Arboretum Trompenburg 
Een aantal concerten in het kader van de operaweken zullen op bijzondere locaties plaatsvinden. O.a. in 
Trompenburg Tuinen aan de Honingerdijk. Deze concerten worden gegeven door veel jonge klassieke en 
musicalsolisten maar ook bekende namen. Verdere info nog niet bekend. 
 
Zaterdag 28 mei 2011 Bos & Burchtfair Oostvoorne 
De laatste zaterdag in mei, dat is dé dag voor de Bos & Burchtfair in Oostvoorne! Voor de 7e keer op de 
vertrouwde, sfeervolle locatie aan de Hoflaan en een gedeelte van het Langoed Mildenburg. 

 Dit unieke evenement, dat inmiddels bekendheid heeft opgebouwd tot 
ver buiten onze regio, mag zich weer verheugen in de aanmelding van 
tientallen enthousiaste deelnemers. Tussen 10.00-17.00 uur laten zo’n 
100 exposanten van alles zien op het gebied van tuinieren en 
buitenleven.  
 
Gespecialiseerde kwekers, heel veel planten, streekproducten zoals 
kazen, jams chutneys en kruiden. Mooie tuinmeubelen, solide 
gereedschappen, groenten en fruit, het is er allemaal op die prachtige 
plek in het Mildenburgbos en de Hofwei, naast het pittoreske 
gemeentehuis van Oostvoorne. 
 
 

Gezellige, gastvrije terrassen bieden lekkere hapjes en drankjes en de mogelijkheid even uit te blazen van 
alle indrukken. Ook maken kunst, muziek en de welbekende scharensliep traditiegetrouw weer deel uit 
van de Bos en Burchtfair. De kinderen kunnen dit jaar naast schminken, bloemschikken en kransen 
vlechten ook een ritje op een pony maken. 
Je aankopen kan je tijdelijk in bewaring geven bij de ‘plantencrèche’, zodat je in alle rust verder kunt 
genieten van het uitgebreide aanbod of van een rondleiding op de historische Burcht door de Huurlingen 
van Voorne. 
 
Woensdag 1 juni 2011 t/m zaterdag 4 juni 2011 Fietsen en wandelen in het Groene hart 
In 2011 zal voor de 15e keer de fiets-4daagse en voor de 11e keer de wandel-3daagse plaatsvinden vanuit 
het Groenste Hart van Holland. Het fietsen start op woensdag 1 juni 2011, het wandelen op donderdag 2 
juni 2011, beide t/m zaterdag 4 juni 2011. 
 

Fietsen en wandelen, zoals bekend een gezonde en 
sportieve activiteit voor jong en oud. Al lopend en 
fietsend kan men niet alleen meer van de omgeving zien, 
maar vooral ook beleven, zeker voor hen met oog voor 
detail. 
 
Men komt door de prachtige polder en pittoreske dorpen. 
Onderweg zijn er de nodige bezienswaardigheden, zoals 
een molen of (kaas) boerderijen.  
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Tevens zijn er voldoende stops om iets te drinken of te eten. Mede daardoor komen jaarlijks vele fietsers 
en wandelaars naar het Groene Hart om de schoonheid van deze streek te ontdekken. Ieder jaar weer 
veranderen we de routes. Zij bevatten voor de wandelaar een goede mix van asfalt, steen- en graspaden. 
 
De start en finish zijn traditiegetrouw in de grote (verwarmde) tent die midden in Hoornaar staat. Dit 
sfeervolle dorp ligt in de buurt van plaatsen als Gorinchem, Leerdam, Kinderdijk en Schoonhoven. 
Startlocatie in tent langs Dorpsweg te Hoornaar (naast huisnr.119) 
 
Zaterdag 18-6 en zondag 19-6-2011 Verborgen Tuinen 2011  
Tijdens het Verborgen Tuinen-weekend op 18 en 19 juni zijn 109 tuinadressen te bezoeken, waarvan er 
maar liefst 36 nieuw zijn in het programma. Met een tocht langs de tuinen in de verschillende wijken 
ontdekken de bezoekers een onbekende en verrassende kant van Rotterdam. 

 
Vanwege Vaderdag zijn er bijzondere activiteiten voor ouders 
met jonge kinderen. Alle tuinen en activiteiten zijn opgenomen 
in de bekende tuinengids, editie 2011. 
 
Er zijn 3 routes te volgen met behulp van de kaarten in de 
tuinengids: I Zuid - Van Oud-IJsselmonde naar Heijplaat: 29 
tuinen, II Midden - Van Delfshaven naar Prinsenland: 50 tuinen 
en III Noord - Van Nesselande naar Overschie Oost: 30 tuinen. 
Op een vierde vouwblad is het kinderprogramma te vinden. 
Entreebewijs € 6,--. Tuingids met adressen en plattegronden € 
9,--. Verkoopadres o.a. Arboretum Trompenburg. 

 
Zaterdag 18 juni 2011 Natuurwandeling in Hitland  
Natuur in het polderlandschap tussen Capelle- en Nieuwerkerk aan den IJssel. Hitland is een natuur en 
recreatiegebied in de polders van de Hollandse IJssel. Het middengebied is nog het oorspronkelijke 
veenweidelandschap. Het recreatiegebied bestaat uit bos met grasvelden en meertjes, maar ook uit moeras 
met daarin aangelegde knuppelpaadjes.Wij zullen zien wat de natuur te bieden heeft aan planten 
en dieren. Tijd: 10:00 - 12:30 uur. Plaats: Capelle aan den IJssel, Locatie/vertrekpunt: Metrostation de 
Terp. Gratis. Meer informatie bij: Ben Huber 010 4553503 of Paul Winckers 010 4201750 
 
Vereniging eetbaar Rotterdam 
Stadslandbouw gaat over het kweken van groente en fruit in de stad, van tomatenplantje tot professioneel 
boeren. Vereniging Eetbaar Rotterdam verzamelt kennis  en ervaring over stadslandbouw. Door deze te 
verbinden vormt de vereniging een netwerk waarin lokale initiatieven elkaar versterken. Je kan je 
aanmelden voor de nieuwsbrief of lid worden van Eetbaar Rotterdam door een e-mail te sturen naar 
secretaris@eetbaarrotterdam.nl. 
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Gedicht  Bijdrage van 
Kitty 

           GEDICHT 
 

        Onder de Bomen 
 

Vrienden zijn het, bomen 
die gesprekken met je voeren 

je gedachten laten gaan 
als hun bladeren 

het licht laten schommelen 
 

Het zijn je vrienden, bomen 
hun schaduw leggen ze 
als een arm om je heen 

als je alleen wilt zijn 
en niet alleen wilt zijn    
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Haxe 

Gelukkig, de winter is voorbij, tjongejonge wat baalde ik dat de “tuintijd” voorbij was. 
Niet meer hele dagen buiten banjeren en spelen met de kikkers, vlinders enz… Maar het allerergst was natuurlijk dat ik mijn 
vriendje Cooper al die maanden niet zou zien…snik. 
En het werd steeds kouder buiten, brrr…. Echt niet leuk, trui aan en soms zelfs een jas. Na een nacht onder een donzen dekbed is 
het echt niet prettig als je van het bed af moet. Gelukkig is mijn vrouwtje ook een koukleum dus werd de verwarming steeds flink 
opgestookt! 
Thuis hebben we maanden in een verbouwing gezeten, een muur er uit, witten, verven, nieuwe vloer, nieuwe meubels, een echte 
metaformatose dus……hahaha. 
Ik heb baasje echt goed geholpen met klussen, we waren een echt team! Hij lag overal gereedschap en schroeven ed. op de grond 
neer, ik weet dat het vrouwtje van netjes houd dus ik bracht alles iedere keer naar mijn plek, baasje kwam ‘t iedere keer weer bij 
me weghalen…pfff.. heel vermoeiend ik bleef lopen! 
Maar ik heb ’t hem vergeven want hij had op een gegeven moment de zon binnengehaald!!!! Het rare was alleen dat normaal de 
zon van boven komt, maar deze lag op de grond??? 
Het bleek een bouwlamp, heerlijk warm joh! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Er waren ook minder leuke dagen hoor, op een dag kwamen er vreemde mannen voor de nieuwe vloer, van die “stoere jongens” 
zeg maar, die vonden mij natuurlijk helemaal niet interessant en wilden me zelfs m’n eigen huis uit sturen… duh!!!! Ja, want ze 
hadden een apparaat die nogal veel herrie maakte dus daar word ze echt bang van hoor… Tsss, gelukkig weten mijn baasje en 
vrouwtje wel beter dus mocht ik er gewoon bij blijven! En ik heb me dus ook heel dapper gedragen, ik ben tenslotte een  
Chihuahua, klein maar dapper. Halverwege de dag moesten die stoere jongens toch wel erkennen dat ik een hond met karakter was 
en zelfs dat ze me leuk vonden, ach vertel mij wat…ik ben de tel inmiddels kwijt geraakt maar ik heb al menig man in m’n pocket! 
Hahaha… 
Sinds kort is het huis af en heb ik er heel wat fijne plekjes bij… een schapenvacht voor een haard, een vensterbank die warm 
wordt, lekkerrrrr… 
O ja… en ik heb gevlogen!!!Oooo ik heb nog zoveel te vertellen,  maar daar volgende keer meer over… 
Inmiddels zijn we weer “op de tuin” geweest en heb ik gelukkig mijn stoere grote liefde Cooper weer gezien, laat de zomer maar 
komen… 
 
     Jessie, tuin 68 

                             Hallo….! Daar zijn we weer! 
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Puzzel Bijdrage van 
Bert 
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