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Activiteiten 2014          Bijdrage: Bestuur 

 
Ook dit jaar zullen er weer een aantal activiteiten worden 
georganiseerd in de kantine. 
In de maanden juni,juli en augustus zullen er weer - de inmiddels 
bekende en gezellige – Bingo-avonden plaatsvinden. Let op de 
aankondigingsposters in de mededelingenkastjes voor data en 
aanvangstijden. 
 
 
 
 De kantine is geopend op alle zaterdagen van 15.00 – 17.00 uur 

En in de maanden juli en augustus is de kantine ook op de 
vrijdagavonden vanaf 20.00 uur geopend. 

 
Bij voldoende animo zal worden gekeken of er ook weer een 
BBQ kan worden gehouden dus daar zal later nog over 
worden bericht. 

 
Heeft u zelf een goed idee of wilt u iets organiseren ? Neem contact op met het bestuur 
en/of de kantinecommissie: kantine@toepad.nl 
 
En u weet het: in en rond de kantine is er de beschikking over WIFI (*) zodat u onder het 
genot van een drankje uw mail kunt checken of op internet op zoekt kunt gaan naar 
informatie over die onbekende plant die u net in uw tuin heeft gespot. 
 
(*) ieder tuinlid heeft bij zijn jaarrekening een brief ontvangen 
met gebuikersnaam en wachtwoord om in te kunnen loggen op 
het WIFI-netwerk. Bent u uw gegevens kwijt ? stuur dan een 
mail naar: bestuur@toepad.nl en wij zorgen er voor dat u nieuwe 
inloggegevens ontvangt.  
 

WERKBEURTEN ATV TOEPAD 2014 

 GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 

tuinnummers: 2 t/m 25 en 81 t/m 83 26 t/m 55 54 t/m 80 

werkmeester: Cecil Becker Henk Jelle Beusker Marijke de Jong 

data 
werkbeurten: 

 

Inhaaldag voor 
groep 1 t/m 3: 

25 oktober 2014 

5 april 

10 mei 

31 mei 

5 juli 

2 augustus 

30 augustus 

27 september 

12 april 

17 mei 

14 juni 

12 juli 

9 augustus 

6 september 

4 oktober 

3 mei 

24 mei 

21 juni 

19 juli 

16 augustus 

13 september 

11 oktober 
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Stukje van uw voorzitter 
18 maart 2014 
 

Na een zachte, natte en stormachtige 
winter heeft de lente zich gelukkig weer 
aangekondigd. Het zonnetje krijgt weer 
kracht. Alles richt zich weer op een nieuw 
tuin seizoen. Na de sombere dagen heb ik 
daar ook wel weer heel veel zin in. De tuin 
vraagt om opgeruimd te worden, planten 
en struiken kunnen weer gesnoeid worden. 
De bollen beginnen te bloeien en geven 
wat kleur aan de tuin.  

Kortom, kom maar op met de zon en 
warmte. 
Na de afsluiting van ons tuincomplex in 
november 2013 hebben we niet stilgezeten. 
Er waren en zijn nog steeds 
ontwikkelingen op gebied van de 
Rotterdamse Bond voor 
Volkstuinen(RBvV). Nadat in mei 2013 
het vertrouwen in het bestuur was 
opgezegd volgde een roerige periode, 
waarin een interim bestuur de honneurs 
heeft waargenomen. Een commissie van 
onderzoek, bestaande uit 5 bezorgde 
tuinlieden hebben zich gebogen over de 
(vaak zeer) onduidelijke financiën van de 
RBvV. Na verhitte discussies met 
vertegenwoordigers van alle 
tuinverenigingen van Rotterdam, is na 
meerdere vergaderingen besloten tot het 
benoemen van een nieuw bestuur. Er is 

voor een andere constructie van besturen 
gekozen, waarbij beheer en belangen 
gesplitst zijn. Het zou te ver voeren om de 
hele procedure hier uit te leggen, maar 
voor diegene die het fijne ervan wilt weten, 
mag mij, als voorzitter van het bestuur, 
hierover vragen. Wij hebben en zijn, als 
ATV Toepad, samen met onze  vier 
buurttuinverenigingen, bekend onder de 
Tuinkring Kralingen-Crooswijk (TKC), 
goed vertegenwoordigd bij de RBvV en 
zitten dicht op de organisatie, zodat onze 
belangen goed beheerd en 
vertegenwoordigd worden.  
Een andere ontwikkeling is dat in 2014 de 
deelgemeentes opgeheven zijn. Tot recent 
vielen we onder de deelgemeente 

Kralingen-Crooswijk, waar we als TKC, 
zeer goede contacten mee onderhielden. 
Dit  vertaalde zich in het regelmatig 
onderhouden van de openbare ruimtes in 
en rond ons tuincomplex, snoeien van 
bedreigde bomen etcetera. Na opheffing 
van de deelgemeenten vallen we, samen 
met alle tuinverenigingen, en andere 
organisaties, zoals voetbalverenigingen, 
speeltuinen, nu onder  

Stadsontwikkeling (SO).  

Dit is een veel grotere organisatie, 
gecentraliseerd en werkzaam vanuit de 
Coolsingel. We hopen, en zullen ons best 
hiervoor doen, om de contacten met SO op 
dezelfde voet voort te zetten als met de 
deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Een 
punt van zorg is dat SO zich voorgenomen 
heeft om alleen met de RBvV te 
onderhandelen (o.a. over de grondprijzen, 
de subsidies), en dus niet onderhandelt met 
de individuele tuincomplexen. Hoe deze 
werkwijze gaat lopen moeten we 



 5

afwachten.  
Ondertussen hebben we als bestuur, samen 
met veel enthousiaste tuinlieden, grote 
stappen gemaakt ter verbetering van de 
veiligheid en verfraaiing van ons complex. 
Nieuwe verlichting, nieuwe bankjes, 
opgeknapte perken rondom het 
verenigingsgebouw. Nieuwe (brom-
)fietsstalling, nieuwe bestrating, betere 
mogelijkheid om groenafval in de grote 
container te deponeren.  

Enkele bomen moesten gekapt worden na 
de eerste herfststorm.  

 

Ook op het complex hebben de diverse 
stormen meerdere bomen geveld.  
In maart 2014 is gestart met vervanging 
van de keuken, het schilderen van de 
kantine, vervanging van de camera’s, 
nieuwe televisie, en het beschikbaar komen 
van WIFI in en rond de kantine voor alle 
tuinleden. Vergaande plannen zijn er om 
de website van ATV Toepad uit te breiden, 
zodat ieder lid een eigen toegang tot de 
website krijgt. 
In het afgelopen jaar hebben alle 
vrijgekomen tuinen nieuwe eigenaars 
gekregen, zodat we op dit moment geen 
leegstand hebben. Daar zijn we als bestuur 
erg blij mee.  
Ik wens u vanaf deze plaats een mooi en 
zonnig tuinseizoen toe en hoop u allen 

vaak te mogen ontmoeten op ons mooie 
complex, of tijdens een gezellig drankje in 
onze kantine. 

Vriendelijke groet 

Iza van Riemsdijk, voorzitter 

Seizoenen muesli: Lente! 

Basisingrediënten 

80 gr havervlokken 
25 gr amandelschaafsel 
25 gr zonnebloempitten 
20 gr pompoenpitten 
10 gr lijnzaad 
10 gr sesamzaad 
15 gr zonnebloemolie 
snufje zout 

30 gr vlierbloesemsiroop, 1 
el citroenrasp, 40 gr grof 
gehakte macadamianoten of extra 
amandelen (grof gehakt of schaafsel), 10 
gr stuifmeelkorrels (voeg deze na het 
bakken toe) en 40 gr 
fijngesneden gedroogde abrikozen  

 

 

 

 

 

Verwarm de oven voor op 150°C. Mix alle 
ingrediënten goed door elkaar in een grote 
kom, behalve de gedroogde vruchten. 
Bekleed een bakplaat met bakpapier. Stort 
de muesli hierop uit en verdeel gelijkmatig. 
Bak ongeveer 20 minuten tot de muesli 
goudbruin en knapperig is. Schep 
halverwege om. Haal de muesli uit de oven 
en laat afkoelen. Roer het gedroogde fruit 
erdoor. Lekker met yoghurt en vers fruit. 
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Geef de pen door…..  

Hallo 

Wij hebben de pen doorgekregen van Fred 
T34 die een heel mooi stuk heeft 
geschreven. Ik zal ons even voorstellen, 
Brian Rolls en Emmy Arendshorst van tuin 
58 en hebben het vorige seizoen voor de 
eerste keer van ons huisje en tuin kunnen 
genieten. Wij hadden grootse plannen om 
groente in de kas te kweken, wat ons ook 
gelukt is, maar omdat we geen geduld 
hadden om zaadje voor zaadje in de grond 
te stoppen en alle zaden uitgeschut hebben 
door de gehele kas, met als gevolg dat er in 
een keer ongelofelijk veel sla, bonen etc. 
uit te grond kwam.  Volgend seizoen gaan 
we het uiteraard beter aanpakken. 

  

Omdat de meeste tuinhuisjes prachtige 
bloemen hebben, wil ik het graag over 
eetbare bloemen hebben. Er zijn 
verschillende smaakmakers, t.w. hartige, 
zoete, knapperig en vol van smaak, weinig 
smaak maar wel vol kleur.  

Bij de hartige smaakmakers  heb je Oost-
Indische kers. De bloemen smaken lekker 
pittig, kruidig. Een perfecte combinatie bij 
‘hartige’ gerechten, bijvoorbeeld door een 
gemengde salade of als garnering op toast 
met roomkaas. Goudsbloemen: de smaak is 
boterachtig en pittig. De bloemblaadjes 
blijven ook mooi in warme gerechten, 
zodat je ze kunt gebruiken om door de 
aardappelpuree te mengen of als garnering 
over warme soepen te strooien. 

 

 

De  zoete smaakmakers, bloemen met een 
zoet of geparfumeerd aroma, zoals roos en 
lavendel  lenen zich voor gebruik in 
desserts en zoete gerechten.  

 

Voor rozen geld dat al helemaal. De ene 
roos heeft een citrus-achtige bijsmaak, de 
ander een beetje kruidige. Sommige 
soorten smaken echt ontzettend bitter, zorg 
er wel voor dat je onbespoten bloemen 
gebruikt. Lavendel heeft een erg 
nadrukkelijke smaak en kan bij een 
overdosering bijna ‘zeepachtig’ smaken. Je 
moet er een beetje mee experimenteren, 
maar kan in de juiste hoeveelheden 
heerlijke koekjes opleveren.  

Knapperig en vol van smaak zijn de 
bloemen van daglelies (géén gewone lelies, 
want die zijn giftig!) en courgettes zijn een 
geval apart. Die zijn zo robuust dat je je 
mond vol bloem kunt hebben. De bloemen 
smaken heel zacht, als knapperige, beetje 
pittige sla met een zoete bijsmaak. 
Courgettebloemen smaken ook heel zacht 
en vol. Beide kun je vullen met 
bijvoorbeeld ricotta of roomkaas. 
Courgettebloemen smaken gefrituurd in 
een deegkorstje ook verrukkelijk. 

Weinig smaak maar wel vol kleur: Er zijn 
een heleboel bloemen waar een fijnproever 
misschien wel smaak aan kan ontdekken, 
maar waarvan je toch ook zou kunnen 
stellen dat er gewoon geen smaak aan zit. 
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Korenbloem is zo’n geval, evenals vlijtig 
liesje. Als er al smaak aan zit, dan vind je 
dat in een gerecht echt niet terug. Gebruik 
ze vooral voor de kleur. Omdat ze weinig 
smaak bevatten, kun je er zoveel van 
gebruiken als je wilt. 

Hieronder volgen wat gerechtjes welke 
makkelijk te maken zijn: 

Hopscheuten met gepocheerde ei: De hop 
leent zich voor veel culinaire toepassingen 
zo zijn de jonge scheuten van de hopplant 
gekookt eetbaar en zijn zelfs een ware 
delicatesse.  

Hopscheuten worden bijvoorbeeld gebruikt 
als vervanging voor asperges.  Dit laatste 
betekent dat de hopscheuten eenvoudigweg 
gekookt moeten worden en dan kunnen 
worden gecombineerd met bijna elke saus 
en heel goed passen bij vlees en vis 
gerechten. 

 •4 eieren/ 300 gram hopscheuten/ 4 
plakjes gerookte zalm/ warme stokbrood/ 
citroenrasp (of sap) 

 •voor de saus: 1/3 pakje braadboter (om te 
smelten)/ scheutje citroensap/ peper, zout,   
nootmuskaat/ klein beetje keukenroom 

Voorbereiding en bereidingswijze 

Eerst maakt u de hopscheuten schoon wat 
wil zeggen dat u ervoor zorgt dat de 
scheuten van het houtige deel worden 
ontdaan. Dan legt u de scheuten een kleine 
twee minuten in kokend water waarbij u 
zout en een scheutje citroensap toevoegt. 
Nadat de scheuten geblancheerd zijn (het 
koken) kunt u ze opwarmen in de 

keukenroom.  Tijdens het opwarmen  van 
de schoten kunt u alvast de saus 
klaarmaken. De saus hier bestaat uit boter, 
citroensap en keukenroom verder op smaak 
gebracht met peper, zout en nootmuskaat. 

Wanneer de scheuten lekker warm zijn legt 
u ze op een schaal waarbij u de plakjes 
gerookte zalm er overheen legt.  Op de 
zalm legt u weer de gepocheerde eieren.  
Het pocheren van eieren wil zegen dat de 
eieren gekookt worden zonder schaal. 
Hierbij kunt u het beste het kookwater 
stevig roeren zodat het ei niet de kanten 
raakt.  Het geheel van scheuten, zalm en 
gepocheerde eieren overgiet u met de saus. 
Met een lekker warm stokbroodje erbij 
maakt u het geheel helemaal af. 

Madeliefjeskoekjes 

 •150 gram bloem/ 100 gram boter (geen 
margarine!)/ 75 gram witte basterdsuiker/ 1 
ei/ mespuntje zout/ citroensap/ madelief 
bloempjes/ optioneel: rozijntjes 

 

Voorbereiding en bereidingswijze 

De bloem, eierdooier, zout en citroensap 
doet u in een mengkom. Dan doet u de 
boter erbij en kneedt het totdat er een 
stevige lange rol ontstaat, wat automatisch 
gebeurt als u de deeg uitwrijft op een 
keukenplank. Deze rol moet ongeveer 4 cm 
in doorsnede zijn wat dus koekjes van 4 
cm doorsnee voortbrengt. 

De rol deeg verpakt u in aluminiumfolie en 
zet u een uur tot anderhalf uur in de 
koelkast om het deeg op te stijven.  
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Daarna haalt u het meel uit de koelkast om 
er vervolgens hele dunne plakjes van te 
snijden.  De plakjes legt u vervolgens met 
voldoende tussenruimte op een bakplaat 
(met bakpapier erop) en de plakjes deeg 
bestrijkt u met de eierdooier waarop u de 
bloempjes (+ eventueel rozijntjes) plakt. 
Vervolgens moeten de deegplakjes zo’n 10 
minuten in de oven waarbij geldt hoe 
dunner de plakjes die u gesneden heeft zijn 
hoe korter het deeg nodig heeft om te 
rijzen. En dan smullen maar, de 
madeliefjes geven niet alleen een eigen 
smaak aan de koekjes maar zorgen ook 
voor een heel leuk aangezicht. 

Na dit stukje gelezen te hebben, kijken 
jullie misschien ook eens met andere ogen 
naar alle prachtige bloemen in de tuin. 

 

Ik geef de pen door 
aan…   

Fred en Margreet Mol 
Tuin 59 

  

 

 

Voor de kinderen 

om te kleuren! 
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Stormschade      Bijdrage: Bestuur 

 
De stormen in de maanden Oktober, November en 
December in 2013 hebben aardig wat schade 
veroorzaakt aan schuttingen, heggen, etc. Gelukkig zijn 
er geen grote ongelukken gebeurd, mede door het snel 
en soms ook preventief  ruimen van bomen die een 
gevaar vormden. Ook in de groenstroken en ook buiten 
het tuincomplex zijn bomen omgewaaid of dreigden om 
te vallen. Door het inschakelen van de gemeente is op 
een aantal plaatsen overgegaan tot het ruimen en om-
/afzagen van bomen of geknakte takken. 
Door al deze gevallen is nu wel gebleken dat een flink aantal bomen aan het einde van hun 
levensduur zijn gekomen en/of door de natte periode instabiel zijn geworden. Daarom doet 
het bestuur een dringende oproep aan al haar tuinleden om eens kritisch na te gaan of de 
bomen in hun tuin toe zijn aan een “onderhouds”-beurt of zelfs in aanmerking komen om te 
worden geruimd. Heeft u vragen ? Neem dan contact op met het bestuur. 
 
Via de RBvV werden we overigens op de hoogte gebracht dat zij in afwachting zijn van de 
nieuwe route en voorwaarden voor kapvergunningen. Omdat de deelgemeenten houden op te 
bestaan en Stadsontwikkeling momenteel met alle betrokken partijen de inhoud en 
voorwaarden van een nieuwe regeling bespreken kunnen wij voorlopig alleen melden dat wij 
op ons beurt u zullen informeren zodra er meer bekend is – wordt dus vervolgd ! 
 
 
 
WIFI 
In het najaar van 2013 werd door het bestuur besloten 
om de - door vele tuinleden - gekoesterde wens om 
WIFI op het complex aan te bieden, in uitvoering te 
brengen. 
Inmiddels is in de bestuurkamer de daartoe benodigde 
apparatuur geinstalleerd en aangesloten op de telecom-
aansluiting. Alle tuinleden hebben bij hun jaarrekening 
een brief ontvangen met de benodigde persoonlijke 
code en wachtwoord waarmee kan worden ingelogd op 
de WIFI-verbinding. Vanaf 1 april zal alles operationeel 
zijn ! 
Het is dan mogelijk om van de WIFI-hotspot gebruik te 
maken in en rond de kantine. We hopen dat wij hiermee 
de tuinleden een extra service kunnen bieden zodat zij 
hun mail kunnen checken of op internet op zoek kunnen 
gaan naar bijv. gegevens voor het verzorgen van 
bepaalde planten of de laatste aanbiedingen van de 
tuincentra . . . .  
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Complexbeheer    
 
Een terugblik op 2013: 
Er is veel bereikt in het afgelopen jaar ! Er is o.a. het volgende 
uitgevoerd: 
- Het opknappen van de groenstrook tussen parkeerplaats en 

T52 (hier zijn de oude bossages en restanten van boomstronken verwijderd, nieuwe 
boompjes geplant, een loopstrook getegeld en er is een bankje geplaatst. 

- De voormalige braakliggende speelplaats is ontdaan van onkruid en geheel betegeld om 
als fietsenstalling te fungeren. 

- Er zijn nieuwe borden op tuinwinkel en bij de fietsenstalling opgehangen. 
- Er is een nieuw informatiebord met plattegrond van het complex geplaatst nabij de 

ingang. 
- Het voorterrein bij de kantine is opgeknapt. 
- Er is een 2e luifel (t.p.v. de nooduitgang) bij de kantine geplaatst. 
- Het tegelpad achter de kantine is door enkele tuinleden tijdens hun werkbeurten opnieuw 

bestraat. Daarna is tussen het tuinpad en het verenigingsgebouw een strook grind gestort. 
- Langs de kopgevel van het verenigingsgebouw aan de parkeerplaatszijde is een nieuwe 

rand van houten biels gelegd. 
- Op het plantsoengedeelte tegenover Tuin 2 (die door Truus Bolland-Brans wordt 

bijgehouden) is nieuwe grond aangevuld om de verzakkingen teniet te doen. 
- Er zijn diverse oude, zieltogende en scheefstaande bomen omgezaagd en afgevoerd. 

Hierdoor ontstaat weer lucht en plaats voor de aanplant van nieuw groen. 
- De oude armaturen en (vaak onveilige) stoppengroepen in de lantarenpalen langs de paden 

zijn vervangen door nieuwe (energiezuinige) TL-armaturen en nieuwe groepenkasten. 
- Er is een mobiele oprit gemaakt voor naast de grote groencontainer zodat het snoei- en 

groenafval wat makkelijker over de rand in de container kan worden gekieperd. 
- De planken van de 3 zitbankjes langs de paden en voor de kantine zijn vervangen door 

“nieuwe” planken die we via de gemeente hebben gekregen. 
- De tuinwinkel is verder opgeruimd en ingedeeld. 
- Er is een nieuwe handtrekwagen aangeschaft. Deze blijft voorlopig achter het hek staan en 

alleen tijdens openingstijden van de tuinwinkel ter beschikking of op aanvraag bij de 
verkopers in de tuinwinkel. 

- Het kleine wagentje dat we via Thea van Tilborgh hadden gekregen is opgeknapt en 
geschikt gemaakt voor het vervoeren van kleine spullen (het is overigens niet geschikt om 
zwaar te beladen !) 

 
Door intensief overleg en de inmiddels verbeterde communicatie tussen de tuinverenigingen 
in Kralingen-Crooswijk en de Uitvoerende dienst Buitenruimte (Obu) van de gemeente 
Rotterdam zijn er afgelopen jaar een aantal zaken uitgevoerd: 
- Vervanging en aanvulling van beschoeiingen langs de binnen en buitensloten op diverse 

plaatsen op ons complex. In maart van 2014 zijn bij T9/43 alsnog kapotte beschoeiingen 
vervangen en bij T24 nog ontbrekende beschoeiing aangebracht. 

- Een groot gedeelte van de aanrijstrook naar het parkeerterrein werd herbestraat (met 
wisselend succes moet eerlijkheidshalve worden gezegd. Helaas was door Obu niet 
besloten om het geheel opnieuw te bestraten maar slechts plaatselijk te herstraten). 

- Obu voorzag ons van voldoende oude trottoirtegels en een lading zand zodat wij de 
voormalige speelplaats konden herbestraten. 

- Obu leverde ons ook “oude” afgeschreven bankenplanken voor onze zitbanken langs de 
paden maar omdat deze planken netjes gevernist werden afgeleverd zien onze bankjes er 
inmiddels ook weer als “nieuw” uit. 
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Voor het komende jaar staan er nog enkele zaken op het programma om 
uit te voeren:   
 
- In het verenigingsgebouw is reeds begonnen om het interieur weer 

eens op te frissen en is inmiddels een begin gemaakt door o.a. de 
radiatoren te laten spuiten in een nieuwe kleur en de wanden te 
schilderen. Verder zijn er kabelgoten aangebracht om de 
bedradingen netjes weg te werken en worden extra stopcontacten aangebracht. 
Afhankelijk van het beschikbare budget zijn er nog enkele wensen die we willen uitvoeren 
. . . .  

- Ook de keuken in de kantine was inmiddels aan vervanging toe dus is begin maart j.l. 
begonnen met het slopen van de oude keukenopstelling en het opnieuw betegelen van de 
wanden achter de bar. Er wordt hard gewerkt aan het omleggen van leidingen zodat de 
nieuwe keuken (die in eigen beheer zal worden geplaatst) daarna kan worden geplaatst en 
aangesloten. Speciale dank is hierbij aan Hans Oversluizen, Jan & Ria Baijens, Rien Otte 
en Dick de Visser (elektra) voor hun inzet om alles voor elkaar te krijgen. 

- Door de werkzaamheden in de kantine was het noodzakelijk om de verwarming tijdelijk 
uit te schakelen zodat een radiator kon worden afgekoppeld. Na het terughangen van de 
radiator kregen we de verwarming met geen mogelijkheid meer aan de praat en bleek ook 
dat de CV-ketel inmiddels in het museum thuis hoort. Het bestuur heeft daarop besloten 
om een nieuwe HR-CV-combiketel aan te schaffen en op te laten hangen. Ons tuinlid Bert 
Seip heeft ons hiervoor zijn hulp aangeboden en daar zijn wij hem dan ook zeer 
erkentelijk voor ! 

- Aan de buitenzijde van het verenigingsgebouw zijn al een aantal jaren problemen met de 
afvoer van hemelwater t.p.v. de kopschotten van de goten. Er zullen nieuwe kopschotten 
met zgn. spuwers worden aangebracht zodat de goten bij hevige regenval hier kunnen 
overlopen. Tuinlid Herman Gravestein heeft aangeboden om met deze werkzaamheden te 
helpen waarvoor wij hem ook via deze weg nogmaals hartelijke willen bedanken ! 

 
Voor wat betreft het complex zijn er wel een aantal wensen maar gezien de extra uitgaven als 
gevolg van  de hiervoor genoemde noodzakelijke vervangingen en aanpassingen zal e.e.a. 
voorlopig in de wachtstand worden gezet ! 
 
Zo is aan het einde van het vorige tuinseizoen gebleken dat de tractor een olielekkage in het 
hydraulische systeem had en dat reparatie zodanig duur zou kunnen worden dat dit ons werd 
afgeraden. Waarschijnlijk zal het er op uitdraaien dat er een vervangend “trekpaard’ moet 
worden aangeschaft. Omdat het hier waarschijnlijk om een aanzienlijk bedrag zal gaan zullen 
wij dit onderwerp ook in de ALV bij u als leden aan de orde stellen. 
 
Ten slotte kunnen wij u melden dat uit de rapportage 
van de tuinkeuringscommissie van de RBvV is 
gebleken dat ATV Toepad in 2013 is geeindigd op de 
5e plaats met een gemiddeld cijfer van 7,075 (in 2012 
stonden we op plek: 8 met een gemiddelde van 6,8). 
U ziet: uw en onze inzet om het complex op te 
schonen heeft effect ! Graag gaan we het komende 
jaar verder met deze inspanningen en daarbij rekenen 
we graag op uw hulp. 
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Uittips Rotterdam 

 
Mei en juni 2014 

Bijdrage van Wil. 

 
19 april 2014 - 5 mei 2014  

Koningkermis Rotterdam / Lloyd Multiplein, 

Schiehaven 

De jaarlijkse kermis staat ook dit jaar garant 

voor een periode van plezier voor jong en oud. 

Van achtbaan tot oliebollenkraam en van 

poffertjes tot kinderdraaimolen. 

 

3 mei 2014  

Nationale Reddingsbootdag / Strand van 

Hoek van Holland 

Ontmoet de vrijwilligers van de KNRM en 

ervaar hoe het is om met deze redders het 

water op te gaan.  Tijd: 10.00 tot 16.00 uur. 

 

 

Van 3 mei t/m 24 mei en van 4 juni t/m 26 

juni. Op woensdagen om 14.00 uur, op 

zaterdagen om 12.00 uur en 13.30 uur. 

Torenbeklimmingen in de Laurenskerk  

Wil je ook eens uitkijken over de stad vanaf de 

Laurenstoren? Met een torengids ga je in 

groepen de klim aan en hoor je in een klein 

uurtje alles over toren en haar plek in 

Rotterdam. 

Kosten:€ 5,--, kind € 3, 

 

3 mei , 17 mei, 24 mei en 31 mei 2014 

Film op 4 / Centrale Bibliotheek 

 

 

Op de vierde etage wordt een film uit de 

bibliotheekcollectie vertoond. Tijd: 14.00 uur. 

Gratis 

 

3 mei 2014 

Braderie / Burgemeester Baumannlaan 

Met attracties en koopjes. Deze braderie 

onderscheidt zich door de grote 

verscheidenheid aan branches. Tijd: 10.00 tot 

17.00 uur, gratis 

 

 

5 mei 2014 

Feestelijke Bevrijdingsdag / 

OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam 

Feestelijk programma in en rond het museum. 

Met documentaire Dolle dagen, WOII 

boekenmarkt, Opa vertelt en Proef de vrijheid. 

Tijd: 12.00 – 7.00 uur. Entree gratis. 

14.30 uur Documentaire Dolle Dagen. 

Doorlopend: Verkoop 2e hands boeken WOII. 

Heerlijk snuffelen tussen interessante WOII 

boeken. 12.30 uur Opa vertelt. Het 

persoonlijke verhaal van een opa over de 

oorlog, speciaal verteld voor kinderen van 10-

12 jaar. Proef de vrijheid: Doorlopende 

proeverij van de Nederlandse menukaart in 

oorlogs- en bevrijdingstijd: cichoreikoffie, 

zoethout, bevrijdingsbrood, stroopsoldaatjes 

etc. 

 

5 mei 2014 

Bevrijdingsfestival Zuid-Holland / Park bij de 

Euromast 

Vier Bevrijdingsdag met live muziek van o.a. 

Gers Pardoel, Michael Prins, Brandwerk, 

Bongo Botrako en jong talent. Tijd: 12.30 uur – 

23.00 uur. Gratis. 

 

8 mei 2014 

Tabletcafé / Centrale Bibliotheek 

Maak kennis met verschillende tablets en 

wissel tips en ervaringen uit met andere 

tabletbezitters. 

Tijd: 10.00 tot 12.00 uur. Gratis. 

 

10 mei 2014 

Wandelen op De Kop Van Zuid / Gilde 

Rotterdam 

Maak kennis met “het nieuwe Rotterdam” dat 

wordt voortgezet aan de overkant van de 
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Maas. Vooraf aanmelden. Tijd: 14.00 uur. Prijs 

€ 4,00 

 

14 mei 2014 

14 mei Herdenking Bombardement 

Rotterdam / diverse locaties 

Op 14 mei herdenkt Rotterdam het 

bombardement dat in 1940 de binnenstad 

verwoestte. Op deze dag staan diverse 

interessante activiteiten op het programma, 

waaronder verschillende 

herdenkingsbijeenkomsten. Voor volledig 

programma zie de website 

www.rotterdam4045.nl 

 

17 mei 2014 - 18 mei 2014 

Stand Out To Sea Festival / Havenmuseum 

Tweede editie van het culturele havenfestival. 

Dit jaar op twee historische havenlocaties 

midden in het centrum van Rotterdam; 

Scheepshelling Koningspoort en Het 

Havenmuseum. 

Tijd: 11.00 – 17.00 uur. Entree € 3,50, tot 18 

jaar € 1,00 

 

18 mei en 15 juni 2014  

Swan Market Festival (ovb) / Museumpark 

Lifestyle markt met een divers creatief 

aanbod: mode, sieraden, vintage, accessoires, 

betaalbare kunst, etc. Naast al het shop-

plezier word je verwend met (h)eerlijke 

horeca en live muzikale optredens. 
 
24 mei 2014 

Ronde van Katendrecht / Deliplein 

Een legendarisch wielercriterium op het 

roemruchte Rotterdamse schiereiland. Met 

theater, live muziek, vermaak en attracties 

voor het hele gezin. 

 

24 mei 2014 - 24 mei 2014 

Erasmus Campus Festival & Generation 

Games / Campus Woudestein, Burgemeester 

Oudlaan 50. 

De honderdjarige Erasmus Universiteit 

organiseert het Erasmus Campus Festival. Ook 

de Generation Games worden die dag op 

campus Woudestein gehouden. Bezoekers van 

alle leeftijden kunnen tijdens dit open huis op 

een leuke en inspirerende manier 

kennismaken met wetenschap en het reilen 

en zeilen van de universiteit én meedoen aan 

het bijzondere sportevenement. Tijd: 10.00-

16.00 uur.  

 

30 mei 2014 t/m 1 juni 2014 

Kunstweekend Charlois / diverse locaties 

 

 

Onder de titel 'This could be Rotterdam or 

anywhere…' maken bezoekers van het 

Kunstweekend Charlois kennis met het werk 

van meer dan honderd hedendaagse 

Rotterdamse kunstenaars. 

Tentoonstellingen, performances, muziek en 

workshops van ruim 100 kunstenaars op 

unieke industriële locaties in het havengebied 

van Charlois, in leegstaande winkels, ateliers, 

woonkamers, galeries en binnentuinen in en 

rond de middeleeuwse dorpskern van de wijk 

Oud-Charlois. 

 

1 juni 2014 

Ladiesrun Rotterdam / Ahoy Rotterdam 

Achtste editie van hét lifestyle 

hardloopevenement voor vrouwen. De 

Ladiesrun Rotterdam is een jaarlijks 

terugkerend loopevenement over twee 

afstanden (5 en 10 km). Daarnaast kun je de 

loop perfect combineren met lunchen, 

shoppen en fun. 
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1 juni 2014 - 29 juni 2014 

Zomerzondagen / Park bij de Euromast 

Het Park bij de Euromast vormt het decor voor 

de leukste zondagen in Rotterdam, met 

zomerse, warmbloedige muziek en 

verrassende theatervoorstellingen! 

 

6 juni 2014 t/m 8 juni 2014 

Route du Nord (ovb) / Zomerhofkwartier 

Galerieën, winkels, horecagelegenheden en 

renovatiepanden staan in het teken van 

exposities, concerten, feesten, literaire 

voordrachten en andere happenings. 

 

8 juni 2014 - 9 juni 2014 

De Rotterdamse Bazaar / Charlotec Hallen, 

Doklaan 16-30 

Nieuwe en gebruikte artikelen, antiek, kleding, 

huishoudelijke artikelen, curiosa en meer. 

Tijd: 9.00 – 17.00 uur. Entree: € 3,50 /65+ € 3,-

-/ tm 12 jaar gratis 

 

9 juni 2014 

Roparun / Coolsingel 

Dit jaar vindt de 23e editie van de Roparun 

plaats: een estafetteloop van meer dan 500 

kilometer van Parijs en Hamburg naar 

Rotterdam.  

 

Het doel is in teamverband een sportieve 

prestatie leveren om geld op te halen voor 

mensen met kanker. 

 

14 juni 2014 - 15 juni 2014 

Verborgen Tuinen / diverse locaties 

Tientallen tuineigenaren stellen hun 

verborgen tuin open voor publiek. De tuinen 

zijn verspreid over heel Rotterdam: van 

Vreewijk tot Prinsenland en van Delfshaven 

tot Kralingen. 

 

19 juni 2014 - 29 juni 2014 

Parade / Museumpark 

 

Het Museumpark is deze zomer weer het 

culturele decor van kleurrijke tenten waarin 

tal van theater-, dans- en 

muziekvoorstellingen te bewonderen zijn. 

 

21 juni 2014 

Dag van de Architectuur: Mensen maken de 

stad / diverse locaties 

Ontdek door middel van tours, lezingen en 

workshops nieuwe verhalen bij bekende 

plekken en gebouwen en zie met eigen ogen 

hoe mensen Rotterdam maken. Tijd: 10.00 – 

17.00 uur. 

 

27 juni 2014 - 28 juni 2014 

Jazzdag / LantarenVenster 

Het belangrijkste jazz-netwerkevenement van 

Nederland. In LantarenVenster en Hotel New 

York worden optredens gegeven van 

spraakmakende jazzartiesten. Het 

festivalprogramma is voor beide dagen vrij 

toegankelijk. 

 

27 juni 2014 

Rotterdam Laat Open / Centrum Rotterdam 

De binnenstad bruist met bijzonder winkel-, 

vermaak- en fashionplezier. Tijdens deze extra 

lange koopavond tot 23:00 uur kunnen 

shoppers, fashionistas, en loungers hun hart 

ophalen. 

 

28 juni 2014 - 29 juni 2014 

Pijnackerplein Bluegrass Festival / 

Pijnackerplein 

Rauwe roots muziek in het Oude Noorden. Het 

festival biedt een brede mix van Amerikaanse 

roots muziek met de wortels in de jaren 40 en 

50: swamp-blues, hillbilly, oldtime-country, 

folk en rockabilly. 
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Bouwaanvragen    Bijdrage: Bestuur 

 

In het verenigingsjaar zijn er 2 bouwaanvragen 

aangevraagd en verleend te weten voor het plaatsen van 

een berging en het aanbouwen van een luifel. 

Verder zijn er enkele vragen geweest van tuinleden om na 

te gaan wat de mogelijkheden voor uitbreidings-

/bouwplannen op hun tuin zijn. 

Het bestuur benadrukt dat het nadrukkelijk niet is toegestaan om zonder verleende bouwvergunning 

aan uitbreidingen van tuinhuisjes en/of het plaatsen van bergingen, luifels, kassen, etc. te beginnen. 

Indien ongeoorloofde bouwactiviteiten plaatsvinden en deze worden geconstateerd door de dienst 

Bouwen en Wonen van de gemeente Rotterdam dan bestaat de mogelijkheid dat de bouwwerken 

onrechtmatig worden aangemerkt en kan door de RBvV worden afgedwongen dat e.e.a. in oude 

staat moet worden teruggebracht. Alle daarmee samenhangende kosten worden komen voor 

rekening van de overtreder.  Bovendien komen uitbreidingen die zonder bouwaanvraag en –

vergunning tot stand zijn gekomen niet in het dossier van de vereniging en dit kan bij verkoop 

problemen geven omdat deze uitbreidingen dan niet bij de taxatie zullen worden meegenomen en 

zelfs moeten worden verwijderd. 

 

Van het nieuwe bestuur van de RBvV kregen we de volgende informatie: 

“Betere procedure en vereenvoudigde regelgeving bouwvergunningen 

Wat we in de praktijk tegenkomen: de gemeenteambtenaar verleent een bouwvergunning op basis 

van het bestemmingsplan, geheel volgens het gemeenteprotocol. Maar... het verkrijgen van een 

bouwvergunning staat los van de toestemming van de eigenaar om volgens die vergunning te 

bouwen. De eigenaar - juist ja, de gemeente ! -  heeft de regelgeving omtrent bouwvergunningen van 

volkstuinhuisjes vastgelegd met de RBvV. Daarom gelden toch de reglementen van de RBvV en die 

wordt geacht te handhaven volgens de bovengenoemde bouwreglementen . . . .  Deze constructie 

werkt verwarrend en daarom zal worden gestreefd om in samenspraak met de dienst bouwen en 

wonen van de gemeente Rotterdam te komen tot een betere procedure en vereenvoudigde 

regelgeving voor bouwvergunningen op volkstuinen.” 

 

Zodra er bij ons meer bekend is zullen wij dit uiteraard z.s.m. in het Doeblad publiceren. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de 

kinderen 

Om te kleuren 
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Opknappen van de kantine          Bijdrage: Bestuur 
 
Na een korte voorbereidingstijd is op 1 maart j.l. begonnen met het opfrissen van de 
kantinezaal door het schilderen van de wanden en het spuiten van de CV-radiatoren en –
leidingen. Ons tuinlid Rien Otte heeft werkelijk prachtig werk geleverd want de radiatoren 
lijken weer als nieuw en ook de deuren zijn weer prachtig gelakt. 
 

  
 
Inmiddels was ook Hans Oversluizen gestart met het ontmantelen van de oude keuken en 
werd stukje bij beetje eerst het wandtegelwerk vernieuwd, daarna het plafond vervangen en 
tussendoor de installaties omgelegd. Het was dus effe stofhappen en puinruimen ! 
 

  
 
Toen we eenmaal bezig waren bleek de CV-ketel (een oudje) het te hebben afgelegd en werd 
door het bestuur besloten om geen risico meer te lopen en een nieuwe – energiezuinige – 
Combiketel aan te schaffen. Tuinlid Bert Seip bood aan om alles uit te zoeken, te bestellen en 
ook nog te installeren. Dus toen we hem op dinsdag belden met de mededeling dat hij aan de 
slag kon, werden alle onderdelen al op vrijdag geleverd en hing de ketel op zondag al op zijn 
plek. Een week later was alles aangesloten en operationeel. Bert alsnog van harte bedankt ! 
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Tja en toen we eenmaal begonnen waren 
kwamen we ook tot de conclusie dat de 
oude groepenkasten met ouderwetse 
stoppen beter ook vervangen konden 
worden zodat er gelijk een betere 
verdeling van alle in de loop der tijd 
toegevoegde apparaten per groep kon 
worden gerealiseerd. Hierbij heeft ons 
tuinlid Dick de Visser ons weer geweldig 
geholpen ! 
 
Inmiddels zijn we zover dat de nieuwe keuken is afgeleverd en dat kan worden gestart met het 
opbouwen van het keukenblok. Medio eind april hopen we het grootste gedeelte van deze hele 
operatie achter de rug te hebben zodat iedereen bij bezoek aan de ALV op 3 mei het resultaat 
kunnen komen bekijken. 
 

  
 
Nogmaals een welgemeend bedankt ! aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen ! 
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Groene uitjes    

     

Mei – juni 2014 
Bijdrage van Wil   

 

4 mei 2014 

Eénjarigenverkoop / Trompenburg Tuinen & 

Arboretum 

Verkoop van bijzondere éénjarige planten, 

opgekweekt door vrijwilligers van 

Trompenburg. 

Tijd: 10.00- 17.00 uur. Entree € 1,-- 

 

4 mei, 18 mei, 1 juni en 29 juni 2014 

De Botanische Tuin Kralingen, Cederstraat 5 

Ook in 2014 worden er weer veel leuke 

interessante activiteiten in de tuin 

georganiseerd: 

Op onderstaande zondagen zal de tuin open 

zijn. Alle rondleidingen zijn van 14.00 -16.00 

uur, onkostenvergoeding 2 euro. 

Zondag 4 Mei 2014: eerste zondag open. 

Rondleiding Frans Advokaat 

“Kruidenpotpourri” 

Zondag 18 Mei 2014: Lentefeest (12.00-16.00 

uur) met voorstelling van het acrobatenduo  

Olamari, workshop voor de kinderen, 

hapje/drankje. 

Zondag 1 Juni 2014: rondleiding 

“Geneeskrachtige kruiden” 

Zondag 29 Juni 2014: rondleiding “Magie der 

kruiden” 

 

Zaterdag 10 en zondag 11 mei  2014 

Voorjaars-Plantendagen Trompenburg 

Tuinen & Arboretum 

Gezellige plantenmarkt met als sleutelwoord 

'KWALITEIT'. Verspreid tussen het groen en de 

overweldigend bloeiende rododendrons is dit 

weekend alles voor uw eigen tuin te koop. 

Bijzondere planten waar u misschien al heel 

lang naar op zoek bent, rozen, bijzondere 

éénjarigen, vaste planten, bomen en struiken. 

Naast het levende tuinmateriaal vindt u 

tuingereedschap van hoogwaardige kwaliteit, 

tuinkunst en andere tuinbenodigdheden zoals 

tuintafelkleden en tuinservies. Entree € 6,25 

 

Vanaf zaterdag 24 mei  2014 wekelijks  

Uit je eigen stad & Boeren in zicht nodigen je 

uit voor “De Rotterdamse stadmarkt” op 

zaterdag en zondag tussen 10.00 uur en 16.30 

uur.  

Beleef mee op het erf: zondag 25 mei 

Demonstratie en proeverij wild vleesch, 

zondag 1 juli Maak je eigen ketchup en 

mosterd met chef Tim, zondag 8 juni Foto 

expo “markten in India” en rondleiding in door 

de viskwekerij, zondag 15 juni Ontmoet de 

Kaape brouwers op vaderdag. Plaats: 

Marconistraat 39 www.uitjeeigenstad.nl 

 

Zaterdag 31 mei 2014 

Tuinfair Vlijpark, Open Dag, Nieuwe 

Noordpolderweg 1, 3312 AD DORDRECHT, Tel 

078 750 3938 

Jaarlijkse open dag van Volkstuinvereniging 

Vlijpark. Tijdens deze Tuinfair worden zelf 

gekweekte tuinplanten, groenteplanten en  
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kruiden verkocht en kan men op het terras 

genieten van allerlei door leden zelfgebakken 

lekkernijen. Volkstuinvereniging Vlijpark telt 

98 tuinen met huisjes op een locatie naast de 

wijk Plan Tij. Het is een actieve vereniging die 

liefde voor natuurlijk tuinieren hoog in het 

vaandel heeft staan. De werkzaamheden 

gebeuren bovendien vanuit een ecologisch 

besef voor de groene waarden van de 

stedelijke omgeving van Dordrecht.  Tijd: 

10:00 - 16:00 uur 

 

Zaterdag 31 mei 2014 10:00 tot 17:00 

(gepland) 

Bos en Burchtfair Oostvoorne 

De Bos en Burchtfair in Oostvoorne is een zeer 

gevarieerde tuinfair. Een echte tuinfair met de 

nadruk op tuin- planten en ‘Groen Leven’, een 

gezellig tuinevenement dat inmiddels 

bekendheid geniet in binnen en buitenland. 

 

Zondag 22 juni 2014  

Feestelijke heropening "De Perenhof" in 

Trompenburg Tuinen & Arboretum 

Herinnert u zich nog het openluchttheater De 

Perenhof in Rotterdam/Kralingen? Een aantal 

van u heeft hier misschien nog wel op het 

podium gestaan! In 1980 is de tribune 

afgebroken en werd de tuin onderdeel van 

Trompenburg. Vorig jaar, in 2013 is tuin De 

Perenhof heringericht en is het podium weer 

geschikt gemaakt voor podiumkunsten. Graag 

verwelkomen wij u op zondag 22 juni met een 

feestelijk programma! PROGRAMMA: 11.30 

uur: Voorstelling "De Perenhof" door 

wijkbewoners i.s.m. de Theaterwerkplaats 

voor Oudere Rotterdammers. 

Vanaf 14.00 uur: Muziek en theater door: 

Klassiek op Zuid, het Hobokenkoor en 

nogmaals de voorstelling "De Perenhof" door 

wijkbewoners i.s.m. de Theaterwerkplaats 

voor Oudere Rotterdammers. Picknickmanden 

op bestelling leverbaar via info@klip-koo.nl   

N.B. Bij slecht weer wordt het programma 

verplaatst naar 29 juni. 

 

 

 

Avondopening Trompenburg Tuinen 

& Arboretum in 2014 uitgebreid: 

In Juni, juli en augustus: op dinsdag,woensdag 

en donderdag  9.00 - 21.00 uur 

 

 

 

De redactie is NIET aansprakelijk voor artikelen die door 

andere personen zijn ingezonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiterlijke inleverdatum 

kopij 20 juni 2014 
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Boekenworm  een rubriek over tuinboeken  
 
            

           Bijdrage: Kitty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TUINIEREN 
MET DE VIERKANTE- 
METERBAK 
 
Auteur:      Mel Bartholomew 
Uitgeverij: Veltman Uitgers bv. 
ISBN:         9789048309412 
Prijs:           €17,99 
 
Meer telen op minder ruimte - de oogst 
spreiden naar behoefte - effectieve 
methode - slechts 10 minuten per dag. 
De vierkante metertuin is precies dat wat 
het begrip zegt: tuinieren op de vierkante  
meter. Het is de eenvoudigste en meest 
efficiënte manier van tuinieren, met een 
prachtige opbrengst! Bartholomew leidt u 
stap voor stap, in woord en beeld, door het 
bouwen van de basis van de tuin en het 
opzetten van uw eerste oogst. 
 
  
 

 
 
 
Mijn 
Tuindagboek 
 
Auteur:       Florentine van Eeghen 
Uitgeverij:  Fontaine & Noe 
ISBN 10:    9460540791 
Prijs:           €10,80 
 
Vertelt de lezer maand voor maand welke 
klussen er in de tuin gedaan moeten 
worden. Ideeën voor mooie en makkelijke 
planten. Schijfruimte om eigen ideeën en 
ervaringen in de tuin te noteren. 
 
 
 
Januari 

Februari 

Maart 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Augustus 

September 

Oktober 

November 

December 
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PRIJSLIJST PER MAART - 2014 
 

Gasfles per fles voor leden €   24,05 

Gasfles per fles voor derden € 27,00 

Zand platte wagen €   13,00 

Zand kruiwagen € 2,40 

Tuinaarde (vulgrond) platte wagen € 14,00 

Tuinaarde (vulgrond) kruiwagen € 2,60 

Potgrond 40 ltr per zak € 2,80 

Tuinaarde 40 ltr per zak € 1,80 

Tuinaarde 40 ltr per 4 zakken € 6,50 

Turfmolm 150 ltr geperst per zak € 9,00 

Turfstrooisel 40 ltr per zak € 3,50 

Koemest korrels   5 kg per zak € 4,50 

Kalkkorrels 5 kg per zak € 3,20 

Organische mestkorrels 5 kg per zak € 7,00 

 

Gebruik tractor 

De tractor is momenteel niet beschikbaar ! Zodra meer bekend is zal dit 
aan de leden bekend worden gemaakt. 
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Aardbeien toren 

Bijdrage: Hans 

 
Het bouwen van een aardbeien toren is 
niet simpel., maar het eindresultaat mag 
er zijn.  
Voordat u aan de bouw begint, raden wij 
aan om de grootte en het ontwerp naar 
uw behoeften aan te passen. Duurzame 
materialen verlengt de levensduur.  
 

  

 

Tip: Als u van aardbeien houdt, maar ook het uiterlijk van uw tuin wilt veranderen, dan moet u deze 

plantentoren maken. Zoals u kunt zien in deze instructie, heeft u iets unieks in uw tuin en het is 

slechts in een weekend te doen. 

Toren plan 

De basis 

De eerste stap is het bouwen van de voet van de toren. 

Zoals op het plaatje te zien zijn de 10 x 10 balken op 45° 

afgezaagd, maar deze kunnen ook recht gekoppeld worden. 

 
 

Maten van het hout; 

 
BASIS 

 A - 4 stuks 10 x 10 – 75 cm lang 
 

STEUNEN  
B - 4 stuks 2,5 x 15 – 120 cm lang 

    
TREDEN  

C - 4 stuks 2,5 x 15 – 10 cm lang en 4 stuks 35 cm lang 

 
TREDEN   

C - 4 stuks 2,5 x 15 – 4 stuks 45cm lang   
4 stuks 55 cm lang en 4 stuks 65cm lang  

 
CENTRAALNOK  

D - 1 stuks 10 x 10 – 35 cm lang   
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De steunen 

Van de 2,5 bij 15 planken worden vier gelijkwaardige verticale steunen gemaakt en volgens 

onderstaand schema afgezaagd.  

Plaatsen van de centraalnok  

In de 10 x 10 x 35 cm balk voor de centraalnok, 

punt u aan de boven kant af en maakt  u sleuven 
van ca 1 cm, om de vertikaal steunen in te 

bevestigen.  
Het bevestigen aan de bovenzijde van de nok en 

aan de onderzijde van de basis, doet u met 
waterbestendige lijm en gegalvaniseerde 

schroeven.  

    

             

                   Bevestiging centraalnok 

 Hoeken treden in verstek 

De plantenbak treden maken zijn het lasgist. De 2,5 x 15 

cm planken, moeten onder een hoek van 116,5° in 

verstek van 49° worden afgezaagd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevestig de treden, 

 waterpas en  in juiste verhouding aan de verticaal steunen, 

weer met watervaste lijm en galvanische schroeven.  

 

De afstand tussen de bovenkant van de treden is ca. 18cm 
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Last but not least, vul gaten en kieren met houtvuller en behandel het 

hout  bijv.  met teer. 

Ook kun je nog bouwplasic of worteldoek aan de binnenkant aanbrengen, 

voor een betere bescherming. 

 

  

Alles goed laten drogen, aarde erin en planten maar. 

 
 

Tip: Het hoeft natuurlijk niet persé met aardbeien.  Kruiden zijn bijv. ook 

leuk. Of wat dacht u van Oost-Indische kers? 

 

 

 

 

Voor de kinderen 

om te tekenen en kleuren! 
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De Teek…  
 
Bijdrage: Kitty 
 
 
 
Met de lente begint ook het tekenseizoen. In de 
natuur en met mooi weer is de kans groter om 
door een teek te worden gebeten. Het is 
daarom belangrijk om uzelf en anderen op 
tekenbeten te controleren.  
Dit jaar is er van 7-13 april een ‘Week van de 
Teek’ georganiseerd. Teken zijn heel kleine 
spinachtige beestjes die leven van bloed. 

Teken komen in het 
hele land voor, in 
bos, park, hei, duinen 
of in de tuin. Ze 
zitten in de buurt van 
bomen, stuiken, in 
hoog gras of tussen 

dode bladeren. Teken kunnen zich vastbijten in 
de huid van mensen. Van een tekenbeet kunt u 
de ziekte van Lyme krijgen. Om te voorkomen 
dat u ziek wordt na een tekenbeet, is het 
belangrijk om uzelf en anderen op tekenbeten 
te controleren nadat u in het groen bent 
geweest. Haal de teken vervolgens snel weg en 
houd uw gezondheid in de gaten. 
  
Nieuw dit jaar is de app “Tekenbeet”. De app 
bevat informatie over hoe je op teken moet 
controleren en hoe je een teek kunt 
verwijderen. Gebruikers kunnen een 
tekendagboek aanleggen en hierin een 
tekenbeet registreren. Zij kunnen een 
herinnering ontvangen aan het controleren van 
de plek waar ze gebeten zijn.  
 

Ook kunnen mensen op 
hun mobiele telefoon, 
via tekenradar.nl zien 
hoe actief teken zijn. 
Dit is vooral handig 
voor wandelaars en 
bezoekers van bos, 
heide, duinen, park of 
tuin. Daarnaast is een 
alarm in te stellen zodat 
je altijd op de hoogte 
bent van de actuele 
tekenactiviteit. 

 
 
Deze app is sinds 7 april 2014 beschikbaar in 
Google Play en is geschikt voor Android 
tablets en smartphones. 
 
Controleren is belangrijk.Teken kunnen zich 
overal vastbijten, maar vooral in liezen, 
knieholtes, oksels, bilspleet, achter de oren en 
rond de haargrens in de nek. Controleer 
daarom ook of er teken op je kleding of op je 
picknickkleed zitten. Kijk goed, gebruik 
eventueel een vergrootglas. Laat iemand 
anders controleren op de plekken die u zelf niet 
goed kunt zien of gebruik een spiegel. Krijgt u 
de teken niet uit uw kleding, was ze dan op 
60°C of doe ze in de wasdroger. Bekijk de 
korte instructiefilm over het controleren op 
teken via www.rivm.nl/tekenbeet. 
 
Haal teken snel weg! Hoe langer de teek in uw 
huid zit, hoe groter de kans dat hij 
ziekteverwekkers overdraagt. Gebruik geen 
alcohol, jodium, olie, watje met zeep of 
andere middelen voordat je de teek 
verwijdert . Pak de teek met een puntig pincet 
zo dicht mogelijk op de huid bij de kop vast en 
trek hem er langzaam uit. Als een stukje van de 
kop achterblijft, is dat ongevaarlijk. Ontsmet 
vervolgens het beetwondje. 
 
Als de teek langer dan 24 uur in de huid 
gezeten heeft, overleg dan met de huisarts of 
behandeling gewenst is. Heeft u een teek 
binnen 24 uur weggehaald? Houd tot drie 
maanden na de tekenbeet de huid rond de beet 
in de gaten. Let op het ontstaan van een rode 
ring of andere klachten die kunnen duiden op 
de ziekte van Lyme.  

 
 
 
Bron: www.gezondheid.nl 
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In mei lengen de dagen 1 uur en 29 minuten  
 
  1 Mei zon op: 6.10 uur,   1 Mei zon onder: 21.04 uur.   
31 Mei zon op: 5.26 uur, 31 Mei zon onder: 21.49 uur. 
 
  1 Mei maan op: 7.39 uur,   1 Mei maan onder: 23.31 uur. 
31 Mei maan op: 7.58 uur, 31 Mei maan onder: 23.44 uur.      
 
 
14 Mei:   Volle maan 
28 Mei:    Nieuwe maan 
 
 
Van 1 juni tot 21 juni lengen de dagen 20 minuten, 
van 22 juni tot 30 juni korten de dagen 5 minuten  
 
  1 Juni zon op:   5.25 uur,   1 Juni zon onder: 21.50 uur. 
30 Juni zon op: 5.23 uur, 30 Juni zon onder: 22.03 uur. 
 
 1 Juni maan op: 2.04 uur,   1 Juni maan onder: 14.15 uur. 
30 Juni maan op: 0.55 uur, 30 Juni maan onder: 14.25 uur.      
 
13  Juni:   Volle maan  
21 Juni:     Begin van de Zomer 
 
Zaterdag 21 juni om 12.51 uur staat volgens de sterrenkundige 
indeling de zomer van 2014 op de kalender. De dag waarop de 
zomer begint is de langste dag van het jaar; 16 uur en 45 minuten, 
van 5:19 uur tot 22:04 uur.      
  
27 Juni:    Nieuwe maan    
         
 
 
 
De volksmond over het weer in Mei 
 
Het kan vriezen in de maand mei, 
totdat de IJsheiligen (11 t/m 14 mei) 
zijn voorbij. 
 
Het is een wenk, reeds lang  
verjaard; het vriest even vaak 
in mei als in maart. 
 
Vanaf de eerste mei, 
koe en kalf in de wei.    
 
 

 
De volksmond over het weer in Juni 
 
In juni dondergevaar,  
betekent een vruchtbaar jaar. 
 
Als in juni vocht en koude kwelt, 
dat wis voor 't hele jaar niets goeds 
voorspelt. 
 
Zo heet het is in juni, 
zo koud het is in december. 
 
 
Bron: Gerardus(dag)kalender 
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Gedicht 

 

 

BOERE-

CHARLESTO

N 

  

Tulpebollen bolle tulpen tulpetuilen 

rozetuilen 

 

boererozen boerewangen boerelongen 

wangen ballen bekkens 

ballen bolle bekkens 

bugel en basson  -o  hop! 

 

wie heeft er de kleine bugel gezien 

wie heeft er de grote bugel gezien 

en wie      Gaston met zijnen basson 

                     

Marie-Katelijne   Marie-Katerien 

want dit is geen pavane of geen sarabande 

meer dit is geen gigue of geen allemande 

meer en geen wals 

                             

dat is ‘nen charleston 

‘nen boerecharleston 

van..   

Gaston 

op zijn basson 

  

 

Paul van 

Ostaijen 

 

Wij bewoners van tuin 49 bezochten het 
arboretum jl. april. Wij vonden het de 
moeite waard. Het is nog geen uur rijden 
vanaf R’dam! 

 

DE GROENE 
SCHATKAMER VAN 
NEDERLAND  

In Doorn op de grens van de Utrechtse 
Heuvelrug met het Kromme Rijngebied.  
Ligt het Von Gimborn Arboretum. Het 
‘park’ bezit een wereldberoemde collectie 
bomen en struiken uit alle delen van de 
wereld. Het arboretum  dateert uit 1925 en 
is aangelegd in landschapsstijl met 
kronkelende paden, slingerende 
waterpartijen en doorkijkjes. De vele 
duizenden boom- en struiksoorten zijn in 
de loop van vele jaren verzameld voor 
wetenschappelijk onderzoek tijdens 
expedities of als zaad geruild met andere 
arboreta of botanische tuinen. Sommige 
planten zijn erg zeldzaam. Het arboretum 
probeert deze planten voor de toekomst te 
bewaren voor publiek en wetenschap 

Het Von Gimborn Arboretum is het 
levenswerk van Max Th.Von Gimborn 
(1872-1964), die uit liefhebberij bomen 
verzamelde. Die liefhebberij is wellicht 
ontstaan omdat zijn vader apotheker was 
en hem de kennis van de botanie heeft 
bijgebracht. Na het overlijden van Max 
von Gimborn kwam het arboretum in 1966 
in handen van de Universiteit Utrecht, 
waarmee een lange periode begon van 
opknappen, verjonging en uitbreiding. De 
oppervlakte bedraagt nu 27 hectaren. In het 
Von Gimborn Arboretum is in de loop der 
jaren een befaamde verzameling 
rododendrons en een prachtige heidetuin 
aangelegd. 
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    Zennnn… 

 

Mijn ouders hebben sinds kort een stacaravan op een recreatieterrein met een aardig stukje tuin 

erbij.  Mijn pa gaat bijna met pensioen en wil wel graag bij maar niet achter de geraniums zitten. 

Wij hebben hem nog aangeboden om bij ons op onze tuin te komen “oefenen” en wennen om te 

kijken wat hem te wachten zou staan maar nee hoor hij durfde die sprong in ’t diepe wel aan! 

Tot voor kort hebben mijn ouders nooit een tuin gehad dus “verstand” van bomen, struiken, 

eenjarigen enz… hebben ze ( nog) niet. 

Maar met de afgelopen verjaardagen, kerst en vader en Moederdag cadeaus alles tuingericht 

gekocht dus boekjes ed.  dus de theorie zit wel goed zeg maar. 

En fanatiek dat hij is, de gehele winter ging hij er minstens 1 dag in het weekend even heen, hij 

genoot dan ook heel erg toen in maart al zijn eigen geplante bollen boven de grond kwamen. 

Alleen de narcissen wilden niet… Terwijl overal om ons heen de narcissen in volle bloei stonden 

waren die van m’n pa alleen nog met hun knopje van 3 cm boven de grond, natuurlijk ging de grap al 

snel dat hij ze wel op zijn kop zal hebben gepoot hihi… 

Wel schattige mininarcisjes waren helemaal uit, toen ik zei dat ie ze af moest knippen om ze thuis in 

een vaasje te zetten zodat hij er veel langer van kon genieten keek hij me aan alsof ie water zag 

branden… Da’s toch geen gezicht zo’n kale groen plek zonder bloemen… Maar na een paar keer 

zeuren had ik toch mooi de primeur, ik had zijn eerste bosje eigen bloemen! Wie had dat ooit 

gedacht! 

Gelukkig zit er een groot stuk gras in hun tuin maar ook bij hun natuurlijk mos….. arghhhhh, maar 

mijn pa ziet het probleem niet, het is toch groen??? zegt ie dan… 

Ik lijk best veel op mijn pa maar op dit gebied kan ik nog heeeel veel van hem leren! Heerlijk hoe hij 

kan genieten van een wilde aardbei en haal ’t niet in je hoofd het eruit te halen…”is toch een mooi  

plantje”  zegt ie dan en als jet het eruit haalt heb je een hele kale plek, niks ervan….. Geweldig! 

Nu ik dit stukje schrijf is het half april en zijn wij zelf vorige week op ons eigen stekkie op Toepad 

weer begonnen, allereerst alweer 3 dagen fulltime de coniferen van een nieuw kapsel voorzien, we 

waren gesloopt wat een karwei! 

Ja ik ga het proberen!!! 

Het tuinieren iets meer op de manier van mijn pa te bekijken en onze tuin door zijn ogen te zien… 

Proberen…. 

     Zennn… 
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