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Stukje van uw voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

20 juni 2014 

Het is zomer! Mooie zonnige dagen, 

vooralsnog afgewisseld met wind en regen. 

Maar de zomer laat zich niet verjagen. De 

eerste Bingo is alweer achter de rug. Heel 

goed bezocht, mooie prijzen, goede sfeer en 

vooral heel gezellig. Op 19 juli is de volgende 

Bingo gepland, dus dat is weer binnenkort. Ik 

raad iedereen aan om een kansje te wagen!!  

Dat zijn de leuke dingen van de tuin. 

Daarnaast spelen er voor het bestuur (en dus 

voor de voorzitter) de perikelen van de 

Rotterdamse Bond voor Volkstuinen (RBvV). 

Het is en blijft een roerig geheel. Na overleg 

met de Tuinkring Kralingen-Crooswijk (10 

juni), waarin we gezamenlijke standpunten ten 

aanzien over het te voeren beleid van de RBvV 

hebben bepaald, hebben we de Algemene 

Leden Vergadering (ALV) van de RBvV op 14 

juni bezocht. We waren benieuwd wat we 

tijdens deze ALV te horen zouden krijgen. 

Allereerst was er een minuut stilte in verband 

met het overlijden van Sjoerd Brunia. Hij was 

lid van de Commissie van Onderzoek. Hij stond 

bekend als een bevlogen voorstander en 

voorvechter van onze rechten als 

volkstuinders. Niet iedereen was altijd 

gecharmeerd van zijn optreden, maar ik vond 

hem eerlijk en vaak recht voor zijn raap, 

waarbij hij met zijn grote kennis van zaken, 

juist de duidelijkheid verschafte waar iedereen 

op zat te wachten. Het is een groot verlies 

voor zijn echtgenote, maar zeker ook voor VT 

Lusthof, waar hij in het bestuur zat en voor de 

RBvV. Na vele mutaties is het bestuur van de 

RBvV weer compleet met 6 leden. Ook de 

Raad van Commissarissen is redelijk op sterkte 

door toetreding van de heer van Kesteren. 

Diverse commissies zoeken nog leden, o.a. de 

bouwcommissie, commissie van advies, 

kas(controle) commissie. Er wordt wederom 

een dringend verzoek gedaan eventuele 

kandidaten aan te melden aan het bestuur. 

Dus als er onder onze tuinleden gegadigden 

zijn voor een commissieplaats in de RBvV hoor 

ik het graag. Uiteraard komt een dergelijke 

taak in plaats van de tuinbeurten op ons 

complex. 

De ALV werd vervolgens bijgepraat over de 

stand van zaken omtrent de relatie met 

stadsontwikkeling (SO). Tot genoegen is SO 

akkoord gegaan met de splitsing van de RBvV 

in een sectie Belangen en een aparte sectie 

Beheer, waarbij de sectie Belangen het 

benoemings-en ontslagrecht van het bestuur 

van het Beheersectie krijgt. Hiermee krijgt de 

sectie Belangen een cruciale rol in het Beheer, 

en dat was de bedoeling. Ook heeft SO 

afgezien van haar eis tenminste 2 leden voor 

het bestuur van de sectie Beheer te leveren, 

zolang er voldaan wordt aan het feit dat er 

tuinleden in het bestuur van de sectie Beheer 

plaatsnemen. Dit is kort samengevat waar  de 

ALV van 14 juni 2014 over ging.  

 

 

 

 

 

Uiteraard werden de andere onderwerpen niet 

vergeten. Het financiële jaarverslag, met 

daarin alle lijken uit de kast van het vorige 

bestuur, de plannen voor de toekomst en de 

nieuwe weg die bewandeld gaat worden. In 

verband met het uitblijven van de accountants- 

verklaring is een aantal onderwerpen 

verschoven naar een volgende, tussentijds te 

plannen ALV. Het is erg ingewikkeld en 

gecompliceerd, maar er lijkt, ondanks de 

tegenslagen wel vooruitgang in te zitten. Hoe 

onze verhoudingen gaan worden met SO en de 
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RBvV zal de toekomst uitwijzen. Er blijven 

onzekerheden wat betreft financiering, 

subsidies, prijs van de grondhuur, contributie 

et cetera. Het blijft, hoe dan ook, vinger aan 

de pols. En, als voorzitter, zal ik, samen met 

het bestuur , onze en uw belangen hierin 

behartigen en verdedigen. Het lijkt erop dat de 

vergaderingen van de RBvV in tijd en 

frequentie de vergaderingen van ons eigen 

bestuur overtreffen. Het zij zo. De zomer is 

lang en het papier geduldig.  

Gelukkig zijn er ook andere, veel leukere 

dingen waarmee we, als bestuur, ons bezig 

houden. 

De voorbereidingen voor de viering van het 

45-jarig jubileum zijn volop aan de gang en 

dat geeft een goed gevoel. Het is nog steeds 

de bedoeling om dit jubileum wat beperkt te 

vieren, zodat we over 5 jaar ons 50-jarig 

bestaan in vol ornaat kunnen vieren. Alles 

heeft te maken met het financiële plaatje. 

Maar de lol is er zeker niet minder om! Van de 

feestcommissie krijgt u de bijzonderheden, dus 

let op uw mail en/of post.  

Voorlopig ga ik vooral genieten van de zon, de 

zomer, het voetballen (te zien en mee te 

beleven in onze kantine) en de goede dingen 

van het leven! Geniet van de komende weken 

en we houden u op de hoogte. 

 

 

 

 

 

 

Veel plezier en tot de volgende keer 

Hartelijke groeten van uw voorzitter 

Iza van Riemsdijk 

 

 

     Kom je op mijn feestje?!  

 

ATV Toepad 

bestaat op maandag 

1 september 2014 maar liefst 

45 jaar! 

Dat vieren we op 

zaterdag 6 september 

2014  

van 15.00-18.00 uur 

in de kantine met koffie en taart en een 

aangeklede borrel (met voor elke bezoeker 

twee gratis consumpties). Het programma is 

nog een verrassing en belooft aantrekkelijk te 

worden. Dus noteer in je agenda: 

zaterdag 6 september Borrel ATV Toepad   

Tot dan! 

Het bestuur 
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Groene uitjes    

     

Juli - Augustus 2014 
Bijdrage van Wil   
 

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. Plaats: Marconistraat 39 

www.uitjeeigenstad.nl 

 

Elke woensdag Lunchen in het dakcafé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke woensdag kun je lunchen in het dakcafé 

op het grote groene dak van het Schieblock! 

Voor een home made lunch in te gekke setting 

kun je terecht in het Schieblock café op de 

Dakakker. Elke woensdag van 12 to 15 uur, 

(h)eerlijke gerechten, klaar gemaakt door 

Valerie van Food Rhapsody en Lokaal 1ste klas 

koffie.  7e, trap via 6e etage, Schiekade 189. 

Je kunt gewoon binnenwandelen, maar 

reserveren mag ook via 

info@valeriekuster.com 

 

Zaterdag 5 juli, 2 augustus en 6 

september 2014 De Rotterdamse Oogst 

Markt op het Noordplein  

 

De 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.   

Op 5 juli na de markt, is er vanaf 18.00 uur, 

het leukste openlucht pop-up restaurant van 

Rotterdam. Voor deze derde editie van  

Hoe maakt u het? nodigen we jou - 

thuiskok, keukenprinses, stadslandbouwer, 

lekkerbek - uit om voor één avond je eigen 

pop-up restaurant te runnen op het 

Noordplein. Maak het mee! 

 

8 juli 2014 Open dag Engelse 

landschapstuin “Blankenburg”  

Romantische Engelse landschapstuin, gelegen 

op een perceel van 15.000m2 omzoomd door 

meer dan 100 jaar oude bomen. Vanuit het 

lieflijke vakwerk tuinhuisje, gelegen tussen de 

gemengde borders heeft u uitzicht over de 

natuur, een ven vol kikkers, libellen en 

salamanders.  

 

Van de kleurenpracht van de wilde 

bloemen/papaverweide is het moeilijk afscheid 

nemen. Via twee houten bruggetjes komt u in 

het bosgedeelte, waar u een wandeling kunt 

maken. Na het tuinbezoek kunt u in de 

voormalige stal, nu gezellige tuinkamer, 

genieten van een kopje koffie thee of een 

sapje. Kosten open dag 8 juli (10 tot 17 uur) 

prijs p.p. inclusief koffie/thee € 3.00   

Adres: J. Moerman,  Achterstrypseweg 6, 3235 

NB Rockanje, tel. 0181 - 403456 

moermanoostvoorne@planet.nl  
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11 juli 2014 Open dag “De Blommenhof” 

Deze tuin van 4000m2 is in 7 verschillende 

tuinen onderverdeeld. Ontwerp en aanleg is 

door de eigenaren zelf uitgevoerd. Er is een 

aparte rozentuin, met doorbloeide moderne en 

oude rozen. Groene hagen omsluiten de 

afzonderlijke tuinen, die geheel verschillend 

van elkaar zijn, zowel qua sfeer als kleur. 

Iedere tuin heeft namenlijk zijn eigen 

kleurenschema, waaronder b.v. een tuin in 

bijzondere rode tinten. In 2003 is de 

"Blommenhof" tot een van de 25 mooiste 

tuinen van Nederland en België verkozen. 

Open dag:  11 juli van 10- 17 uur. Toegang 3 

euro p.p. inclusief koffie of thee. Adres:  C. P. 

Blommers, Zwartedijk 10, 3235 LR Rockanje. 

Tel. 0181 - 317792 

13 juli en 10 augustus 2014 Wandelen 

met specialisten / Trompenburg Tuinen 

& Arboretum          

13 juli: Ronald Houtman, "Alles over Berken" 

10 augustus: Gert Fortgens, "De Historie van 

een Buitenplaats" 

Aanmelden voor de specialistenwandelingen is 

noodzakelijk, er kunnen maximaal 20 personen 

mee per groep. Aanmelden kan via:  

reserveren@trompenburg.nl  

Kosten voor deelname: € 2,50 + entree 

(wandelkaarthouders gratis entree en 

rondleiding) 

 

Alle dagen de week, behalve zondag   

A.Vogel tuinen – “De Gezondste Plek van 

Nederland” 

 

Een bezoek 

brengen aan 

de 

A.Vogeltuinen 

is altijd leuk.  

Gratis 

toegang, 

dagelijks 

geopend 

tussen 

zonsopgang en zonsondergang.  

De tuinen zijn op zijn mooist tussen mei en 

oktober! De Landgoedwinkel is geopend van 

28 april t/m 25 oktober van 10.00 uur tot 

17.00 uur. Op zon- en feestdagen gesloten.  

Eperweg 3-5, ’t Harde 

 

De Botanische Tuin Kralingen 

 

Ook in 2014 worden er weer leuke en 

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. 

Adres: Cederstraat 5. Hoofdingang:  

Kralingse Plaslaan 110b. 

Zondag 13 Juli 2014: rondleiding “Giftige 

kruiden” 

Zondag 27 Juli 2014: rondleiding “Bomen” 

Zondag 10 augustus 2014: Zondag open 

Zondag 24 augustus 2014: “Eetbare 

gewassen” 

 

31 juli en 28 augustus 2014  

Kruidenworkshops Rotterdamse Munt 

Elke workshop bestaat uit leren, zelf doen en 

ervaren. Je krijgt de informatie en het product 

mee naar huis. Kosten 10,00 euro Tijd van 

9.00 tot 12.00 uur.  Aanmelden noodzakelijk:  

telefonisch bij 

Jacqueline 06 499 28 90 Er is ruimte voor 

maximaal 20 deelnemers. 

31 juli Kruidenoliën; Welke olie en welke 

kruiden kun je gebruiken om een lekkere 

kruidenolie te maken? 28 augustus Pesto en 

salade; Culinaire hoogstandjes in de zomerse 

keuken met de smaken van eigen bodem en 

mediterrane smaken in bijzondere gerechten. 

Adres: Brede Hilledijk 2 

 

Alle dagen: Vlakbij ATV Toepad,  Polder 

De Esch 

Polder De Esch maakt deel uit van de groene 

corridor die door Rotterdam loopt.  
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Van de Rotte, via het Kralingse bos, 

Burgemeester Oudlaan, Honingerdijk, De Esch 

naar het eiland van Brienenoord. De Esch is 

een meander gelegen aan de Maas en is 

onderdeel van het rivierenlandschap. Het 

bestaat uit weiden en natuurgebied. 

 

Rond het begin van de jaartelling was het een 

veengebied en stroomde er geen rivier van 

betekenis. Pas vanaf de twaalfde eeuw stroomt 

er een rivier met een zodanige omvang dat 

klei-afzetting op het veen kon plaatsvinden. Na 

aanleg van de Schielandse Hoge Zeedijk in 

1270 werd het gebied binnendijks en dus een 

polder met een weiland. De dijk moest eind 

jaren zestig verhoogd worden. Het 

Rotterdamse gemeentebestuur besloot om 

deze nieuwe dijk iets landinwaarts aan te 

leggen, zodat hier een bocht voor de rivier zou 

kunnen worden afgesneden. Het gebied 

binnen die nieuwe dijk werd vervolgens 

opgespoten, maar de oude dijk werd niet 

weggehaald en het plan om de rivier af te 

snijden is nooit uitgevoerd. Doordat er dus in 

dit gebied nog geen ophoging is geweest, is 

het nog echt een oud stukje Rotterdam.  

Er loopt een wandelroute door het gebied 

heen, maar dit zijn alleen zandpaden. Het 

gebied is zo ingericht dat het centrale deel 

gesloten is voor bezoekers. De ruige 

begroeiing biedt veel onderdak aan vogels 

zoals de nachtegaal en de koekoek. Er wordt 

wel eens een ijsvogel gesignaleerd, en de 

bijzondere vogel de Roerdomp komt hier ook 

voor. Er zijn ook veel trekvogels en 

overwinteraars.  

De Roerdomp 

Seizoenen muesli: Zomer 

Basisingrediënten 

80 gr havervlokken 

25 gr amandelschaafsel 

25 gr zonnebloempitten 

20 gr pompoenpitten 

10 gr lijnzaad 

10 gr sesamzaad 

15 gr zonnebloemolie 

snufje zout 

20 gr honing, 25 gr gedroogde kokosrasp, 1 

el limoenrasp en 40 gr in kleine stukjes 

geknipte gedroogde mango  

 

 

 

 

 

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. 

HAIKU  Japanse dichtkunst in drie regels 

Klimop op tafel 

een kever kruipt te voorschijn 

gevlucht uit mijn tas   

 

Jos Rosenboom, bron: Gerarduskalender 
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Geef de pen door…..  

 

De Pen is door Emmy Arendshorst van tuin 58 

doorgegeven aan mij… Margreet Mol-Koelink 

van tuin 59.  

Tuin 59 die door de één 

als een doorn in het oog 

werd ervaren en voor 

de ander als een 

prachtige groene 

wildernis. Zo zie je maar hoe verschillend wij 

allemaal zijn en een ieder zijn tuin beleeft 

zoals hij of zij het ervaart en zich er gelukkig 

bij voelt. En vooral dat laatste is het 

belangrijkste! 

Door ons te ‘nestelen’ in tuin 59 verwachten 

wij onze droom te verwezenlijken.  

Door de zachte winter, dat voor ons in ieder 

geval een uitkomst is geweest, hebben wij 

behoorlijk de ‘vaart’ er in gezet om de tuin in 

te gaan richten zoals wij het voor ogen 

hebben. 

Maar ja, waar begin je dan……. Zagen, hakken 

en opruimen is één maar inrichten en 

ontwerpen is twee. 

Er is veel rijke kennis op het complex van 

Toepad aanwezig. Iedereen heeft wel een idee 

wat je kan doen en hoe. Maar dat moet je nog 

wel even zelf ervaren.   

Het lezen van diverse boeken is voor ons een 

goede start. Welk soort grond is er in de tuin, 

waar moet je op letten bij planten enz. Zelf 

willen wij graag de tuin aantrekkelijk maken 

voor allerlei dieren. Uiteindelijk nemen wij de 

leefomgeving van hen over, maar hoe doe je 

dat dan. Nou, wij zijn er achter dat de konijnen 

het blauw gras en de lupine zich lekker laten 

smaken. Dat luizen er ook wat van kunnen en 

wij zeker de slakken niet moeten vergeten.  

Wij hebben in de korte tijd al tomaatjes 

kunnen plukken en paprika, niet zo moeilijk 

zou je zeggen, want de plant is met vruchten 

aangeleverd vanuit de winkel, maar toch zie je 

dat de plant zich goed nestelt en de vruchten 

groeien. Evenals de zwarte bes die boordevol 

vitamine C zit maar door ons als zuur wordt 

ervaren. Gelukkig vinden de vogels het ook 

lekker. En dat is nu precies wat wij willen. 

Vogels, vlinders, bijen en alle andere soorten 

dieren aantrekken die wij als beginnende 

tuinders zowel leuk als belangrijk vinden. 

Tijdens de zachte winter hebben wij al kennis 

kunnen maken met onze ‘gevleugelde 

vrienden’ roodborstjes, pimpelmeesjes, 

koolmeesjes, eksters, kraaien, zelfs een paar 

mussen. Groene dwergpapegaaien waren er 

trouwens ook.  

Om de diversiteit aan vogels te herkennen en 

onze tuin aantrekkelijk te maken voor vogels 

zijn wij lid geworden van de vogelbescherming 

zodat wij de tuin vogelvriendelijk kunnen 

inrichten.  Voordat het compleet 

vogelvriendelijk is moet er nog wel een en 

ander worden toegevoegd aan onze tuin, maar 

dat komt goed! 

Voorlopig zien wij op de tuin vogels die wij in 

onze wijk in Rotterdam niet meer waarnemen, 

daar zien wij kopmeeuwen die afkomen op de 

rotzooi die mensen laten slingeren en duiven 

die worden gevoerd vanuit een flatgebouw aan 

de overkant. 

Vlinders en alle andere gevleugelde dieren 

moeten nog komen in onze tuin en dus 

wachten wij rustig af. 

Intussen gaan wij door met de inrichting van 

de tuin en het lezen van boeken. In de boeken 

die ik lees over tuinieren staan vele 

wetenswaardigheden die zo simpel en 

makkelijk zijn maar waar ik als stadmens nooit 

op zou zijn gekomen. 

Ik weet niet hoe het u vergaat maar ik hou 

van opruimen zowel in huis als buitenshuis. 

Maar als ik vogels aan wil trekken moet ik mijn 

tuin zeker niet winterklaar maken. Door het 

‘leegtrekken’ (snoeien van bomen en struiken) 

van de tuin kunnen vogels in de winter niets te 

eten meer vinden.  

O, O, ik hoor het u bijna denken…… en wat 

heb je afgelopen winter dan gedaan? Klopt, 

maar wij willen graag een geordende tuin die 

in de toekomst zeker een lekkere tuin moet 

zijn voor vogels en waar wij ons gelukkig in 

voelen. Een tuin waarin afgevallen bladeren 

kunnen blijven liggen zodat de merels, 

mussen, roodborsten enz. hier het voedsel 

weg kunnen halen.  
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De inrichting van de tuin zal onder andere 

gaan bestaan uit verschillende soorten 

besdragende struiken als rode bes, zwarte bes, 

kruisbes zodat de vogels in het najaar er 

gebruik van kunnen maken. Tevens komen er 

bloemen en planten waar ook de vlinders en 

andere insecten op af kunnen komen 

Tijdens de onderzoek en ontdekkingsfase 

kwam ik er achter dat alleen een vogelhuisje 

ophangen niet voldoende is om vogels te laten 

nestelen. Als echt Rotterdams stadsmens 

kwam ik erachter dat vogels ook kieskeurig zijn 

in het uitzoeken van hun huis. De een wil een 

grote ingang en de ander een kleine, de een 

grote leefruimte of juist weer niet. 

Naast het aantrekken van vogels is het ook 

een uitdaging om op een natuurlijke manier de 

‘vraatzuchtige’ insecten van onze planten te 

weren. 

Wij zien ons zelf echt nog als leken als het 

gaat om tuinieren. Maar ondanks dat heb ik 

niet de illusie dat wij het niet kunnen maar 

gewoon nog een weg te gaan hebben. Iedere 

keer leren wij er steeds iets bij. Neem nou het 

feit hoe je op een simpele en goedkope manier 

luizen kan weren. Ik ben er zeker van dat een 

groot aantal tuinleden deze tips wel kennen 

maar wie weet help ik er toch nog iemand 

mee. 

* Luizen in fruitbomen?    

Oorwurmen eten met liefde de luizen op. Je 

kunt een donkere plastic zak met wat gaten in 

de boom hangen met wat stro en bladeren, 

daar gaan vanzelf oorwurmen in zitten, zodat 

ze in de buurt van de luizen zijn. (In 

perzikbomen werkt dit niet, want oorwurmen 

lusten graag perzik). 

 

* Groene of zwarte bladluis? 

Doe brandnetels in een emmer warm water en 

laat het 24 uur trekken. Het aftreksel 

regelmatig over de bladluis sproeien. Je kunt 

ook een aftreksel maken door een paar 

doorgesneden uien een dag in het water te 

leggen. Dit uienwater spuit je dan over de 

bladeren. 

 

* Lieveheersbeestjes zijn de natuurlijke                        

vijand van de bladluis.  

Je kunt bij de betere visvoerwinkels larven 

kopen van lieveheersbeestjes. Ook bestaan er 

kleine huisjes met gaten erin, waar 

lieveheersbeestjes op af komen. Je kunt ze ook 

aantrekken door in een hoekje wat brandnetels 

te laten staan. In de winter leg je wat strootjes 

en takjes op een hoop, daarin kunnen ze 

overwinteren. 

Het is een utopie om te denken dat wij het nu 

opeens allemaal wel weten, maar wij vinden 

het tuinieren een heerlijk proces waardoor wij 

kunnen ontspannen ondanks dat er nog zoveel 

moet gebeuren.  

Als wij op de tuin zijn maakt het ons los van de 

dagelijkse ‘beslommeringen’. Wij werken 

allebei in Rotterdam en het is 

heerlijk om vanuit je werk naar 

de tuin te gaan en nog even 

lekker te ‘onthaasten’.  

Wij vinden het fijn om mensen om ons heen te 

hebben maar kunnen ook genieten van de rust 

en de vrijheid die de tuin ons geeft.  

De schuur is geplaatst, het tuinhuis komt in 

2015. De inrichting van de tuin kan dan verder 

voltooid worden. Een lange weg, maar wat 

gaan wij ervan genieten! en ik wens dat u met 

ons mee geniet! 

Met vriendelijke groet, 

Margreet. 

 

 

Ik geef met veel 

plezier de pen door 

aan…   

Monique Mooij van 
tuin 25 
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Tuintips juli 
Bijdrage: Wil 

 

- In juli valt er nog van alles te zaaien, zoals 

venkel, pastinaak en rode bietjes. Voor 

slasoorten, postelein en spinazie kan dit al de 

tweede of derde zaaironde zijn. 

 

- Verder mogen nu plantjes van allerlei 

winterse kolen de grond in, evenals van prei, 

koolrabi, sla en winterandijvie. Zijn de vroege 

aardappelen al geoogst? Daar is dan plek voor 

pompoenen. 

 

- De meeste doorbloeiende rozen beginnen in 

juli te bloeien. In juli is het hoogtepunt van de 

eerste bloei voorbij. Om de rozen te stimuleren 

tot een rijke, tweede bloeiperiode is het aan te 

raden de struiken nu bij te mesten met 

speciale rozenmest. Dit is een snelwerkende 

mest waar rozen direct wat aan hebben. 

Dankzij de nieuwe voedselvoorraad kunnen er 

weer veel nieuwe bloemknoppen worden 

aangemaakt. 

 

- Als je lavendel wilt plukken, kun je dat het 

beste aan het begin of einde van een mooie 

dag doen. Bij oogst in de middag gaat een 

deel van de kostbare geur verloren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snijd voor een droogboeket de lavendel 

voordat de bloempjes open zijn. Maak tijdens 

het plukken kleine bosjes en bind ze met een 

elastiekje bij elkaar. Hang de bosjes op een 

droge plek met voldoende vochtcirculatie. 

  

- Radijsjes zijn heerlijk en heel makkelijk zelf 

te kweken. Ook in de zomer kun je ze nog 

zaaien. Kies dan wel een zomerras als 'Cherry 

Belle' of de rozerode 'Pink Beauty'. Radijsjes 

groeien goed in een losse, humusrijke grond 

die steeds voldoende vochtig is. Te veel mest 

zorgt voor veel blad en radijsjes zonder smaak. 

Tot half augustus kun je in de volle grond 

zaaien, liefst op een koele plek in lichte 

schaduw. 

- Meer over radijzen: Radijzen – hier en daar in 

Vlaanderen knollekes genoemd – zijn één van 

de oudste cultuurplanten. In Egypte werden ze 

al gegeten vóór de tijd van de pyramiden,  in 

China worden ze ook al vele duizenden jaren 

geteeld. Ook bij Grieken en Romeinen was de 

radijs een belangrijk voedingsgewas. In onze 

streken hebben de radijzen waarschijnlijk hun 

intrede gedaan in de 16e eeuw. Voor de 

tuinliefhebber is radijs altijd een prettige teelt 

die zelden de mist in gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bamboe neemt vaak veel ruimte in en 

belemmert soms de doorkijk, doordat hij van 

onder tot boven in het blad zit. Haal de 

bladeren aan de onderkant weg, zodat hij 

minder ruimte in neemt en de decoratieve 

stengels zichtbaar worden. Vooral bamboes 

met zwarte, gele of gestreepte bast zijn heel 

mooi. Snoei alle zijtakjes van de dikke 

bamboestengels af tot de gewenste hoogte. Je 

hoeft dit maar een keer te doen. Aan de plant 

zitten namelijk geen reserveknoppen waaruit 

de plant opnieuw kan uitlopen. 
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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. 
 

 
Oproep: 
 

Doe allemaal mee met het 

Smoelenboek van ATV Toepad! 

 

Als u ook mee doet wordt het pas 

echt leuk! 

 
Lees elders in dit blad de details! 
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Herrie bij de “buren”  . . . . 
Bijdrage: bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enige weken geleden was er bij 
sportvereniging Leonidas een feestje waarbij 
via de geluidinstallatie muziek en 
aankondigingen te horen waren. Ook op ons 
terrein . . .  
Omdat dit geluid best indringend kan zijn en 
(dit keer) tot 23.00 uur duurde werd aan ons 
door één van de tuinleden via een brief zijn 
ongenoegen hierover bekend gemaakt en 
gevraagd om als bestuur hier actie tegen te 
ondernemen. 
 
Wij hebben navraag gedaan en daarbij bleek 
dat de Hockeyclub een vergunning voor dit 
evenement (toernooi met aansluitend een 
feestje) had aangevraagd en ook had 
gekregen.  
Ons dringend advies aan alle tuinleden (die 
overlast ervaren) is om bij ernstige 
geluidoverlast te bellen met de meldkamer 
van DCMR (tel. 0888-333555). 
DCMR kan namelijk direct in hun systeem zien 
of er een vergunning is afgegeven en tot hoe 
laat geluidproductie mag duren. 
 
Wat doet de DCMR verder met uw  
melding ? 
 
De DCMR registreert uw melding en als u dat 
wilt, wordt u achteraf geïnformeerd over wat 
er met uw melding is gedaan. De 
“uitrukdienst” van de DCMR onderzoekt 
de melding (volgens een prioriteitenlijst) en 
gaat op zoek naar de veroorzaker om de 
overlast te laten stoppen. 
Zijn er bij stankoverlast 3 of meer meldingen 
dan gaat de DCMR op zoek naar de 
veroorzaker hiervan. Als blijkt dat niet volgens 
de voorschriften is gewerkt, handhaaft de 
DCMR, soms in samenwerking met de politie. 
Bij meer dan 15 klachten is de zogenaamde 
klachtengolfprocedure van kracht. Dat 

betekent dat alle betrokken instanties, zoals 
provincie en politie worden geïnformeerd. 
 
Het bestuur van ATV Toepad heeft de 
problematiek van (ervaren)geluidoverlast door 
evenementen besproken met de andere 
tuinverenigingen in het Tuinkring-overleg en 
heeft gezamenlijk afgesproken dat we in het 
vervolg door het ophangen van 
aankondigingen in de mededelingenkastjes u 
tijdig zo volledig mogelijk zullen informeren 
over op handen zijnde evenementen zodat u 
vooraf op de hoogte bent. 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Ingezonden stuk van mevrouw J.G. Bolland, 
een tuin vooraan op ons complex. 
 

Wie de schoen past, trekt hem aan ! 
 
Als ik op zondagmorgen de tuin op kom, zie ik 
op het pad en in de groenstrook hondenpoep. 
Zij die hun hond(je) uitlaten, die hebben het 
weekend op de tuin doorgebracht. 
Natuurlijk kan er eens een ongelukje 
gebeuren, maar ruim het dan ook zelf even op. 
Nu kan ik het doen. Nog viezer is het als ik de 
groenstrook aan het schoffelen ben en er in 
grijp. Lekker ! Ik ben er van overtuigd dat de 
meeste hondenbezitters het ook opruimen na 
het ongelukje. Jammer genoeg, degene die nu 
zijn schoen aan het passen is, niet. 
 
Noot van de redactie:  
Opruimzakjes zijn gratis verkrijgbaar in de 
tuinwinkel ! Elke zaterdag 10-11 uur open. 
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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 juli 

2 augustus 

30 augustus 

27 september 

12 juli 

9 augustus 

6 september 

4 oktober 

19 juli 

16 augustus 

13 september 

11 oktober 

 

 

 

 

 
 

Leuk om met de kids keitjes te verven en in de tuin te zetten 
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          Bijdrage: Hans 

 
 

Zie jij ook wel eens braakliggende 
terreintjes, of een oersaai 
plantsoen? Denk dan eens aan 
Guerilla Gardening! Maak een 
paar zaadbommen en fleur de 
buurt op! 
 
Veel heb je er niet voor nodig: 
� Een kleine zak potgrond of 
zaaigrond 
� Een halve kilo klei in 
poedervorm 
� Drie tot vijf pakjes zaad van 
inheemse bloemen als klaprozen, 
korenbloemen, goudsbloemen,        
margrieten, juffertjes-in-het-
groen… 

 
Je kan natuurlijk ook zaden van bloemen uit je eigen tuin gebruiken! 
 

Hoe werkt het? 
Meng vijf eenheden klei met één eenheid potgrond en de zaadjes. Giet er kleine beetjes water bij, tot 
je een kneedbare kleibol krijgt. Verdeel deze grote bol in kleinere balletjes van twee tot drie 
centimeter doorsnede. Laat ze een paar dagen drogen, maar niet in de zon. 

 

En dan? 
Let even op dat je de zaadbommen niet dropt op 
plekken waar het gras regelmatig gemaaid wordt – 
dan hebben de bloemen natuurlijk geen schijn van 
kans. Ga op zoek naar kale, onbenutte stukjes in 
de buurt: denk aan een leeg plekje aarde onder 
een boom, een braakliggend terrein tussen twee 
huizen of een kale spoorberm. Drop de 
zaadbommen. Misschien moet je ze wel over een 
schutting of hek gooien om de bommen te krijgen 
daar waar je ze hebben wilt. 
Onthoud waar je de bommen gegooid hebt, en ga 
over een paar maar maanden eens kijken wat het 
resultaat van jouw guerilla-actie is! 
Het maken van zaadbommen is natuurlijk ook 
ontzettend leuk om met kinderen te doen! Ze 
zullen het heerlijk vinden om de balletjes te kneden 
en ze helpen te droppen. Daarna is het natuurlijk 
superspannend om te zien wat het uiteindelijke 
resultaat zal zijn. 
Wil je zelf wel wat meer ‘wilde natuur’ in je tuin, 
gebruik dan deze handige Zaadmat Wildbloemen 
Mix. Meer informatie over het maken van 
zaadbommen vind je in het boekje ‘Zaadbommen’ 
van Josie Jeffery, te verkrijgen via onder andere 
Bol.com. 

..……Oplossing puzzel Doeblad 1-2014……. 
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Bestuurswisseling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bedankt Peter, voor je jarenlange inzet en 

energie voor onze vereninging! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          

 

Welkom Barbara, 

Veel succes! 
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Uittips Rotterdam 

 

Juli en augustus 2014       Bijdrage van Wil. 

tot 15 september 2014 Á La Plancha. 
Verse vis eten aan de Rotterdamse Maas 
Het pop-up visrestaurant in de openlucht, is 
alleen geopend in de zomer, bij mooi weer. 
Vanaf 17.00 uur. Het restaurant met openkeu-
ken wordt tijdelijk opgebouwd boven het water 
op het landhoofd van de oude Willemsbrug, op 
het Noordereiland in Rotterdam. Vanaf het 
terras heb je een geweldig uitzicht over het 
water en de skyline van de stad. Op het menu 
staan verse, duurzaam gevangen vissen. De 
verse vis wordt ter plaatse bereid op de plan-
cha (bakplaat) zolang de voorraad strekt. Kijk 
voor de zekerheid altijd even of ze open of 
dicht zijn. http://www.ala-
plancha.nl/opendicht/ 
 

10 juli 2014 North Sea DJazz  
 

 
 
Op donderdag 10 juli, aan de vooravond van 
het North Sea Jazz Festival, organiseert Spido 
in samenwerking met Event Creations een 
avond live jazz in de open lucht, direct aan de 
Maas. Willemsplein. Tijd: vanaf 17.00 uur. 
Gratis 
 
11 juli 2014 Wandelconcert 
Op vrijdag 11 juli vindt in de Sint Lambertus-
kerk en aansluitend in de Hoflaankerk te Rot-
terdam-Kralingen het Wandelconcert plaats. 
Dit is de gelegenheid om op één avond de 
orgels en de kerken in dit mooie deel van Kra-
lingen, dat grotendeels uit het begin van de 
vorige eeuw stamt, te komen beluisteren en 
bezichtigen.  Aanvang in de Sint Lambertus-
kerk met ERIC KOEVOETS, na de pauze Hof-
laankerk met WOUTER VAN DER WILT. Pro-
gramma: o.a. Franck, Wagner en Mozart. 

Tijd: 20.00 uur. Toegang vrij, collecte na af-
loop. 
 
12 juli 2014 Bazar Bizar, Rotterdams DIY 
kunst- en muziekfestival.  
De zevende editie van kunstfestival Bazar Bizar 
vindt plaats rondom de Oude Kerk Charlois in 
Rotterdam. Laat je verrassen door muziek, 
theater, lekker eten en de kunstmarkt. Dit is 
niet zomaar een markt, want hij wordt volledig 
zelf gebouwd met gerecycled materiaal.  Bazar 
Bizar heeft ook dit jaar een avontuurlijk en 
eigenzinnig muziek- en performance program-
ma; van swingende beats en vrolijk straatthea-
ter tot intieme luister- en kijkmomenten. Tijd: 
13.00 – 21.00 uur. Gratis. 
 
19 juli 2014 Zomercarnaval straatparade 
De grootste tropische parade met meer dan 20 
nationaliteiten is het kleurrijke hoogtepunt van 
Rotterdam en viert haar 30e verjaardag! Zoals 
elk jaar zal de parade door de binnenstad van 
de Rotterdam trekken.  Tijd 13.00 uur. Gratis. 
De vrijdagavond voorafgaand aan de Zomer-
carnaval Straatparade staat traditiegetrouw in 
het teken van de Battle of Drums in de straten 
van het centrum van Rotterdam, vanaf 19.00 
uur. 
 
27 juli en 24 augustus 2014 Swan Market 
Swan Market is een lifestyle markt, waar een 

erg divers creatief aanbod te vinden is. Mode, 

sieraden, vintage, accessoires, betaalbare 

kunst, etc. zijn ruim vertegenwoordigd tijdens 

Swan Market. Naast al het shop-plezier word je 

verwend met (h)eerlijke horeca en live 

muzikale optredens. Museumpark, 12.00 tot 

18.00 uur Kosten 1 euro 

 

30 juli, 6, 13, 20 en 27 augustus 2014 
Wednesday Night Skate 

De Wednesday Night Skate brengt duizenden 
skaters op de been voor een gezellige en spor-
tief avondje uit. Op vijf woensdagavonden 
veroveren de skaters bekende straten in Rot-
terdam, zoals de Coolsingel, Kralingse Bos en 
de Maasboulevard. Het 13 kilometer lange 
parcours (zonder pauze) is 
geschikt voor alle (ervaren) 
skaters, rollerskates en 
inliners. Start: Binnerotte, 
gratis. 
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3 augustus en 31 augustus 2014 Tango 
aan de Maas 
Argentijnse tango in de open lucht. Na het 
succes van afgelopen jaren ook deze zomer 
weer dansen met schitterend uitzicht op de 
skyline van de stad op een vlakke ruime dans-
vloer op het promenadeterras bij Gauchos a/d 
Maas en Hotel New York. Organisatie: tangos-
chool Cuartito Azul. Tijd: 15.00 tot 19.00uur, 
gratis 
 
8 – 10 augustus 2014 duizel in het Park 

Drie dagen lang kun je in het Rotterdamse 

Vroesenpark op ontdekkingstocht langs 

optredens, inspirerende verhalen en 

memorabele ontmoetingen. Schrijvers dragen 

voor vanaf de waterkant, op de heuvel klinkt 

muziek en tussen de bomen wordt gedanst. 

 
8 – 10 augustus 2014 Djemaa el Fna - 
Eetplein Rotterdam 
Proef de sfeer van Marrakech tijdens kleurrijk 

culinair evenement.  Het Marokkaanse eetplein 

Djemaa el Fna strijkt drie dagen neer in het 

Museumpark. Verschillende eetculturen 

smelten in dit openluchtrestaurant samen tot 

een kruidige wereldmelange.  Naast lekker 

eten uit allerlei windstreken zijn er in de 

marktkramen ook allerlei authentieke 

Marokkaanse producten te koop. Dit jaar wordt 

de programmering uitgebreid met meer 

muziek, voorstellingen, mode en 

kookworkshops.  Toegang is gratis. De 

gerechten zijn te koop voor een bedrag tussen 

5,00 en 7,50 euro. 

 

13 augustus 2014 Rondleiding op het 
Eiland van Brienenoord 
Onder de Brienenoordbrug, verscholen achter 

een industrieterrein ligt een uniek stukje 

natuur met bos, grasvlakten, open water, 

kleine poelen en een heuse getijdengeul: het 

Eiland Brienenoord.  Het dankt zijn naam aan 

baron Van Brienen van de Grote Lindt, die het 

eiland in 1847 kocht. Op het door het Zuid-

Hollands Landschap beheerde Eiland van 

Brienenoord (17 ha.) grazen ook enkele 

Schotse Hooglanders en door de 

landschappelijke variatie komen er allerlei 

soorten vogels, planten en vlinders voor. Tijd 

11.00 uur, kosten 4 euro 

 
13 augustus 2014 - 31 augustus 2014 
Pleinbioscoop 
Onder de sterrenhemel genieten elke zomer 
duizenden liefhebbers van de mooiste films: 
van klassiekers tot de laatste nieuwe, van kas-
krakers tot art house films. Om 19.00 uur gaat 
het terrein open en kunnen de bezoekers al 
genieten van het heerlijke eten en drinken en 
een mooi plekje op het terrein bemachtigen. 
Rond 20.00 uur is er live muziek en om 21.15 
start het filmprogramma.  Kosten 4 euro, huur 
stoel 1 euro. Locatie: Museumpark 
 

24 augustus 2014 Oude haven zomerfes-
tival 
Een heerlijk muzikaal en culinair nazomerfes-
tijn aan het water. Genieten van al het mooie 
dat de Oude Haven te bieden heeft, én van de 
fantastische bands en artiesten die tot 's 
avonds laat de boel in beweging houden. Gra-
tis. 
 
24 augustus 2014 Dag van de romanti-
sche muziek en Parkproeven 
 

 
Een zonnig park, romantische sfeer en rijk 
gevulde picknickmanden. Al nippend aan een 
glaasje wijn luisteren naar romantische mu-
ziek. Op verschillende podia worden concerten 
gegeven met sfeervolle klassieke en populaire 
romantische muziek, zigeunermuziek en aria’s.  
Het programma is uitgebreid met een extra 
component namelijk het culinaire ParkProeven.  
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Er kan de hele dag genoten worden van heer-
lijke gerechten van Rotterdamse traiteurs, 
restaurants en cateraars. Tijd; 13.00 – 22.00 
uur 
 

24 augustus 2014 Opening luchtsingel 
Op zondag 24 augustus zal de Luchtsingel 

officieel worden geopend. Het startschot van 

de bouw van de houten brug vond twee jaar 

eerder plaats tijdens de start van de 5e IABR; 

de realisatie zal in het slotweekend van de 6e 

IABR feestelijk met de hele stad worden 

gevierd. Met Urban Picknick in het gehele 

gebied rond de Luchtsingel.  Locatie: 

Luchtsingel, tussen Schiekade 189 tot Station 

Hofplein Tijd: 12:00 – 18:00 uur. Meer info: 

www.luchtsingel.org 

 

30 augustus 2014 OVG Veerhavenconcert 
Een klassiek openluchtconcert in de sfeervolste 
haven van Rotterdam. Geniet vanaf de kade of 
een eigen sloepje van het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest.  Op woensdag 27 en don-
derdag 28 augustus zijn er om 17.00 uur in-
tieme scheepsconcerten door jonge toppers! 
Gratis. 
 

30 augustus 2014 Ketels aan de Kade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisch voedselevenement aan de 

Aelbrechtskolk & op het Pietheynsplein in 

Historisch Delfshaven.  Delfshaven heeft er 

een nieuw zomerevenent bij; Ketels aan de 

Kade wordt een evenement voor jong en oud 

met een markt, live muziek, exposities, theater 

en natuurlijk veel eten en drinken. Delfshaven 

bestaat dit jaar 625 jaar en kent een lange 

geschiedenis van o.a. haring, jenever, graan 

en bier. Met een heuse historische markt, zal 

de voedsel historie worden herleefd in dit 

jubilerende stadsdeel van Rotterdam. 

Bezoekers wanen zich in lang vervlogen tijden 

met historische taferelen en door het natuurlijk 

decor van het gebied. Het evenement richt 

zich primair op historisch eten zoals dit in de 

periode tussen 1400-1900 voorkwam in 

Rotterdam. Ook zal er speciale aandacht 

uitgaan naar specifieke ‘Rotterdam-

onderwerpen’ zoals de haring-en zalmvisserij, 

de jeneverindustrie en de VOC. Tijd: 12.00 – 

20.00 uur. Gratis. 

 

31 augustus 2014 VKV City Racing 
Rotterdam 

Formule 1-rijders en andere coureurs laten je 
tijdens VKV City Racing Rotterdam in Rotter-
dam zien wat je normaal alleen op de circuits 
ziet. Met demonstraties en stunts van aller-
hande raceklasses tussen karten en Formule 1.  
Extra en gratis toegankelijke paddock met vele 
sportauto’s op de Binnenrotte.  
 

5 september 2014 - 7 september 2014 
Shantyfestival / Oude Haven 
De Wijnhaven en de Oude haven vormden 
podium voor het Internationaal Shantyfestival 
Rotterdam. Prachtig uitgedoste koren zingen 
liederen uit verschillende schipperstradities. 
Drie dagen lang zijn er afwisselend optredens 
op de kade, in het Havenmuseum of in de 
festivaltent. Gratis. 
 
5 september 2014 - 7 september 2014 
Wereldhavendagen 
Een belevenis voor iedereen, jong en oud, die 
van schepen, havens en maritieme avonturen 
houdt. Met spectaculaire demonstraties op het 
water, bezichtigingen van indrukwekkende 
schepen en spannende excursies in de haven.  
Het thema van deze editie is: de kleurrijke 
haven 
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Tuintips augustus 
Bijdrage: Wil 

 

- Een moestuin hoeft niet groot te zijn. Met 

een of meer verhoogde plantvakken kun je 

overzichtelijk groente en kruiden kweken. 

Maak de zijkanten zelf, zo'n 35 cm hoog, van 

hout of stenen. Of vlecht de randen van 

wilgentenen, dat staat heel decoratief.  

Gebruik verse wilgentenen, die zijn nog soepel 

en buigzaam.  

 

Sla eerst paaltjes in de grond, 30 cm diep, 

ongeveer 40-50 cm van elkaar. Vlecht bundels 

van acht tot tien twijgen tussen de paaltjes. 

Spijker de laatste wilgenteen aan de paaltjes 

vast. Knip de binnenhoeken netjes bij. 

- De bloemen van hortensia kun je heel goed 

drogen. Bolhortensia's (Hydrangea 

macrophylla) zijn het meest geschikt. Pluk de 

bloemen pas als ze mooi verkleurd zijn en de 

blaadjes leerachtig aanvoelen. Snijd ze af met 

korte stelen, anders haal je de bloemknoppen 

voor volgend jaar weg. Laat de bloemen 

hangend drogen of zet ze in een vaas met een 

klein laagje water. Vul dit niet meer bij, zodat 

de bloemen heel langzaam 'verdrogen'. 

- Om te voorkomen dat de klimop te breed 

wordt, kun je hem nu onder handen nemen. 

Eventuele vogelnestjes zijn nu immers 

verlaten. Over een paar weken pronkt deze 

klimmer dan weer met frisgroen blad.  

- Is de tuin op dit moment een beetje saai? 

Plant dan nu enkele siergrassen.  In 

tegenstelling tot bamboes zijn siergrassen 

zelden wintergroen. Dat wil echter niet zeggen 

dat ze in de winter geen sierwaarde hebben. 

In tegendeel. Ook als ze zijn uitgebloeid en 

verkleurd, zijn ze tot diep in de winter heel 

fraai. 

- Augustus is een uitstekende maand voor de 

laatste snoei van coniferen- en andere 

groenblijvende hagen. De planten maken dan 

voor de winter nog voldoende nieuwe 

scheuten, maar houden tot het volgende 

voorjaar een strak uiterlijk. 

- Aardbeien kunnen ook nog steeds geoogst 

worden. Pluk ze met het kroontje want dan 

blijft de vrucht langer goed en wordt schimmel 

voorkomen. 

- Frambozen zijn zo zacht dat ze het lekkerst 

zijn als je ze gelijk opeet. Dat moet geen 

probleem zijn als je in de tuin bezig bent. Bind 

de nieuwe stengels van de frambozenstruik bij 

elkaar, en knip de oude geoogste stengels van 

dit jaar af. Je zult zien dat ze volgend jaar 

weer vruchten dragen. 

- Oogst regelmatig je komkommers en 

courgettes, jonge groente smaakt veel beter 

dan de oudere met een grove structuur. Als er 

regelmatig vruchten worden afgesneden zullen 

de planten steeds weer nieuwe bloemen en 

vruchten dragen tot laat in het najaar. 

 

 

 

 

- Deze maand kunnen de  pruimen en de 

vijgen geplukt worden! Mmmm…   
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Doe allemaal mee met het  
Smoelenboek van ATV Toepad! 
 
Als u ook mee doet wordt het 
pas echt leuk! 
 
Lees hieronder de details! 
 

Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van ATV 
Toepad werken we op het beschermde interne deel 

van onze website www.toepad.nl aan een 

Smoelenboek van en voor alle bewoners van de 
tuinen. Alle bewoners hebben vorig jaar al eens een 

formulier ingevuld en nu gaan we een stap verder.  
 

 

Belangrijk! Op 19 juni 2014 heeft iedereen per mail  een Nieuwsbrief van het bestuur 
ontvangen met een inlogcode voor het interne deel van de site. Daarop kunt u een aantal 

gegevens invullen. Die gegevens zijn alleen te zien voor de andere tuinbewoners.  
 

Doel van het Smoelenboek is elkaar beter te leren kennen en ontmoeten. Want hoe heet 
diegene ook weer die net zo aardig groette? En in welke tuin zit die? En met wie ook weer? 

En wie is ook weer diegene die zoveel weet over bomen, of vijvers en die het leuk vindt om 

mij daarover te adviseren? 
U bepaalt zelf hoeveel informatie u over uzelf prijsgeeft in het Smoelenboek en u kunt die 

informatie op elk moment aanpassen. Kortom: een eigentijds communicatiemiddel voor een 
tuinvereniging van middelbare leeftijd. Over meegaan met de tijd gesproken! 

 

Beloning voor snelle invullers Smoelenboek!!  
 
Vul uw gegevens aub zo snel mogelijk in en in elk geval voor 15 augustus 2014. Dan kan de 

webmaster het Smoelenboek in orde maken en presenteren tijdens  het jubileumfeest op 6 
september. N.B. De eerste 20 invullers ontvangen een extra consumptiebon voor de 

feestelijke borrel op 6 september om 15.00 uur in de kantine.  
 

Heeft u vragen over het Smoelenboek? Mail dan naar webmaster@toepad.nl. 
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Boekenworm  een rubriek over tuinboeken  

Bijdrage: Kitty 

 

Fotogids  

Kennismaken met 

korstmossen 

 

Auteurs 

Arie van den 

Bremer en Leo Spier 

 

Foto's 

Arie van den Bremer 

 

KNNV Uitgeverij 2012 

152 pagina's, 17 x 24,5 cm, harde omslag 

ISBN 978 90 5011 380 9 
 

Vogels, vlinders of zoogdieren zijn grote, 

opvallende natuurverschijnselen. Fotogeniek, 

ze trekken alom belangstelling. Korstmossen 

zijn klein, je hebt er eigenlijk een loep of een 

microscoop bij nodig, maar dan zie je ook hun 

schoonheid. Bovendien zijn ze overal en in alle 

seizoenen te bekijken. Het zijn levensvormen 

die onze aarde wat extra kleur geven. 

 

In ons land komen ruim vierhonderd soorten 

korstmossen voor. Korstmossen zijn geen 

vaatplanten met stengels, bladeren en 

bloemen, maar een samenleving van algen 

met een schimmel. In de Fotogids 

Korstmossen wordt in grote lijnen het leven 

van korstmossen uitgelegd. 

 

De gids is bedoeld om mensen wat beter 

kennis te laten maken met deze ogenschijnlijk 

nietszeggende 'vlekken' op bomen, stenen en 

op de grond, maar die van dichtbij bekeken 

een aparte wereld vormen van kleurrijke, 

veelvormige patronen. De Fotogids beschrijft  

 

127 verschillende algemeen voorkomende 

soorten.  

Bij iedere korstmos-soort staat een korte en 

bondige beschrijving over grootte, groeiwijze, 

kleuren, op welke ondergrond je ze kunt 

vinden, enz.  

Voor de kinderen 

 

Samengestel
d door de 

redactie van 

Donald Duck 
en Tuin&Co  

Maart 2011 

 

Alleen nog 2e hands verkrijgbaar, GMS Books, 
via Bol.com 

Heb jij altijd al een eigen tuintje gewild met 
zelfgekweekte planten en verse groente? Dan 

kan dit Donald Duck Tuinboek je daarbij 
helpen! 

 

Geloof het of niet, maar zelfs oom Donald kan 
tuinieren! Zaaien, planten en oogsten; het is 

zo gepiept. Kweek de zoetste aardbeien, 
magische pompoenen, razendsnelle radijsjes, 

supersla en mooie planten. Met bloemen in alle 

soorten en maten maak jij je stekje nog 
mooier. Is jouw tuintje eenmaal aangeharkt, 

wacht dan geduldig tot alles gaat groeien en 
bloeien.  

Wist je trouwens dat insecten en andere 
krioelende beestjes heel nuttig voor je tuintje 

zijn? Net als Tokkie Tor, die van bladzijde naar 

bladzijde kruipt met slimme tuintips! 
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Plakken en knippen voor de kinderen     Bijdrage: Hans, Kitty 

Zoek de juiste halve blaadjes bij elkaar 
en maak er één boomblad van. 

 
Dieren om te kleuren en uit te 
knippen. Plak ze in en om je 
eigen getekende boom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Teken hier je eigen boom! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
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Meer over boomblaadjes 
 
Over de bladrand: 

 
GEWIMPERD, GETAND, GEKARTELD, GAAF, 

GEDEELD, GEZAAGD, GESCHULPT, FIJN GEZAAGD, 

GEGOLFD, GESTEKELD, GESPLETEN, ZAAGTANDIG 

 

 
Over de bladnerven: 

 
 
 
 
 
 
 

 
HANDNERVIG, 

RECHTNERVIG, 

VEERNERVIG 

 

 

Voor de 

kinderen om 
te kleuren! 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Maar welk blad aan welke boom?! 
 

 
ELS  

ES, BEUK 

BERK  

 

VLIER 

VELD- 

ESDOORN, 

MEIDOORN 

 

HAZELAAR 

HULST 

KASTANJE 

EIK 

LIJSTER-BES 

 

ESDOORN 

 

 
 

 

BERK 

BEUK 

EIK 

ES 

 

ESDOORN 

KASTANJE 

POPULIER 
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Hup Holland Hup..   ♪ ♫ 

   
We are the champions..  ♫  ♪ 

    
Wij houden van Oranje..  ♪ ♫ 

 
 
 

Voor de kinderen om te kleuren 
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Het is weer Bingo!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Zaterdag 19 juli 
19.30 uur!  
 
In de kantine 
 

Zaterdag 30 augustus 
19.30 uur! 

 
In de kantine 
 

 
 
 
 

 

 
 

Gedicht 
 
Onder de bomen 
 
Vrienden zijn het, bomen 
die gesprekken met je voeren 
je gedachten laten gaan als hun bladeren 
het licht laten schommelen 
 
Het zijn je vrienden, bomen 
hun schaduw leggen ze 
als een arm om je heen 
als je allen wilt zijn 
en niet alleen wilt zijn. 
 
Fetze Pijlman 

Oogst(je) tuin 49 
 
Eerst was er dit erwtenplantje, waar ‘zo maar’  
6 erwtenstaken aan kwamen groeien. 

 
Na heel vaak naar het plantje kijken, 
zorgvuldig water geven en met veel ohhh’s en 
áhhh’s, hebben we na een tijdje geoogst! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarna de bonen zorgvuldig gepeld en de 
erwtjes gekookt, in niets anders dan 
kraanwater. Zonder verdere toevoeging van 
zout of welk kruid dan ook. Ze daarna 
zorgvuldig op een schoteltje gelegd en één 
voor één opgegeten. Mmmmmmmmm!! 

 
Het lef om 
over onze 
oogst hier 
te verhalen 
komt voort 
uit het feit 
dat de 
erwtjes stuk 
voor stuk 

 
fantastisch smaakten! Daar doen de lekkerste 
bonbons (en dát zegt wat!) echt voor onder. 
 
 
 

De redactie is NIET aansprakelijk voor artikelen die door andere 
personen zijn ingezonden. 
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          Bijdrage: Hans 

 

 
 

 

 
 
Bonen Tipi. Of met Oost-Indischer Kers. (Of beide) 
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In juli korten de dagen 1 uur en 7 minuten  
 
  1 Juli zon op: 5.23 uur,   1 Juli zon onder: 22.03 uur.   
31 Juli zon op: 5.59 uur, 31 Juli zon onder: 21.32 uur. 
 
  1 Juli maan op:   9.50 uur,   1 Juli maan onder: 23.42 uur. 
31 Juli maan op: 10.50 uur, 31 Juli maan onder: 22.54 uur.  
 
 
Zaterdag 12 Juli: Volle maan   
Zondag 27 Juli:    Nieuwe maan 
 
 
In augustus korten de dagen 1 uur en 49 minuten  
 
  1 Augustus zon op: 6.01 uur,   1 Augustus zon onder: 21.30 uur. 
31 Augustus zon op: 6.49 uur, 31 Augustus zon onder: 20.29 uur. 
 
  1 Augustus maan op: 11.55 uur,    1 Augustus maan onder: 23.17 uur. 
31 Augustus maan op: 13.04 uur,  31 Augustus maan onder: 22.47 uur.   
 
Zondag 10 augustus:   Volle maan  
Maandag 25 augustus: Nieuwe maan 
 
  
De Volksmond over juli  
 
Regent het op 2 juli, 
dan regent het nog 40 dagen. 
 
Juli warme zonneschijn, 
maakt de vruchten rijp en fijn. 
 
In juli moet van hitte braden, 
wat in augustus moet worden geladen. 
 
Als de mieren in juli hoge hopen 
opwerpen, 
Dan zullen we dat in de winter merken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De Volksmond over augustus   
 

Geeft augustus veel noordenwind, 
dan blijft ’t weer lang goed gezind. 
 
In augustus regen, 
Geeft de wijnoogst zegen. 

 
Als 
aug
ust
us 
zon
der 
reg
en 
hen

en gaat, 
de koe mager voor de kribbe staat. 
 
Als oogstmaand van kou beven doet, 
dan is het voor het landgewas goed. 
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                                                  Een heterdaadje 
 

 

Eindelijk ben ik erachter… Het is de geur van Robertskruid! 

Als we in het voorjaar in de tuin bezig waren om het zo heerlijk zonder moeite groeiende onkruid 

te verwijderen, was het al een paar keer voorgekomen dat er rondom Jessie haar snoet zo’n vreemde 

sterke kruiden? lucht hing…  

Eerlijk is eerlijk er zijn plekjes op onze tuin die niet direct in het oog liggen en best wat “onhandig” 

voor mij toegankelijk zijn. Toen we daar dus onze “vijandelijke aanval” wat betreft het onkruid 

begonnen en Jessie ons daar zoals vaak een “bekkie” kwam helpen, ja ja Jessie doet ook een duit in 

het zakje, ze helpt op haar manier echt mee… Als ik gras aan ’t maaien ben is zij ook aan ’t grazen en 

als Tiemen met een schrapper tussen de tegels bezig is trekt ze op haar manier met haar bekkie ook 

onkruid tussen de tegels weg… ze heeft natuurlijk van puppy af aan niet anders gezien hihi… Helaas is 

ze nogal snel afgeleid en is het altijd maar voor even maar toch, je moet blij zijn met de kleine 

dingen…. Maar nu langs de waterkant was het dus een heterdaadje! 

Ik pakte haar op en rook…, ja hoor weer die lucht! Dus was “de dader” van die lucht niet ver weg… 

Ik trok er een plantje, lees onkruid, 

uit kneusde het een beetje en yes 

we hadden een match! 

Maar ja nu was ik er wel achter 

waar die lucht vandaan kwam maar 

dat onderbuikgevoel werd er nog 

niet minder van… 

 

Was dit misschien giftig? 

 

Toch fijn dat je tegenwoordig bijna 

overal met je mobiel kan googlen… 

ik naar onkruidplaatjes gegoogled 

en ja hoor daar stond ie… 

Het bleek Robertskruid! Het kon 

gelukkig geen kwaad, integendeel!  

 

Het is een geneeskundig kruid! 

 

Het is een plantje wat veelvuldig wordt gebruikt om zalf, thee, drankjes van te maken het is een 

middel dat vooral goed bij ontstekingen helpt en pijnstillend werkt. 

Zijn , ja mannelijk, hij heet Robert, werking is bloedstelpend, -zuiverend en –bloeddrukverlagend, er 

zitten vele vitaminen en mineralen in en is er goed voor de huid.  

Tevens vochtafdrijvend en spijsverteringsbevorderend…         

 

Dus nu we tot deze ontdekking zijn gekomen en tja… het is dan wel geen crisis meer maar wat extra 

inkomsten zijn toch altijd welkom, zijn we aan het denken om een gedeelte van onze “Utopia” in te 

gaan richten als kruidentuin, Dokter A. Vogel is er tenslotte ook “stinkend” rijk mee geworden. 

 

 

       

                                                                                                              Marian Haxe, tuin 68 



 

          Bijdrage: Hans 
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