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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                    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 RBvV. + Tuinkring: 
A.Braber                                                          tuin 71 
 vacature                                                                             
  
         
Websitehttp:  www.toepad.nl 
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:     

 
           2 september 

 

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  27-03-2011  

 
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 
    
    

Lenen van gereedschappen – Het is mogelijk om gratis diverse gereedschappen van de vereniging te lenen, zoals een 
driedelige ladder, grondboor, rioolontstopper, hakselaar, dakbranders en kelderwinden. Het beschikbare materieel is op te 
vragen in de tuinwinkel. 

 
Let op!! 
Doe altijd de container dicht als 
je je vuil hebt weggegooid. 
Ook van de grote groene 
containers. 
Vogels maken er een puinhoop 
van en de wind zorgt voor de 
rest. 
Kleine moeite, groot verschil!  



4 Algemeen Doeblad juli/aug  2011 

 

Geef de pen door…….  
We zullen ons even voorstellen; Wij zijn Ed en Irene van den Berg, van tuin 29. Wij zijn die lui met 
die twee honden, die zwart/bruin/witte, met die korte pootjes en die lange oren en die wit gepunte 
staarten. We zullen die twee ook even voorstellen; Babs van 7 jaar en Jet is 2,5 jaar oud. Zij zijn van 
de soort Franse Basset (Basset Artèsien Normand om precies te zijn). Het zijn dames, tante en 
nichtje en de meiden worden met regelmaat uitgemaakt voor Beagle, Hushpuppy en al wat niet meer 
zijd. Maar het zijn toch echt Franse Bassets. 
Al hadden we de tuin niet voor ons zelf dan wel zeker voor die twee buikschuivers. Als we thuis ook 
maar zeggen: “Wie gaat er mee naar de tuin?” dan zitten Babs en Jet al bij de voordeur en bijkans in 
de auto. Arriveren we op de parkeerplaats van de tuinvereniging en doen we de kofferbak open dan 
gaan er twee natte dropneuzen de lucht in en ruiken zij (ja, ja) de konijntjes. Het liefst gaan ze daar 
onmiddellijk achteraan, maar helaas ze worden door ons aan de lijn naar de “tuin” getrokken. We 
hebben een tuin bijna achteraan het complex, dus er is een lange weg te gaan lang met  luchtjes en 
vriendelijke mensen. Uiteindelijk bij onze tuin, nummer 29 dus, gaan de meiden los. Letterlijk en 
figuurlijk! Alle plekjes en hoekjes moeten weer besnuffeld worden. Als de zon schijnt is het 
helemaal feest, want waar de zon maar schijnt de dames liggen er in. Babs, de oudste, heeft zelfs een 
bruine buik. Ook is er in de tuin van alles te doen en te zien, vogeltjes, fazanten, kikkers, rare 
insecten, mensen die langs lopen en regelmatig visite bespringen en besnuffelen. Maar het aller 
lekkerst is luieren en je af en toe verplaatsen van het ene naar het andere zonnige plekkie. Jemig, wat 
hebben de dames het naar hun zin, een hondenleven… Als wij ’s avonds naar bed gaan, moe en 
voldaan dan liggen de dames al lang op apegapen. Wij kijken elkaar dan aan en zeggen: “wat hebben 
zij nou eigenlijk gedaan vandaag? “. 
Voor iedereen veel tuinplezier, 
Ed en Irene van den Berg, tuin 29. 
We geven de pen door aan:….op dit moment nog niet bekend 

Bijdrage Wil 
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Hoe dramatisch kan een tuinseizoen beginnen! 
Dat dit begint met het opgeven van de waterstand aan Evides hadden wij niet 
kunnen vermoeden. 
Na deze opgave werd contact opgenomen door Evides dat ons verbruik in 
2010/2011 aanzienlijk hoger was dan voorgaande jaren. Ja zelfs vele malen 

hoger. 
De oorzaak zou de nieuwe watermeter kunnen zijn of een lekkage op het complex. Het blijkt dan na enig 
onderzoek het laatste te zijn. 
Maar nergens  in het gedeelte van de lekkage(s) komt het water 
aan de oppervlakte. Dus is het ook niet duidelijk waar ontgraven 
moet worden. 
Ook het plaatsen van een nieuwe afsluiter, waarmee we dachten 
aan 10 of 12 huisjes wederom water te kunnen verstrekken is niet 
gelukt. Het probleem bleek groter omdat er meerdere lekkages in 
het betreffende gedeelte waren. 

Als laatste poging 
om de lekkages op te 
sporen zal het hele 
tracé van lekkages 
worden onderzocht 
met een camera die hiervoor in de waterleiding zal worden 
gebracht. Indien ook deze poging niet lukt dan zal waarschijnlijk 
het geheel ontgraven van de hoofdwaterleiding in dat traject 
noodzakelijk zijn. Wij hopen dat dit niet nodig zal zijn. 
Want geheel ontgraven zal door alle obstakels zoals bomen en 
struiken een hele opgave worden. Ook zal dit betekenen dat 
iedereen de handen uit de mouwen zal moeten steken om de 
probemen op te lossen. 
We hopen dan ook dat het camera onderzoek succesvol zal zijn 

zodat er gericht ontgraven kan worden.   
Zie voor nieuwste ontwikkelingen het mededelingenkastje bij de kantine. 
                                                                          Jan Baaijens  

Lekkage hoofdwaterleiding 



6 Algemeen Doeblad juli/aug  2011 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) Volkstuinvereniging ATV Toepad d.d. 23 
april 2011 

gehouden in het verenigingsgebouw Toepad 55 te Rotterdam 
 
Aanwezig zijn: 

de bestuursleden J. Baijens, B. Sommeijer, A. Moorman en P. de Jong (zonder tuin); 
26 eigenaren c.q. vertegenwoordigers van tuinnummers: 5-8-11-13-25-26-27-29-32-34-37-38-43-44-

47-48-52-60-63-64-65-67-73-76-78-80. 
Afzeggingen zijn ontvangen van de drie eigenaren van tuinnummers: 49-62-72. 
 
1. Opening vergadering 

De (ad interim) voorzitter J. Baijens opent de vergadering om 14.00 uur en heet de aanwezigen van 
harte welkom. 

Afzeggingen en machtigingen 
Aanwezig zijn 4 bestuursleden en 26 leden. 
Er is één stemmachtiging ontvangen. 
De voorzitter verzoekt eenieder om zijn of haar mailadres te vermelden op de presentielijst; op deze 

manier kunnen de leden, in voorkomende situaties, snel en eenvoudig worden bereikt. 
2. Mededelingen 

Algemeen 
Vorig jaar 2010 was bestuurlijk een moeilijk jaar door ziekte van dhr. B. Sommeijer en het overlijden 

van de voorzitter mw. J. Beusker. De vergadering neemt een moment stilte in acht ter herinnering 
aan de overledene. 

De notulen van deze vergadering zullen worden gemaakt door mw. J.H. Groenewoud (kandidaat 
bestuurslid) – tuin 76. 

De vereniging heeft één nieuw lid: mw. T. de Beer – tuin 66. 
3. Notulen ledenvergadering april 2010 

Zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en 
vastgesteld. 

4. Ingekomen stukken 
Het verslag van de kascontrolecommissie is binnengekomen (zie agendapunt 6.). 

5. Jaarverslag secretaris 
Zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen. Het jaarverslag over het 

verenigingsjaar 2010-2011 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
6. Financiële zaken 

Er zijn geen vragen over het jaaroverzicht en de jaarbalans. Deze worden goedgekeurd en vastgesteld. 
De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie heeft de boekhouding van 

het boekjaar 2010 gecontroleerd en in orde bevonden. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De 
ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het financiële beleid van het jaar 2010. 

7. Voorstel bestuur 
Het bestuur stelt voor om het bedrag voor een niet gemaakte werkbeurt te verhogen naar €20 en dit 

bedrag jaarlijks te indexeren. Dit voorstel wordt zonder tegenstemmen aangenomen. 
8. Bestuur en commissies 

Bestuur 
Er zijn twee kandidaat bestuursleden: dhr. E. van den Berg (tuin 29) en mw. J.H. Groenewoud (tuin 

76). Dhr. A.A. Verheij (tuin 24) heeft wegens omstandigheden moeten besluiten om zich terug te 
trekken als kandidaat bestuurslid. 
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De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn tegen de voordracht van de twee kandidaat bestuursleden. Er 
zijn geen bezwaren en dhr. E. van den Berg en mw. J.H. Groenewoud worden verkozen als 
nieuwe bestuursleden. Hun definitieve functie en taken binnen het bestuur worden in overleg met 
de andere bestuursleden bepaald. 

Er zijn geen andere kandidaten voor een bestuursfunctie; hierdoor blijft één vacature -die van 
voorzitter- bestaan. 

Commissies 
Dhr. A. Braber is gestopt met zijn werkzaamheden voor de Unit/Tuinkring. De voorzitter bedankt 

hem en zal dhr. Braber bij eerste gelegenheid een bloemetje overhandigen. 
Voor het contact met de RBvV en de Tuinkring Kralingen-Crooswijk bestaan twee vacatures. De 

voorzitter benadrukt dat invulling van deze vacatures enorm belangrijk is (dit in verband met 
ontwikkelingen m.b.t. de toekomstige huurprijs en de invloed van het onderhoud daarin). 

9. Pauze 
Deze komt te vervallen. 

10. Bestuursbeleid 
M.b.t. het huis- en tuinafval: ook voor het leegmaken van halfvolle containers moet worden betaald. 

Om de kosten van het ophalen van het afval zoveel mogelijk te beperken, wordt de leden verzocht 
om de containers volledig te vullen alvorens een volgende (lege) container te pakken. Hierbij is 
het de bedoeling om de meest linkse afvalcontainers als eerste te vullen. In de ruimte links tussen 
de trottoirbanden moeten de volle containers worden geplaatst. 

M.b.t. de continuïteit van bestuur en commissies: vernieuwing en verjonging wordt de komende 
periode een belangrijk punt van aandacht. 

11. Rondvraag 
Mw. J. Weers-van Briemen verzoekt om de afvalbak tegenover tuin 5 te verwijderen; vogels pikken 

het vuil eruit, waardoor er continu zwerfafval rondom de bak ligt. Het bestuur zal dit oppakken. 
Mw. M. Otte vraagt of het afval niet wekelijks vanaf elke tuin kan worden opgehaald zoals hiernaast 

bij Kweeklust geschiedt. De voorzitter antwoordt dat aan een dergelijke service ook kosten 
verbonden zullen zijn. Bij Kweeklust worden de vrijwilligers betaald door de overige tuinders, die 
hierdoor geen werkbeurten hoeven te maken. Het bestuur wil onze huidige werkwijze handhaven. 
Mw. Otte noemt ook de mogelijkheid van het (gratis) laten verrichten van klusjes door cliënten 
van de Pameijerstichting. Mw. J. Breemer geeft aan dat de inzet van deze vrijwilligers ook een 
zekere investering van de leden vraagt, zoals begeleiding, het bedenken van klusjes en 
koffiezetten. Het bestuur zal het voorstel in overweging nemen en de voor- en nadelen op een 
rijtje zetten. 

Mw. W. Brand: de afscheiding rondom de afvalcontainers maakt een onverzorgde indruk. Het bestuur 
zal dit oppakken. 

Dhr. H. Hoogeveen: voor oudere mensen is het niet te doen om via de keukentrap tuinafval in de grote 
container te moeten gooien. Dhr. R. Otte biedt aan om na te denken over een degelijke(re) 
oplossing d.m.v. een stevige trap. 

Dhr. R. Engel heeft gehoord dat mensen die buiten Rotterdam (gaan) wonen binnen 5 jaar hun tuin 
moeten opzeggen. De voorzitter antwoord dat dit beleid al langer bestaat. De handhaving van dit 
beleid ligt bij de RBvV. 

12. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 14.45 uur. 
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BOEKENWORM                 een rubriek over tuinboeken  

Bijdrage: Wil Pim Pompoen kwartetspel 
 
Hoe laat je kinderen met smaak smullen van bloemkool, prei en pompoen? Hoe leg je uit dat de groenten uit de 
supermarkt ooit groeiden uit een piepklein zaadje? En hoe maak je kinderen enthousiast om mee aan de slag te 
gaan in de keuken? Pim Pompoen Kwartet helpt je graag op weg. 

 
Samen met Pim Pompoen ontdekken kinderen op een speelse manier hoe 
groenten groeien uit een zaadje en hoe die groenten lekker verwerkt kunnen 
worden. Het kwartetspel brengt negen groenten in beeld en toont de weg die ze 
afleggen: van zaadje, naar plant, tot groente en gerecht. Het recept dat bij elke 
groente hoort en een woordje uitleg lees je in een apart boekje dat bij het spel 
zit. Voorts vind je daarin de spelregels van het kwartet, speltips om kinderen 
een leuke en leerrijke ervaring te bezorgen en een hoop ideeën om je kinderen 
zin te doen krijgen in lekkere en gezonde groenten. Bij elk spel zit bovendien 
een groentekalender. 
 
Kwartetspel van 36 kaarten in een doosje 
Omvang: 32 Pagina's 
ISBN: 9789080662209 
 
 
 
 

 

Kleur in de tuin 
 
Kleur in de tuin is een schitterende en unieke uitgave voor elke tuinliefhebber, met als voornaamste onderdeel zeer 
logisch ingedeelde waaiers met plantenfoto's waarmee u zelf de mooiste kleurencombinaties voor uw tuin kunt 
uitkiezen. In de inleiding leest u over het toepassen van kleur in de tuin. Daarnaast worden er inspirerende 
voorbeeldbeplantingen besproken voor verschillende omstandigheden, zoals een border op kleigrond, planten voor 
een zonnige, droge plek en een schaduwtuin. 
  

 
De auteur 
Modeste Herwig, bestsellerauteur van Tuinieren & wonen, heeft in 17 jaar 
meer dan 25 tuinboeken geschreven. Haar handboeken, naslagwerken en 
ideeënboeken staan bekend om hun kwaliteit en originaliteit. De fotografie 
wordt altijd door haarzelf verzorgd. 
Omvang: 176 pagina's 
ISBN: 9789021541983 
 
 
 
 
 
 
. 
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Bijdrage:Hans Toedoe Juli / Augustus   
 
Juli is een prachtige tuin maand. Veel planten staan in bloei en het is vaak heerlijk om in de tuin tot rust te komen en te 
genieten. Maar er is ook genoeg te doen, vooral uitgebloeide bloemen verwijderen en zorgen voor voldoende water en steun 
aan hoge planten is belangrijk. 
 
Water geven 
Juli kan behoorlijke warme en droge dagen hebben. Planten die in bakken staan zullen dan dagelijks, en soms zelfs twee 
keer per dag, water nodig hebben. Ook groenten en bomen en heesters, die dit jaar zijn aangeplant hebben veel water nodig. 
Geeft bij voorkeur ’s morgens vroeg of ’s avonds water. Waterdruppels hebben namelijk de werking van 
een vergrootglas. Door de zon ontstaan er brandplekken op het gazon en op de beplanting 
en water verdampt gedurende de middag meteen. Het gras kan er in deze maand behoorlijk 
bruin uit gaan zien, toch is het geven van water niet echt noodzakelijk. Na een regenbui 
wordt het al gauw weer groen. Geef liever één keer veel, dan dagelijks een beetje. Dit komt 
de wortelvorming ten goede. Probeer zuinig met water om te springen. Vang regenwater op in 
een ton. Strooi een laag mulch over de natte grond, wat verdamping van het vocht tegengaat. 
Planten als Hortensia's hebben voldoende water nodig op warme, zonnige dagen. 
 
Plaagdieren en ziekten 
Door het warme, en soms ook vochtige weer, breiden plaagdieren zich vaak snel uit. Het beste is het voorkomen van plagen.  
Zorg dat planten voldoende ruimte hebben en mest krijgen. Door veel verschillende soorten planten en bomen in de tuin te zetten, 
komen er ook nuttige insecten in de tuin, die voor bestrijding van plaagdieren zorgen. Zitten er luizen op een plant, probeer ze er met 
een sterke straal water  vanaf te spuiten.  Ook een mengsel van 1 deel groene zeep en 1 deel spiritus opgelost in 5 delen water of een 
aftreksel van  wat gekookte tabak opgelost in water kan over de luizen worden verneveld. Herhaal deze bespuiting om de 3 tot 5 
dagen. Slaat een plaag hard toe, gebruik dan eventueel milieuvriendelijk bestrijdingsmiddel, maar gebruik dit alleen ’s avonds als er 
geen bijen meer vliegen. Gooi besmet en afgevallen blad niet weg op de composthoop. 

Snoeien 
Uitgebloeide heesters als Weigelia en boerenjasmijn kunnen gesnoeid worden.  
Ook Conifeerhagen kunnen nu gesnoeid worden. Snoei van een Blauweregen alle dunne 
scheuten die zijn gevormd terug tot vijf à zes knoppen van de hoofdstengels. Volgend jaar zul 
je meer bloemen terug krijgen.  
Blijf de druif regelmatig snoeien: steeds de jonge zijscheutjes wegbreken. Pluk ook wat bla-
deren rond de trossen weg. Snoei pruim, kers, abrikoos en ander pitvruchten. Verwijder de 
vruchttakken van framboos zo snel mogelijk na de oogst. Houtige gewassen kunnen nu heel 
goed gesnoeid worden. De zogenaamde zomersnoei voorkomt dat de hele winter alles zo kaal 
geknipt, en kort is. Als we in de zomer snoeien hebben we minder last van heftige terugko-
mende takken. 

Vanaf half juli is het de ideale periode voor het nemen van kruidachtige kopstekken bij sierheesters. Planten die zich door zomerstek 
goed laten vermeerderen zijn o.a. laurierkers kardinaalsmuts, broodboom, Skimmia, hortensia, Camellia, Taxus. Snoei de groene 
takken weg bij bontbladige heesters of bomen, ze gaan anders spoedig de planten overheersen. 
 
Rozen 
Knip uitgebloeide bloemen uit de vaste planten. Als nu uitgebloeide bloemen worden verwijderd, kunnen veel planten in de nazomer 
weer gaan bloeien. Haal van doorbloeiende rozen steeds de uitgebloeide bloemen weg. Uitgebloeide rozen worden afgeknipt ter 
voorkoming van zaadvorming. Hebt u botanische rozen, laat dan de uitgebloeide bloemen eraan zitten. Later komen de rozenbottels 
tevoorschijn. Deze bottels zijn een prachtig gezicht in het najaar en bovendien zijn sommige vogels u dankbaar voor deze welkome 
aanvulling op hun wintermenu. 
Ook kunnen de rozen nu weer worden bemest. Doe dat het liefst met een speciale rozenmest, die op de behoefte van deze planten is 
afgestemd. De voedingselementen die in rozenmest zitten, zijn zo op elkaar afgestemd, dat de plant optimaal groeit en bloeit. 
 
Fruit 
Uitlopers van aardbeien afknippen en op een plantbed laten inwortelen.  
Bij appels en peren kun je nu al zien welke vruchten er klein zullen blijven. Deze mag je nu verwijderen, zodat alle energie naar de 
andere vruchten kan gaan zodat die dikker kunnen worden. 
Steenfruit zoals kersen, krieken, perzik, abrikozen en pruimen worden steeds na de oogst gesnoeid. Dit bij voorkeur bij droog weer 
zodat de wonden snel opdrogen. 
Bescherm uw rode bessen tegen de vogels want zij vinden ze reeds lekker als wij ze nog te zuur vinden. Witte bessen vallen voor 
vogels veel minder op en worden dan ook veel minder aangevreten. De smaak van witte bessen is minstens even lekker en zelfs iets 
zoeter dan rode bes.    
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Op initiatief van Hans Oversluisen is er op 4 juni  j.l. een wijnproeverij geweest in onze kantine. De presentatie vond 
plaats door een heer uit het Westland welke zelf jaren een drankzaak in Den Haag heeft gehad, hetgeen in de 
ongedwongen presentatie duidelijk hoorbaar en merkbaar was. De gepresenteerde wijnen betroffen allemaal wijnen 
welke speciaal verbouwd of gebotteld zijn voor en door de Duitse firma waarvoor de presentator werkt. De reden van de 
afwijkende verbouwing of verwerking is om een speciale smaak te creëren welke zich onderscheidt van andere wijnen. 
Zo is er bijvoorbeeld een wijn van druiven welke eerst van elders naar de firma in Duitsland worden getransporteerd om 
daar geperst te worden op een afwijkende manier als welke gebruikelijk is in de streek waar de druiven groeien. Ook 
worden er specifieke hellingen gebruikt om een bepaalde druifsoort te laten groeien welke door de combinatie van druif 
en grondsoort een speciale smaak krijgt. Zo zijn er ook wijnen die worden gemaakt van druiven die worden geplukt op 
het moment dat de vorst is ingetreden. De druiven worden ’s nachts geplukt en op een speciale manier verwerkt tot wijn 
met een zeer verfijnde smaak z.g. ijswijn. Zeer lekker, maar de prijs is er dan ook naar. Naast de verschillende wijnen, 
wit rood of Rose, zoet of droog (zuur) waren er ook nog enkele verwante producten waarin het bedrijf zich had 
gespecialiseerd zoals Sherry, likeur met bladgoud en een dag/nacht crème gemaakt van druivenpitten. Eigenlijk was er 
voor iedereen wel een wijn naar zijn/haar smaak en/of budget. Door menigeen is dan ook een aantal flessen in de mix 
besteld. 
De aangebroken flessen welke waren gebruikt voor de proeverij bleven na de presentatie staan en konden door de 
liefhebbers worden genuttigd  tot er geen druppel meer over was. De toch al ontspannen en gezellige sfeer steeg 
daardoor naar een nog hoger niveau, zoals u zult begrijpen. Kortom, een geslaagde avond welke volgend jaar voor 
herhaling vatbaar is. Elke liefhebber van een lekker wijntje die niet is geweest krijgt dan een nieuwe kans. 

 

Wijn proeverij. 

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 

Bert 
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Een vonkje kan genoeg zijn 

Zaterdag avond 4 juni. We hadden die avond zojuist de wijnproeverij in de kantine achter de rug (zie over de proeverij 
het stukje elders in dit blad). 
We gingen na de proeverij bij een mede tuin lid de plantjes nog even wat water geven. In die lange droge periode tot dan 
geen overbodige luxe voor de planten. Op onze weg er naar toe in het schemer donker roken we ineens een sterke 
brandlucht en zagen een enorme rookwolk door het licht wat hoger in de lucht verder op het pad. Geleid door onze angst 
gingen we er naar toe en kwamen enkele jongelui tegen welke ons een brand meldde met de mededeling dat de 
brandweer reeds was gebeld. Aankomend bij de tuin waar de  rookontwikkeling vandaan kwam zagen we een boom met 
binnenin van onder tot boven een rode gloeiende toorts. De tuinleden van de twee tuinen op welke grens de boom stond 
waren reeds gealarmeerd (een zelfs uit zijn slaap gehaald) en stonden van beide zijden met een waterslang het vuur te 
bedwingen. We hoorden het geloei van de brandweer auto’s komen en gaan. Het was duidelijk dat ze niet de juiste plaats 
konden vinden. Mijn vrouw en ik, beide reeds met een zaklantaarn in  de hand, liepen naar de poort om de brandweer 
naar de juiste plek te loodsen. Op het moment dat we bij de poort aan kwamen reed de brandweer naar binnen na 
aanwijzingen van de jongelui welke ook naar voren waren gelopen. De chauffeur van de grote ladderwagen begreep 
reeds  dat hij niet naar binnen kon. Zelfs de kleine brandblus auto zag het niet echt zitten om het pad op te rijden, zeker 
na onze melding dat de brand reeds redelijk onder controle was bleef de wagen staan en gingen de spuitgasten te voet 
naar de plaats des onheils. Het vuur was op een haar na geblust en op aanwijzing van de brandweer, welke gebruik 
maakte van een warmte camera, werden de laatste gloeiplaatsen geblust. 
Oorzaak ? Niet echt bekend maar mogelijk is slechts een vonkje de oorzaak geweest. Niet verwonderlijk na zo een lange 
droge periode. 
Wel geeft dit aan dat de tuinleden welke in deze omstandigheden “gewoon” BBQ met open vuur niet weten waar ze mee 
bezig zijn. Dit was zeker niet het geval bij de twee tuinleden waar tussen de brandende boom stond, maar of u het nu 
gelooft of niet, er zijn echt nog steeds tuinleden welke denken dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen en naast BBQ op 
houtskool zelfs open vuren in een korf of schaal stoken ! 
Nou, wij hebben met eigen ogen gezien waar dit toe kan leiden en moeten er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als 
de twee betreffende tuinleden niet aanwezig waren geweest of niet zo goed en adequaat hadden ingegrepen. Nou het 
leed is niet te overzien zeker gelet op de beperktheid waarmee de brandweer zou kunnen opereren als het echt nodig was 
geweest. Ik ben  bang dat de helft van ons complex in een dergelijke toestand binnen ‘no time’ in de as ligt zonder dat 
iemand daar iets tegen kan doen………………… 

Bijdrage van Bert 

In aansluiting op bovenstaande bericht willen we (bestuur en redactie) de tuinleden erop wijzen toch zeer 
voorzichtig te zijn met het bbq en. 
En ook: wanneer er een brandmelding is zal de brandweer zeker niet zoals in bovenstaande verhaal vooraan op 
het pad blijven staan. 
Omdat er al weinig plaats is voor een brandweer auto is het zeer gewenst (verplicht ) de overhangende 
takken van struiken en bomen over het pad te verwijderen.   
 

   Laten we er voor zorgen dat het veilig is en blijft op ons complex. 
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TUINEN EN PARKEN IN NEDERLAND    
Aflevering: De tuinen van Mien Ruys 
 

Moerheimstraat 84 
7701 CG Dedemsvaart 

            Tel: 0523-614774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden  
1 April tot en met 31 oktober: 
Di. t/m Za. van 10.00 uur tot 17.00 uur 
Zo. van 12.00 uur tot 17.00 uur 
Ma. gesloten. 
 
Entree 
Volwassenen €7,50, Kinderen 4 t/m 14 jaar €3,50, Kinderen tot 4 jaar gratis Houders 65 +/CJP Pas €6,50 

 
Hoe het allemaal begon…..  
 
“Heden is mijn loopbaan begonnen… “, schreef Mien 
Ruys (1904) in haar dagboek op 19 jarige leeftijd. 
 
Bij Moerheim, de in die tijd wereldvermaarde vaste 
plantenkwekerij van haar ouders in Dedemsvaart, was 
toen voorzichtig een begin gemaakt met een afdeling 
ontwerpen. Mien kreeg daar al spoedig de leiding van. 
Want haar belangstelling ging vooral uit naar de 
“toepassing” van planten in tuinen en landschap. En niet 
zo zeer naar het kweken van de planten. 
 
Ze studeerde enige tijd in Berlijn en liep stage in 
Engeland. Ze experimenteerde met vormen en planten in 
de moestuin van haar ouders. Haar stelregel werd: Kies 
voor planten die thuishoren bij de gegeven 

omstandigheden c.q. bodemgesteldheid. 
In de jaren ’30 studeerde ze enkele jaren Architectuur. In plaats van statige monumentale panden en gevels lag 
haar voorkeur bij eenvoud en helderheid. Die eenvoud en helderheid vind je terug in haar ontwerpen. Daarnaast 
achtte Mien Ruys Natuurbeleving een belangrijke functie van een tuin. Dit bewerkstellig je naar haar idee met 
vaste plantenborders. Zij ontving tijdens haar werkzame leven veel opdrachten voor particuliere tuinen en kreeg 
in de loop der tijd veel navolgers. 
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De tuinen Mien Ruys zijn proeftuinen. Vanaf het begin staat 
experimenteren met planten, materialen en vormgeving voorop. 
Mien Ruys experimenteerde in de boomgaard en groentetuin van 
haar ouders met planten van de kwekerij voor zon en schaduw. De 
eerste 2 experimenttuinen bestaan nog steeds: de 
verwilderingstuin en de proeftuin met de grote border. 

 
 
 
 
Een bekend experiment uit de jaren ’60 is het toepassen van spoorbielzen. Al snel werd dit 
idee door velen overgenomen en zag men de spoorbielzen terug in veel tuinen in Nederland. 
Dit bezorgde Mien Ruys de bijnaam “Bielzen Mien”. Ook het idee van de uitgewassen 
grindtegel (de zogenaamde griontegel) is een idee van Mien Ruys. 
 
 
 
Mien Ruys had  een tuinarchitectenbureau en gaf  een kwartaalblad uit Onze Eigen Tuin.   

 
Mien Ruys stierf in 1999 in Dedemsvaart op 94-jarige 
leeftijd. 
 
 
 
 
N.B: 
Voor informatie over exposities en workshops raadpleeg 
de website: www.mienruys.nl 
 
Van mei tot en met oktober iedere 1e zaterdag van de 
maand om 13.30 uur een gratis rondleiding voor 
bezoekers van de tuin. 
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Van alles en nog wat……………. 
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                               WERKBEURTEN ATV TOEPAD 2011 

Aansprakelijkheid 
   

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

  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: 20 augustus 

10 september 

23 juli 

27 augustus 

17 september 

13 augustus 

3 september 

1 oktober 

Links een detailfoto van een 
groene insect.  
Wie weet wat het is?  
 

Rechts een foto van de bolletjes 
die pasgeleden in mijn 
brievenbus zaten als 
reclamestunt van een bedrijf.  
Herkent u ze ook? 
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Van alles en nog wat……vervolg 

In de zomer is tuinieren mijn hobby. In de winter maak ik wenskaarten. Dit doe ik met 
dezelfde passie als ik tuinier. 
Hierdoor is de collectie felicitatie, kinder, trouw, beterschap, condoleance en kerstkaarten 
enorm gegroeid. 
Nu wil ik graag wat opruiming houden. 
De kaarten kosten 1 euro per stuk. 
Kom gerust eens kijken. T. Bolland tuin 2 

Winterhobby kaartenmaken 

Zijn er meer mensen die ‘s winters een leuke hobby hebben? En misschien ook opruiming willen houden? 
Praat er eens over met de redactie (Ans). Brainstormen  over bv een verkoop of ruilmiddag in de kantine. Samen 
met het andere volkstuincomplex?  Ik ben benieuwd naar uw ideeën!! 
Overigens: de kaarten van Mevr. Bolland worden ook te koop aangeboden in het winkeltje!  
 

Een voorbeeld van 
een bijenhotel 
Gezien in Delft 
langs de rijksweg 
bij Ikea 

Veenmol. ‘s Avonds bij de tuin van 
huisje 2. 
Hij is wat onscherp, hij was druk bezig 
om te proberen zich te verbergen in de 
aarde wat moeilijk ging. Het was juist in 
de periode van de grote droogte.  
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Het artikel Stront & rozen komt uit de nieuwsbrief van de 
Rotterdamse Bond van Volkstuinders. Deze nieuwsbrieven 
zijn zeer de moeite om te lezen. www.rbvv.nl 
 

verspreekwoorden 

Vervolg van alles en nog wat 



 17  Algemeen Doeblad 

 

juli/aug 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Blij met uw volkstuin? Maak een foto van Mijn volkstuin(huis)!  
In Zuid-Holland zijn naar schatting ruim tweehonderd volkstuincomplexen. De oudste stammen uit het 
begin van de vorige eeuw, toen veel gemeenten stukjes grond beschikbaar stelden om mensen zelf groenten 
te kunnen laten verbouwen. Sindsdien is er een hele ‘volkstuin-cultuur’ tot ontwikkeling gekomen. Daarbij 
gaat het al lang niet meer alleen om het verbouwen van groente. In veel volkstuinen is recreatie op de eerste 
plaats gekomen. Veel volkstuinbezitters ervaren hun ‘tuinhuis’ als een ‘groene oase’ waar het goed toeven is.  
Volkstuinen: cultureel erfgoed  
Volkstuinen hebben in de loop van de tijd belangrijke bijdragen geleverd aan zowel besef van ‘natuur in de stad’ 
als belangstelling voor ‘ecologisch tuinieren’ en ‘rust-recreatie’. Door hun historische karakter en hun blijvende 
waarde voor natuurbewustzijn zijn volkstuinen als cultuurhistorisch fenomenen te beschouwen.  
‘Volkstuinen in Zuid-Holland’  
Om de waarde en het belang ervan te onderstrepen wil het Erfgoedhuis Zuid-Holland volkstuinen onder de 
aandacht brengen. Daarbij gaat het niet alleen om de historische achtergrond van tuinen, maar ook in de actuele 
mogelijkheden met betrekking tot tuinieren, recreatie, natuurbeleving en educatie. Eén van de onderdelen van het 
‘volkstuinenproject’ is het in kaart brengen van de diverse volkstuincomplexen in ZH.  
Fotowedstrijd: ‘Mijn volkstuin(huis)’.  
Ook is het de bedoeling om de actualiteit in en om de volkstuinen zichtbaar te maken. Om die reden is een 
fotowedstrijd uitgeschreven met als thema Mijn volkstuin(huis). Eigenaren van een volkstuin worden hierbij van 
harte uitgenodigd om zichzelf in hun tuin, kas of volkstuinhuisje te portretteren. Een korte tekst met toelichting 
hoort hierbij.  
Doe mee!  
Bent u actief op een volkstuin in Zuid-Holland of heeft u volkstuinierende familie of vrienden, en wilt u meedoen? 
Dan ontvangen wij graag uw foto’s. U kunt uw bijdrage voor 1 oktober 2011 mailen naar Erfgoedhuis Zuid-
Holland, Ellen Steendam: steendam@erfgoedhuis-zh.nl. Voor meer informatie en voorwaarden zie 
www.erfgoedhuis-zh.nl  
Een deskundige jury kiest de winnende foto. De winnaar ontvangt een weekendarrangement voor twee personen in 
Zuid-Holland. Tevens worden de mooiste foto’s in 2012 tentoongesteld.  
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland helpt erfgoed in Zuid-Holland behouden, benutten en beleven.   

Ingezonden door Peter de Jong 

Maak een foto van “ Mijn volkstuin(huis)” 
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Uittips in Rotterdam 16 juli – 15 september 2011 Bijdrage:  
Wil 

13, 20 en 27 juli 2011 Wednesday Night Skate Binnenrotte 
De Wednesday Night Skate brengt duizenden skaters op de been 
voor een gezellige en sportief avondje uit. Vanaf 13 juli veroveren 
de skaters op de woensdagavond bekende straten in Rotterdam, 
zoals de Coolsingel, Kralingse bos en de Maasboulevard. Het 12 
kilometer lange parcours (zonder pauze) is geschikt voor (ervaren) 
skaters, rollerskates en inliners. Het vertrek en de feestelijke 
(skate) activiteiten zijn op de Binnenrotte (beter bekend als het 
marktplein nabij station Blaak). Op 3 en 10 augustus 2011 onder voorbehoud. 
 
29 juli 2011 Fernandes - Battle of Drums, Centrum Rotterdam 
Welkom in tropisch Rotterdam! Op vrijdagavond wordt opgewarmd voor de Zomercarnaval met de Fernandes 
Battle of Drums. Brassbands schudden de stad goed wakker en doen een gooi naar de titel Beste Brass Band. De 
brassbands vertrekken vanaf vier verschillende routes richting de Coolsingel om daar het muzikale gevecht on 
stage aan te gaan met elkaar. 
 
30 juli 2011 Fernandes Zomercarnaval – Straatparade, centrum Rotterdam 
Op zaterdag barst het feest in alle hevigheid los met de kleurrijke Straatparade. De parade kronkelt zich een weg 
door de binnenstad van Rotterdam. Jaarlijks nemen ruim 2.000 carnavalsvierders uit Nederland en ver daar buiten 
deel aan de grootste tropische carnavalsoptocht van het land. De Straatparade is gratis toegankelijk voor iedereen. 
 
6 en 7 augustus 2011 Duizel in het park, Vroesenpark 
Verhalen vol verbeelding. In het weekend van 6 en 7 augustus ondergaat het Vroesenpark een 
duizelingwekkende metamorfose. Jong en oud, hond en stadsduif – iedereen zal zijn ogen uitkijken. Gratis. 
 
14 augustus 2011 Dag van de Romantische Muziek, Park bij de Euromast 
Al nippend aan een glaasje wijn luisteren naar romantische muziek in een zonnig park, in een romantische sfeer 
en met rijk gevulde picknickmanden. Wat wil je nog meer? Op verschillende podia worden concerten gegeven 
met sfeervolle klassieke en populaire romantische muziek, zigeunermuziek en aria’s. Het romantische karakter 
van Het Park bij de Euromast vormt al 24 jaar de inspiratie voor de Dag van de Romantische Muziek. Het 
publiek haakt hier met zichtbaar plezier op in: voor één dag komen nostalgische japonnen uit de kast, worden 
strohoeden weer eens afgestoft en vlijen mensen zich voor een picknick neer in het gras. Gratis. 

 
21 augustus 2011 Bavaria City Racing, Centrum Rotterdam 
Formule 1-demonstaties en andere wereldtoppers van de 
autosport in actie in de straten van Rotterdam! Tijdens dit 
unieke sportevenement in het centrum geven nationale en 
internationale coureurs uit de hoogste raceklasses. Gratis. 
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Vervolg  uittips 

26 augustus t/m 6 september 2011 Pleinbioscoop Rotterdam, Museumpark 
De Pleinbios is weer terug in het Museumpark. Op deze mooie plek midden in de stad kan je weer twaalf dagen lang 
genieten van films. Vanaf dit jaar wordt wel een kleine vergoeding gevraagd: 3 euro per avond of 20 euro voor een 
12-rittenkaart. Het terrein is vanaf 19.00 uur geopend en je kan er bij diverse typisch Rotterdamse eettentjes 
voorafgaand aan de film wat eten en drinken. 
 
27 en 28 augustus 2011 OVG Veerhavenconcert , Veerhaven 
In de sfeervolste haven van Rotterdam kun je vanaf de kade of met een eigen bootje genieten van de prachtige 
muziek van het klassieke openluchtconcert OVG Veerhavenconcert. Op zondag 28 augustus vindt het juniorconcert 
plaats. 
 
2, 3 en 4 september 2011 Internationaal Shantyfestival, Wijnhaven en Oude Haven 

 
 
 
 
 

Prachtig uitgedoste koren zingen liederen uit verschillende schipperstradities. Drie dagen lang zijn er afwisselend 
optredens op de kade, in het Havenmuseum of in de festivaltent. Zelf zingen kan ook, er is een workshop voor 
aspirant solo shantyzangers. 
 
2  t/m 4 september 2011 Wereldhavendagen, Parkkade, Willemshaven, Veerhaven etc.  
De Wereldhavendagen zijn een belevenis voor iedereen die houdt van schepen, havens en maritieme avonturen. 
Thema in 2011: De haven smaakt naar meer. Met smaak wordt het culinaire aspect van de haven naar voren gehaald. 
De levensmiddelen die als half- of eindfabricaat via de haven van Rotterdam uw huishouden bereiken zijn ontelbaar.  
‘Smaakt naar meer’ verwijst ook naar een behoefte aan kennis en ontplooiing, groei en ontwikkeling, vooruitgang en 
innovatie. En ‘Smaakt naar meer’ verwijst naar een behoefte aan kennis en ontplooiing, groei en ontwikkeling, 
vooruitgang en innovatie. 
 
2  t/m 4 september 2011  Leuvehaven, Oude haven 
In de Leuvehaven en de Oude Haven komt de geschiedenis tot leven en wordt er extra aandacht aan energieën 
geschonken die toen nieuw waren: wind en stoom. Maar er wordt ook vooruit gekeken en zijn er een aantal 
presentaties met nieuwe technologische ontwikkelingen. Een weekend vol nostalgie; oude ambachten, 
overslagdemonstraties, historische kostuums en Shantys. 
 
3 september 2011 De Nacht van de Kaap 
De Nacht van de Kaap is een live-muziekfestival in het eerste weekend 
van september, op de zaterdag van de Wereldhavendagen dat zich 
afspeelt in horecagelegenheden die nog de sfeer uitademen van weleer, 
zoals Café Norge, Café de Pijp, Café Colors, Stoomschip De Rotterdam 
en Theater Walhalla. Daarnaast worden ook speciaal voor dit doel 
ingerichte ruimtes gebruikt zoals een aantal leegstaande panden aan het 
Deliplein. 
 
10 t/m 11 september 2011 24 uur cultuur 
Rotterdam opent dit jaar het cultureel seizoen anders. Vanaf zaterdag 10 
september vijf uur tot zondagmiddag 11 september vijf uur staat cultuur 
24 uur lang in de spotlights in Rotterdam. Tijdens 24 uur cultuur wordt 
Rotterdam gedomineerd door theater, dans, beeldende kunst, muziek, film, architectuur en design. Bezoekers krijgen 
de kans om gedurende een etmaal lang te proeven en te genieten van een aantrekkelijk, afwisselend en verrassend 
programma. 
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Bijdrage Kitty 

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

 

In juli korten de dagen 1 uur en 3 minuten  
 
 
17 Juli zon op: 5.42 uur, 17 Juli zon onder: 21.42 uur. 
  
31 Juli zon op: 6.01 uur, 31 Juli zon onder: 21.24 uur. 
 
17 Juli maan op: 22.24 uur, 17 Juli maan onder: 8.16 uur. 
31 Juli maan op: 6.56 uur, 31 Juli maan onder: 21.21 uur.
  
 
 
16 Juli: Volle maan 
30 Juli: Nieuwe maan 

In augustus korten de dagen 1 uur en 43 minuten  
 
 
  1 Augustus zon op: 6.02 uur,   1 Augustus zon onder: 21.22 uur. 
31 Augustus zon op: 6.48 uur, 31 Augustus zon onder: 20.25 uur. 
 
 1 Augustus maan op: 8.18 uur,   1 Augustus maan onder: 21.43 uur. 
31 Augustus maan op: 10.03 uur, 31 Augustus maan onder: 20.45 uur. 
 
 
13 Augustus: Volle maan  
29 Augustus: Nieuwe maan 

Weer-wetenswaardigheden 
 
De Commonwealth Bay aan de kust 
van George V op Antartica is de 
winderigste plaats op aarde. Hier zijn 
windsnelheden van 320 kilometer per 
uur gemeten. 
 
Ieder jaar zijn er meer dan 16 miljoen 
onweersbuien op aarde, een gemiddelde 
van 45.000 per dag. Op elk willekeurig        
moment zijn er 2000 aan de gang.  
    
 
De donder kan men gewoonlijk op een 
afstand van 16 kilometer horen. Men  
heeft de donder ooit op een afstand van 
meer dan 65 kilometer gehoord. 
 
Bron: Gerardus(dag)kalender  

Weerspreuken m.b.t. augustus: 
 
Geeft augustus niet veel regen, maar wel veel 
zonneschijn, dan krijgen we zeker goede wijn. 
 
Als augustus zonder regen henen gaat, zal men zien dat 
de koe mager voor de kribbe staat. 
 
Augustus eerste week heet en laf, ziet men veel winterse 
sneeuw, wacht maar af. 
 
Noordenwind in augustus opgestaan, brengt standvastig 
weder aan. 



 21  Algemeen Doeblad 

 

juli/aug 2010 

Taart uit eigen tuin  

Recept Stengelui – ricottataart 
 
Bosje jonge stengelui – bosje korianderblad - 200 gr ricotta -1 ei – 100 gr tarwemeel – 100 gr maïsmeel – 50 gr 
boter – 1 el olijfolie – zout 

 
Maak het bosje stengelui met een scherp mes of een keukenmachine fijn en doe hetzelfde met een 
bosje korianderblad. Vermeng dit met de ricotta en het losgeklopte ei. Maak een deeg van meel, 
boter, olijfolie en zout. Laat een half uurtje rusten en duw het uit in een beboterde springvorm. 
Bak het deeg 10 minuten op 150 graden Celsius en vul het daarna met het ricottamengsel. Bak nog 
30 minuten op 160 graden Celsius. 
 

Bereiding 20 minuten + 40 minuten oventijd 
 
Recept Worteltaart 
 
100 gr tarwemeel – 100 gr maïsmeel – 75 gr boter – 1 el olijfolie – 3 tomaten – handvol worteltjes – 1 gesnipperde 
ui – verse dille – bol mozzarella – peper – zout – olijfolie 

 
Maak een deeg van meel, boter en 1 el olijfolie. Laat even rusten, bekleed een taartvorm en bak het 
deeg 10 minuten op 150 gr Celsius. Vul daarna de bodem met een laagje tomatenstukjes. Snij een 
handvol wortelen in stukjes en blancheer ze 5 minuten, samen met een gesnipperde ui. Giet de 
worteltjes af en schik ze in de taartvorm. Bestrooi met wat dille en leg boevnop nog wat stukjes 
mozzarella, peper en zout. Besprenkel met olijfolie. Bak 30 minuten in een oven op 150 graden 
Celsius. 

 
Bereiding 25 minuten + 40 minuten oventijd 

Augustus (maand) 
Augustus (ook wel oogstmaand - het woord oogst is zelfs van augustus afgeleid) is de achtste maand van het jaar in de 
gregoriaanse kalender, en heeft 31 dagen. Genoemd naar de princeps Gaius Iulius Caesar Octavianus (Augustus). Het verhaal 
wil dat Augustus niet voor Julius Caesar wilde onderdoen en daarom een dag van februari heeft afgehaald. Dit klopt niet, want 
al onder Numa Pompilius had februari 28 dagen. Voordat de maand naar keizer Augustus genoemd werd, was de naam 
Sextilis, wat "zesde maand" betekent. 
Sterrenbeelden van augustus zijn Leeuw en Maagd 
 
In een schrikkeljaar begint augustus op dezelfde dag van de week als februari. In andere jaren begint augustus steeds op een 
andere dag dan de overige elf maanden. 
 

Extremen vanaf 1983: 
 
1983 - Tijdens de afgelopen maand augustus valt er slechts 10,4 mm neerslag in Ukkel (normaal : 69,6 mm). Dit is de droogste 
maand augustus van de eeuw. 
1996 - De afgelopen maand viel er in Ukkel 231,2 mm neerslag (normaal : 69,6 mm). Dit is niet alleen de natste maand 
augustus van de eeuw maar ook de natste maand van de eeuw in Ukkel zonder meer. 
1997 - De warmste maand augustus van de eeuw is afgelopen : de gemiddelde temperatuur bedraagt voor Ukkel 21,2 °C 
(normaal : 16,9 °C). 
2006 – de afgelopen maand was met slechts 94 uur zonneschijn (normaal 188 uur) de somberste augustusmaand. De maand 
was ook de op één na natste ooit, enkel augustus 1996 was nog natter. 
 
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 

Bijdragen van Wil 
 

    Weetjes over de maand augustus   Vervolg van vorige blz. 
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Zomerrecept (pudding) 

Ingrediënten (6 personen)   
8 dunne sneetjes casinobrood (liefst van 1 dag oud)   
150 g suiker  50 ml water  puddingschaal (inhoud ca. 1 liter)   
1 kg gemengde bessen (rode bessen, zwarte bessen, bosbessen, frambozen en/of bramen)   
 
Bereiding Spoel de puddingschaal om met koud water. Snijd de korsten van het brood en snijd er een cirkel uit om 
de bodem van de schaal helemaal te bedekken. Bedek ook de zijkanten van de schaal. Druk het brood goed aan. Een 
paar stukjes brood achterhouden voor de bovenkant. Los de suiker in het water op en voeg het fruit toe. Laat het een 
paar minuten koken en schep het voorzichtig om, om aanbranden te voorkomen. Haal de pan van het vuur en giet 
ongeveer 150 ml vocht af en bewaar dit. Doe het fruit en de rest van het sap in de puddingvorm. Leg de overgebleven 
stukjes brood op de vruchten en leg als gewicht een omgekeerd bord op de zomerpudding. Zet de schaal op een groter 
bord om eventueel vruchtensap op te vangen. Laat dit een nacht staan. Kook het overgebleven vruchtennat tot een 
stroperig sapje en laat het afkoelen. Keer de zomerpudding op een mooie schaal en giet er het afgekoelde vruchtensap 
over. Garneer met een toefje slagroom.  Tip Maak deze pudding een dag van tevoren. 

bijdrage van Bert 

gedicht Bijdrage van 
Wil 
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Nieuws uit de regio bijdrage van Bert 

Hoofdkantoor Van Oord 
Lokatie:  Rotterdam Schaardijk 
Architect:  De Jong Gortemaker Algra 
Start bouw:    1 november 2010 
Oplevering:  2012 
Functie:  Kantoor 
 
Het nieuwe hoofdkantoor van de waterbouwer Van Oord wordt gebouwd aan de Schaardijk in Rotterdam, op het 
nieuw kantorenpark De Nieuwe Maas. De locatie is direct gelegen aan de Maas op steenworp afstand van de 
Brienenoordbrug. 

Het gebouw van 14.000 m2 is ontworpen door het 
Rotterdamse architectenbureau De Jong Gortemaker Algra 
architectecten. Het hoofdkantoor krijgt een nautische 
uitstraling het geen zowel goed past bij Van Oord als bij 
de locatie. De daken worden voorzien van mossedum dat, 
vanwege de energie-efficiënte functie, bijdraagt aan het 
duurzame karakter van het gebouw. 

Kantorenpark De Nieuwe Maas 

De vier docks van Nieuwe Maas vormen een 
markant kantoorcomplex, ontwikkeld door 
OVG. Het combineert hoogwaardige kantoren 
met faciliteiten zoals horeca, fitness en 
kinderopvang. Helderheid, leefbaarheid en 
comfort worden verder onderstreept door de 
ruime opzet van het gehele complex, met 
diverse mogelijkheden om ook buiten te 
ontspannen. De aanwezige terrassen en steigers 
zijn daarbij essentieel voor de totale beleving 
van de Nieuwe Maas. 
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Groene uitjes 15 juli – 16 september 2011 
Bijdrage van Wil 

Botanische tuin (Kralingen) 
Cederstraat 5, www.botanischetuinkralingen.nl. toegang gratis. 
 
Het Arboretum Trompenburg 
Het Arboretum Trompenburg is een zeer fraai aangelegd wandelpark, daterend uit 1820. Het herbergt een rijke 
collectie bomen, struiken, vaste planten en bollen. Honingerdijk 86, www.trompenburg.nl 
 
Het Kralingse bos  
Kenmerkend is de fraaie ligging om de Kralingse plas. In het bos bevindt zich een hertenkamp, een 
pannenkoekenhuis en een trimbaan. Langs de plas liggen ook twee fraaie molens en een paar horecagelegenheden. 
 
Eiland van Brienenoord 
Ongerepte natuur op een eiland in Rotterdam. Zeker 45 verschillende vogelsoorten en loslopende Schotse 
hooglanders. Te bereiken via een bruggetje vanaf de stadionweg Op  www.zuidhollandslandschap.nl staat een 
wandelroute over het eiland. 
 
Biologische Markt 
De biologische markt is sinds april 2005 elke dinsdag van half negen tot 6 uur op het Eendrachtsplein. Het is zeker 
(nog) geen grote bio/markt, maar omvat wel de vier hoofdgroepen van topkwaliteit, namelijk groenten en fruit, kaas 
en zuivel, vers vlees, en brood. 
 
Wandelen, fietsen en kanovaren in het Zuiderpark 
Het Zuiderpark is een groot stadspark in het midden van Rotterdam-Zuid. Het park nodigt uit tot wandelen, fietsen, 
skaten, kanovaren, relaxen, spelen en sporten. 
 
17 en 18 september 2011 Rotterdamse Oogst Festival 

Najaarsfestival waarbij het Heemraadspein 
wordt veranderd in een grootstedelijk 
boerenerf. Met de Rotterdamse Oogstmarkt, 
het Schafthof, zaaikunst & boerendesign en 
muziek van jong Rotterdams talent. Nieuw 
in 2011: de presentatie van de Rotterdamse 
Oogst Karavaan: mobiele units van jonge 
ontwerpers die op een verleidelijke manier 
voorlichting geven over regionale producten 
en de verkoop ervan mogelijk maken. 
Mobiel, mooi & lekker! 



 25  Algemeen Doeblad 

 

juli/aug 2010 

Maak je eigen sun-dried tomatoes of droog ze in de oven 

Heb je een grote oogst tomaten en weet je niet wat je er mee aan moet dan is dit 
wellicht een goed idee! 
 
Snijd de verse tomaten horizontaal doormidden. Schep de natte zaadjes eruit en 
laat ze met de snijkant naar beneden uitlekken. 
Strooi wat (zee)zout en groene kruiden op de snijkant van de tomaten en leg de 
halve tomaten, weer met de snijkant naar onderen (niet te dicht op elkaar) op 
een verhoogd rooster in de volle zon. Afhankelijk van het weer duurt het 
drogen tussen de 4 dagen en 2 weken. 
De tomaten afdekken met kaasdoek of een gaasstolp tegen beschadiging door 
de zon of door beestjes. ’s Avonds en ’s nacht de tomaten binnen houden anders 
maakt het vocht in de lucht en de dauw ze weer vochtig. 10 standaard tomaten 
geven ca. 1 ons gedroogde tomaten. 
 
Maar het kan ook sneller!  Namelijk in de oven. Hoe werkt dat dan? 
 

Snijd de verse tomaten horizontaal 
doormidden. 
Schep de natte zaadjes eruit en laat ze met 
de snijkant naar beneden uitlekken op een 
dikke laag keukenpapier. Strooi wat (zee)
zout op de snijkant van de tomaten en leg de 
halve tomaten, weer met de snijkant naar 
onderen (niet te dicht op elkaar) op een 
ovenrooster. 
 

Leg vooraf een vel aluminiumfolie onder in de oven of op een onder het rooster 
te schuiven bakplaat. Stel de oventemperatuur in op 80-90 C. Schuif het rooster 
in het midden van de oven en zorg dat de ovendeur (eventueel met behulp van 
een houten lepel of spatel) op een kiertje open blijft staan. 
 
Denk eraan dat de geleidelijkheid van het proces de uiteindelijke kwaliteit van 
de aromas bepaalt. Afhankelijk van de grootte moeten de tomaten tien tot 
twintig uur drogen, afhankelijk van de mate van droging gewenst is. Ze 
moeten droog aanvoelen, maar nog niet leerachtig of hard zijn. 
 
Laat ze afkoelen, doe ze in een schone (met soda uitgekookte en goed 
nagespoelde) pot, strooi er eventueel kruiden zoals oregano, laurierblad, een 
fijngehakte teentje knoflook, gedroogde basilicum, tijm en/of rozemarijn door 
en overgiet ze met olijfolie (extra vierge), tot ze helemaal onder staan. 
 
Laat op een koele, donkere plaats rusten. Na een week zijn ze al lekker. Ze zijn 
een tijd houdbaar, mits ongeopend (oxidatie van de olie) en donker bewaard. 
 

Bijdrage van Wil 
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De man en de boom 
Bijdrage van 
Kitty 

Was ik maar zoals de boom. De man dacht dat nogal vaak, maar 
vertelde het natuurlijk aan niemand. Want een man die boom 
wil wezen, daar hebben mensen het niet op. Daar maken ze 
grapjes over en ze bergen hem snel weg in een gesticht. Maar de 
man kan er niets aan doen. Hij wenste de laatste jaren steeds 
vaker dat hij de boom was. Het was ook een mooie boom en hij 
stond al meer dan twintig jaar in de achtertuin van de man. Het 
was een Meta Sequoia. Zo prachtig als zijn naam ingewikkeld 
was. 
 

 
 
 
 
In Amerika, had hij gelezen, 
stonden exemplaren die 2800 
jaar oud waren. Wat dacht je als 
die bomen konden praten. De 
man zou daar vrolijker door 
worden. 
 
 
 
 
 
 

Want wat waren zijn problemen nou in het licht van 2800  jaar boom. 
 
Ja, de man stond vaak zomaar even 
stil bij zijn boom. Dan keek hij 
alleen maar naar de kaarsrechte stam 
die altijd jong bleef en nooit zou 
buigen, niet voor de hardste wind. 
Hij wreef weleens zachtjes over de 
sterke bast. En dan voelde hij een 
steek in zijn eigen krakende oude lijf. 
Jaloers op een boom, dat heb je soms 
Als man met een Meta Sequoia in je 
achtertuin. 
 
Bron: Krantenknipsel, 
          herkomst onbekend. 
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Nee… Ik bedoel niet die vieze vervelende brommende zwarte dingen… en nee, ik ben ook niet ergens  
opgeklommen en weer naar beneden “gevlogen”… 
Ik bedoel echt vliegen,… in een vliegtuig! 

Het begon met een bezoek aan de dierenarts, aardige mensen daar hoor, maar ik heb altijd het 
gevoel dat ze alleen maar aardig doen om de aankomende pijn wat te verzachten… maar nee, deze keer 
kreeg ik geen prik, alleen een globaal onderzoek en toch waren ze aardig! Nadat de dokter mijn 
vrouwtje er nogmaals op gewezen had dat ik onder de 10°C. echt “hulp” nodig heb om mij warm te 
houden, kregen we de gezondheidsverklaring die hoorde bij de benodigde papieren voor het vliegtuig. 

Mensen in onze omgeving die hoorden dat ik mee ging naar Oostenrijk vonden het “zielig” voor 
mij…? 

 … Ach, met die kleine pootjes in de sneeuw, je laat ze toch niet lopen zeker…? Enz… 
Je begrijpt, ik begon het allemaal reuze spannend te vinden! Op de dag van vertrek merkte ik aan 

mijn vrouwtje wel dat er iets spannends ging gebeuren, ze deed wel alsof er niets aan de hand was maar 
dat heb ik heus wel door! 

Bij de douane was ’t wel spannend, mijn tas moest door de röntgen, ik samen met vrouwtje door 
’t poortje, deze ging af, paniek… nee gelukkig niks, gebeurt altijd omdat ze een plaatje in haar pols 
heeft. Al met al vonden de uniformen mij wel erg leuk en zorgde we voor een opstopping! Ik mocht nog 
even lekker los lopen totdat we moesten “boarden”. Toen moest ik de tas in en hing ik aan vrouwtjes 
schouder, dus mij kon niks gebeuren! In het vliegtuig stond ik op de grond voor haar voeten en mocht ik 
er niet meer uit, dus in afwachting van wat er komen ging ben ik maar gaan liggen. Na een uurtje 
vliegen stonden we weer op de grond en was mijn vrouwtje heel trots op mij. Niemand heeft gemerkt 
dat er een hond meegevlogen had. 

We waren in Oostenrijk, lekker wandelen en spelen in de sneeuw, met de gondel heel hoog de 
bergen in en heerlijk zonnen op het zonneplateau in de ligstoel van baassie, die ging toch snowboarden.   

Later in de middag gingen we terug 
naar het hotel en terwijl baassie en vrouwtje in de sauna zaten deed ik even een dutje op bed, want al die 
aandacht heel de dag is leuk maar aan slapen kwam ik bijna niet toe. Zelfs ’s avonds tijdens het dansen 
( jaja ook ik danste mee, met z’n drieën dus), viel ik in slaap, tot groot genoegen van de zittenblijvers… 
Jammer genoeg was de vakantie zo “omgevlogen” hahaha… 

Maar de volgende is al geboekt, en omdat ik me zo goed gedragen heb gaan we langer, ennn… 
weer met het vliegtuig! 
Jaja, mijn baassies boffen maar met mij! 

Tot volgende keer, Jessie  tuin 68.  (Marian Haxe) 

Vliegen  
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waterbeestjes strip 
We hebben weer wat beestjes gezien/geobserveerd in de tuin maar ook in de sloot. 
We begonnen met een bak  dril die we in de tuin hadden gezet om de groei van dril tot kikker /pad te volgen. We visten niet 
alleen dril op maar ook een salamander. Gewoon per ongeluk met de gieter. Onze nieuwsgierigheid was gewekt. Wat zit er nog 
meer in de sloot?! 
Maar ook gewoon in de tuin kwamen we weer van alles tegen! 
Voor de goede orde: alles gaat na bestudering en foto’s maken weer de sloot in. 
Het fotograferen is een geduldzaakje: beestjes zitten geen seconde stil. 

Salamanders. Ze zijn nog niet volgroeid 

kikkervisjes 

bootsmannetje 

Een voorstadium van een eendagsvlieg 

Een adhd 
beestje. 
(eirond 
watertorretje 

Bootsmannetje op z.n rug 

Bijna volgroeid kikkertje  

Water salamander 

Bijdrage Ans 

Betrapt!      Foto: Wil 
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Mandala om te kleuren. 
Mandala is een woord uit het Sanskriet en 
betekent cirkel. Symbolisch wordt hier de 
oneindigheid van het leven mee bedoeld. 
 

rebus 
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Boekje van papier vouwen 
Benodigheden: 
1 vel A 4 papier 


