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Doeblad te zijn? Laat het ons weten! Dan
kunnen we dat
organiseren.

Van de
Redactie:

Het zou zo maar kunnen dat de Redactie een
aantal ideeën in de vormgeving blijvend
overneemt van Rob en Richard.
Behalve de vormgeving zijn er ook een aantal
artikelen van hun hand in dit Doeblad te
vinden. Zo zijn er interessante Ditjes en Datjes
en schrijven zij dat een Volkstuin er niet alleen
is om in te werken… maar dat er in de
volkstuin ook relaxt kan worden!
Voor de kortste route ga direct door naar
bladzijde 13!

En zo ligt hier voor u Doeblad nr. 2 van
seizoen 2013. Met natuurlijk een aantal
vertrouwde rubrieken, zoals Geef de pen door
en de zon- en maanstanden. Er zijn weer
diverse uitjes zijn voor u uitgezocht, u vindt
Tips voor in uw tuin én ook Jessie is weer van
de partij!
Het zal u niet ontgaan zijn
dat het voorblad dit keer
een andere vormgeving
heeft. En niet alleen het
voorblad! De hele lay out
is “op de schop”
genomen door:
Rob van Katwijk
En
Richard Bakker
(Tuin 55)

Voor de kinderen zijn Rob en Richard op zoek
gegaan naar speciaal voor kinderen
geschreven tuinboeken om kinderen
enthousiast te maken voor tuinieren.

Gastredacteuren

Ook nieuw in dit Doeblad APPS voor de tuin en
nog veel meer.

Doeblad
Juli 2013

Kortom: Veel leesplezier en een mooie,
zonnige zomer gewenst!

Aansprakelijkheid

Het was hun eigen idee om dit een keer te
doen. Een erg leuk idee vinden wij als
redactie.
Hierbij meteen een oproep, of eigenlijk meer
een uitnodiging, aan andere tuinleden; vind je
het leuk om een keer “gastredacteur” van het

De redactie is NIET
aansprakelijk voor de
artikelen die door
andere personen zijn
ingezonden.
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Vanuit het
bestuur

Inmiddels is door enkele mensen van de
werkploegen een smal pad langs de rand van
de parkeerplaatsen gemaakt zodat bij de
laatste plekken makkelijker in/uit de auto kan
worden gestapt.
Verder is op de 2 stuks resterende
boomstronken een nieuw getimmerde bank
aangebracht als welkom rustpunt voor
vermoeid publiek. De bank zal nog moeten
worden geschilderd om bestand te kunnen
zijn tegen de weersinvloeden.

Hand-trekkar buiten dienst !
U zult het vast hebben gezien of gemerkt,
één van de handtrekkarren was de afgelopen
weken enkele malen niet bruikbaar i.v.m. een
lekke band en een wiel dat van de as afliep.

Elektrische storing?
Is door een elektrische storing in uw huisje de
elektrische zekering in de meterkast op het
pad afgeslagen ?

Bij nadere inspectie aan de onderzijde van
deze kar bleek dat het vehikel aan het einde
van zijn levensduur is aanbeland.
Inmiddels zijn offertes opgevraagd en zal
worden overgegaan tot aanschaf van een
nieuwe handtrekwagen.
Dit kan i.v.m. de levertijd nog enkele weken
duren. Excuses voor het tijdelijke ongemak !

Dat is vervelend want daar kunt u zelf niet bij!
In dat geval kunt u contact opnemen met
Bertus van Katwijk (Tuin 82).
Bertus zal dan in samenspraak met u een
afspraak maken om de zekering te vervangen.
U kunt hem overdag bereiken op zijn mobiele
nummer: 06 - 26 02 67 77.
Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling om
hem hiervoor ’s nachts uit bed te bellen !

Een nieuw bankje . . .
De nieuwe boompjes die langs de
parkeerplaats in het plantsoen zijn neergezet
doen het heel goed !

Werkbeurten ATV Toepad 2013
Groep 1 (Tuin 2 t/m 25 en 81 t/m 83)
Werkmeester: Cecil Becker
3 en 31 augustus, 28 september
Groep 2 (Tuin 26 t/m 52)
Werkmeester: Henk Jelle Beusker
6 juli, 10 augustus, 14 september, 5 oktober
Groep 3 (Tuin 54 t/m 80)
Werkmeester: Marijke de Jong
20 juli, 24 augustus, 21 september, 12 oktober
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Geef de pen
door…

gingen wij bij Mercurius andere pijpen kopen.
Wat later ging Louis natuurlijk ook zijn pijpen
ophalen, (zij waren immers betaald).
Inmiddels was er een nieuwe voorzitter. Jij
hebt toch al riolering werd er gezegd. Ja maar
van deze maak ik dakgoten. Ik zaag ze in de
lengte doormidden was het antwoord.
Dat vonden sommigen zo raar. Maar ze
hebben de grootste regenbuien doorstaan.

Er is mij gevraagd om de pen aan te pakken. U
begrijpt dat ik geen stukje van vier zinnen kan
schrijven. Ik kende het complex al toen er nog
koeien graasden.

Mijn kinderen werden groter, de jeugd genoot
met volle teugen. Louis laste van oude ijzeren
pijpen een speeltuin. De speeltuin werd
officieel geopend. Ook werden er slagbomen
en hekken gelast. Watermeters werden
geplaatst met vier mannen midden in de
winterkou. En weer was Louis van de partij.
’s Avonds slapen op de bank, bevangen van de
kou en niet te vergeten de hartversterkers die
werden geschonken. Volgende dag; met frisse
moed verder.
Het complex liep onder de blubber, de dijk
was doorgebroken. Hier was ik nou altijd zo
bang voor geweest. Wij waren op Marbella
met vakantie toen dit gebeurde. Zit je dan in
Marbella, terwijl je niet weet wat de schade
voor je tuin is. Achter aan was de meeste
schade.

Mijn schoolvriendin woonde op de
begraafplaats. Zij was daar in de oorlog te
vondeling gelegd op het bruggetje. Ik zeg nu
netjes begraafplaats, ooit maakte ik de fout
om over het Kerkhof te spreken. Joden en kerk
dat kan natuurlijk niet. (Wij hielden
feestavondjes in de Aula.) Aan de rechterkant
van de begraafplaats was een weiland.

Electra werd aangelegd onder leiding van Dik
Visser. Weer was het zweten met een klein
ploegje. Daarvoor behielpen wij ons met accu
en later een generator. Zat je T.V. te kijken,
werd het beeld steeds kleiner.
De bakker en de S.R.V. (winkel aan huis)
kwamen ’s avonds hun waar verkopen. Soms
kwam er ook een ijsboer. Zelfs een
scharenslijper kwam langs, maar wel op je
spullen letten was het advies. Ook was er in
het oude clubhuis een winkeltje. Eén lid
verzorgde zelfs een winkeltje (hokje) voor de
jeugd. Daar werd dankbaar gebruik van
gemaakt. ’s Avonds werd ook de krant rond
gebracht.

Veel later werd er grond uitgezet voor
volkstuinen te maken. Ook wij kregen een
kavel. Eerst werden we gewogen en goed
bevonden door de R.B.V.T. Ongelooflijk hé.
Al snel begonnen we onkruid te steken, dat
zeker één meter hoog stond.
Dat kwam natuurlijk door al het koeienpoep.
Er moesten twee huisjes komen op het eerste
stuk, maar dan stond huisje één bijna in de
sloot! Louis mijn man haalde de bekisting van
de vloer weg. De z.g. voorzitter (de oudere
leden, die nu op één hand te tellen zijn)
kunnen zich hem vast nog wel herinneren. Een
verhaal apart. Op hoge poten kwam hij ons de
les lezen. Maar zo zei hij, omdat wij net als hij
Kralingers waren mochten wij blijven. Al vlug
was ons huisje klaar. De rioleringpijpen
zouden later worden geleverd. Zoals altijd
konden wij niet wachten. Om op te schieten

Twee keer hebben wij Indisch gekookt (lopend
buffet). Ben Uytenbroek had voor warmelementen gezorgd. De fam. Baayens hielp
met hand en tand mee. Jan stond in zijn
huisje kroepoek te bakken, een vuilniszak vol.
Ria pakte ook van alles aan. Zo werd er met
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NIEUWS

dezelfde energie een visavond georganiseerd,
met een keur van visgerechten. Als je drie
volle dagen staat te koken kan je geen
loempia meer zien. Maar wat was het leuk! En
wat een saamhorigheid!

Bomen kappen
In Rotterdam hebben particulieren per 1 juli
geen vergunning meer nodig om bomen in
hun eigen tuin te kappen. Ze hoeven er dus
niet meer voor te betalen. Per die datum past
de gemeente de ‘omgevingsvergunning
werkzaamheden kappen’ aan.
Bedrijven, verenigingen, woningbouwcorporaties en (instanties als) de gemeente
moeten wel nog steeds een vergunning
aanvragen. Bovendien zijn voor hen de regels
nog wat aangescherpt. Voortaan is een
kapvergunning vereist voor bomen met een
stamomtrek vanaf 50 centimeter, gemeten op
1.30 meter hoogte. Het aanvragen van een
vergunning kost 735 euro, ongeacht het aantal
bomen dat gekapt moet worden.
De gemeente gaat er wel van uit dat iedereen
zijn of haar tuin zo groen mogelijk wil houden.
En dat men alleen zieke bomen, of overlast
gevende bomen wil kappen. Het groene
karakter van de tuin moet immers, ook voor
het milieu, zoveel mogelijk behouden blijven.
Wel zijn er nog steeds landelijke regels waar
iedereen zich aan moet houden. Zo mag je
geen bomen omzagen in het broedseizoen. En
het is belangrijk om met de buren te
overleggen als u een boom in uw tuin wilt
kappen.
Bron: Stadskrant

Toch werd het later minder leuk. Er kwam
hangjeugd van buitenaf. Zwaan kleef aan dus,
plus goedkoop bier. De condooms en spuiten
lagen voor aan het pad. We kenden ons
complex niet meer terug. Goudkarpers
werden uit mijn vijver gehaald en kapot
gesneden, mijn huisje met teer besmeurd, heg
verziekt, steen door de ruit. Al weet ik zeker
dat dit het werk van een andere
(grappenmaker) is geweest.
In 2005 sloeg voor mij het noodlot toe. Nooit
geen Indische muziek meer. Niet meer lang
tafelen met een flesje wijn op tafel. De oudere
leden weten waar mijn gedachten zijn.
Nu onderhoud ik mijn tuin alleen. Ik ben best
trots dat mijn domein nog steeds netjes is.
Soms denk ik als Louis één minuut om het
hoekje kon kijken, zou hij dan zijn duim als
goedkeuring opsteken? Ik denk en hoop van
wel! Niks is zo goed om je gedachten te
verzetten als tuinieren.
Het is een lang verhaal geworden waar mee ik
wil zeggen, dat dit stukje groen in de stad niet
uit de lucht is komen vallen.

Wie heeft de milieuvriendelijkste (gevel)tuin
van Rotterdam?
U kunt tot 1 oktober 2013 meedoen aan de
wedstrijd “Wie heeft de milieuvriendelijkste
(gevel)tuin van Rotterdam”. Op de website
kunt u vragen beantwoorden op de
“tuinenmeetlat". Al doet u niet mee aan de
wedstrijd, het is toch al interessant om te zien
hoe milieuvriendelijk u bezig bent. Er staan op
de website ook tips hoe u in uw tuin het
meest vriendelijk voor het milieu kan werken.
Meer informatie:
http://www.milieuvriendelijkstetuin.nl/

T. Bolland, huisje 2
Ik geef de pen door aan… Fred Kies
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De Dakakker –
Tuinieren op
hoog niveau

New York Times en een Vietnamese tv-ploeg
op bezoek geweest.
Op De Dakakker worden onder andere uien,
knoflook, rabarber, sla, aardappelen, mais,
mint, bieten, palmkool en aardbeien
verbouwd. De opbrengst van de oogst wordt
verkocht aan particulieren en aan horecaondernemers in de buurt, waaronder aan
Restaurant De Jong in de Mini Mall. Op de
website staan regelmatig de tijden genoemd
wanneer er u als particulier kan kopen.
Dakboer Wouter Bauman is ook imker. Een
deel van de Dakakker is qua planten speciaal
ingericht op bijen, dus planten met bloemen.
Op het dak staan twee bijenkasten en na de
winter is het afwachten of en wanneer de
bijenvolken weer leven tonen.
Op de Dakakker kunnen zowel basisscholen als
scholen in het voortgezet onderwijs
educatieve lessen krijgen over stadslandbouw,
gezond voedsel, groen(t)e daken en
bijenhouden in de stad.
Ook op dit hoge niveau zijn er problemen met
muizen en vogels. Om een deel van die
problemen te verhelpen heeft de Dakakker
eind juni een vogelverschrikker gekregen,
gemaakt door de kinderen van Basisschool Het
Spoor.
Omdat ik een tijd werkloos was en me nuttig
wilde voelen heb ik me als vrijwilliger
aangemeld bij De Dakakker. Iedere vrijdag
werkt een groep vrijwilligers een aantal uren
onder leiding van dakakkerboer Wouter
Bauman. Ik vind het bijzonder om met planten
en grond bezig te zijn en dan als ik opkijk te
zien dat ik op de zevende verdieping aan het
werk ben met uitzicht op het Stadhuis en
Centraal Station. Ik heb gemerkt dat het me
stimuleert om met meer mensen samen aan
het werk te zijn en dat het aldaar vanaf zaad
opkweken van groenten mij er toe bracht om
op mijn eigen tuin zelf (nog) meer vanaf zaad
op te kweken.

Als je langs op straatniveau langs het
Schieblock aan de Schiekade 189 loopt heb je
er geen idee van dat er op het dak op de 7e
verdieping zich 700 m2 akker bevindt. Rob
van Katwijk is naast volkstuinder aan het
Toepad ook vrijwilliger op de Dakakker.

De Dakakker is op 19 april 2012 in gebruik
genomen naar een plan van architectenbureau ZUS, die ook de Luchtsingel hebben
ontwikkeld. Een akker aanleggen op een dak
vergt speciale technieken. Zo ligt er, om het
dak niet te veel te belasten, substraat op het
dak. Substraat is een mengsel van organisch
materiaal en lavasteen. Als er alleen aarde
gebruikt zou worden en het zou regenen dan
zou de aarde zodanig inklinken en zwaar
worden dat de belasting van het dak te groot
zou worden. Langs de rand van het dak, waar
het dak ondersteund wordt door de
constructie van het gebouw staan polystyreen
bakken met een dikkere laag substraat. Over
het hele dak is een bewateringssysteem
aangebracht.
De Dakakker trekt de aandacht in de nationale
maar ook in de internationale pers; zo zijn er
in de laatste maanden een reporter van de

Meer informatie op de website van De
Dakakker: www.dakakkers.nl . Wilt u eens
een kijkje nemen op de Dakakker: er zijn
regelmatig open dagen. Als u zelf een keer
wilt werken op de Dakakker bent u van harte
welkom op vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur.
De Dakakker is ook te volgen op Facebook:
https://www.facebook.com/Dakakker
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Apps voor de
tuin
(en soms
daarbuiten)

staat wat je moet doen. Er loopt een
gesproken tekst mee zodat je aandacht aan
het slachtoffer kunt geven en onderwijl kan
luisteren naar de instructies. Een andere
functie van de app is dat hij aangeeft waar er
AED locaties in de buurt zijn van waar je je op
dat moment bevindt.

Apps zijn programma’s die je op je
smartphone kan zetten. Hieronder een aantal
gratis apps die handig of leuk zijn voor
gebruik rond en op de tuin.

Hartstichting Reanimatie
Ook bij deze app krijg je én met plaatjes en
tekst én met gesproken tekst instructies wat
te doen als je moet reanimeren. Het geeft ook
in tijd aan hoelang je de acties moet
ondernemen. Een belangrijke app!

Intratuin
Handige App met het Thema Magazine van
Intratuin, ideeën en weetjes voor planten
binnen en buiten, de verzorging van dieren en
eten uit eigen tuin, de tuinkalender – waar per
onderwerp staat aangegeven wat er in het
betreffende seizoen moet gebeuren en de
folder van Intratuin.

Vogels in Nederland
Op de app ‘Vogels in Nederland’ van Erik
Veldkamp krijg je een lijst met vogels te zien
en daarbij van iedere vogel een foto. Als je in
het menu voor een vogel kiest krijg je
nogmaals een foto te zien en een tekst over
de betreffende vogel. Als je bovenin het
scherm tikt krijg je een keuzescherm waar je
kan kiezen om het geluid van die vogel te
horen. Je kan er ook een notitie maken en er
zijn links naar diverse sites waar meer
informatie over de vogel te vinden is.

EHBO
De EHBO app geeft op het eerste scherm
direct - en dus snel – een keuze uit een aantal
problemen die zich kunnen voordoen, zoals
“brandwond”. Als je voor die keuze kiest krijg
je automatisch een aantal plaatjes waarop
8

DITJES EN
DATJES
Guerilla Gardening
In dit nummer van het Doeblad een bijzondere
tuin op een bijzondere plaats: De Dakakker.
Maar er gebeurt veel meer op het gebied van
groen in Rotterdam. En niet altijd volgens de
regels.
Guerrilla Gardening is het aanleggen van een
tuin op een plek waar het officieel niet mag.
Bijvoorbeeld een stuk land dat al lang braak
ligt en waar maar geen nieuwbouw op komt,
een boomsingel of een lege bloembak. Men
motiveert een groep mensen en gaat samen
aan de slag. Deze acties vinden plaats in heel
het land. Een voorbeeld van een actie in
Rotterdam was dat een groep kriskras door de
stad in tientallen verwaarloosde geveltuintjes
vers groen aangeplant heeft. En ssttt, het was
een geheime actie, dus niet verder vertellen:
ondergetekende heeft vorig jaar oktober in
zijn woonbuurt in een grasveld een lading
narcissenbollen geplant. Dus dit voorjaar
kwamen de gele bloemen boven het gras uit!
Eind van het jaar ga ik er nog meer bollen
planten!
Tips voor acties staan op de website.
Meer info op www.guerrillagardeners.nl/ en
op Facebook onder “Guerilla Gardeners NL”.

Tuingadget
Hou je van gadgets én van tuinieren? Dit is de
combinatie daarvan. Bovenstaande Parrot
Flower Power steek je in de aarde en via je
tablet of smart Phone kan je zien of je de plant
water moet geven of moet bemesten en of de
plant in de zon dan wel de schaduw wil staan.
www.parrot.com/flower-power/

Tuinplanten De Jong

Regenton

Vorig jaar heb ik dit kleine tuincentrum
ontdekt op de Fair aan de Maas. Daar hadden
zij een stand met een aantal bijzondere
planten. In – zoals zij zelf ook op hun website
schrijven – een landelijk stukje Rotterdam (op
de grens van Rotterdam en Barendrecht)
hebben ze een klein maar zeer bijzonder
assortiment aan planten. Een kijkje waard!
Adres: Kooiwalweg 94 in Lombardijen.
www.tuinplantdejong.nl/

Spaar water (én dus geld én het milieu) en
maak een regenton aan de regenpijp van je
huisje. De afgebeelde regenton met een
capaciteit van 114 liter is inclusief kraan te
koop bij Gamma voor € 59. Op deze link staat
een werkinstructie:
www.gamma.nl/regenton-plaatsen
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Jessie

Sinds kort hebben 2 Vlaamse gaaien ons
nieuwe “kleine vogelsrestaurant” gevonden,
met de meest gekke capriolen proberen ze de
eetzaal te betreden maar ze zijn natuurlijk
veel te groot. Het blijven Belgen hè…
Maar verder doen ze geen kwaad dus hebben
ze nu ook een eigen bistro in de tuin. Het
leuke hiervan is is dat ze af en toe ook nog ’s
aan mij denken, ze gooien nog wel eens een
doppinda naar beneden waar ik dan weer
heerlijk mee kan spelen, dat kraken is zo leuk
joh!

Jullie denken natuurlijk allemaal dat ik zo’n
klein verwend hondje ben… Ehhh… tja eerlijk
gezegd eigenlijk wel een beetje, maar ik doe
heus nog wel wat voor al die luxe kost en
inwoning hoor!
Zo red ik mijn baasjes regelmatig uit de
aanstormende klauwen van leeuwen, hyena’s
enz… en het is dat ik zo’n grote mond opzet
tegen olifanten en krokodillen anders had
onze woonkamer er echt anders uitgezien
hoor!
Je wilt niet weten wat voor beesten er soms
door dat rare zwarte raam naar binnen
willen… Dat zwarte raam wordt tussen 2
haakjes ook steeds groter, de vorige was niet
groot genoeg blijkbaar… Zo komen er ook
regelmatig een pratende papegaai en een
poes die om zijn moeder roept of een poes die
’s nachts op de keukenvloer zit te boeren,
meestal vergezeld van een muziekje. Bij de
eerste tonen van het muziekje zit ik al paraat
om ze weg te blaffen, waarna ik altijd even
naar baassie kijkt of hij het wel gezien heeft!
Het moet natuurlijk wel punten scoren… Maar
goed, veel “meters” hoef ik hier niet te
maken, dat is ’s zomers op de tuin wel anders,
daar kom ik ogen, oren en poten te kort! Al
ver voor jullie tijd werd mijn ras “gebruikt”
voor het verjagen van muizen, dus 1 piep en
die kleine rakkers zijn “het haasje” hihi…

Dan hebben we Fred de fazant nog! Voordat ik
in huize Haxe kwam was Fred “fazant aan
huis” zeg maar, totdat ik in het voorjaar 3 jaar
geleden meekwam en Fred op een gegeven
moment wakker werd net op het moment dat
ik op een meter onder hem liep… weet eerlijk
gezegd niet wie er harder schrok maar ik
begon als een bezetene te blaffen en Fred
vloog luid schreeuwend het pad op… Tsss, de
bange poeperd! Sindsdien is hij nooit meer in
mijn tuin geweest hoor!
Maar de meeste energie verspil ik aan het
verjagen van die Bram Ladageduiven… Omdat
ik het vrouwtje altijd hoorde mopperen en
met hele rare bewegingen en luid
handenklappend ze zag verjagen dacht ik dat
moet anders kunnen en sindsdien doen we
het samen.
Vaak lig ik lekker te dutten en heb ik zelf niks
in de gaten, maar zodra mijn vrouwtje roept:
“Jessie werk aan de winkel!” dan kom ik net
als Mega Mindy aangevlogen en weg zijn die
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“minkukels”. Dit tot grote verbazing en
hilariteit van mensen die bij ons op visite zijn…
Wat ik dan wel weer heel stoer vind
natuurlijk! Maar goed ik deed nog niet
genoeg voor de kost blijkbaar want sinds
afgelopen week heb ik er nog een hele
verantwoordelijke taak bij gekregen, het
beschermen van Peppi en Kokki, 2 visjes. Die
moet ik natuurlijk beschermen tegen die grote
blauwe KLM-jongens! Maar geen zorgen jullie
weten nu dat dit kleine verwende hondje haar
mannetje wel staat!
Jessie, tuin 68
De Hulk boon (zeer sterk ras)

Nieuwe
groentesoorten
Bijdrage van Hans
Er zijn twee nieuwe bonensoorten en een
nieuw tomaten ras gesignaleerd.

Slobbertomaat (heel veel water nodig)

Modelbouw
Voor kinderen (maar
ook voor
volwassenen) die in
bezit zijn van een
modeltrein, heeft
Meijer & Blessing aan
de Westewagenstraat
27 deze kleine
boerderijtuin te koop.
Weinig onderhoud
vereist, behalve misschien stof afnemen! €
19,99
Heilig boontje (zeer handzaam)

www.meijerenblessing.nl
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Activiteiten in
de kantine

Zaterdag 10 augustus 2013:
AFSCHEIDSAVOND VAN DE PLAYBACK GROEP

Ook de komende maanden worden er weer
activiteiten georganiseerd in onze kantine,
te weten:
Zaterdagavond 13 juli 2013
SURINAAMS ETEN

Op deze avond neemt de Playback-groep na
30 jaar afscheid van de tuinvereniging. Ooit
opgericht door Wim Engel en enkele andere
enthousiaste tuinleden werd door en voor de
tuinders van ATV Toepad en later ook voor
gezelschappen door heel Rotterdam
opgetreden.
Vele bekende Nederlandse en buitenlandse
artiesten moesten eraan geloven en werden
met verve gepersifleerd en geplaybackt.
Uw laatste kans om dit unieke gezelschap nog
eens aan het werk te zien !
Zaal open : 19.30 uur/
Aanvang optredens: ± 20.00 uur

Om deel te nemen aan deze avond kan nog
worden ingeschreven tot maandag 8 juli a.s.
Lees de voorwaarden en wijze van aanmelding
op de flyer in de mededelingenkastjes.
Zaterdagavond 27 juli 2013
BINGO AVOND

BIERTJE, BREEZER, GLAASJE FRIS…?

Rollen de balletjes van het Bingo-spel weer in
de goede volgorde voor u uit de Bingoautomaat ?
Leuke prijzen te winnen en natuurlijk altijd
spannend !
Zaal open : 19.00 uur/
Aanvang Bingo: 20.00 uur

De kantine is ieder zaterdag open van 15:00 –
17:00 uur. In de maanden juli en augustus ook
iedere vrijdagavond vanaf 20:00 uur.
Kom ook eens langs en neem je familie,
vrienden of buren gezellig mee!

12

Op eigen
terras

bij een lunch, een licht voorgerecht en bij vis.
Het is ook een wijn die na opening nog even
bewaard kan blijven. De eerder genoemde
Coto Prado past meer bij zwaardere
gerechten, zoals bij een barbecue.
Verkoop je ook niet alcoholische wijn?
Wat niet alcoholische wijn betreft heb ik nog
geen goede wijn geproefd, dus hebben we
deze nog niet in ons assortiment. We hebben
wél een Jus de Raisin Gazéifié, frisse
mousserende druivensap en de van appelsap,
duindoornbes en witte thee gemaakte bubbel
Aperisoft.

Het hebben van een volkstuin is gelukkig niet
alleen hard werken om het groen in toom te
houden. In een volkstuin kan ook gerelaxt
worden en een drankje genuttigd worden.
Dit stuk gaat over wijn. Bij wijn zie je dat er
ook mode in is: het ene jaar is rosé in, het
andere jaar witte wijn. Hoe zit het in 2013?
We leggen deze vraag voor aan Sigurd
Snoeys. Sigurd is onder andere eigenaar van
Wijnkoperij De Gouden Ton aan de Oppert in
het centrum. Hij was voorheen sommelier bij
Restaurant Parkheuvel en Restaurant De
Zwethheul.
Wat is momenteel in? Rood, rosé, wit?
Wat je op dit moment ziet is dat gekoelde
rode wijn populair is. Een voorbeeld daarvan is
Coto Pardo (€ 6,95), een biologische Spaanse
wijn uit de provincie Valencia. Voor deze
soepele aromatische wijn maakt men gebruik
van de Monastrell en Tempranillo druif. Aan
andere dranken is de Gin en Tonic momenteel
de top.
Je hebt wijn uit vele landen, wat kan je
klanten aanraden?
Hoewel wijnen uit Oostenrijk vroeger een wat
mindere reputatie hadden, kan een leek op
wijngebied als hij of zij ergens wijn bestelt
best kiezen voor een wijn uit dat land. Die
hebben een goede kwaliteit.
Hoe staat het met de Nederlandse wijn?
Het klimaat in Nederland wordt warmer, wat
goed is voor de druiven die hier verbouwd
worden, maar de druiventelers hebben vaak
last van schimmels op de druiven. Men
probeert in Nederland vaak biologisch te
telen. Als je een wijn uit ons land kiest kom je
meestal op een wat duurdere wijn.
Heb je aanraders voor een zomerse en
betaalbare wijn voor onze volkstuinders?
Een Mignonne Blanc Vin de France 2012 (€
5,95) is een frisse stuivende wijn.
Een stuivende wijn?
Je zegt over een wijn dat hij stuivend is als hij
geparfumeerd is. Deze wijn is goed te drinken
als losse wijn, maar smaakt ook prima bij
bijvoorbeeld geitenkaas, salades, bij aperitief,

Tot slot: wat is onder jouw clientèle populair
aan niet alcoholische drank?
De drankjes van de uit Engeland afkomstige
Fentimans zijn erg gewild. Voor het maken van
de eerder genoemde gin/tonic hebben we van
dit merk kleine flesjes tonic. Die zijn erg
populair en van de overige smaken worden
‘Rose Lemonade’ en ‘Mandarin and Seville
Orange Jigger’ het best verkocht.
Fentimans en de genoemde wijnen zijn te koop
bij:
De Gouden Ton
Oppert 4a(zijstraat van de Meent)
3011 HV Rotterdam
www.degoudenton.nl
De Gouden Ton organiseert ook wijncursussen
en wijnproeverijen.
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(Draadloos)
internet op de
tuin

om te internetten. Daarnaast kan soms een
telefoon dienen als toegangspunt om te
internetten tegen een extra vergoeding. Bij
Vodafone is dat mogelijk waarbij dit per
maand kan worden aan- of uitgezet.
Ik zelf heb gekozen voor een draadloze
modem/router of te wel een mobiele wifi
hotspot. In dit apparaat ter grootte van een
smart Phone past een simkaart en het is te
koop vanaf ca. € 70,00 (Conrad, Mediamarkt
of Dixons bijvoorbeeld).

Tijdens de laatste ledenvergadering kwam er
weer de vraag of het mogelijk is dat er
voorzieningen kunnen worden gemaakt om te
kunnen internetten vanaf de tuin.
Er is al eerder eens een inventarisatie/
inschatting gemaakt van het aantal tuinleden
dat hiervoor interesse heeft. Technisch is
bedraad het minst storing gevoelig, maar in de
praktijk een gigantische klus. Draadloos was
een mogelijkheid maar meer storingsgevoelig,
minder snel en (zeker een paar jaar geleden)
behoorlijk prijzig. De verhouding van de
totale kosten gedeeld door het aantal
geïnteresseerden kwam uit op een behoorlijk
kostenplaatje per aansluiting.

Zelf heb ik gekozen voor een ‘gewoon’ mobiel
telefoon abonnement bij Tele2.
Voor € 16,00 heb je een abonnement met 100
belminuten (die ik dus niet gebruik) en 1500
Mb (1,5 Gb) internet. Het voordeel van deze
mobiele wifi hotspot is dat je draadloze
internet verbinding hebt met zowel je
telefoon, PC/laptop en je (Ipad) Tablet.
Uit de TV reclames begrijp ik dat je bij Tmobile nu ook sim kaart abonnement zou
kunnen kopen met alleen internet en zonder
bel minuten.
Helaas heb ik nog geen tijd gehad om dat
verder te onderzoeken en wat de prijs
daarvan dan is. Nederlandse aanbieders van
mobiele data abonnementen zijn
schreeuwend duur t.o.v. het buitenland.
Zo koop ik in Italië bijvoorbeeld 5 Gb internet
voor slechts € 20,00.
1,5 Gb lijkt veel, maar is in no-time weg als je
meer doet dan alleen maar je e-mail ophalen,
een beetje surfen, Facebook en Wordfeut.
Filmpjes en/of foto’s binnenhalen vreet Mb’s

Daarnaast kwam natuurlijk de vraag hoe om
te gaan met elke nieuwe aanvraag, want hoe
verdeel je de eerder gemaakte kosten dan?
De verdere zoektocht is toen snel gestrand.
Toch is (draadloos) internet individueel best
mogelijk tegen een aanvaardbare prijs.
Allereerst zijn er natuurlijk USB dongels met
een abonnement of prepaid te koop, welke op
een PC of laptop kunnen worden aangesloten
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Filmpjes en/of foto’s binnenhalen vreet Mb’s
aan de beurt qua kosten.

31 augustus zon onder 20.29 uur
1 augustus maan op: 1.24 uur
1 augustus maan onder: 17.30 uur.
31 augustus maan op: 1.43 uur
31 augustus maan onder: 17.37 uur.

Als iemand interesse heeft en er niet uit komt
of nog vragen heeft, kan die mij raadplegen.
Succes,
Bert Seip Tuin 60

6 augustus: Nieuwe maan
21 augustus: Volle maan

De zon en de
maan lengen

☺

In juli korten de dagen 1 uur en 8 minuten

☺

1 juli zon op: 5.23 uur
1 juli zon onder: 22.03 uur

☺

De Volksmond over juli

☺

31 juli zon op: 5.59 uur
31 juli zon onder: 21.31 uur

Is in juli de morgen rood, 's avonds
verkeert het weer in nood.
Wanneer de oostenwind tegen den
avond gaat liggen, waait hij ligt de
volgende dag opnieuw.
Juli helder en klaar,heet altijd een
goed jaar.
Zonder dauw geen regen, heet het in
juli allerwegen

De Volksmond over augustus
☼
☼
☼

☼

1 juli maan op: 1.19 uur
1 juli maan onder: 15.34 uur
31 juli maan op: 0.48 uur
31 juli maan onder: 16.34 uur
8 Juli: Nieuwe maan
22 Juli: Volle maan
In augustus korten de dagen 1 uur en 50
minuten
1 augustus zon op: 6.01 uur
1 augustus zon onder 21.30 uur
31 augustus zon op 6.50 uur
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Noorderwind in augustus brengt
bestendig weer.
Zo d'eerste oogstweek is heet, een
lange winter staat gereed.
Menigeen heeft het al ondervonden,
wervelwinden zijn aan augustus
verbonden.
Als de ooievaars na de 21ste nog
blijven, zal een zachte winter
binnendrijven.

Groene uitjes
juli-augustus
2013

begeleid door muzikanten en figuranten.
Vrijdag 2 augustus 2013: Rijnmonddag
Varend Corso Westland.
Van 13.00 uur tot 20.00 uur, daarna
vlootschouw tot 22.00 uur . Op die dag komt
het corso om 17.00 uur langs bij Vlaardingen
brug Broekpolderpad, en om 17.30 uur bij
Vlaardingen Emmakade. Dit is tevens het
keerpunt van het corso op 2-8-2013. Bezoek
aan het corso is gratis. Voor meer info over de
vaarroute en walactiviteiten zie de website:
www.varendcorso.nl

Bijdrage Wil
Elke zondagmiddag in juli en in augustus
Zondagmiddagwandelingen Trompenburg
Wandelingen met een gids.
Thema juli: "De tuin als medicijnkast."
Wist u bijvoorbeeld
dat de goudsbloem
een sterk
ontsmettende
werking heeft en
daarom als zalf toe te
passen is bij schaafen brandwonden.
Bramen kennen we allemaal. De blaadjes zijn
te gebruiken; braambladthee is een
uitstekend middel tegen o.a. griep,
verkoudheid, keelpijn en ontstoken tandvlees.
Vlierbloesemthee verhoogt de weerstand
maar ook de vruchtbaarheid, bovendien werkt
vlierbloesem kalmerend. Dit is nog maar een
greep uit de vele mogelijkheden, in juli opent
de gids van Trompenburg voor u de hele
medicijnkast in de tuin.
Thema augustus: “Geur en kleur in de tuin”.
Wandeling langs geurende zomerborders.
Aanvang: elke zondagmiddag 14 uur.
Deelname € 2,- p.p. + entree a € 6,25.
Wandelkaarthouders gratis. Duur: ca 1 uur.
Plaats: Trompenburg Tuinen & Arboretum,
Honingerdijk 86

Maandag 5 tot vrijdag 23 augustus 2013
Natural Wonders of Southeast-Europe.
De bijzondere wereld van moeder natuur
vastgelegd in prachtige plaatjes. In augustus is
er een fototentoonstelling in de Centrale
Bibliotheek, die bestaat uit indrukwekkende
natuurfotografie uit de EU-kandidaat landen:
Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië,
Albanië, Turkije, Servië, Kosovo en
Montenegro. Plaats: Centrale Bibliotheek, 6e
etage. Tijd: tijdens openingstijden. Toegang:
gratis.

2 augustus t/m 4 augustus 2013 Varend
Corso Westland
Langs de wateren van het Westland /
Maasland/ Delft. Bewonder de kleurrijke en
fraai versierde boten tijdens het Varend Corso
Westland. Zestig met bloemen en planten,
groenten en fruit gedecoreerde boten varen 3
verschillende vaarroutes door de kernen van
de gemeenten Westland, Midden-Delfland,
Vlaardingen, Rijswijk, Den Haag en Delft. Met
als thema 'Durf(t) te Dromen' wordt de stoet
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Uittips
Rotterdam
juli- augustus
2013

Zondag 7 juli, 4 augustus en 1 september
2013 Rondje Oud Overschie
De wandelroute gaat langs diverse
kunstenaars, mooie winkeltjes, de Grote kerk
en het Museum Oud Overschie met de
nostalgische snoepwinkel.
Alle deuren van de ca. 20 deelnemers staan
open. Rondje Oud Overschie is een leuk uitje
voor het hele gezin. Je bent van harte
welkom! Info: www.rondjeoudoverschie.nl
Elke eerste zondag van de maand: 12.00 17.00 uur, Gratis.
Woensdag 10 juli t/m zondag 14 juli 2013
Maasboulevardfeest
Vijf dagen feest waar een ieder iets van zijn of
haar gading kan vinden. Onder andere Barry
Hay Flying V Formation, Waylon, Frans Bauer,
The Kik en de Beef zullen optreden en tevens
25 Schiedamse bands. Ook is er een
kinderdorp, jongerentent, sport, cultuur en de
Krasse Knarren. Woensdag en donderdag de
grote kermis en de culturele markt.
Vrijdag 12 juli 2013: 18.00 - 24.00 uur,
Zaterdag 13 juli 2013: 10.00 - 24.00 uur,
Zondag 14 juli 2013: 11.00 - 18.00 uur. Gratis
en echt voor jong en oud.

Bijdrage van Wil
Zondag 7 juli 2013 Het Nationaal
Regenboogevenement, de finale
De nieuwe zeilsensatie van het Groene Hart,
die zeilers én recreanten één tot vijf
onuitwisbare dagen biedt! Genieten van
spectaculaire races op het water en een zee
aan activiteiten op de wal. De
Regenboogvloot is een oer-Hollandse
zeilklasse. De finale is op 7 juli op de
Nieuwkoopse Plassen. Wie wint het Nationaal
Regenboog Evenement? Kom zeker ruim voor
de wedstrijd start, want om 12.00 uur is er
'Parade of Sail' van duurzame boten en
bootjes. Daarnaast is er muzikaal vertier en
ander streekvermaak. Locatie: Restaurant
Tijsterman, doorlopend naar en in de
Dorpsstraat Nieuwkoop.
12.00 – 13.00 uur Parade of Sail: Optocht met
duurzame vaartuigen, zoals het Zonneveer, de
solar zonneboten, zeilboten en de nieuwste
rage: SUPPEN.
14.00 – 16.00 uur NRE Zeilwedstrijd: De
zeilwedstrijden worden aan elkaar gepraat
door een professionele speaker samen met
Marco de Hollander.
17.00 uur: Prijsuitreiking door Commissaris
van de Koning Jan Franssen

Donderdag 11 juli 2013 Rotterdamse
Bijnamen Wandeltour
Het is een gewoonte
geworden in
'Rotjeknor' om
nieuwe gebouwen
direct te voorzien
van een bijnaam.
Ontdek nu het
centrum van
Rotterdam aan de hand van de tientallen
bijnamen die Rotterdammers geven aan de
gebouwen, kunstwerken, bruggen en straten
in de stad. In circa 2,5 uur (inclusief
tussenstop met drankje en borrelhapje)
wandelt u met bijnamen verzamelaar Herco
Kruik (oprichter van de gratis email
scheurkalender Scheurmail Rotterdam) langs
onder andere 'De Koopgoot' , 'De Peperbus',
'De Gecrashte IJscocar', 'Het Nakie van Blakie'
en 'De Kist van Quist'.
Donderdag 11 juli om 19.00 uur, Zondag 14
juli om 12.30 uur en 15.30 uur. Donderdag 25
juli om 19.00 uur, Zondag 11 augustus om
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15.30 uur, Zondag 18 augustus om 17.00 uur
Prijzen € 9,95 inclusief drankje! Start en einde
bij Rotterdam Centraal Station.

Skate
Dit jaar is het grootste zomerevenement van
de Benelux weer terug,
de Fit For Free
Wednesday Night Skate
gaat weer rollen! Op zes
woensdagavonden gaan
er duizenden skaters 14
km dwars door het
centrum van Rotterdam.
Na afloop van de tocht
kun je genieten van een
drankje en een ‘Brammetje’. Daarbij zorgt
een DJ voor muzikale ondersteuning.
Woensdagavond 18.00 uur: deuren open aan
de Binnenrotte, zijde station Blaak, 19.30 uur:
Vertrek gratis fun skatetocht door de straten
van Rotterdam, 21.00 uur – 23.00 uur: Skate
Jam. Gratis. Binnenrotte, zijde station Blaak

Zaterdag 13 juli 2013 Bazar Bizar: Zomers
kunst- en muziekfestival in Rotterdam
Charlois.
Kunstmarkt waar kunstenaars
en vormgevers hun werk
tonen en verkopen. Dit doen
zij dit jaar vanuit een
zelfgebouwde markt van
hutjes, huisjes, caravans en
kabinetten. Daarnaast een
eigenzinnig muziek- en performance
programma; van swingende beats en vrolijk
straattheater tot intieme luister- en
kijkmomenten. Interactieve cateraar Esther
Matze van d’Buster zal de bezoekers
smaakvolle hapjes, gerechten en drankjes
voorschotelen vanuit haar Engelse
dubbeldekker bus. Locatie: Charloisse
Kerksingel. Gratis toegang.

Zondag 28 juli en zondag 25 augustus 2013
CitAF- City Art Fair Dordrecht
City Art Fair Dordrecht is een kunst-event in
de open lucht op de
laatste
(koop)zondagen
van juli en
augustus.
Kunstenaars uit
heel Nederland
exposeren hun
eigen werk in hartje
Dordt en zijn tijdens de kunstmarkt aanwezig.
Alle technieken komen aan bod: schilderijen in
olie- en acrylverf, aquarellen, grafiek,
beeldhouwwerk, keramiek en sieraden, etc.
City Art Fair vindt plaats in de historische
binnenstad van Dordrecht in de winkelstraten
Voorstraat-Augustijn en de Nieuwstraat. Van
10.00 tot 17.00 uur. Gratis.

Zaterdag 20 juli 2013 Rotterdam Zingt
Rotterdam Zingt!
De derde editie vindt plaats op het
Grotekerkplein bij de Laurenskerk. Rotterdam
Zingt is een meezingfeest voor iedereen die
graag zingt, van jong tot oud. De formule van
het festival is simpel en doeltreffend. De
teksten worden geprojecteerd en de liedjes
worden luidkeels meegezongen door de
podiumzangers alias sfeermakers.
En dit alles onder het motto: of je nu zuiver
zingt of vals, maakt niet uit, van samen zingen
word je blij! Aanvangstijd: Zaterdag 20 juli
2013: 19.00 uur. Gratis.
Zaterdag 20 juli t/m zondag 21 juli 2013 Delft
Ceramica
Op de historische Markt in het centrum van
Delft wordt opnieuw het internationale
keramiek evenement Delft Ceramica
gehouden. Er zijn vele kunstenaars en
ambachtslieden met Delftsblauw, aardewerk
en porselein. Aanvangstijden: Zaterdag 20 juli
2013: 10.00 - 17.00 uur, Zondag 21 juli 2013:
13.00 - 17.00 uur. De toegang is gratis.

Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus
2013 Duizel in het park
Stap door de poort van je verbeeldingkracht
en treed binnen in de wereld van
duizelingwekkende woorden,
caleidoscopische beelden, groen gras en
warme zon... Op 9, 10 en 11 augustus is het
Vroesenpark in Rotterdam het decor van
Duizel in het park, een sprankelend festival
met vrolijke muziek, tintelende taal en

Woensdag 24 en 31 juli, 7, 14, 21 en 28
augustus 2013 Fit For Free Wednesday Night
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sprookjesachtige kunst.

van Den Haag Sculptuur op het Lange
Voorhout. Ook de galeries en antiekzaken op
het Noordeinde en de Denneweg houden
open dag.
Aanvangstijden beide dagen: 10.00 - 17.00
uur. De Haagsche Kunst- en Antiekdagen zijn
gratis te bezoeken.

14 augustus / 1 september Pleinbioscoop
Rotterdam
Film kijken onder de sterrenhemel? Dat kan
elke zomer in Rotterdam. Kom naar het
Museumpark en geniet van Hollywoodhits, de
beste art films van het afgelopen jaar en
toppers uit de wereldcinema. En dat alles op
een supergroot scherm. Nog nooit geweest?
Grijp dan je kans! Locatie: Museumpark

Zondag 25 augustus 2013 Dag van de
Romantische Muziek
Een zonnig park, romantische sfeer en rijk
gevulde picknickmanden. Al nippend aan een
glaasje wijn luisteren naar romantische
muziek. Op verschillende podia worden
concerten gegeven met sfeervolle klassieke en
populaire romantische muziek.
Locatie: Het Park bij de Euromast.

Zondag 18 augustus 2013 City Racing
Rotterdam
Een spektakel in hartje Rotterdam. Nationale
en internationale raceauto’s en coureurs uit
de hoogste raceklassen Formule 1 en andere
wereldtoppers van de autosport vertonen hun
kunsten tijdens City Racing Rotterdam. Met dit
jaar onder andere Mercedes AMG coureur
Nico Rosberg en stuntcoureur Terry Grant.
Het programma bestaat uit een warming-up
met tal van verrassingen en de warming-up
van de topcoureurs voor de demo's.
Dus hou je van rokende banden en brullende
motoren, kom naar Rotterdam.
Aanvangstijden: 11.30 16.30 uur. Het evenement is
grotendeels gratis
toegankelijk. Oordopjes
meenemen!

Woensdag 28 en donderdag 29 augustus
2013 scheepsconcerten Veerhaven
Om 17.00 uur intieme scheepsconcerten door
jonge toppers. Vanaf een prachtig historisch
zeilschip bij het boothuis in de Veerhaven is er
de gelegenheid om te genieten van viool en
piano.
Zaterdag 31 augustus 2013 OVG
Veerhavenconcert
Een uniek, klassiek openluchtconcert in de
sfeervolste haven van Rotterdam. Geniet
vanaf 19.45 uur vanaf de kade of een eigen
sloepje van een toegankelijk operarepertoire
uitgevoerd door het Rotterdams
Philharmonisch Orkest. Locatie: Veerhaven

23 augustus / 24 augustus 2013 Noord Bruist
Festival
Verrassing, verwondering, ontmoeting en
verbinding: Noord Bruist laat zien wat
Rotterdam Noord aan talent te bieden heeft.
In samenwerking met de bewoners,
ondernemers en kunstenaars presenteert het
Festival een mix van artiesten, workshops, een
kinderprogramma en een breed assortiment
culinaire hoogstandjes uit de wijk. Maar
bovenal is het gewoon feest! Voor, met en
door de wijk. Locatie: Noordplein

Zondag 1 september 2013 De Ronde van
Katendrecht
De Ronde van Katendrecht is een breed
publieksevenement. Diverse
wielerwedstrijden zullen worden omkaderd
door live-muziek, theater, kinderattracties,
looporkesten, een wielerfilmfestival, een
literair wielercafé en beeldende kunst. Een
gezellig dagje uit.

24 augustus t/m 25 augustus 2013 Haagsche
Kunst- en Antiekdagen 2013
Twee dagen lang is er kunst en antiek tijdens
de 20e editie van de Haagsche Kunst- en
Antiekdagen. Met veilingen, taxaties, de
Antiek- Curiosa- en Boekenmarkt, de
Keramiek- en Beeldhouwmarkt en de beelden
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Tips & Trucs

op pad zijn. Andere methoden zijn het
plaatsen van biervallen (schaaltjes met bier er
in). Padden in de tuin is ook prettig, want die
lusten wel een slakje. Er zijn overigens ook
milieuvriendelijke slakkenkorrels te koop.

Bijdrage van Hans
LIEVEHEERSBEESTJES BIJ DE POST

KOFFIEDRAB
Bij “Rood met Zwarte Stippen” verkopen ze
lieveheersbeestjes per doos.

Koffie en thee resten laten je plantjes groeien
als de beste. Strooi de resten met wat water
bij je plant, zodat hij de voedingsstoffen kan
opnemen. Geef rozen een oppepper. Verrijk
compost.
SCHOON STRAATJE
Strooi eens wat keukenzout neer op de tegels
in uw tuin en bezem het wat uit het liefst
tegen de avond. ‘s Nachts gaat zout namelijk
zweten en u zult zien dat mos en onkruid
verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Want de kleine beestjes lusten de bladluis op
je ijverig geplante druiventakken rauw. Veel
beter dan chemische goedjes tegen de luis
natuurlijk. Lekker makkelijk!
De doosjes vol lieveheersbeestlarven, die je na
bezorging gewoon onder je plantje zet, koop
je vanaf € 14 .
Zie internet link:
http://www.roodmetzwartestippen.nl/c1510526/bladluizen/
ZAAIEN IN DE KARTONNETJES VAN WCPAPIER

ONGEDIERTE
Luizen en dergelijke kunt u heel aardig
bestrijden met een harde waterstraal
SLAKKEN
Een zeer vervelend ongedierte is de slak. Ze
vreten vooral tijdens de nacht aan uw
zachtbladige planten zoals Hosta. U ziet het
wel aan de gaten en aan de slijmsporen. U
kunt ze op biologische manier bestrijden,
daarom de volgende tips. Vang ze door te
kijken onder potten en bakjes in de tuin, daar
toeven ze om de dag door te komen. U kunt
ze ook in de avond gemakkelijk vangen als ze

Hangt een beetje af van uw behoefte
natuurlijk!
20

Bingo 8 juni 2013 - Fotoimpressie
Fout geroe
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Praatje(s) tijdens de pauze.

Ria verkoopt de kaarten...

N

Marleen leidt het spel...

I
“Ik heb nog niks. Hij wel!”
62 - your lucky number
Jan wint koffie...
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... en krijgt hulp bij ‘t dragen

Heel veel leuke prijzen!!!

O
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Een kind kan
de tuin doen!

Puur natuur – Tuinplezier voor binnen en
buiten
C. Haas, S. Schiesser en A. Wahrenberg
ISBN 0- 5878 036 8

Wilt u uw (klein)kind(eren) enthousiast
maken voor tuinieren dan kunt u hen de
volgende – speciaal voor kinderen
geschreven – tuinboeken geven.

Voor het wat oudere kind. Dit boek behandelt
ook het tuinieren binnen en op het balkon en
is best uitgebreid met bijvoorbeeld
beschrijvingen van het maken van compost
en het in elkaar zetten van een
vogelverschrikker, maar ook kleine projecten
zoals het planten van aardappels in een
emmer. Geïllustreerd met tekeningen van
Annette Fienieg.
32 bladzijden, € 4,99

Het leven van een pompoen
R. Fridell en P. Walsh
ISBN 978-90-556-702-4
In dit tuinboek voor de wat jongere kinderen
wordt slechts één plant behandeld: de
pompoen. Er staan veel foto’s in en weinig
tekst en is geschikt voor de middenbouw. Het
boek volgt de groei van een pompoen van
zaadje tot plant en van bloem tot vrucht. Leuk
als u zelf met uw kind een pompoen in uw
eigen tuin om de groei met gebruik van het
boek te volgen.
32 bladzijden, € 10

De Groene Hemel – Kindertuinen
Bert Ydema
ISBN 978-90=215-3407-7
Ook dit boek is voor het oudere kind. Er
worden veel details gegeven over tuinieren op
balkon en in de tuin en iedere paar bladzijden
staat er een handige tip. Er staan ook recepten
in om de zelf verbouwde groenten e.d. te
verwerken tot heerlijke gerechten. Op de
bijgaande DVD staat een documentaire over
onderwijzer Bert Ydema en hoe hij kinderen
leert over werken in de tuin. Deze combinatie
van boek en DVD is ook leuk voor docenten:
hoe worden kinderen enthousiast gemaakt
voor tuinieren.
128 bladzijden, € 7,99
Al deze tuinboeken zijn te koop bij
kinderboekhandel De Kleine Kapitein aan de
Botersloot 173 in Rotterdam (tel: 010 - 412
47 50). http://www.kleinekapitein.nl/
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De Kleurplaat
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ATV Toepad
Toepad 55
3063 NJ Rotterdam
www.toepad.nl
telefoon: 010 433 0135
e-mail: secretaris@toepad.nl

Notulen ALV
Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) d.d. 25 mei 2013
Volkstuinvereniging ATV Toepad
gehouden in het verenigingsgebouw Toepad 55 te Rotterdam
Aanwezig zijn:
de bestuursleden J.Th. Baijens (T74; voorzitter), mevr. J.H. Groenewoud (T76; notulen), P. de
Jong (zonder tuin), mw. I.C. van Riemsdijk (T67) en J. van der Vorm (T38);
23 eigenaren c.q. vertegenwoordigers van tuinnummers: 4-8-13-18-22-27-28-29-37-40-52-58-6062-63-64-65-68-71-72-73-77-78.
Afzeggingen zijn ontvangen van de eigenaren van tuinnummers: 26-47-49-59.
1. Opening vergadering
De voorzitter opent om 14 uur de vergadering. De ALV is dit jaar wat later dan gebruikelijk, maar nog
wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
2. Mededelingen
- De penningmeester, dhr. P. de Jong, is gelukkig zover hersteld dat hij weer steeds meer taken
als penningmeester kan overnemen.
- De vergadering neemt een moment stilte in acht ter herinnering aan de overledenen: mevr. M.
van Groningen (T20a) en dhr. M. van Tilborgh (T73).
- De vereniging heeft drie nieuwe leden: mevr. S.S. le Jardinier (T19), dhr. A. Adinolfi (T22) en
dhr. B.J. Rolls (T58). De nieuwe leden worden van harte welkom geheten.
- In totaal zijn 27 stemgerechtigde leden aanwezig. Vier leden hebben zich afgemeld voor deze
ALV; één van deze leden heeft een stemmachtiging afgegeven, zodat daarmee het totale aantal
stemmen op 28 komt.
- De reorganisatie van de RBvV is een langdurig proces. Vanwege onvrede met de voortgang is
begin 2013 door een groot aantal tuinverenigingen ingegrepen en is de opdracht aan de
bestuurder om de bond te splitsen ingetrokken. Was het nog onduidelijk welke kant de
reorganisatie op zou gaan, hopelijk komt daar nu verandering in. Namens het bestuur van ATV
Toepad hebben vooral dhr. J. van der Vorm en mevr. J.H. Groenewoud de vergaderingen van
de bond bezocht; zij worden bij deze bedankt voor hun bijdrage.
- Op dit moment staan relatief veel huisjes te koop; zes in totaal. De verkoop gaat minder vlot
dan andere jaren; mogelijk spelen de crisis en het ongunstige weer een rol. Dit is natuurlijk heel
vervelend voor de betreffende leden.
3. Notulen ledenvergadering 12 mei 2012
Zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en
vastgesteld met dank aan de secretaris.
4. Ingekomen stukken
Op 5 mei jl. heeft de kascontrole plaatsgevonden. De brief van de kascontrolecommissie zal bij
agendapunt 6. worden voorgelezen.
5. Jaarverslag secretaris
- De voorzitter memoreert nogmaals het grote aantal leden van 70 jaar en ouder dat zich actief
inzet voor de vereniging. Dit geeft echt een verenigingsgevoel. Hij spreekt de hoop uit dat
deze leden zich ook in de toekomst, en in goede gezondheid, zullen blijven inzetten voor de
vereniging.
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Ten aanzien van de AED-cursussen vult de voorzitter aan dat deze inmiddels gepland zijn en
plaats zullen vinden op 6 en 24 juni a.s. Er is eventueel nog plaats voor één persoon.
Zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er verder geen op- of aanmerkingen. Het jaarverslag over
het verenigingsjaar 2012-2013 wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.

6. Financieel verslag
Vanwege omstandigheden (ziekte van de penningmeester) is vorig jaar, met instemming van de
ledenvergadering, besloten om de balans en de staat van baten en lasten over 2011 op een later
tijdstip aan de leden voor te leggen. De balans 2011 en de balans 2012 zijn met de stukken voor deze
ALV verstuurd; de staat van baten en lasten 2011 en 2012 zijn ter vergadering uitgedeeld.
- Er zijn geen vragen over de balans en staat van baten en lasten 2011 en 2012.
- De voorzitter leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. De kascommissie heeft de
boekhouding van het boekjaar 2011 en 2012 gecontroleerd en in orde bevonden. De
ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het financiële beleid van de boekjaren
2011 en 2012.
7. Bestuur en commissies
Bestuur
- Er is één kandidaat bestuurslid: mw. E. Arendshorst (T58). Mevr. I.C. van Riemsdijk stelt zich
beschikbaar als kandidaat voor het voorzitterschap.
- Aftredend is dhr. J.Th. Baijens: hij is niet herkiesbaar.
- De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn tegen de voordracht van mevr. Arendshorst. Er zijn
geen bezwaren en mevr. Arendshorst wordt verkozen als bestuurslid.
- De voorzitter vraagt of er bezwaren zijn tegen de voordracht van mevr. van Riemsdijk als
voorzitter. Er zijn geen bezwaren en mevr. van Riemsdijk wordt verkozen als voorzitter van
het bestuur.
Commissies: alle commissies zijn verder ingevuld. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inzet in het
afgelopen jaar.
In aansluiting hierop wordt dhr. Baijens bedankt voor zijn jarenlange inzet als lid van het bestuur van
onze vereniging. Hij ontvangt een pennenset als aandenken.
PAUZE
De nieuwe voorzitter, mevr. I.C. van Riemsdijk, neemt het voorzitterschap van deze ALV over. Zij
spreekt de wens uit om het voorzitterschap van de vereniging zo goed mogelijk in te vullen, samen
met het bestuur en de vele tuinleden die actief zijn in de verschillende commissies. Zij geeft aan dat
het roerige tijden zijn, ook bij de bond, maar hoopt op een aantal mooie jaren als voorzitter en is
bereid daarin veel energie te stoppen.
8a. Bestuursbeleid
- Spreekuur bestuur: in de maanden juni t/m september zullen iedere eerste zaterdag van de
maand twee bestuursleden van 15-16 uur spreekuur houden in het verenigingsgebouw. Alle
leden kunnen daar dan met hun vragen of problemen terecht.
- Betaling jaarnota: om het uitblijven van betalingen in de toekomst te beperken, gaat het
bestuur zich strakker houden aan datgene wat in de statuten staat omtrent de betaling van de
jaarnota.
- Verbetering website: de website is voor belangstellenden, ook van buitenaf, toegankelijk, maar
moet nodig worden geactualiseerd. Wel is steeds de informatie over de te koop staande
huisjes up-to-date gehouden.
- Verfraaiing complex: dit zal bij het volgende agendapunt (8b) aan de orde komen.
- Werkbeurten: het bestuur heeft zich voorgenomen om strakker de hand te houden aan de
indeling van de werkgroepen, zodat de werkzaamheden die in een soort meerjarenplan
beoogd zijn, zo efficiënt mogelijk kunnen worden uitgevoerd.
8b. Voorstellen bestuur
Dhr. van der Vorm presenteert de plannen voor de komende jaren. De afgelopen maanden is al
gestart met diverse werkzaamheden, waaronder ook vernieuwing van de groenstrook tussen de
parkeerplaats en T52. In overleg met de leden wordt bepaald welke plannen in de nabije toekomst
zullen worden uitgevoerd:
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A. Werkzaamheden die noodzakelijk zijn: de verlichting op de openbare paden is hoognodig aan
vervanging toe. Het gaat dan om het vervangen van bestaande armaturen door energiezuinige
exemplaren, het aanbrengen van schemerschakelaars, het vervangen van de aansluitkasten in de
lantarenpalen, en ten slotte het schilderen van de lantarenpalen. Geschatte investering: € 4.500
(materiaal ca. € 3.500, huur hoogwerker ca. € 150 per dag, en montagekosten)
B. Werkzaamheden die niet direct noodzakelijk zijn, maar wel een aanwinst voor het tuincomplex
kunnen zijn:
(1) overdekte fietsenstalling op het terrein van de voormalige speelplaats. Het terrein is grotendeels
al ontdaan van onkruid en de gemeente heeft gratis tegels en zand beschikbaar gesteld om te
bestraten. Komende werkzaamheden: uitvlakken van het terrein met zand, betegelen, en
desgewenst het plaatsen van stallingsrekken en fietsoverkapping. De leden worden opgeroepen
om na te denken over de invulling van de resterende ruimte. Geschatte kosten: € 3.000 voor
fietsrekken en –overkapping (misschien kan via-via ook goedkoper, overbodig materiaal worden
bemachtigd); en € 500 voor de aanleg van de bestrating (dit kunnen leden misschien ook zelf
doen, in ruil voor één of meer werkbeurten op het complex);
(2) nieuw hekwerk rondom het milieupark. Het gaat om ca. 27 meter hekwerk van 2 m hoogte,
eventueel met van twee draaipoorten voorzien van deugdelijke sloten, en alles in kleur gecoat. Er
zijn al enkele offertes gevraagd. Geschatte kosten: € 3.000 (HERAS);
(3) vervangen zitbanken en prullenbakken. Bij de gemeente is inmiddels een verzoek ingediend
voor afgedankt maar nog bruikbaar straatmeubilair.
De leden worden opgeroepen om daar waar mogelijk te helpen, ook om kosten te besparen.
Ter vergadering wordt over de volgende voorstellen gestemd:
- noodzakelijke aanpassing van de verlichting, geschatte kosten € 4.500-5.000: alle aanwezige
leden stemmen voor;
- het aanwenden van een budget van € 5.000 voor de start met het opknappen en verfraaien
van het complex: alle aanwezige leden stemmen voor.
9. Ontwikkelingen RBvV
Na het versturen van de stukken voor deze ALV heeft op 11 mei jl. nog een bijzonder congres bij de
bond plaatsgevonden. Dhr. van der Vorm beschrijft de actuele stand van zaken:
- Er zijn een aantal veranderingen op til:
o de huidige directeur van de RBvV gaat met pensioen (eind juni a.s.);
o de deelgemeenten houden in 2014 op te bestaan;
o veel van de bij de RBvV aangesloten tuinverenigingen willen een nieuwe koers voor hun
belangenvereniging;
o Stadsontwikkeling (onze “huurbaas”) wil verantwoordelijkheden afstoten (lees ook:
bezuinigen).
- Er zijn door de “oude” RBvV een aantal afspraken gemaakt die zullen worden overgenomen
door de “nieuwe” RBvV, zoals:
o de voortzetting van de regeling inzake schadeloosstelling bij verplaatsingen;
o de reductieregeling op de grondhuur;
o het toelatingsbeleid voor de volkstuinen.
- Ruimtelijke ordening: met de gemeente is al overeengekomen dat in de periode 2015-2020
geen enkel complex te maken krijgt met mogelijke consequenties van ruimtelijke
besluitvorming. In de periode 2020-2025 kunnen eventueel de complexen Vreelust en
Lombardijen (Rotterdam-Zuid) in het gedrang komen. Nu de RBvV daarover is geïnformeerd
heeft zij ten behoeve van Lombardijen al een optie genomen op een vervangende locatie in
de Deelgemeente IJsselmonde. Voor Vreelust wordt nog naar een oplossing gezocht.
- De grondhuurtarieven zijn in de oude situatie nog opgebouwd uit een aantal componenten die
afhankelijk zijn van de locatie en het beheer, terwijl de bevoegdheid tot tariefsbepaling nu nog
bij de deelgemeenten ligt. Dit betekent dat er grote verschillen zijn tussen de tarieven per
deelgemeente, ongeacht of het nu een verblijfstuin of nutstuin betreft. In de gesprekken met
SO heeft de RBvV aangegeven er voorstander van te zijn dat:
o één stadsbreed tarief wordt bepaald per type tuin;
o de beheerorganisatie een beslissende stem heeft in de tariefsbepaling;
o de transparantie van de opbouw van de tarieven voor alle betrokkenen duidelijk wordt.
- De gemiddelde grondprijs van een volkstuin bedraagt in Rotterdam ca. € 1,70 / m². De leden
van ATV Toepad betaalden in 2013 € 1,68/m². Met deze m²-prijs van € 1,68 is dus min of
meer het stadsbrede tarief bereikt en zullen de grondhuurkosten in de toekomst jaarlijks met
een door SO vastgesteld indexcijfer worden verhoogd. De nieuwe beheerorganisatie zal er
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alles aan doen om deze indexering zo laag mogelijk te houden. Noot van het bestuur: het
grondhuurtarief van € 1,68/m² is gebaseerd op de in 2010 met de deelgemeente KralingenCrooswijk gemaakte afspraak dat het grondhuurtarief gedurende vier jaren ieder jaar zou
stijgen met 10%. Door de RBvV is voor 2013 € 1,56/m² in rekening gebracht; mocht blijken dat
de leden ten onrechte teveel hebben betaald, dan zal dit worden verrekend met de jaarnota
2014.
In het grondhuurtarief zit overigens als belangrijkste component een reservering voor de
kosten van groot onderhoud (62%). Hier liggen kansen voor de nieuwe beheerorganisatie om
te besparen.
Eind 2009 is de omvang van het achterstallig meerjaarlijks groot onderhoud vastgesteld op
een bedrag van € 5,8 miljoen. Eind 2013 zal via een schouw worden bepaald in hoeverre de
achterstand van € 5,8 miljoen is weggewerkt. Eventueel achtergesteld achterstallig onderhoud
zal door de nieuw op te richten beheerorganisatie niet worden geaccepteerd.
In eerste instantie wil de gemeente Rotterdam de volkstuinders in de gelegenheid stellen zelf
het beheer en groot onderhoud over hun complexen in een separate organisatie onder te
brengen. In 2012 hebben de tuinverenigingen daarom een proces opgestart dat, gericht op de
herstructurering van belangenbehartiging, moet leiden tot eigen zeggenschap in het beheer
en de exploitatie van de volkstuinlocaties.
Op een bijzonder congres van 29 juni a.s. zal eerst een voorlopige statutenwijziging worden
voorgelegd om een meerkoppig verenigingsbestuur voor de “vernieuwde” RBvV aan te
kunnen stellen. Hierna kan de opzet van de belangentak van de “nieuwe” RBvV verder
worden uitgewerkt en gerealiseerd (in de loop van het najaar zal worden gekeken welk
takenpakket wordt aangeboden en tegen welk tarief door de verenigingen een collectief
lidmaatschap van hun tuinleden kan worden aangegaan).
Zodra het tijdelijke bestuur (tot 1 januari 2014) is geïnstalleerd, kan het in overleg treden met
SO om de nieuwe beheerorganisatie vorm te geven. Hierbij zal voorop staan dat dit
onderhoud:
o beter wordt uitgevoerd;
o efficiënter wordt georganiseerd;
o tuincomplexgericht zal zijn (tuinverenigingen willen zelf prioriteiten stellen);
o indien mogelijk ook goedkoper wordt gerealiseerd.

Mevr. van Tilborgh (T73) vraagt hoe het zit met de vergoeding van het nieuwe bestuur van de RBvV.
Dhr. Baijens antwoordt dat het nieuwe bestuur van de bond de werkzaamheden op basis van
vrijwilligerswerk verricht, met minimale vergoeding.
De voorzitter vraagt aan de ledenvergadering mandaat om hun belangen te behartigen inzake de
reorganisatie van de bond: er zijn geen stemmen tegen, en geen onthoudingen. De voorzitter bedankt
de leden voor het vertrouwen.
10.Rondvraag
Alvorens met de rondvraag te beginnen, bedankt de voorzitter de actieve leden van 70 jaar en ouder.
In aanvulling hierop wordt dhr. Baijens met instemming van de ALV benoemd tot lid van verdienste
van ATV Toepad.
Rondvraag:
- Mevr. van Tilborgh (T73): er is genoeg geld in kas om het complex aan te kleden; het geld is
van de leden voor de leden. Bovendien zal een mooi complex de verkoop van huisjes ten
goede komen. De voorzitter antwoordt dat ook het interieur van de kantine wordt aangepast.
Enig kapitaal is echter wenselijk, omdat het complex 45 jaar oud is, is de kans op (onvoorziene)
problemen relatief groot. Verder zullen voorgenomen uitgaven groter dan € 5.000 eerst aan de
vergadering worden voorgelegd. Iedereen die voorstellen of ideeën voor verdere verfraaiing van
het complex heeft, wordt nogmaals uitgenodigd om deze te bespreken met het bestuur.
- Mevr. Haxe (T68) vraagt naar de mogelijkheden voor Wifi op het complex. De voorzitter
antwoordt dat een enquête onder de leden enkele jaren geleden liet zien dat er toen weinig
belangstelling was; bovendien was Wifi toen erg duur. Op dit moment doet het bestuur opnieuw
onderzoek naar de mogelijkheden (en kosten) van Wifi. Mevr. Haxe (T68) vraagt om over de
ontwikkelingen op de hoogte te worden gehouden, bijv. via het Doeblad.
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Dhr. van den Berg (T29) informeert naar de eerdere problemen met de beveiligingscamera’s.
Dhr. Baijens licht toe dat deze problemen door de aanschaf van een nieuwe recorder en de
daaropvolgende servicebeurt aanvankelijk verholpen leken. Enkele weken later bleken de
camera’s echter richting begraafplaats gedraaid c.q. geslagen, waardoor opnieuw een storing is
ontstaan. Op dit moment wordt bekeken of draadloze camerabewaking mogelijk is. De
camerabewaking heeft de aandacht van het bestuur. Dhr. de Jong (T64) merkt op dat ook voor
draadloze camera’s aansluiting op Wifi belangrijk kan zijn.
Dhr. Braber (T71) verzoekt aan leden die zand of grond bij de tuinwinkel ophalen, dit vanaf de
voet op te scheppen en na afloop de stoep nog even aan te vegen. Het lijkt hem verder
praktisch als alle leden, zoals vroeger, over een ledenlijst beschikken, zodat medetuinders in
voorkomende gevallen gewaarschuwd kunnen worden.
Dhr. Adinolfi (T22) dringt er op aan om toekomstige leden te informeren over alle wet- en
regelgeving voordat zij een huisje kopen. De voorzitter geeft aan dat deze regels gewoon
openbaar zijn en dat het de verantwoordelijkheid van het kandidaat-lid is om zich hiervan op de
hoogte te stellen. Dhr. de Jong (T64) merkt op dat kandidaat-leden toch ook de regels krijgen.
Dhr. Sommeijer (T40) voegt hieraan toe dat dit in de regel niet gebeurt, maar dat nieuwe leden
op de dag van de koop de statuten en het HHR overhandigd krijgen. Geopperd wordt om op de
Toepad-site extra aandacht te besteden aan alle regelgeving; het bestuur pakt dit op.
Dhr. Baijens (T74) wil nog aan agendapunt 8b. toevoegen dat een beslissing over eventuele
aansluiting bij de AVVN of bij de nieuwe Rotterdamse belangenvereniging sowieso aan de (zo
nodig buitengewone) ledenvergadering zal worden voorgelegd.
Dhr. Uyttenbroek (T28) uit enige oude kritiek op het beheer van de camerabewaking; hij wacht
nog steeds op het uitlezen van de beelden waar ca. vier jaar terug om is gevraagd. Zoals ook al
eerder in de rondvraag aan de orde is geweest, heeft de camerabewaking volop aandacht van
het bestuur, waarbij het eerst zaak is om het systeem op orde te krijgen; de
verantwoordelijkheid voor het bekijken van de beelden ligt uiteindelijk bij het bestuur.
Dhr. Adinolfi (T22) houdt een pleidooi voor het aanleggen van een fietspad in de groenstrook
langs de begraafplaats. De voorzitter verwacht dat dit niet past binnen het beleid van de
gemeente, maar meer nog dat de kosten hiervan niet zullen opwegen tegen de baten.

11.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 15:35 uur.
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De Tuinwinkel
Open: iedere zaterdag
van 31 maart t/m 6 oktober 2013
van 10.00-11.00 uur

Artikelen en prijzen in 2013
Omschrijving
Gas (voor leden)*
Gas (voor niet-leden)
Koemest korrel 5 kg
Kalkkorrels 5 kg
Organische mestkorrels 5 kg
Potgrond 40 liter
Tuinaarde 40 liter
Tuinaarde 40 liter
Tuinaarde (vulgrond)
Tuinaarde (vulgrond)
Turfmolm geperst 150 ltr.
Turfstrooisel 40 liter
Zand
Zand

Afname
Per fles
Per fles
Per zak
Per zak
Per zak
Per zak
Per zak
Per 4 zakken
Kruiwagen
Platte wagen
Per zak
Per zak
Kruiwagen
Platte wagen

*Statiegeld gasflessen
€
22,30
25,00
4,50
3,20
7,00
2,60
1,70
6,00
2,50
13,50
9,00
3,50
2,30
12,50

In het verleden moest door de vereniging statiegeld
betaald worden bij aanschaf van gasflessen waarvoor
geen lege fles werd ingeleverd.
Tegenwoordig worden maximaal 30 lege gasflessen
omgeruild voor 30 volle flessen die wij in ruime mate
in voorraad hebben.
Voor die leden die geen lege gasfles inleveren, zal bij
aankoop van een volle fles, bovenop de kosten van
een nieuwe fles een extra bijdrage worden gevraagd
van € 10,00 voor de investering die door de vereniging
in het verleden is gedaan.

Gebruik tractor
Te leen

Om materialen zoals zand, aarde, etc. met de
aanhanger op het complex te vervoeren kan gebruik
worden gemaakt van de tractor.
Om de tractor te gebruiken kunt u een afspraak
maken bij de verkoper in de tuinwinkel. Deze kan ook
een chauffeur regelen.
Als men zelf de tractor kan besturen kan – in overleg
met en ter beoordeling aan het bestuur - de tractor
voor een dagdeel worden gehuurd. De
verantwoordelijkheid voor de tractor en het gebruik
ervan liggen dan bij de huurder/bestuurder.

In de tuinwinkel zijn onder andere de volgende
artikelen te leen:
- Ladder
- Wals

Boeken
Als u boeken wilt lenen dan kunt u dat doen tijdens de
openingstijden van de tuinwinkel.

Kosten gebruik tractor:
Bij in de tuinwinkel gekochte goederen: € 1,50 per rit.
Bij elders gekochte goederen: € 2,50 per rit.
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