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Van de Redactie:  
 
Wat was het voorjaar nat! Wat is het een mooie 
zomer! En hoe zal Herfst 2013 zijn? We zullen het 
zien.  
In dit Doeblad een bijzondere bijdrage van  Geef de 
pen door van onze webmaster Fred Kies. Fred licht 
aan het einde van “de Pen” een tipje van de sluier op 
over de plannen die er zijn, met betrekking tot 
toekomstig gebruik van de Toepad-site, ten behoeve 
van alle tuinders. 
 

Wil heeft weer met zorg Groene en andere, bij voorkeur gratis toegankelijke, Uitjes voor u 
uitgezocht. Jessie heeft dit keer vrijaf. Marian vervangt haar met het artikel “Dankbaar”. Het 
bestuur laat van zich horen met verschillende artikelen over het wel en wee van onze 
Turnvereniging. Onze nieuwe voorzitter, Iza van Riemsdijk, stelt zich nader aan ons voor. 
U vindt een aankondiging van het “Shanty festival Rotterdam”, begin september. Dat dit 
festival ook gevolgen ondervindt van een veranderde economische situatie leest u in een 
artikel van A. Braber. U treft in dit Blad het Watermeterstand-formulier aan (niet vergeten in 
te vullen en in te leveren!). En een formulier, waarin naar uw interesse wordt gevraagd, met 
betrekking tot vervanging van de “hoofdafsluiter waterleiding” bij u in de tuin. Daarnaast nog 
veel meer artikelen waaronder, last but not least, artikelen over Tuinieren! 
 
Veel plezier gewenst met het lezen van dit Doeblad! We hopen 
op een warme nazomer en wie weet treffen we elkaar deze winter 
bij de sportvelden aan het Toepad, op de nieuwe, nog te 
realiseren, schaatsbaan! U leest erover in dit Blad.  
De Koek- en Zopie-tent lijkt ons de perfecte plek om elkaar te 
ontmoeten!  
 

*De redactie is NIET aansprakelijk 

  voor de artikelen die door andere       

  personen zijn ingezonden. 

 

* * * * * LET OP! HET IS WEER BINGO!! * * * * * 

 

 

 

 

Zaterdag 31 augustus, aanvang 19.00 uur 

Marleen en Ria zijn er weer op uit geweest om leuke spullen voor u te kopen!! 
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Geef de pen door….. Geef de pen door….. Geef de pen door….. Geef de pen door…..     
 
Na enkele jaren van noeste arbeid op 

toepad 55, huisje 34, is het onkruid redelijk 

onder controle en het is tijd de boel de boel 

te laten. Er is geen tijd om even te rusten, 

want doorgeschoven naar mij roept de 

plicht: 

 

de Pen 

 

Ik heb de Pen altijd geëerd, zelfs nu dat ik 

meestal alles electronisch schrijf. De Pen is 

meer dan een kleinood voor mij. Ik bewaar 

Hem tot de laatste druppel inkt.  

Heel wat ideeën van mij zijn begonnen met 

de Pen. Hersenspinsels vloeiden voort uit 

de Pen tot concrete vormen. In dit 

eerbetoon wil ik uiteraard haar  kompaan  

niet in de schaduw stellen: het papier. 

Sodom en Gomorra, Feijenoord en 

Rotterdam. Rutte en Samson en Delilah 

(die zijn tegenwoordig toch met zijn 

drieën?): het moge duidelijk zijn, de toon is 

gezet. Zonder het papier heeft de Pen geen 

nut, hoewel mijn dochter heeft ontdekt dat 

de dagelijkse stempel van de Parade met de 

Pen op de arm nagemaakt kan worden. Dat 

noemen wij artisticiteit aan de ene kant 

maar het blijft oplichting als je daarmee 

gratis naar binnen kan. Ik heb haar daarom 

vermanend toegesproken, want het was nog 

mijn Pen ook, die daarmee enigszins 

onteerd is. 

Vele tekeningen en woorden zijn vanuit de 

Pen op het papier gevloeid, alsof zij wisten 

wat ik wilde. Ik kon rustig even koffie gaan 

zetten of op  vakantie gaan. Pen en Papier 

begrepen elkaar en hadden mij niet meer 

nodig. 

Pen en Papier zijn eerstelingen, 

echtgenoten; staan aan de voet van 

eindeloze creativiteit. 

Ik heb jarenlang in het theater 

Lantaren/Venster gewerkt in de jaren 

tachtig. Ik hielp daar het gebouw 

onderhouden, maakte soms decors en  

videoproducties voor en met 

theatermensen, maar ik heb daar ook vaak 

achter de bar gestaan, doordeweeks, in het  

 
weekend en bij festivals, zoals het 

Rotterdamse Filmfestival en op deze locatie 

was de Pen meer dan regelmatig 

nadrukkelijk aanwezig. Alleen was het dan 

Willem die de Pen beroerde en moest ik 

uit eerbied voor het hogere een pas terug 

nemen. Dichter dan een Spa rood mocht 

niemand bij hem in de buurt komen. 

Willem was vaak op zaterdagavond in de 

bar van het film- en theatercomplex 

aanwezig en had stapels Papier en Pennen 

van diverse kleuren bij zich. Hij zette zich 

aan het tafeltje, nam het Bierviltje of een 

vers vel Papier en de Pen.  

 

 
 
Dan werd het tekenen tot sluitingstijd, toch 

algauw een uur of drie, half vier in de 

morgen. Willem had dan diverse 

Krastekeningen gemaakt, waarbij hij niet 

schroomde om de inhoud van een volledige 

pen op een vel Papier te ledigen. Vaak was 

het Papier niet meer zichtbaar en was zo tot 

de Pen zelf getransformeerd. Willem stond 

dan op en vroeg beleefd aan alle gasten in 

de foyer of ze een tekening wilden kopen. 

Medestal vond hij wel een koper en kwam 

hij naar mij toe om de opbrengst te 

verzilveren in een cappuccino, want daar 

wist hij wel raad mee. 

Willem was wielrenner geweest en ik heb 

hem nog vaak op zijn racefiets door de stad 

zien zwerven. Een vaste woonplaats had hij 

niet en hij had weer of geen weer een jas 

aan, soms met touwen dichtgeknoopt. Een 

hoed, die betere tijden had gekend tooide 

zijn hoofd onophoudelijk. Tandeloos maar 

slim. Hij was de eerste wielrenner in de 

zestiger jaren, die als professional de de 

racefiets voor de doping verruilde, iets waar 
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de huidige generatie coureurs een puntje 

aan kunnen zuigen. Hij had zijn vaste 

stekjes in de stad om te werken en meestal 

zag ik hem twee keer per week. Nooit heb 

ik hem zonder Pen kunnen betrappen en 

steevast kreeg hij een Spa Rood van mij, 

want alcohol dat moest hij gek genoeg niet. 

Wat Willem al die jaren in het theater 

tekenende heeft wellicht de beroemde en 

verguisde Belgische theatermaker en 

beeldend kunstenaar Jan Fabre 

geïnspireerd, die in die tijd regelmatig in 

Rotterdam was voor een optreden met zijn 

dansgezelschap. Jaren later versloeg hij 

Willem door honderden BIC-Pen 

tekeningen in het Stedelijk van Amsterdam 

op te hangen en daar iets meer voor krijgen 

dan een koffie verkeerd. Voor mij was 

Willem de echte held.  

 

Inmiddels ben ik uw webmaster en ik kan 

het dan ook niet nalaten om u vanuit die 

positie wat geruststellende woorden toe te 

fluisteren.  

 
 
Ik gebruik de Pen nog steeds! Met name 

om dingen af te sluiten en officieel te 

maken. Mijn handtekening zet ik met een 

Parker, het liefst de vulpen, maar die lekt 

de laatste tijd, dus gebruik ik de ballpoint 

van de set, die vredig in het luxe doosje lag 

bij aankoop. 

Tussen het spitten, grasmaaien, wieden, 

zaaien en oogsten door heb ik een intern 

communicatiedeel op onze eigen website 

gebouwd. Een afgeschermde omgeving waar 

bestuur en leden met elkaar kunnen gaan 

communiceren, zonder dat president 

Obama daar wat van te weten komt, want 

wij laten hem er niet in. Het wordt een 

privéomgeving waar Facebook een puntje 

aan kan zuigen, want uiteraard doen wij 

alles pro Deo en u wordt dus niet lastig 

gevallen met reclames. Er wordt bij ons niet 

gespioneerd en er worden geen gegevens 

bewaard en verzameld behalve dat wat het 

bestuur nodig heeft om u een rekening te 

kunnen sturen. 

Binnenkort krijgt ieder lid van het webteam 

een inlogcode, waarmee u het 

afgeschermde pad kunt betreden. Daar zult 

formulieren en een pagina vinden waar u 

iets over uzelf kunt vertellen. 

Ja nu komt de werkelijk aap uit de mouw: 

ik heb de Pen opgepakt om u uit te nodigen 

allen zelf ook de Pen op te pakken om 

daarmee een klein verhaaltje te schrijven en 

er een foto bij te plakken, gericht aan alle 

leden van de vereniging en zo te vertellen 

wie u bent en wat u interesseert. Zo hopen 

wij uw voor ons verborgen talenten te 

ontdekken (en als dat voor de vereniging 

nuttig is te exploiteren, dat voelt u al aan uw 

theewater aan uiteraard). 

Maar dat is het enige niet.  

U bent gewend een met de Pen ingevuld 

Papiertje in de brievenbus van het complex 

deponeren met daarop uw meterstanden en 

andere zaken die u gewoontegetrouw op 

deze wijze aan het bestuur wilt 

overhandigen, maar zo hoeft niet meer. U 

kunt dat voortaan op uw eigen pagina op de 

site doorgeven en het scheelt u mooi een 

tochtige wandeling in het barre najaar naar 

toepad 55 of de brievenbus bij uw huis. 

Bent u een volbloed wandelaar en trotseert 

u liever de elementen dan mag u dat gerust 

zo blijven doen. 

Het aardige van het systeem is dat alleen 

uzelf bij uw eigen zaken kan en niemand 

anders; niemand komt iets van u te weten, 

wanneer u dat niet wilt, behalve het bestuur, 

maar die hebben alle gegevens toch al.  

Een verhuizing, een ander telefoonnummer 

of e-mailadres  kunt u straks op uw eigen 

pagina doorgeven. Ook zult u kunnen zien 

hoeveel werkbeurten u gemaakt heeft en 

nog te gaan hebt. Ook kunt u water- en 

elektriciteitsverbruik van de laatste jaren 

zien en er achterkomen of u uw geplande 
besparingen heeft gehaald dit jaar. En dat 

zonder het risico op een fikse verkoudheid. 
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Met dit interne systeem kan het bestuur ook 

mededelingen doen die de boze 

buitenwereld niet hoeft te weten en die 

alleen voor de leden bedoeld is. 

 

Dit en veel meer zit nog in de Pen. Deze is 

nog lang niet opgedroogd en is levenslustig 

en dartel als een eekhoorn altijd op zoek 

naar een lekker hapje,   een nieuwe 

hoofdstuk, een nieuw avontuur. 

 

 
 
”...PATS...” riep Willem altijd door de zaal 

als hij weer een kunstwerk gefabriceerd had 

en dat waren er nogal wat per dag. Ik draai 

dat nu om en richt mij STAP voor STAP 

op het werk dat in de komende tijd nog 

verzet moet worden voor www.toepad.nl, 

waarmee ook onze vereniging een 

pennenstreek dichter is gekomen bij het 

digitale tijdperk. De expositie in het 

museum houdt u nog te goed! 

 

U hoort nog van ons! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Fred Kies, Tuin 34 

 
Ik geef Ik geef Ik geef Ik geef de pen door de pen door de pen door de pen door 
aan…aan…aan…aan…            
    
Emmy Arendshorst 

Tuin 58 

    
    

 
 
 
 

De Surinaamse avond 2013 
was weer een groot succes!  

40 leden hebben zich opgegeven. Onder 

het toeziend oog van Muriel waren er weer 

een aantal vrouwen die zich opgegeven 

hadden om mee te koken. 

Maar om eerlijk te zijn zonder onze Muriel 

zou er niets van terecht komen. De reacties 

van de gasten was dat het eten weer 

voortreffelijk smaakte. We hopen dit weer 

te kunnen doen in 2014. 

Hans ,Ria en Muriel 

Openingstijden Kantine 
Zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur 
In augustus vrijdagavond vanaf 21.00 uur  

Toepassing 
Magnesiumsulfaat bij 
het tuinieren   Bijdrage: Wil 

Naast gebruik bij mensen, wordt 
magnesiumsulfaat a.k.a. bitterzout gebruikt 
bij het onderhouden van planten. Het wordt 
dan met name gebruikt voor het aanvullen 
van het magnesiumgehalte in planten 
wanneer er sprake is van een gebrek. 
Enkele gebrekssymptomen zijn: 
geelverkleuring van het blad, het bruin 
worden van coniferen en een vroege 
bladval. 

MgSO4  

 

Daarnaast is magnesiumsulfaat ook 
toepasbaar om oude boomstronken uit de 
tuin te verwijderen. Door meerdere gaten 
in de stronk te boren en vervolgens te 
vullen met magnesiumsulfaat en water, 
sterft de boomstam af en is hij gemak-
kelijker te verwijderen. Het afsterven duurt 
ongeveer een maand. 
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Zelf Bladcompost maken 
Nuttig en zo gedaan     
 

Bijdrage: Kitty 

    

De hoeveelheid voedingsstoffen van 

bladcompost is niet zo heel groot, maar 

deze compostsoort is wel perfect om de 

bodem te verbeteren. Ook als je geen 

composthoop hebt, kunt je gemakkelijk 

bladcompost maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe het afgevallen (liefst iets natte) blad in 

een vuilniszak. Meng er een handje kalk 

doorheen om de vertering te versnellen en 

de zuurgraad te verlagen. Als het blad 

kurkdroog is, even met de gieter erop. 

Stamp het blad aan en bind de zak dicht. 

Prik er een stel gaatjes in en zet de zak op 

een onopvallende plek neer. In het voorjaar 

heb je dan prachtige bladcompost. 

 

Geschikt blad 
Blad van appel, linde, wilg, vlier, robinia, es, 

kastanje en populier verteert gemakkelijk en 

is snel om te zetten in bladcompost. 

 
Minder geschikt blad 
Eiken- of beukenblad verteert heel 

langzaam en is daarom niet zo geschikt voor 

de composthoop. 

Waar het wel heel geschikt voor is, is om 

het te gebruiken als winterdek voor 

vorstgevoelige vaste planten. Het blijft 

lekker droog en zal niet rotten, terwijl het 

toch een prettige isolatielaag geeft. 

Om ervoor te zorgen dat het blad op z’n 

plek blijft liggen en niet door de hele tuin 

waait, kun je een ‘korf’ maken van een stuk 

gaas dat je om de vorstgevoelige plant zet en 

vult met een laagje eikenblad. 

 

Bron: www.wroeten.nl 

Wroeten is een online magazine over 
tuinieren en moestuinieren. Magazine is 
wellicht een beetje groot woord. Wroeten 
zit ergens tussen een blog en een papieren 
tijdschrift in.                

De inhoud wordt verzorgd door Vera 
Greutink, Frederike Krommendijk en 
Shera van den Wittenboer. Alle drie 
publiceren zij regelmatig in diverse 
tuintijdschriften, zoals Groei & Bloei, 
Bloemen & Planten, Tuin & Co, 
Buitenleven en Permaculture Magazine. 

 

 

 

 

 

Winteruitstap: Schaatsbaan aan 

het Toepad!  Bijdrage: Kitty 

 

Jaarlijks wordt er in Rotterdam een 

ideeënwedstrijd uitgeschreven. 

Stadsinitiatief Rotterdam genoemd. Alle 

inwoners kunnen hun stem uitbrengen op 

een voor hen favoriet initiatief.  

 

Dit jaar is 

Stadsinitiatief 

Rotterdam 

gewonnen door 

Schaatsbaan 

Rotterdam.  

Vanaf 1 

december 2013 

is Schaatsbaan 

Rotterdam 

iedere winter 

geopend, 

 

 

op de sportvelden aan het Toepad!   

Schaatsbaan Rotterdam is een overdekte 

schaatsbaan van 400 meter waar je je 

rondjes kunt rijden, of het nu vriest of dooit 

buiten. Ook is er een kunstschaatsbaan van 

800 m2.  

Entree € 3,50 (met Rotterdampas € 1,75). 
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Uittips Rotterdam 

September en oktober 2013 
Bijdrage van Wil. 

 
Rotterdam Philharmonic Gergiev 
Festival Woensdag  4 september 2013  
Op 4 september is er een gratis 
lunchconcert in het NRCafe aan de Witte 
de Withstaat.   
 
Maritiem Kwartier 
6 september t/m 8 september 2013 
De maritieme geschiedenis komt weer tot 
leven tijdens het Maritiem Kwartier. Met 
oude ambachten, demonstraties, historische 
schepen. Het Havenmuseum, het 
Mariniersmuseum en het Maritiem 
Museum Rotterdam zijn tijdens de 
Wereldhavendagen gratis toegankelijk. 
6 t/m 8 september 2012 : 10.00 - 18.00 uur  
 
Wereldhavendagen Rotterdam 
6 september t/m 8 september 2013 
In het eerste weekend van September staat 
Rotterdam geheel in het teken van de 
haven. Het biedt havenbedrijven de 
mogelijkheid om bezoekers een kijkje in 
de keuken te geven en voor bezoekers een 
unieke kans om te komen op plekken in de 
haven waar ze normaal gesproken nooit 
mogen komen. Wilhelminapier, 
Scheepvaartkwartier 
 
Shantyfestival Rotterdam 
7 september t/m 8 september 2013 
25 shantykoren zullen hun liederen 
enthousiast ten gehore brengen tijdens de 
11e editie van het Shantyfestival. Zie 
verder het artikel in dit Doeblad. 
 
De nacht van de Kaap 
7 september 2013  
De Nacht van de Kaap is een 
muziekfestival dat de historische en 
legendarische tijden van Katendrecht als 
zeemanskwartier en uitgaansgebied laat 

herleven. Het programma van de Nacht is 
divers. Van tango in de Fenixloods tot 
Rotterdamse klassiekers die uit volle borst 
worden meegezongen op het Deliplein of 
Russische klanken in de kroegen en 
leegstaande panden die worden aangekleed 
naar de sfeer van weleer.  
En niet alleen de locaties herinneren aan de 
vervlogen tijden, vele bezoekers dompelen 
zich onder in de Nacht als ruwe zeebonk, 
piraat of gevaarlijke chameuses! 
Locatie: Katendrecht; Fenixloods, Theater 
Walhalla, Deliplein e.a. 
 
De Wereld van het Witte de 
Withkwartier.  
13-15 september 2013 
Kunst gaat de straat op. De Wereld van het 
Witte de Withkwartier overrompelt, verrast 
en zet op het verkeerde been. Het laat 
bezoekers op een andere manier naar de 
eigen omgeving kijken. De Witte de 
Withstraat vormt hiervoor het perfecte 
decor. Niet alleen een van de leukste 
straten van Rotterdam, maar ook in 
cultureel opzicht ook de meest 
toonaangevende straat. 
 
Beatrix Bedankt 
14 september 2013 

 
Tijdens een feestelijk zang-, dans- en 
waterspektakel rondom de Erasmusbrug 
dankt Nederland prinses Beatrix officieel 
voor haar 33 jaren inzet voor het land. De 
verschillende optredens op en rond de 
Maas zijn vrij toegankelijk voor publiek. 
Aansluitend is het nagenieten met een 
bijzondere programmering van 24 uur 
cultuur . Oranjeliefhebbers kunnen na 
afloop in het Museumpark terecht om live 
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op groot scherm het programma in Ahoy te 
volgen, waar het eerbetoon aan de prinses 
in besloten gezelschap wordt vervolgd. 
Locatie: Kades rondom de Erasmusbrug. 
Podia op Willemsplein en Veerkade 
 
Open Monumentendag Rotterdam 
14 en 15 september 2013 
Op zaterdag 14 en zondag 15 september 
openen veertig bijzondere historische 
gebouwen hun deuren voor het publiek. 
Samen vertellen zij het verhaal hoe 
Rotterdam zich ontwikkelde van 
vissersplaats tot metropool. Het Oude 
Noorden is dit jaar het centrum van Open 
Monumentendag. Dit 'upcoming' 
stadsgebied wordt gekenmerkt door de 
unieke Rotterdamse mix van oud en nieuw. 
Onbetwiste blikvangers zijn het 
Gerechtsgebouw en de gevangenis aan de 
Noordsingel, dat in 2012 werd ontruimd en 
nu voor het eerst openbaar toegankelijk is.  
 
World Food Festival 
18 september t/m 27 oktober 2013 
 

 
Het World Food Festival presenteert eten 
op zijn Rotterdams. Van Rotterdamse 
gehaktbal tot culinair huzarenstuk en van 
stadsboer tot streetfood. Ruim vijf weken 
lang laten horeca, voedselproducenten, 
wetenschappers en topkoks zien, horen en 
proeven wat de stad schaft. Het festival 
spreidt zich uit over de hele stad en de 
haven. Kloppend hart is het Museumpark 
met het Future Food House. Er zijn gratis 
en betaalde onderdelen. 
 
Festival De Keuze 
19 / 29 september 2013 
Tijdens Festival De Keuze geniet je 11 
dagen lang van theater, mediakunst, 

denken, dans, goed eten en muziek. In de 
Schouwburg en op verschillende locaties 
spelen zo’n 17 bijzondere voorstellingen 
uit de hele wereld.  

 
Er zijn gratis en betaalde onderdelen. 
Motel Mozaique. Locatie: Rotterdamse 
Schouwburg. Zie voor het programma: 
www.rotterdamseschouwburg.nl 
 
Rue des Crêpes 
22 september 2013 
Rue des Crêpes is een Food en Fashion 
event waar je uitgebreid kunt genieten in 
een van de gezelligste straten van 
Rotterdam, de Pannekoekstraat. Naast de 
winkels en horeca in de omgeving zijn er 
ook food en fashion gerelateerde kramen 
met heerlijke producten, leuke spullen en 
mooie merken. Op het grote terras kun je 
het lekkers op je gemak proeven. 
Locatie: Plein bij de Pannekoekstraat 
(Nieuwe Markt). 
  
Straat Parade Nationale Taptoe 
26 / 27 september 2013 
Tijdens de Nationale Taptoe, het festival 
rondom militaire muziek,  vindt er ’s 
middags een grote Straat Parade  door het 
centrum van Rotterdam plaats. Het publiek 
kan zo kennismaken met alles orkesten en 
groepen die aan de Nationale Taptoe 
deelnemen. Locatie: Centrum Rotterdam, 
finale op de Coolsingel 
 
Landlevenfair/herfstfair op een 
boerenerf in Ridderkerk.  
Zaterdag 5 oktober 2013 
Kramen met o.a. Brocante/landelijke 
woonaccessoires, herfstkransen, gehaakte 
baretten/mutsjes, kado artikelen en nog 
meer! 10:00 tot 16:00 uur. Toegang gratis 
Boerderij erf, Lagendijk 78, Ridderkerk. 
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Het Nationale Shanty Festival Rotterdam       
 
De oplettende lezer zal het wel opgemerkt hebben, maar dit jaar geen Internationaal Festival 
(Geen buitenlandse groepen). Ook bij ons heeft (Het) toegeslagen, het gebrek aan financiën. 
Afhaken van een hoofdsponsor. Maar het bestuur van de Stichting heeft toch gemeend dit 
Festival overeind te moeten houden. Weliswaar behoorlijk uitgekleed, wat betreft 
voorzieningen, aantal uit te nodigen koren en podia. 
 
Maar toch op Zaterdag 7 september en Zondag 8 september 2013 staat het er weer, de tent 
30 x 15 meter. Voor een ieder vrij toegankelijk, aangeboden aan de bewoners van onze stad. 

 
We staan dit jaar op Plein 1940 met Zadkine als onze buurman. Midden in de stad. Met 6 
podia, waarvan de verste aan de voet van de Erasmusbrug staat. 
 
Ik geef toe de openingsavond op vrijdag mist u, maar het was voor ons niet haalbaar dit 
overeind te houden, dit jaar. Financieel hebben we de zaak rond, dat stukje zeg maar stuk 
hoofdpijn is over voor dit jaar. Nu nog het laatste stuk organisatorisch op orde maken en op 
zaterdag 7 september zijn we klaar. 
Bij de Marine zou men zeggen nu nog een dienst mededeling. Mocht u een serieuze sponsor 
weten voor de Stichting meld u dan aan. 
Sinds kort hebben we een anbi-status, wat zeggen wil dat we officieel een culturele erkenning 
hebben. Wat belastingtechnisch voor de sponsor voordelen biedt. 
 
En als laatste, mocht u in een Shantykoor willen zingen meld u aan bij ons. Shantykoor 
Barend Fox 06-55963006 
      A. Braber, Tuin 71 
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De tuin in september  
  Bijdrage van Wil 

Kortere dagen, zwoele temperaturen, de 
nazomer is begonnen. Het einde van de 
zomer is heerlijk voor de tuin. De dagen 
zijn vaak nog lekker warm en ’s ochtends 
ligt er een mooie dauw op de natuur.  

 

Het onderhoud van het gazon in 
september 

• Als je gazon een opknapbeurt nodig 
heeft of als je een nieuw gazon aan 
wilt leggen, is de nazomer het 
ideale tijdstip om dat te doen. De 
zaden ontkiemen prima omdat de 
grond nog opgewarmd is. Wel 
sproeien  tijdens aanhoudende 
droogte. 

• Het gras groeit niet meer zo hard 
als in de afgelopen maanden. Maai 
het daarom minder vaak. 

• Kleine kale plekken kunnen 
gemakkelijk hersteld worden door 
wat graszaad te strooien. Hark 
eventueel vilt uit, maak het 
oppervlak wat los en egaliseer. 

Beplanting in september 

• Rozen bloeien nog een tijdje door. 
Verwijder regelmatig de 
uitgebloeide bloemen  zodat de 
verdere bloei bevorderd wordt. 

• September is een goede tijd om 
nieuw aangekochte vaste planten in 

de bloemborders te  planten. De 
grond is nu namelijk nog warm, 
zodat de plant snel nieuwe wortels 
schiet. Zo zijn de planten sterk 
voordat de winter invalt. 

• Buxusboompjes kunnen goed in 
potten op het terras gezet worden. 
Je moet wel opletten of ze niet te 
nat of juist te droog staan. Plant de 
Buxus in een royale pot met goede 
aarde en geef regelmatig extra 
voeding. 

De moestuin in september 

• Vanaf nu kan rabarber geplant of 
verplant worden. Onderlinge 
afstand van minstens een meter. 

• Het is nog tijd om fruit te plukken 
of te rapen. Appels, peren, late 
pruimen en frambozen zijn nog 
heerlijk. De peren zijn rijp op het 
moment dat het stokje loslaat als je 
het draait. 

• Het tijdstip om kiwi's aan te planten 
is weer aangebroken. Snoei de 
plant na het poten flink terug, zodat 
de plant in het voorjaar stevige 
jonge scheuten zal hebben. Denk 
eraan dat kiwi's alleen geoogst 
kunnen worden als er zowel een 
vrouwelijke als mannelijke plant 
naast staat. 

• Druiven rijpen het best in de volle 
zon. Zorg er daarom voor dat de 
bladeren de zon niet verhinderen 
om bij de druiven te komen.  

 

Info van www.tuinen.nl 
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4 juni 2013 

Beste tuinleden, 

Op de ALV van 25 mei 2013 ben ik gekozen tot jullie nieuwe voorzitter. Samen met Peter de Jong, 

Hanny Groenewoud, Jacob van der Vorm en Emmy Arendshorst vormen wij het nieuwe bestuur van 

onze vereniging. Als voorzitter wil ik mij graag voorstellen aan diegenen die mij nog niet (zo goed) 

kennen. 

Mijn naam is Iza van Riemsdijk en ik ben getrouwd met Nico. Ik ben 55 jaar en sinds april jongstleden, 

in verband met gezondheidsreden, gestopt met werken. Sedert januari 2006 hebben wij tuin 67 op 

ons complex. Met heel veel plezier, zijn wij, niet gehinderd door enige kennis van tuinieren, 

begonnen. Met vallen en opstaan hebben we nu een prachtig plekje, waar we met genoegen 

verblijven. In de eerste jaren heb ik veel mensen leren kennen tijdens de maandelijkse werkbeurten. 

Tijdens het werk hoorde je veel over het ontstaan van het complex, hoe het vroeger was, hoe de 

tijden zijn veranderd. Veel mensen zag ik vertrekken, waarvoor ook weer  nieuwe mensen voor 

terugkwamen. Door mijn ziekte was het niet meer mogelijk te voldoen aan de eisen tijdens de 

werkbeurten, en na een periode in de kascontrole commissie, ben ik in april 2012 als lid toegetreden 

tot het bestuur, dat bestond uit Jan Baijens (interim voorzitter), Peter (penningmeester), Hanny 

(secretaris) en Jacob (complexbeheerder). Na het terugtreden van Jan als voorzitter, neem ik zijn taak 

over. Samen met de andere bestuursleden wil ik mij voor 100 procent inzetten voor ons complex. Er 

zijn vele veranderingen op gemeentelijk niveau op komst, waar wij, als bestuur, met veel energie 

proberen, onze belangen zo goed mogelijk te behartigen. Ons werk als bestuur is niet mogelijk 

zonder de inzet van vele enthousiaste mede-tuinders. Daar zijn we dan ook zeer dankbaar voor. Wij 

hopen op een goede toekomst voor de volkstuinen in Rotterdam, en voor ons complex in het 

bijzonder. Met uw steun, een beetje goede wil van de gemeentelijke bestuur en de Rotterdamse 

Bond voor Volkstuinen hopen we nog heel lang en met veel genoegen gebruik te kunnen maken van 

onze tuinen. We hebben er zin in en doen ons best. 

 

Met vriendelijke groet van uw voorzitter 

Iza van Riemsdijk  

Tuin 67 
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Diverse artikelen vanuit het Bestuur: 
 
Mag ik even voorstellen: 
 

Een  “nieuwe” trekkar voor 
algemeen gebruik voor alle 
tuinleden. 
Het bestuur kreeg het oude 
karretje van Thea van Tilborgh (Tuin 
73). Het bestaande onderstel werd 
geschilderd en voorzien van nieuwe 
houten platen en een duidelijke 
markering van onze vereniging.. 
 
Handig als u plantjes of tassen 
met boodschappen wilt 
vervoeren naar uw tuin, maar: 
- Graag niet te zwaar beladen ! 
- Graag na gebruik z.s.m. weer 

naar de tuinwinkel terugbrengen zodat andere tuinleden hem ook kunnen benutten. 
 

Wordt verwacht . . . . 
 

I.v.m. de defecte handtrekkar die vanwege zijn leeftijd niet meer te repareren bleek is besloten 
om een nieuwe kar te bestellen. Deze nieuwe handtrekkar (met zijwanden, dus geschikt voor 
het vervoeren van zand en grond) wordt verwacht in week 34.  
Voorlopig zal deze nieuwe kar alleen op de zaterdagen (tijdens de werkbeurten) of op 
afspraak met het tuinwinkelpersoneel en/of de complexbeheerder kunnen worden benut (voor 
contactinformatie verwijzen wij naar het colofon in het 
Doeblad).
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Reanimatie-/ AED-cursus 
 

Op donderdag 6 juni en maandag 24 juni is in het verenigingsgebouw 
een cursus gegeven over het gebruik van de AED (Automatische 
Externe Defibrilator) en het geven van reanimatie ingeval van een 
stagnerende bloedsomloop en uitval van ademhaling. De cursus werd 
door resp. 8 en 7 tuinleden bijgewoond. 
 
De cursusleidster Joke Stroo begon met het theoretische deel van de 
kennis en wist met haar ongecompliceerde spreekstijl iedereen te 
boeien. Maar iedereen was toch voornamelijk gekomen om het theoretische in praktijk te 
brengen en dus ging iedereen ombeurten aan de slag met de proefpop “Annie” en werd 
beurtelings gereanimeerd en de AED gebruikt. De AED geeft nadat de plakelektroden op het 
slachtoffer zijn aangebracht automatisch aan wat er moet gebeuren en of er een 
hartritmestoring is waarbij een schok moet worden toegediend. Tijdens en na de 
praktijkoefeningen werden nog vragen en suggesties beantwoord en uiteindelijk ontvingen 
alle cursisten een certificaat AED-hulpverlener/ Diploma Reanimatie. 
Wij hopen dat het in de toekomst niet nodig is de opgedane kennis in praktijk te hoeven 
brengen maar zoals Joke Stroo aangaf: “iets doen is altijd beter dan niets !” en alle cursisten 
die hebben deelgenomen zijn zich nu beter bewust van de mogelijkheden van het gebruik van 
het AED-apparaat dat in de hal van de kantine hangt. 
 
Mocht er een situatie zijn dat u de AED nodig heeft en de kantine is gesloten ? 
Pak een hard voorwerp en gooi de ruit van de deur in en pak het AED-apparaat uit de kast 
 in de entreehal (pas wel goed op om eventuele snijwonden door het gebroken glas te 
voorkomen !) 
 
 

 
 
Twee cursisten aan het reanimeren. 
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Overzicht AED-gediplomeerden ATV Toepad 
 

 Naam Tuin 

Linker pad 
(zijde begraafplaats) Mevr. B. Luten 13 

Rechter pad 
(achterin)    

Mevr. M. Otte - Grandia 26 

 Dhr. D.C. de Visser 27 

 
Dhr. J.Th. Baijens en 
Mevr. R. Baijens 

74 

 Mevr. J.H. Groenewoud 76 

Rechter pad 
(middenstuk)    

Dhr. H.J. Beusker en 
Dhr. J.C. van der Vorm 

38 

 
Dhr. H. Oversluizen en 
Mevr. R. Oversluizen - van Katwijk 

41 

 Mevr. I.C. van Riemsdijk 67 

 Mevr. M. Haxe 68 

Rechter pad 
(voorste deel)    

Dhr. en mevr. J. Overbeeke 44 

 Mevr. L. van Krimpen - van Geel 62 

 

 

 
Voortuin-verkoop 
(zet het in uw agenda en ga vast op zoek in uw kastjes naar overbodige spullen!) 
 

Heeft u ook spulletjes die u eigenlijk niet 
meer nodig heeft of waar u geen plaats 
meer voor heeft in de kastjes ?  Dan kunt 
u dit in een van de laatste weekends van 
dit seizoen, t.w. zaterdag 19 en zondag 
20 oktober bij uw eigen "voortuin”-
verkoop kwijt. 
Loop eens over het complex, maak een 
praatje en kijk wat de andere tuinleden 
op hun tafel(s) uitgestald hebben. 
Misschien is er iets van uw gading bij ! 
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Vervangen van uw hoofdafsluiter van de waterleiding 
 
Zoals al vele tuinleden aan den lijve hebben ondervonden moesten de 
laatste jaren veel koperen hoofdafsluiters in de watermeterputten van 
de tuinen door slijtage, inwerking van zuren op het koper, etc. worden 
vervangen. Meestal uitte dit zich aan het begin van het seizoen door 
optredende lekkage of afbrekende onderdelen van de kraan. 
Begin juli j.l. kreeg de vereniging een bezoek van de inspecteur van waterleidingbedrijf Evides 
voor een periodieke contrôle van de waterleidinginstallaties op ons complex. 
Na inspectie kregen we te horen dat volgens de nieuwste regels van de waterleidingbedrijven op 
elke tuin een zgn. terugslagklep vereist is vlak vóór of na de watermeter. 
We hebben met de inspecteur afgesproken dat zodra er een afsluiter of watermeter op een tuin 
moet worden vervangen er dan gelijk een terugslagklep zal worden aangebracht. 
 
Wij willen daarom inventariseren of er behoefte bestaat onder de tuinleden om aan het einde van 
het tuinseizoen hun hoofdafsluiter te laten vervangen door een nieuwe zgn. kogelafsluiter (merk 
VSH), inclusief terugslagklep. De aankoopprijs van een dergelijke kraan is: ± € 30 á € 40. 
 
Bij voldoende belangstelling kan de “huis”-loodgieter (die wij vaker inschakelen voor reparaties 
op ons complex) de oude kraan vervangen door de nieuwe kogelafsluiter en worden de kosten 
van de arbeid verdeeld over alle deelnemers. 
Voorwaarde van deelname is wel dat: 
- Het tuinlid zorgt dat rondom de meterput de grond is verwijderd/ de PVC putbuis tijdelijk is 

verwijderd zodat de hoofdkraan goed bereikbaar is voor vervanging. 
- Het tuinlid zorgt dat na vervanging van de hoofdafsluiter de PVC putbuis weer wordt 

teruggeplaatst en dat rondom de buis de grond weer wordt aangevuld. 
 
Heeft u belangstelling voor vervanging van uw hoofdafsluiter ? Vul dan het digitale 
aanmeldingsformulier op de website www.toepad.nl  in of vul z.s.m. onderstaande 
antwoordstrook in en stop deze in de brievenbus van de vereniging of geef hem af bij het bestuur. 
 
----�---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
kogelafsluiter 
 
Ik heb interresse in het vervangen van mijn hoofdafsluiter waterleiding: 
 
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Tuinnummer: . . . . .  
 
Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Telefoonnr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
U zult nader worden geïnformeerd zodra wij een duidelijk beeld hebben van de animo voor deze 
actie.  
 
----�---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Kerkhof 
 

We hebben onlangs geconstateerd dat we op ons 
terrein een eigen “kerkhof” hebben gekregen, 
namelijk een “coniferen-en ander tuinafval-
kerkhof” ! In de groenstrook aan de zijde van de 
Joodse begraafplaats zijn namelijk op een aantal 
plaatsen dumpplaatsen van tuinafval ontstaan. 
Navraag bij nabijgelegen tuinbezitters geeft het 
beeld dat diverse tuinders hun tuinafval met 
kruiwagens de plantsoenen in rijden en daar de boel 
storten onder het mom van “het is ecologisch en 
verteert daar vanzelf wel”. 
 
Maar wortelkluiten, coniferen (verteren veel te 
langzaam en verzuren bovendien de bodem) en fijne 
twijgen en stengels (die verteren weer te snel), etc. 
horen hier niet thuis ! 
 
Het bestuur meldt met klem dat het niet is toegestaan om tuinafval te storten 
in de groenstroken. 
 

Iedereen dient zijn tuinafval naar de afvalbakken (en in het voor- en najaar naar 
de grote groencontainer) te brengen. 
 
Het kost al moeite genoeg om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren om ons complex zo 
netjes mogelijk te houden dus werkt u a.u.b. mee om van de groenstroken geen stinkende 
afvalhoop te maken . . . . . 
 
 
 

Draadloos internetten  
 
Tijdens de rondvraag van de onlangs gehouden ALV werd 
gevraagd of er een zgn. “hotspot “ kan worden geplaatst 
zodat draadloos internet mogelijk wordt voor de tuinleden. 
Het bestuur heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden en is tot de conclusie gekomen dat het 
(voorlopig) te kostbaar is om een installatie aan te laten 
leggen waarbij op de tuinen WIFI beschikbaar is. 
 
Wel heeft het bestuur besloten om een installatie aan te laten 
leggen zodat WIFI in en voor de kantine beschikbaar is zodat 
tuinleden met hun laptop of tablet in de nabijheid van de 
kantine kunnen bijv hun email kunnen checken. U krijgt nog 
nadere gegevens zodra e.e.a. is aangelegd ! 
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Plaatsing groencontainer 
 

In de week van maandag 30 september zal weer een 
grote groencontainer worden geplaatst waarin de 
tuinleden hun snoei- en groenafval kunnen deponeren. 
Allereerst zullen de deuren open staan en wordt 
iedereen verzocht om groenafval zoveel mogelijk 
achterin op te stapelen en te storten zodat we zolang 
mogelijk de deuren open kunnen blijven houden.  
 

 
Nadat de 
deuren zijn 
gesloten is het de bedoeling om via de (nieuwe) 
oprit (*) naast de container uw tuinafval over de 
bovenrand in de container te storten. Schuw hierbij 
niet uw medetuinleden even te vragen om een 
handje te helpen met bijv. de kruiwagen op te tillen 
en de inhoud over de rand te kieperen !  
 
(*) Er is in de afgelopen maand m.b.v. 

steigerhout een nieuwe oprit gemaakt die in 
combinatie met het bestaande steigerplatform 
een stevige constructie oplevert zodat 
iedereen in staat wordt gesteld om makkelijk 
met een kruiwagen omhoog te rijden. 

 
 

 

 
Voortgang revitalisatie complex 
 

- Renovatie verlichting langs paden 
Inmiddels is de bestaande toestand van de lantarenpalen 
langs de paden opgenomen en is er een evaluatie geweest 
van de proefopstelling met het nieuwe  armatuur. Het 
bestuur heeft besloten om de overige oude armaturen te 
vervangen en heeft de benodigde materialen besteld. 
Zodra de spullen binnen zijn zullen we beginnen met het 
vervangen van de armaturen, de bedrading en de 
schakelkasten in de lantarenpalen.  
Verder zullen de lantarenpalen weer worden geverfd 
zodat alles er weer fris uitziet. Hierbij doen we een dringend beroep op de tuinleden om mee 
te helpen om deze  klus te klaren zodat we binnenkort weer goed verlichte paden krijgen !  
Meldt u aan bij de complexbeheerder Jacob van der Vorm – tuin 38 
 
- Nieuwe luifel bij nooduitgang kantine 
We zijn weer een stukje verder met het upgraden van ons complex ! 
Bij de dubbele deuren vanuit de kantine is enkele weken geleden een nieuwe luifel geplaatst 
als vervanging van de sedert jaren gebruikte partytent. De nieuwe luifel is gelijk aan die bij de 
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hoofdingang waardoor het een rustiger en mooier beeld geeft. Bovendien geeft de nieuwe 
luifel beschutting aan bezoekers die even een luchtje willen scheppen. 
 
- Stalling fietsen 
Afgelopen maand is het voormalige speelterrein naast de parkeerplaats leeggemaakt, het 
onkruid verwijderd en de grond gezeefd (en hergebruikt op diverse plaatsen rondom de 
kantine). Het restant van de lading zand die we van de gemeente kregen is op het speelterrein 
verdeelt en daarna is door een stratenmaker de ondergrond van het terrein aangetrild en 
daarna vol gelegd met de trottoirtegels die we ook van de gemeente hadden gekregen. 

 
Inmiddels zijn de 
losse 
fietsenrekken 
naar een 
(voorlopige) plek 
verplaatst en 
kunnen de 
fietsen en 
scooters nu 
worden gestald 
op een ruime 
plek. 

 
 
In de komende maanden zal nog een overdekte stalling verrijzen en zal 
een hek worden geplaatst waartegen kruiwagens kunnen worden gestald. 
Wel vragen we iedereen om de strook naast de laatste parkeerplaats 
volledig vrij te houden zodat de nieuwe stallingsplek goed bereikbaar is 
voor fietsers en scooterbestuurders. Het is daarom ook 
niet meer toegestaan om kruiwagens en andere 
voertuigen, etc. te plaatsen in de toegangsstrook. 
 
- Aanpak groenvoorziening rondom de kantine 
Na jaren van zieltogend bestaan of ongebreidelde groei zijn enkele oude beplantingen 
verwijderd of sterk teruggesnoeid en is overgegaan tot het stukje bij stukje nieuw beplanten 
van de ruimte rondom de kantine. Enkele struiken en boompjes van tuinleden vonden een 
nieuwe plek en in het komende voorjaar zal verder worden gegaan met het inbrengen van 
meer kleurige planten en struiken. 
 
Al met al is er nog wel het één en ander te doen maar er zijn weer duidelijke verbeteringen 
zichtbaar. 
Help mee om ons complex weer tip-top in orde te maken ! 
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Voorkom rookoverlast of nog erger: brandgevaar . . .  
 
Als bestuur menen we er goed aan te doen om 
iedereen nogmaals te wijzen op het verantwoord en 
verstandig omgaan met de barbeque. Helaas komt 
het nogal eens voor dat een aangestoken BBQ zorgt 
voor “rooksignalen” die voor omliggende tuinen 
hinder geven. Zorgt u dus a.u.b. dat uw barbeque op 
een gunstige plek staat, op de juiste manier wordt 
aangestoken (zodat de eventueel optrekkende rook 
snel verdwenen is).  
 
Het komt helaas ook voor dat tuinleden in een 
vuurkorf houtblokken aansteken. 
Met klem wijzen we iedereen op het gevaar van 
opstijgende vonken (die ver kunnen overwaaien !) 
die de droge naalden en bladeren van bomen 
kunnen doen ontvlammen. 
 
Hierdoor is enkele jaren geleden al een keer een 
brand ontstaan die tenauwernood door de brandweer 
kon worden bestreden. 
 
Dus:  Géén open vuur ! 
 
(een vuurkorf met vonkenvanger is wel toegestaan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----�---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Formulier Watermeterstand ( meterstand in m3, achter de komma dus niet nodig) 
 
Naam: ………… 
Tuinnummer: …  
 
Meterstand: …..       Datum: …………….. 
 
Inleveren vóór 1 november 2013 in de brievenbus bij ingang complex 
 

 
Niet vergeten – Niet vergeten – Niet vergeten – Niet vergeten 



 21 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 22 

 

De tuin in oktober  
Bijdrage van Wil 

Nog even en de prachtige herfstkleuren 
zullen de natuur verrassen. De ochtend-
dauw in de spinnenwebben zorgt voor een 
sfeervol begin van de dag. Juist in de herfst 
is er genoeg te doen in de tuin, die 
voorbereid moet worden op onstuimig 
weer. 

 

Het onderhoud van het gazon in 
oktober 

• Het gazon blijven maaien. Maaisel 
kun je nu tijdens het maaien het 
beste gelijk afvoeren. In het najaar 
breekt het maaisel niet goed af.   

• In oktober is het laatste voedings-
moment. Hiervoor kun je speciale 
meststof voor het najaar gebruiken 
b.v. DCM Organische Meststof 
Gazon Pur®. Deze meststof zorgt 
er ook voor dat de mosvorming die 
in oktober begint, afgeremd wordt.  

• Het gras moet niet te lang zijn als 
we de winter in gaan. Mosvorming 
ontstaat sneller bij lang gras. 

Beplanting in oktober 

• De border kan deze maand nog 
veranderd worden. Omdat het blad 
nog niet afgestorven is, kun je goed 
zien waar alle planten staan. 

• Hoofdrolspelers van de 
oktoberborder zijn de asters. Ze 
geven de borders in het late jaar 

nog kleur en lokken vlinders de 
tuin in. Je kunt ze in bloei planten.  

• Oktober en november zijn de 
maanden om de bloembollen voor 
het voorjaar te planten. Vuistregel 
voor het planten is: twee keer zo 
diep als de bol hoog is en… met het 
puntje omhoog. Als de bollen in de 
grond zitten, geef dan meteen 
water. Zo kunnen de wortels zich 
snel ontwikkelen.  

• Veel van je planten hebben nu rijpe 
zaden of bessen. Verzamel deze.  

• Blijf beplanting water geven, het 
kan droog weer zijn in oktober.  

De moestuin in oktober 

• Het planten van diverse fruitbomen 
kan al beginnen.  

• Je kunt nog spinazie, veldsla en 
winterpostelein buiten zaaien. 

• Bieslook, peterselie en andere 
vorstgevoelige kruiden nu 
uitgraven en in een pot zetten.  

• De oogsttijd voor appels, peren en 
enkele late pruimen is nog niet 
voorbij. Als je het gevallen fruit 
direct opraapt is het nog te eten en 
voorkom je het beschimmelen. 

Overige tips voor oktober 

• Scharnierende delen van je 
tuinmeubelen kunnen tijdens de 
winter verslechten omdat ze een 
lang niet gebruikt worden. Vet deze 
delen in voor opberging. 

• Sierappeltjes, zoals Malus 'Golden 
Hornet' hangen nu vol vruchtjes. 
I
n
f
o
 
v
a
n
 Info van www.tuinen.nl 
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Herfstrecept 
Bijdrage van Wil 

 
 
 
 
 
 
 
 
Venkelsoep 
Soep van een wel hele lekkere frisse 
veelzijdige groente; Venkel. Venkel is een 
naar anijs smakende plant die als kruid 
gezien wordt maar ook als groente en dan 
vooral de verdikking van de onderkant van 
de steel die aan de voet van de knolvenkel 
groeit. Venkel is oorspronkelijk afkomstig 
uit Azië en werd via middeleeuwse 
handelsroutes naar Europa vervoerd. 
Vooral in Zuid-Europa wordt de plant veel 
verbouwd en is een belangrijk ingrediënt 
van onder meer salades. Maar je kunt er 
ook heerlijke en gezonde soep mee maken! 
 
Venkel ( Foeniculum vulgare) 
Venkel is een plant die veel op de 
eenjarige Dille lijkt. Zeker in het uiterlijk 
van de plant. De geur is verschillend bij 
beide planten (venkelgeur is uitgesproken 
anijsachtig) en bij het rijpen van de zaden 
houdt dille zijn bloeischerm rechtop terwijl 
dit bij venkel gaat neerhangen. 
 
Geneeskrachtige werking van 
Venkel 
Bij allerlei darmproblemen geschikt: 
- Tegen winderigheid  
- tegen indigestie  
- Tegen krampen  
- misselijkheid verminderend  
- Kalmerend ( stress verlichtend)  
- Bevorderd de afscheiding van urinezuur  
- migraine en hoofdpijn verlichtend  
- Bacteriedodend ( bijv. darmparasieten)  
- Tegen obstipatie  
- Reuma verlichtend  
 

Met name de zaden en de wortels bevatten 
deze geneeskrachtige werkingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrediënten Venkelsoep:  
1 venkel 
1 prei 
1 teentje knoflook 
scheutje olijfolie 
2 groentebouillonblokjes 
1/2 citroen 
peper/zout 
 
Bereiding  

• Was de venkel en snij deze in 
stukjes. 

• Maak de prei schoon en snij het in 
ringen. 

• Pel de knoflook en snij in kleine 
stukjes. 

• Verhit de olie en doe de venkel, 
prei en knoflook in de pan en bak 
gaar in circa 10 minuten. 

• Voeg 1 liter water toe aan de 
groente als deze gaar zijn, en doe 
de bouillonblokjes erbij. Laat de 
soep nog circa 15 min zachtjes 
koken. 

• Gebruik de staafmixer of de 
keukenmachine om de soep mooi 
glad te maken en breng op smaak 
met peper en zout en het sap van 
een halve citroen. Eet smakelijk! 
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Hoe en wanneer bomen 
en struiken verplanten 

Bijdrage Wil 

November is de beste maand om 
bladverliezende bomen en struiken te 
verplanten. Wacht tot het blad is gevallen, 
zodat er geen vocht meer wordt verdampt 
via de bladeren. 

 

Sapstroom: Het allerbeste is om te 
wachten na de eerste strenge nachtvorsten. 
Dat is het moment waarop de sapstroom 
100% stilstaat en dus ook het perfecte 
moment is om te rooien en te verplanten. 
Vaak zijn die nachtvorsten in oktober nog 
niet geweest en zit en nog wel eens wat 
blad aan de boom. Daarom heeft november 
vaak de voorkeur boven alle andere 
maanden van het jaar, hoewel in de 
maanden december/januari en soms ook in 
februari de stilstand van de sapstroom 
gelijk is aan die van november. 

Bij het verplanten verliest een boom of 
struik zijn haarwortels, waarmee hij vocht 
en voeding opneemt. De tussentijd van het 
verplanten en het werkelijk weer 
haarwortels krijgen noemen we het 
callingsproces. Als een boom wordt 
gerooid, moeten de wortels weer op nieuw 
gaan aancallen, anders kan hij geen vocht 
opnemen. De boom/struik heeft hier dus 

een aantal weken de tijd voor nodig. Het 
wordt dan ook meteen een stuk duidelijker 
dat de grond rond de wortels 100% 
aangezakt moeten zijn (de boom/struik 
maakt geen wortels in de lucht) om dit 
proces optimaal te laten verlopen. 
Duidelijk wordt  nu ook dat de sapstroom 
zo stil mogelijk moet staan om het allemaal 
succesvol te laten slagen. 

plantgat 
De grond waar u de boom inzet moet mooi 
rond de wortels kunnen zakken. Dit 
bevordert het callingsproces (zie hiervoor). 
Dit geldt vooral als u de boom in de klei 
zet. Bij het terug scheppen van de klei in 
het plantgat zit er best veel lucht tussen. 
Poot u in het najaar dan heeft de grond 
mooi de tijd om aan te zakken. Verwerk 
geen compost of mest in het plantgat: 
wanneer de wortels hiermee in contact 
komen, verrotten ze. Om de wortelvorming 
te stimuleren kun je gewone potgrond of 
een speciaal bodemverbeterend middel 
(zoals b.v. Vivimus van DCM) gebruiken.  

Maak eerst een ruim plantgat en vermeng 
één deel van de uitgegraven grond met één 
of twee delen van de potgrond. Plant 
daarin de wortelkluit. 

 
 
De herstart van de boom/stuik met 
wortelgoed is ook veel langzamer dan met 
een groeikluit (of potgekweekt), omdat hij 
het eerste groeiseizoen zijn wortels moet 
ontwikkelen en daarna pas kan gaan 
groeien. 
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Zaden van eenjarige verzamelen 
      Bijdrage: Hans 

Wacht  met het plukken van de zaaddozen tot ze bruin zijn geworden 
en oogst ze op een droge middag als de zon de ochtenddauw heeft 
laten verdampen. 
 
Botanische soorten kun je probleemloos opnieuw zaaien en ook uit zaad van enkelvoudige bloemen 
zoals goudsbloemen, papavertjes, en juffertje-in-‘t-groen komt weer allerlei leuks tevoorschijn. 
 

 

Zaden bewaren 
Stop de zaden in een papieren zak met 
naam en datum en laat ze op een luchtige 
donkere plek nog een paar weken 
nadrogen.  
Een tip: ruil (overgebleven) zaden met 
buren, familie of andere tuinliefhebbers.  
Zo heeft iedereen een ruime keus en heb 
je ook eens andere planten in de tuin. 
Het verzamelen van zaden is een 
uitdagende klus. Het is namelijk altijd 
maar afwachten of er uit dat ene zaadje 
weer een nieuwe plant voortkomt. 
 

 

Van welke plant oogst ik zaden 
De mooiste! ☺ Maar let vooral ook op 
gezondheid van de plant, de vorm en 
stevigheid, het aantal bloemen of 
vruchten, de bladkleur, bloemkleur, 
houdbaarheid van een vrucht, etc. 
Bedenk dat de zaden die voortkomen 
uit een moederplant veel van de 
eigenschappen van die specifieke 
moederplant in zich zal dragen. Dus als 
je 2 “identieke” tomatenplanten hebt 
staan, maar de één groeit beter, bloeit 
beter, heeft een betere vruchtzetting 
een betere opbrengst, etc. kun je het 
best kiezen om zaden van alleen die 
plant te oogsten. Als aan de andere kant de iets mindere tomatenplant wel de lekkerste tomaten geeft 
kun je toch kiezen voor zaden van de tweede tomatenplant. Alles hangt af van je eigen voorkeur. 
Maar zorg dat gezondheid altijd voorop staat. Zonder gezonde plant geen gezonde zaden. 

Kies dus (als er wat te kiezen valt dan) allereerst de gezondste planten 
van de planten die je hebt staan, en selecteer dan vervolgens uit die 
gezondste planten de plant met de meeste wenselijke eigenschappen 
(donkerste blad, grootste bloemen, lekkerste vruchten, meeste 
bloemen, etc.) 
Ga de planten waar je zaden van wilt oogsten nou niet extra 
vertroetelen; je wilt er juist zaden van oogsten omdat ze onder normale 
omstandigheden de mooiste bloemen, lekkerste vruchten, etc. geven. 
Vaak help je de plant trouwens niet met vertroetelen; extra vaak water 
geven maakt de plant lui, ze hoeft zelf geen goed wortelgestel te 
maken want ze krijgt toch elke slok water die ze wil. Extra mest kan 
wortels verbranden of een explosieve groei van groen en veel slappe 
stengels maar weinig bloemen, etc. Zorg juist dat je de plant zo 
normaal mogelijk behandelt. 
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Tuin in de winter 
Bijdrage van Wil 

 
November: Gezellig buiten 

 

Het genieten van de tuin doen we in 
november vooral van de bessen en 
wintergroene planten. Des te belangrijker 
om ervoor te zorgen dat deze soorten dus 
goed vertegenwoordigd zijn. 

Skimmia is in de winter een decoratief 
plantje met zijn rode bloemknopjes en 
groenblijvend leerachtig blad, in het 
voorjaar heerlijk geurende bloemen. 
Skimmia behoort tot dezelfde familie als 
de Sinaasappel. Het blad en de bloemen 
lijken ook veel op elkaar. Ook zijn bij 
zowel (vrouwelijke) Skimmia als 
Sinaasappel de vruchten vlezig en 
opvallend. Die van Skimmia zijn echter 
tamelijk giftig. 

Gaultheria procumbens (Bergthee)  
Bessen van Gaultheria bevatten veel 
methylsalicilaat, een stof die veel wordt 
gebruikt bij sportmassage. Wrijf een besje 
tussen uw vingers en u zult de geur zeker 
herkennen. 

December: wondermooi 

 

Kerstroos of Nieskruid (Helleborus) 
De bloemen van de Helleborus zijn zo 
wondermooi dat we er graag voor door de 
knieen gaan. En dan zijn er prachtige 
details te ontdekken.  
 
Kerstroos of Nieskruid (Helleborus) werd 
vaak naast de ingang van een huis geplant 
om boze geesten buiten de deur te houden. 
Een vaas met Helleborus in de kamer zou 
een onprettige stemming verdrijven en 
ruimte scheppen voor vrede. 

Januari: Zonnige start van het jaar 

 

Alles wat kleur heeft, springt er uit en 
verdrijft de weemoed van de koude dagen. 
Toverhazelaars en winterjasmijn bloeien 
midden in de winter. Ze fleuren dan de 
hele tuin geweldig op. Het zijn prachtige 
sierstruiken die weinig onderhoud vragen 
en u met hun kleurrijke bloemen ieder jaar 
weer door de somberste maanden van het 
jaar heen helpen.  
 
Toverhazelaar (Hamamelis)  
Als het echt koud wordt, krullen de smalle 
kroonblaadjes om waardoor de bloemen 
zichzelf tegen de kou beschermen. Als de 
temperatuur daarna weer stijgt tot boven 
het vriespunt, ontvouwen ze zich alsof er 
niets is gebeurd. 

Winterjasmijn (Jasminum 
nudiflorum)  
Die tweede naam nudiflorum betekent dat 
de winterjasmijn bloeit op het kale of 
naakte hout, dus voordat de blaadjes aan de 
takken komen. En dat is mooi, want dan 
vallen de gele stervormige bloemetjes exta 
op. 
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WORTELS SNOEIEN 
                                                 Bijdrage: Bert 

 

 

Tegenwoordig wordt niet zoveel gebruik 
meer gemaakt van wortelsnoei bij 
overactieve fruitbomen of nog minder bij 
sierbomen. Voor een oude boom kan het 
echter nog wel zijn nut hebben. Het effect 
van het weghalen van de buitenste wortels 
is uiteraard de aanvoer van voedingsstoffen 
te beperken en daarmee de topgroei onder 
controle te houden. 
Om een al te ingrijpende verstoring van het 
evenwicht te vermijden kunnen we het 
beste in twee fasen wortelsnoei toepassen - 
de ene helft van de wortels in de eerste 
winter, de andere helft in de volgende 
winter. Men doet dat als volgt: Graaf een 
greppel rond de boom, net even binnen de 
kroonomvang. De in die greppel zichtbaar 
wordende dikke wortels worden dan  

doorgezaagd of - gesneden – de dunne 
wortels laten we met rust. Elke wortel 
dikker dan ca. 2,5 cm wordt als een 
gesnoeide tak afgewerkt – schoonsnijden 
en aflakken. Gooi de greppel weer dicht en 
zorg ervoor dat er geen luchtzakken blijven 
zitten- dan stevig aanstampen. 
 
 

 
 

 

 

WERKBEURTEN 

ATV TOEPAD 2013 

 

 GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 
 
tuinnummers: 
 
 

 
2 t/m 25 en 81 
t/m 83 

 
26 t/m 52 

 
54 t/m 80 

 
werkmeester: 
 

 
Cecil Becker 

 
Henk Jelle 
Beusker 

 
Marijke de Jong 

 
data 
werkbeurten: 
 

 
31 augustus 
28 september 

 
14 september 
5 oktober 

 
21 september 
12 oktober 
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Groene uitjes    

     
September – oktober 2013 
Bijdrage van Wil   
 
Zaterdag 7 september en zaterdag 5 
oktober 2013 De Rotterdamse 
Oogstmarkt!! 
He goosert (m/v)! Ga je mee naar de mart? 
Je weet toch, de Rotterdamse Oogstmarkt 
op het Noordplein! De lekkere zaterdagse 
boodschappen doe je op de Rotterdamse 
Oogstmarkt op het Noordplein! De meest 
feestelijke markt voor boeren uit de 
omgeving van Rotterdam en buren uit de 
stad. Tijd: 10.00 tot 17.00 uur. Gratis. 
www.rotterdamseoogst.nl 
 
Zaterdag 7 september 2013 Open dag 
Orchids & SO orchideeenkwekerij 
Orchids & SO. De winkel van de grootste 
orchideeën kweker ter wereld organiseert 
een open dag! Er zijn rondleidingen, 
workshops, speurtochten en nog veel meer.  
Aanvangstijden: 10.00 - 17.00 uur. 
Toegang is gratis.  
Een greep uit het programma: 
•        Een rondleiding door de 
orchideeënkwekerij. Kosten € 5,-- 
•        Een speurtocht door de 
orchideeënkwekerij (speciaal voor de 
kleintjes). SO Natural, Bredeweg 62, 52 
AB Moerkapelle. Tel: 0611771737 
 
Zaterdag 7 september t/m zondag 8 
september 2013 Pompoenfair Kwekerij 
Roest Vierpolders 
Een evenement waarbij 100 soorten 
pompoenen en pompoenlekkernijen 
centraal staan. E.e.a. wordt aangevuld met 
een streekmarkt vol ambachtelijke 
producten, decoratiemateriaal en shows 
van onder andere ijslandpaarden en op 
zondag een popkoor. Op het terras kunt u 
genieten van een heerlijke kop koffie met 
een pompoenmuffin en staat de 
pompoensoep klaar. De fair is open van 
10-17.00 uur het terrein is zeer 

rolstoelvriendelijk en de entree is € 1.50 Er 
is voldoende parkeergelegenheid. 
Kwekerij Roest, Achterdijk 23, 3237 LA 
Brielle, Tel.: 06-51853154 
 
Zaterdag 14 en zondag 15 september 
2013 Rotterdams Parkenweekend 
In de volgende parken: Prinsenpark, 
Park16Hoven Park de Buitenplaats, 
Ommoordseveld, Wijkpark ‘t Oude 
Westen, Schat van Schoonderloo, Het 
Park, Schiebroekse Park + Vlinderstrik, 
Wollefoppenpark Zevenkamp, Natuurtuin 
Prinsenland, Prinsenlandpark, Kralingse 
Bos, Zuiderpark. Trefwoorden: eten, 
wandelen, muziek klussen rondleidingen 
lezingen fietsen prijs-uitreiking excursies 
concerten wandelroute van park naar PARK. 
Plaats: Parken in Rotterdam, Rotterdam. 
Tijd: Divers. Gratis. Inlichtingen: 
w.bauman@milieucentrum.rotterdam.nl 
 
Zaterdag 14 september 2013 
Vleermuisexcursie Schiebroekse Park – 
Rotterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelnemers kunnen zich verzamelen om 
20.00 uur in de kantine van de vtv. Lusthof 
aan de Hazelaarweg 39 in Rotterdam-
Schiebroek. Met het Openbaar Vervoer 
kan de startlocatie worden bereikt met 
buslijn 35 (halte Abeelweg/Kastanjesingel) 
en met tramlijn 25 (halte Larikslaan / 
Kastanjesingel).  Programma: Uitleg over  
de werking van de apparatuur (zoals de 
“bat-detector”) en info over vleermuizen 
voordat we samen de duisternis van het 
Schiebroekse Park betreden. Bij heel slecht 
weer zoals zware regenval, kan de excursie 
helaas niet doorgaan. Inlichtingen: Peter 
van Dalen, 010 - 418 84 67 of 
etertje.vleermuis@gmail.com 
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Zaterdag 21 september 
Rotterdamse Oogst Festival 5de editie 
Plaats: Heemraadsplein, Rotterdam 
Tijd: 10:00 – 18.00 
Inlichtingen: info@rotterdamseoogst.nl 
Kosten: Geen 
Organisatie: Stichting Rotterdamse Oogst 
 
Zaterdag 28 en  zondag 29 september 
2013 Arboretum Trompenburg Najaars-
Festival: "De eetbare Tuin" 
Plantenverkoop, bollenverkoop, 
Oogstmarkt / IDRW, Fruitshow, 
Appeltaartwedstrijd (voorwaarden zie 
www. Trompenburg.nl) , Bollen- en 
plantenmarkt, Immeke, imkeren met liefde. 
Tijd: beide dagen van 10.00 - 17.00 uur. 
Entree:€ 6,25. Wandelkaarthouders gratis 
Het Najaars-festival maakt deel uit van het 
programma van het World Food Festival: 
www.worldfoodfestival.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keukenhof Bloembollenmarkt 
11 oktober t/m 13 oktober 2013 
Tijdens de Bloembollenmarkt op 
Keukenhof bieden tientallen kwekers die 
zich hebben toegelegd op het kweken van 
niet alledaagse soorten bolgewassen, hun 
producten aan. Tijdens de bloembollen-
markt wordt het mozaïek in bollen 
gepresenteerd voor het thema van 2014. 
Het thema voor volgend seizoen is 
Holland. Vrijdag 11 oktober 2013: 10.00 - 
17.00 uur , Zaterdag 12 oktober 2013: 
10.00 - 17.00 uur  en 
Zondag 13 oktober 2013: 10.00 - 17.00 uur  
De rondleidingen starten in de hal van het 
Oranje Nassau Paviljoen om 11.00 en om 
14.00 uur. Prijzen: De toegang tot 
Keukenhof en het parkeren is gratis. 

Elke zondagmiddag in juli en in 
augustus Zondagmiddagwandelingen 
Trompenburg 
Wandelingen met een gids.  
Thema september 2013: Planten en hun 
naam. Elke plant heeft een 
wetenschappelijke naam die wereldwijd 
hetzelfde is. In deze naam zijn vaak 
eigenschappen van de plant terug te 
vinden. Zo betekent bijvoorbeeld 
'odoratum' welriekend en 'sempervirens' 
altijd groen. 
Thema augustus: Herfstwandeling. 
Prachtige herfstkleuren, zaden en vruchten, 
dat zijn de sleutelwoorden voor de 
herfstwandeling. 
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 
 
13 t/m 15 december 2013 Trompenburg 
Tuinen & Arboretum, kerstmarkt  
Sfeervolle kerstmarkt, ca. 40 standhouders 
verkopen kerstartikelen van bijzondere 
kwaliteit. Alles voor de feestelijk gedekte 
tafel, culinaire artikelen, biologische wijn, 
ambachtelijk gemaakte kerstversiering, 
sieraden etc. Er is erwtensoep en glühwein 
en koffie met huisgemaakte taart. De tuin 
is deze dagen feestelijk versierd. Studenten 
van het Wellantcollege Rotterdam maken 
mega-kerststukken die worden 
geëxposeerd langs de wandelroute. Tijd: 
10 - 16 uur. Kosten: entree € 6,25 of een 
wandelkaart. 
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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   Afname  € 
Gas (voor leden)*  Per fles  22,30 
Gas (voor niet-leden)  Per fles  25,00 
Koemest korrel  5 kg  Per zak  4,50 
Kalkkorrels 5 kg   Per zak  3,20 
Organische mestkorrels  5 kg Per zak  7,00 
Potgrond 40 liter  Per zak  2,60 
Tuinaarde 40 liter  Per zak  1,70 
Tuinaarde 40 liter  Per 4 zakken 6,00 
Tuinaarde (vulgrond)  Kruiwagen 2,50 
Tuinaarde (vulgrond)   Platte wagen 13,50 
Turfmolm geperst 150 ltr. Per zak  9,00 
Turfstrooisel 40 liter  Per zak  3,50 
Zand    Kruiwagen 2,30 
Zand    Platte wagen 12,50 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
*Statiegeld gasflessen 
 
In het verleden moest door de vereniging statiegeld 
betaald worden bij aanschaf van gasflessen waarvoor 
geen lege fles werd ingeleverd. 
Tegenwoordig worden maximaal 30 lege gasflessen 
omgeruild voor 30 volle flessen die wij in ruime mate 
in voorraad hebben. 
Voor die leden die 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. 

 
 
 

Te leen 
 
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. 
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Boekenworm  een rubriek over tuinboeken  
 
           Bijdrage: Kitty 

 

Auteurs:  

Caroline Zeevat en Suze Peters         

 

Mei 2013, eerste druk. 

€19,95 

 

Deze praktische gids bevat karakterschetsen van veelvoorkomende 

onkruiden en woekerende tuin- en moestuinplanten. Met extra 

aandacht voor de meest hardnekkige soorten als brandnetel, zevenblad 

en heermoes. 

In dit boek wordt onkruid gezien als veel meer dan een ongewenste 

gast in je tuin. Onkruidboek leert je onkruid te herkennen en 

benutten. En zelfs ervan te genieten (..!). Daarnaast vind je vele 

bestrijdingstips en recepten! Dit boek kun je mee in de tuin nemen om te ontdekken wat je nog 

niet eerder had gezien. Daarbij  is het een inspirerend leesboek vol interviews met bekende en 

onbekende tuinders, kwekers, koks, kunstenaars en onderzoekers. 

 

Met een voorwoord van Arjan Ederveen. 

 

 

 

 

 

Auteur: Bruno P. Kremer 

 

November 2011 

€16,95 

 

Eetbaar of niet? Alle belangrijke eetbare wilde vruchten en kruiden en 

hun giftige dubbelgangers worden met duidelijke foto's en 

beschrijvingen uitgebreid beschreven. 

In het eerste deel behandelt Bruno Kremer de kruiden, bessen en 

noten. In het tweede deel staat hij stil bij de overige wilde planten. 

Elke soort is gesorteerd op kleur. Dankzij de handige symbolen bij de 

foto's wordt direct antwoord gegeven op vragen als: “Kan de plant gegeten worden?” en 

“Wanneer is de vrucht rijp?” en nog veel meer. 

 

* Meer dan 200 soorten eetbare en giftige planten, waaronder alle giftige bessen. 

* Overzichtelijke indeling naar kleur 

* Met bereidingstips, verzamelkalender en gouden regels 

* Met kunststof hoes: ideaal voor buitengebruik  
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HEGGEN 
                                           Bijdrage: Bert 

 

 

Een heg is eigenlijk niets anders dan een 
serie heesters, gewoonlijk - maar niet 
beslist noodzakelijk - van dezelfde soort, 
die wordt aangelegd om een afscheiding te 
vormen met een andere tuin of een ander 
deel van een tuin (moestuin). Een heg kan 
dik en ondoordringbaar zijn, geknipt en 
getrimd als een Franse poedel, of los en 
sierlijk. Iedere vorm van snoeien hangt af 
van de groeiwijze van de gekozen struiken.  
Een als afscheiding dienende heg voor een 
tuin zal doorgaans keurig dicht en strak 
'geschoren' zijn. Een dergelijke heg moet 
dan aan de bovenkant iets smaller zijn dan 
van onderen, hetzij met een ronde kuif of 
plat van boven (zie tekeningen). Er zijn 
twee redenen om de basis breder te 
houden, namelijk in de eerste plaats kan 
meer licht de onderste blaadjes bereiken, 
zodat die ook vol blijft en in de tweede 
plaats zal een lading sneeuw een zodanig 
gevormde heg niet topzwaar maken. 
Grootbladige heggenstruiken, zoals 

laurier(kers), moeten niet een snoeischaar 
worden behandeld, maar die met kleinere 
blaadjes kunnen met een heggenschaar - al 
dan niet elektrisch - worden getrimd. Ook 
al denkt u een timmermansoog te hebben, 
het is altijd verstandig in ieder geval voor 
de bovenkant een lijn te spannen om zeker 
te zijn van een strakke lijn en niet een 
hobbelige bovenkant. 
Het is belangrijk dat alle afgeknipte takjes 
uit de heg worden verwijderd. Om het 
omlaag vallende knipsel niet met veel 
moeite uit de border te hoeven halen, 
spreiden we onder de plek waar we bezig 
zijn een flink stuk plastic, 
uit om alles op te vangen. Aan de 
straatkant kan men het gewoonlijk 
gemakkelijk bijeen vegen. De meeste 
heggen kunnen veilig het hele jaar door, 
van de vroege lente tot laat in de zomer, 
eventueel meermalen worden geknipt. Gaat 
men er langer mee door, dan kunnen jonge 
scheuten van de vorst te lijden krijgen. 
Denk eraan, dat iedere keer dat u de heg 
snoeit u feitelijk bladeren oogst - u moet 
daarvoor dus aanvullende voeding geven in 
de vorm van natuurmest of een andere 
organische voeding - zeker een of twee 
keer per jaar. U zult dan een dankbare en 
gezonde heg houden! 
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Bijdragen: Wil 

Een tuin is meer dan er staat  

een tuin is meer dan er staat 
de groei van vroeger 
groei die komen gaat 
wandelen in een tuin 
is dwalen in een ruim geheugen 
alles heeft herkomst 
verre plekken die herinnerd blijven 
banden met vrienden 
sommigen dood maar hier onsterfelijk 
jaarringen 
de tuin ben jij 
 
Dick Hillenius, 
Verzamelde gedichten 
foto: de bioloog/schrijver Dick Hillenius in 
Amsterdam in 1969 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Meer poezie    
Over de Haiku 
Haiku spreek je uit als haaikoe 

 
De haiku is een van oorsprong Japans 
gedicht, waarin een ervaring wordt 
opgeroepen en opnieuw beleefd. In de 
klassieke haiku is dat een ervaring in de 
natuur, maar in de moderne haiku kan dat 
elke ervaring zijn. De ervaring wordt niet 
in woorden omschreven, maar met beelden 
opgeroepen. De dichter laat de dingen voor 
zichzelf spreken. 
 
De haiku heeft drie regels van 5-7-5 
lettergrepen, rijmt niet en wordt in één 
ademtocht uitgesproken. Deze klassieke 
haiku uit de 17e eeuw is van Matsuo 
Basho: 
 
de tuin aanvegend 
vergat hij gewoon de sneeuw - 
en ook de bezem 
 
Deze ervaring is voor de meeste mensen 
heel herkenbaar: iets doen en daarbij je 
gedachten volledig verliezen! 
 
 
www.loesje.nl 
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                                                Stap 3 
 

Herhaal stap 1 en 2 voor alle bladzijden. 

       (daar ben je wel even zoet mee :-) 

 

                                                        Stap 1 
 

Vouw de eerste bladzijde (dubbel in de lengte 

richting) naar binnen, tegen de lijmrug aan 

Egeltje van pocketboekje                Bijdrage: Hans 

 
 

Wat heb je er voor nodig? 
 

•  (oud) pocketboekje, bijv. een bouquetreeks boekje (van ca 150 blz) 

•  schaar 
•  lijm 

•  karton of stevig papier 
•  (wiebel) plakoogjes (o.a. te koop bij Action of Wibra) 

•  (zwart) vilt of zwart pompommetje 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Deze egel (en foto) is gemaakt door Ans. Leuk 
toch?!  

Je kunt er van alles tussen stoppen, bijv. 

verjaardagskaarten, menukaart of zadenzakjes? 

Stap 2 
 

Vouw van de gevouwen bladzijde de punten          

boven en onder naar binnen. 
Dus eigenlijk twee grote ezelsoren die ook tegen de 

lijmrug komen te liggen. 

 

Stap 4 
 

Tenslotte kun je de beide kaften ook naar binnen 
vouwen. (als ze dun genoeg zijn) Maar je kun ze er 

ook (voorzichtig) afhalen en de opengevouwen egel 
op een stuk, op maat gemaakt karton plakken. 

 

Het geheel kun je evt. nog een beetje bij kleuren, 
bijv. de kop zwart maken. Oogjes er op plakken. De 

snuit kun je ook uit een stuk vilt knippen, of een 
pompon of kraal op plakken. 

 



-- 
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In september korten de dagen 

1 uur en 56 minuten  
 

01 September zon op: 06.51 uur, 
01 September zon onder: 20.27 uur.  
30 September zon op: 07.39 uur, 
30 September zon onder: 19.19 uur. 
 
01 September maan op:  2.40 uur, 
01 September maan onder: 18.10 uur. 
30 September maan op:  2.32 uur, 
30 September maan onder: 17.06 uur. 
 
  5 September: Nieuwe maan  
19 September: Volle maan  
22 September: Begin van de Herfst 
 

De volksmond… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
September 
 

Als er schaapjes aan de hemel staan, 
kan men zonder regenscherm wandelen 
gaan. 
 
Op de 5e september wordt bewezen, 
wat het voor weer de hele maand zal 
wezen. 
 
Als de R is in de maand, 
is het weer niet altijd meegaand. 
 
Plonst en duikelt eend en gans, 
is er een regenkans. 
 
Wil september vruchten dragen, dan in juli 
hitte om te klagen. 

 

 

In oktober 1 uur en 57 minuten 
 

01 Oktober zon op: 07.40 uur,  
01 Oktober zon onder: 19.17 uur. 
31 Oktober zon op: 07.33 uur, 
31 Oktober zon onder: 17.13 uur. 
 
01 Oktober maan op:  3.37 uur,  
01 Oktober maan onder: 17.30 uur. 
31 Oktober maan op:  3.43 uur,  
31 Oktober maan onder: 15.41 uur. 
 
  5 Oktober: Nieuwe maandag 
19 Oktober: Volle maan 
27 Oktober: Einde van de zomertijd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oktober 
 

Oktober *vijs, november grijs, december 
ijs. 
 
Oktober komt met regen en groot gedruis 
van winden, pas op uw dijk en dak, eer hij 
die komt verslinden. 
 
Blinkt oktober in zonnegoud, de winter 
volgt snel en koud.  
 
Oktober heeft 31 dagen, maar vaak het 
dubbele aan storm en regenvlagen. 
 
In de wijnmaand zon, winter kent geen 
pardon. 
 
*Wikipedia: Een vijs ((Belgisch-Nederlands) is een 
schroef, een middel om voorwerpen met elkaar te 
verbinden… (?!)  
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Dankbaar 

 
Op het moment van schrijven is onze vakantie net begonnen. Omdat Jessie de afgelopen 
seizoenen haar belevenissen op papier heeft gezet hebben we besloten dat ikzelf weer een keer 
mijn bijdrage zou leveren. 
 
Wat een heerlijke zomer hebben we dit jaar, het kwam een beetje laat op gang maar “ze”  heeft 
zich flink uitgesloofd voor ons! Doordat het voorjaar alles goed nat heeft gehouden hebben we 
lang niet hoeven sproeien maar op dit moment zijn we dat weer aardig aan ’t inhalen, zelfs de 
grotere bomen hebben het lastig.  
In onze regio is er de laatste tijd niet veel regen van betekenis gevallen. 
Omdat alles zo vanzelfsprekend lijkt maar niet is wil ik toch even het een en ander de 
“verdiende” aandacht geven. 
In juni  hebben een aantal leden van onze vereniging de kans gekregen een EHBOcursus te 
volgen en een certificaat te behalen. Ook ik heb hieraan deel mogen nemen, eindelijk na jaren 
van wel willen maar ’t er niet van komen. 
De instructrice maakte er met recht “geslaagde” avonden van. Veel geleerd maar ook veel 
gelachen, “Annie” is door iedereen meerdere malen weer tot leven gewekt. 
Mijn angst een AEDkastje te gebruiken is totaal weggenomen nu ik weet dat je niet teveel 
stroomstoten kan toedienen, integendeel, ’t kastje is een grote steun bij het reanimeren.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben we “afscheid” genomen van Jan Baijens als 
bestuurslid, hij kan eindelijk gaan genieten van zijn welverdiende vrije tijd, hoewel hij het e.e.a. 
niet zal kunnen “loslaten”. 
 
Groot is mijn respect voor de “nieuwe lichting” bestuursleden! Zij springen toch maar mooi voor 
ons allemaal “in het diepe”…  
Aan hun inzet en enthousiasme zal het niet liggen, wat is er de afgelopen tijd al veel gedaan en 
wat een goede plannen zijn er gemaakt, chapeau! Het voelt in ieder geval al heel goed! 
 
Hopelijk wil de zomer nog een beetje blijven en kunnen we nog genieten van een heerlijke 
“nazomer”! 
Persoonlijk heb ik nog 2 fijne weken met een zilveren randje voor de boeg. 
 
          
 

Marian Haxe, tuin 68 
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