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Fancy Fair 2015         Hans Oversluizen

Aankondiging voor het nieuwe seizoen: 2015

Er ligt een plan om in 2015 een Fancy Fair 
te organiseren op Toepad 55. Bewaar 
alvast spullen als u ook ‘met een tafel’ op 
de Fancy Fair wilt staan! Op het moment 

dat het plan definitief is worden datum 
en verdere aankleding van de dag bekend 
gemaakt.
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Bestuur:
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Contactpersoon RBvV: 
 dhr. J. van der Vorm tuin 38
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Inkoop: dhr. A. Braber  tuin 71
Verkoop: mw. J. Seip  tuin 60
 dhr. B. Dasberg  tuin 65
 dhr. H. Gravestein tuin 78

Tuinkring Kralingen-Crooswijk: 
Vertegenwoordigers: 
 dhr. J. van der Vorm tuin 38
 mw. I.C. van Riemsdijk tuin 67

Website www.toepad.nl:
Coördinator: dhr. F. Kies  tuin 34
E-mail: webmaster@toepad.nl
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Email: Doeblad@toepad.nl 
Redactieleden: mw. K. Martens tuin 49
 mw. W. van Dongeren tuin 49
 dhr. H. Tros  tuin   4
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Uiterlijke inleverdatum kopij: 
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Wie, Wat & Waar        op het Werkpad

Waterpad       Bestuur

Toepad 55
6063 NJ Rotterdam

010 - 4330135

www.toepad.nl
bestuur@toepad.nl
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voorzien van kunststof panelen en een 
keukentje.
Sindsdien is er veel veranderd, ieder jaar 
wel weer iets, we hebben ook geen tijd 
sindsdien ons te gaan vervelen, er ligt 
altijd wel een klusje te wachten.

In de afgelopen 15 jaar hebben we al heel 
wat mensen enthousiast zien komen 
maar ook weer zien “afdruipen”…
En eerlijk is eerlijk, het is een hoop werk 
maar als het een zonovergoten mooie dag  
is en alles er mooi “bijstaat” is er niks lek-
kerder dan je eigen stekkie te overzien en 
je een zeer tevreden en trots gevoel door 
je lichaam voelt gaan…
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Formulier Watermeterstand 
meterstand in m3  (achter de komma dus niet nodig!)

Naam: 
Tuinnummer:  

Meterstand: 

Datum: 

Inleveren vóór 1 november 2014 in de brievenbus bij ingang complex 
of invullen op www.toepad.nl op uw persoonlijke pagina

Niet vergeten – Niet vergeten – Niet vergeten – Niet vergeten



Stukje van uw voorzitter   Iza van Riemsdijk

19 augustus 2014  

Ook in deze jubileum uitgave van ons Doeblad 
vindt u een stukje geschreven door mij. Het is 

een bijzondere gebeurtenis op 1 september, dan 
bestaat onze vereniging ATV Toepad 45 jaar. 

De geschiedenis van onze vereniging staat 
heel mooi beschreven in het boekje dat 
uitgegeven is ter gelegenheid van ons 
40-jarig bestaan in 2009. Daarin staat 
te lezen dat wij bestaansrecht hebben 
gekregen doordat tussen 1952 en 1975 de 
toenmalige polder gebruikt is als depot 
van baggerspecie uit de Rotterdamse ha-
ven. Op dit terrein werden onder andere 
de Erasmus Universiteit, het Rivium en 
de Waterzuivering gebouwd. In verband 
met het opheffen van een aantal tuin-
complexen ten behoeve van de bouw van 
de Van Brienenoordbrug werd een deel 
toegezegd als nieuwe locatie voor een 
tuincomplex. In 1969 werden door de Ge-
meentewerken de paden, het parkeerter-
rein, waterleiding en riolering aangelegd. 
Tevens werd een laag grond aangebracht 
voor de aanleg van de tuinen. In 1974 werd 
ons tuincomplex getroffen door een 
overstroming vanuit het baggerdepot, 
welke gelegen was naast ons tuincomplex, 
ter plaatse van de huidige Autostrada. Niet 
alleen ons tuincomplex, ook de Joodse 
Begraafplaats, ATV Kweeklust en de voet-
balvelden werden getroffen. Gelukkig zijn 
de tuinleden van het eerste begin, onver-
schrokken en met veel inzet, doorgegaan, 

zodat wij op 1 september 2014 ons 45-jarig 
bestaan kunnen vieren. 
Als voorzitter van het bestuur wil ik vanaf 
deze plaats die tuinleden, waarvan er nog 
steeds een aantal aanwezig zijn, van harte 
bedanken. Want, immers, als zij toen de 
handdoek in de ring hadden gegooid, was  
ons tuincomplex mogelijk verdwenen! 
Hulde dus.
Alle jubilea zijn gevierd. Soms groots, soms 
ingetogen, maar altijd met veel inzet en 
animo van de tuinleden. Het boekje “ 1969-
2009 40 jaar ATV Toepad”  geeft een uitge-
breide bloemlezing van de festiviteiten, die 
zich in al die jaren afgespeeld hebben. Het 
is een genot om dat te lezen. Je kan ervan 
genieten en tegelijk beseffen dat de tijden 
veranderd zijn. De foto’s stralen veel ple-
zier uit. Er werd veel georganiseerd, voor 
jong en oud. Een waardevolle herinnering 
aan mooie tijden. 
Het 40-jarig jubileum is uitgebreid gevierd, 
en we hopen dat we ons 50-jarig jubileum 
ook weer op gepaste wijze kunnen vieren. 
Het 45-jarig bestaan wordt wat meer 
ingetogen gevierd, maar is niet minder 
reden om blij en tevreden te zijn met ons 
tuincomplex. Op dit moment hebben we 
een huisje in de verkoop en we mogen 
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Ik ben namelijk net zo oud als A.T.V. Toe-
pad, 45 jaar! Poehpoeh.
Hoewel ik vanaf mijn geboorte al in 
Kralingse Veer kom, mijn (overgroot) oma 
woonde in de Antilopenstraat, heb ik 
tot zo’n 16 jaar geleden nooit geweten, of 
bewust bij stil gestaan, dat er volkstuinen 
aan het Toepad waren.
Pas toen Thea en Mindert van Tilborgh 
mij uitnodigde om wat vaste plantjes 
(voor onze gezamenlijke gemeentetuin 
thuis) op hun tuin te komen halen zag ik 
dit mooie stukje groen in Rotterdam.
Was toen ook gelijk verkocht, we waren 
toendertijd aan het oriënteren om een 
stacaravan aan te schaffen, maar ja, echte 
campingmensen waren/zijn we niet en ie-
der weekend een uur rijden en weer terug 
hield ons tegen.
Dus eigenlijk dat zelfde weekend zijn 
we op “tuinentocht” in het Rotterdamse 
gegaan, toch bleven we A.T.V. Toepad het 
mooist vinden en er stonden een paar 
huisjes te koop dus hebben we een aantal 
“rondjes” gemaakt… Het plekje van familie 
van Duyn bleef onze aandacht trekken. 
Ook de week erna, weer een rondje lopen, 
inmiddels al “herkend” door een aantal 
“oud- gedienden” die ons ook  de nodige 
informatie gaven, het reilen en zeilen van 
een volkstuinvereniging zeg maar…
Eigenlijk waren we steeds enthousiaster 

en meneer en mevrouw  van Duyn hadden  
inmiddels wel in de gaten dat het ons 
serieus was. ( in het begin zag je ze denken 
van: zo’n jong stel dat wordt niks…)
We mochten de tuin in komen op num-

mer 68, knolbegonia’s, vooral veel, heel veel 
knolbegonia’s… en een kleuren… heel 
veel kleuren… Een hoop werk zag ik wel 
maar kon daar ook goed “doorheen” kijken. 
Meneer en mevrouw wilden duidelijk nog 
niet weg, hadden het bordje te koop al een 
aantal keren weer weggehaald maar hun 
gezondheid ging steeds verder achteruit 
en ze moesten nu echt stoppen met ” hun 
tuin”. 
Uiteindelijk zijn we op 10 augustus 1999 lid 
geworden van A.T.V. Toepad en de gelukki-
ge eigenaren van nummer 68!
Allereerst zijn er kabels getrokken en had-
den we stroom want dat was er nog niet.
Die zelfde winter met een kachel ons 
“buitenverblijf ” aan de binnenkant geheel 

Dubbel jubileum         Marian Haxe, tuin 68

Voor deze jubileum- editie van het Algemeen 
Doeblad, heeft Jessie de pen maar weer eens 

aan het vrouwtje gegeven.
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ingevuld gaat worden. We blijven positief 
kritisch en ik ga ervan uit dat we over 5 
jaar ons volgende jubileum kunnen vieren. 
Tot die tijd blijf ik genieten van alles wat 
de tuin ons geeft, ik hoop op een mooie 
nazomer, en op nog vele goede seizoenen. 
Ik hoop velen van jullie te mogen ontmoe-
ten op 6 september in onze kantine om 
het glas te heffen op de 45-jarige verjaar-
dag van het ATV Toepad!

Vriendelijke groet
Iza van Riemsdijk, voorzitter

ons verheugen op heel wat belangstel-
ling. We hebben gelukkig dus nog steeds 
bestaansrecht. In 2014 zal de structuur van 
de Rotterdamse Bond van Volkstuinen 
veranderen, waarbij een splitsing ontstaat 
in een Belangendeel en een Beheerdeel. 
Eind augustus 2014 zal een begin gemaakt 
worden in deze tweedeling. Tot die tijd 
wachten we nog op een schouw voor 
groot onderhoud. Deze schouw zal in 
september of oktober plaatsvinden. In de 
loop van 2015 hopen we meer duidelijk-
heid te krijgen over dit onderhoud verder 

Het bestuur wijst er met klem op dat dit 
alleen aan leden is toegestaan die hiervoor 
ontheffing hebben gekregen.

Onze paden zijn bestempeld als wandel-
paden en is het dus wettelijk verboden om 
hier te fietsen !
Want mocht er door toedoen van u als 
fietser/ scooterbestuurder lichamelijk let-
sel ontstaan bij bijv. een aanrijding dan zal 
u geheel verantwoordelijk worden gesteld 
voor eventuele (letsel-)schade. Dit geldt 
overigens ook voor het geval uw skelteren-

de (klein-)kind een aanrijding veroorzaakt 
met een nietsvermoedende persoon die 
net zijn tuin verlaat.

Het bestuur kan op geen enkele wijze ver-
antwoordelijk worden gesteld voor enige 
schade voortvloeiend uit aanrijdingen.

Het bestuur staat op het standpunt dat zij 
niet als “agent” wil optreden maar doet een 
beroep op het gezond verstand van haar 
tuinleden.  Dus niet fietsen, bromfietsen of 
scooter-en !!

Ga toch (niet) fietsen        Het Bestuur

De laatste tijd blijkt het meer en meer voor te 
komen dat sommige tuinleden zich over de 
tuinpaden op hun fietsen en/of scooters naar 
hun tuin begeven.
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Zondag 21 september 2014 Mega 
Buiten Vlooienmarkt

Van 10.00 TOT 16.00 uur. Heemraadsplein 
Rotterdam-West

7 december 2014 Bruggenloop Rot-
terdam

Het 15 km parcours van de Bruggenloop 
Rotterdam gaat over vijf bruggen in Rot-
terdam, waaronder de bekende Erasmus-
brug en Van Brienenoordbrug.
Tijdens deze winterse loop waan je je in 
een donkere Kerstachtige omgeving waar-
in de verlichte skyline en het stadshart 
van Rotterdam nog beter tot zijn recht 
komen. Start en finish zijn gesitueerd bij 
Stadion Feijenoord.  www.bruggenloop.nl

Alle dagen van het jaar: Achterdek 
StoomSchip Rotterdam

Het stoomschip Rotterdam is een toe-
ristische attractie in Rotterdam. Het 
voormalige vlaggeschip van de Holland 
America Lijn (HAL) ligt aangelijnd op 
Katendrecht. Sinds 15 februari 2010 kun je 
het cruiseschip De Rotterdam bezoeken. 
Er zijn rondleidingen, maar ook kun je het 
cruise-gevoel beleven in het hotel, het res-
taurant of op het terras op het achterdek 
van het schip.

Alle dagen van het jaar: Rondje Rot-
terdam (architectuur wandeltocht) 
stadswandeling zonder gids

Rotterdam heeft op slechts een paar 

vierkante kilometer veel te bieden voor-
liefhebbers van architectuur. De skyline 
van Rotterdam groeit en verandert  met 
de dag want hier wordt met lef (op)nieuw 
gebouwd! Deze wandeling neemt je mee 
naar bijzondere gebouwen en gebieden 
in het centrum die een bezoek waard zijn. 
Ontdek architectuurstad Rotterdam en 
volg de zwarte voetgangersbordjes met 
daarop Rondje Rotterdam of vind je eigen 
route met de plattegrond. 
Download de plattegrond op http://
www.cityrotterdam.com/stadswande-
ling-in-rotterdam.html

Alle dagen van het jaar (behalve op 
maandagen): Havenmuseum

De collectie van Het Havenmuseum geeft 
een goed beeld van de haven van Rotter-
dam tussen 1850 en 1970. Aan de hand 
van de volledig opgeknapte historische 
bedrijfsvaartuigen, stoommachines en 
scheepsmotoren herleven vroegere tijden 
in dit ‘werkend’ museum. Langs de kade 
van de Leuvehaven verrassen de histo-
rische schepen; zij liggen klaar om u bij 
mooi weer mee te nemen voor een tocht 
over het water. Ook vindt u hier de kranen 
die vroeger gebruikt werden om goederen 
te laden en te lossen. 
www.havenmuseum.nl
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Prijslijst  verkooploods    Winkelpad

Prijlijst per mei - 2014

Gasfles    per fles voor leden € 24,35
Gasfles    per fles voor derden € 27,00
Zand    platte wagen  € 13,50
Zand    kruiwagen  € 2,55
Tuinaarde (vulgrond)  platte wagen  € 14,00
Tuinaarde (vulgrond)  kruiwagen  € 2,65
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:

Om materialen aangekocht in de tuinwin-
kel, zoals zand, aarde, etc. met de aan-
hanger op het complex te vervoeren, kan 
gebruik worden gemaakt van de tractor.
De ritprijs bedraagt € 1,50 bovenop de prijs 
van de aangekochte materialen
Voor de ritten moet een afspraak worden 
gemaakt met één van de loodsverkopers. 

Deze maakt een afspraak waarop de 
rit(ten) gemaakt kunnen worden en regelt 
een chauffeur.  

Om eigen aangevoerde materialen op het 
complex te laten vervoeren kan eveneens 
gebruik worden gemaakt van de tractor. 
De ritprijs bedraagt dan € 2,50
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zien van Nederland, de inrichting van het 
land en de steden, de manier van leven en 
het forenzen – zoals we dat in Nederland 
vandaag de dag doen. Open Monumen-

tendag 2014 gaat terug in de tijd en vertelt 
de verhalen van de monumenten; onze 
getuigen van het verleden.  www.openmo-
numentendagrotterdam.nl

Datum Cruiseschip Aankomst Vertrek Lengte Decks Passagiers

13-09-2014 Rotterdam 07.00 16.00 238 m 10 1396

27-09-2014 Rotterdam 07.00 16.00 238 m 10 1396

30-09-2014  Oasis of the sea 07.00 16.00 361 m 16 5400

14-10-2014  Oasis of the sea 07.00 16.00 361 m 16 5400

21-12-2014 Rotterdam 07.00 16.00 238 m 10 1396

Cruisekalender Cruise Terminal 
Rotterdam, Wilhelminakade 699

20 en 21 september 2014 Drakenboot 
Festival Rotterdam op de Kralingse plas

Een groot spektakel waarbij, volgens een 
eeuwen oude Chinese traditie, teams in 
echte drakenboten strijden om de titels. 
Aangevoerd door het luide tromgeroffel 
en de aanmoedigingen van het publiek 
vanaf de oevers, peddelen de teams zich 
naar de finish. Op zaterdag is het de beurt 
aan Rotterdamse bedrijven, op zondag 
komen buurten en verenigingen tegen 
elkaar uit. Het parcours van de race is 
overzichtelijk kort (plm. 250 meter), de 
beproeving van anderhalve minuut per 
race zwaar en lang genoeg om de compe-
titie volop te beleven, kansen op winst te 

krijgen en weer kwijt te raken :
www.drakenbootfestival.nl

20 september 2014: Baroeg Open Air

Op zaterdag 20 september vindt de zesde 
editie van Baroeg Open Air plaats in het 
Zuiderpark bij Ahoy. Het gratis festival 
presenteert een dag vol harde alternatieve 
muziek, zoals rock, metal, gothic en hard-
core. BOA biedt haar publiek niet alleen 
nationale en internationale toppers, maar 
ook talent uit Rotterdam en omstreken. 
www.baroegopenair.nl
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1969 in woord en beeld   Bijdrage van Bert

In 1969 begon het allemaal voor ons.
Behalve wat wetenswaardigheden over dat 

jaar willen we laten zien dat er een hoop is 
veranderd: neem onszelf!

Enkele redactieleden graven wel héél ver terug 
in het verleden.....

Supersonisch passagiersvliegtuig de Concorde 
maakt haar eerste testvlucht. De Concorde was een 
prestige-project van de Britse en Franse regeringen.

The Beatles geven impuslsief het naar wat later blijkt, 
laatste publieke concert op het dak van het Apple Records 
gebouw. Het concert wordt door de politie afgebroken.

De Brtitse popster John Lennen trouwt met de 
Japanse kunstenares Yoko Ono op het eiland Gibral-
tar. Hun huwelijksreis brengen ze door in Amster-
dam, waar ze een “Bed in” voor de vrede houden.

Lenny Kuhr wint met het liedje De troubadour 
samen met 3 andere deelnemers het 14e Eurovisie 
Songfestival in Madrid, Spanje.

De politie ruimt op bevel van de Amsterdamse 
burgemeester Samkalden het door protesterende 
studenten bezette Maagdenhuis.

De rock-opera ‘Tommy’ van The Who komt uit.

Sterfdag Brian Jones. Brits rockmusicus, oprichter 
van The Rolling Stones. Stierf na overmatig drugs-
gebruik als ex-lid.

Het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit 
Vietnam begint

Apollo 11 wordt gelanceerd van Cape Kennedy in 
Florida. 

09-01

30-01

19-03

29-03

21-05

23-05

03-07

08-07

16-07
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Uittips Rotterdam         Bijdrage van Wil

September en de rest van  2014

op het voorjaar met de aanschaf van 
bijzondere voorjaarsbloeiende bollen voor  
tuin en balkon. En dat alles in de prachtige 
entourage van Trompenburg Tuinen. Tijd: 
10.00 - 17.00 uur
Kosten: entree a € 6,25 en natuurlijk is de 
Museumkaart en de Rotterdampas geldig

Zaterdag 4 oktober 2014 Rotterdam-
se Oogstmarkt op het Noordplein

Van kaas uit Streefkerk, mosterd uit 
Goudswaard tot kroten uit eigen stad. 
Van groente uit Strijen tot eieren uit de 
Vierhavens. Producten waar we met recht 
groos op zijn. Ruim veertig kramen met 
regionale en seizoensgebonden produc-
ten, en niet alleen om op te eten. Dat in 
een lekker Rotterdamse omgeving, op de 

plek waarvandaan van oudsher de stad 
gevoed werd: het Noordplein. Van 10.00 tot 
17.00 uur. 

Zondag 12 oktober, specialistenwan-
deling Arboretum Trompenburg
'Bijen en Bomen'  

Onder leiding van Angelique Berger en 
Rinske Kreukniet, imkers die imkeren voor 
het voortbestaan van de bij. Aanmelden 
voor de specialistenwandelingen is nood-
zakelijk, er kunnen maximaal 20 perso-
nen mee per groep. Aanmelden kan via 
reserveren@trompenburg.nl Kosten voor 
deelname: € 2,50 + entree (wandelkaart-  
houders gratis entree en rondleiding). 
Aanvang 14 uur.

12 t/m 14 september  2014: De Wereld 
van het Witte de Withkwartier viert 
opening cultureel seizoen

De Wereld van het Witte de Withkwartier 
is hét culturele straatfestival van Rotter-
dam. Het festival viert feestelijk de start 
van een nieuw cultureel seizoen; drie 
dagen lang staat de straat bol van kunst, 
cultuur en gezelligheid. Ervaar met een 
biertje en een goeie snack in je hand de 
nieuwste culturele ontwikkelingen. Dom-
pel je onder in de wereld van de actuele 

kunst, muziek, theater en dans en laat je 
inspireren door lezingen, workshops en 
rondleidingen.  festivalwwwk.nl

13 en 14 september 2014: Open Monu-
mentendag 2014 staat dit jaar in het 
thema Op reis.

Met reizen, vervoer en transport ver-
haalt de Open Monumentendag over de 
dynamiek die daarmee gepaard gaat, 
de invloed die reizen en vervoer hebben 
gehad en nog steeds hebben op het aan-
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Deze missie zal de eerste mens op de maan  brengen.

Landing van Apollo 11 op de maan. Neil Armstrong 
zet voor zover bekend als eerste mens voet op een 
ander hemellichaam.

De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde 
van Frankrijk. Hij zal dit tot 1974 nog 4 keer herhalen.

De hoogzwangere filmactrice Sharon Tate-Polanski 
wordt samen met drie vrienden thuis op gruwelijke 
wijze vermoord door leden van de Mansonfamilie.

In Woodstock bij New York (VS) begint het “Music 
and Art Festival”. Het zal het beroemdste rockfesti-
val aller tijden worden.

Na jaren afwezig te zijn geweest van concertpodia 
treedt Elvis Presley weer op, in Las Vegas.

In Libië plegen officieren onder leiding van kolonel 
Kadhaffi een staatsgreep.

Sterfdag Ho Chi Minh. Nguyen Tat Thanh. Noord-Viet-
namees revolutionair en politicus. Hij was oprichter 
van de Viet Minh, premier van Noord Vietnam in 1954 
en president van Noord Vietnam van 1954 tot 1969.

In Washington protesteren 250.000 mensen tegen 
de Vietnam-oorlog.

Een bloedbad onder burgerbevolking in My Lai, Zuid 
Vietnam in maart 1968 door Amerikaanse soldaten 
komt voor het eerst in de openbaarheid na de publi-
catie van een brief die soldaat Ron Ridenhour stuurde 
naar president Richard Nixon, het Pentagon, het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en een groot 
aantal Congresleden.

Feyenoordspeler Piet Romeijn gebruikt voor het eerst 
het scheldwoord ‘hondelul’ op een voetbalveld. Romeijn 
verklaarde achteraf dat hij scheidsrechter Van Ge-
mert geen ‘hondelul’ maar ‘onbenul’ had genoemd.
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Groene Uitjes         Bijdrage van Wil

Tips voor  uitjes naar activiteiten in september 
en oktober met een accent op de natuur

Iedere eerste donderdag van de 
maand Rondleiding Botanische 
tuin Afrikaanderplein

Ragnhild Diepens geeft een rondleiding 
met dat wat op dat moment interessant is 
om nader te onderzoeken in de tuin. Kom 
om wat te leren en kom ook voor de ge-
zelligheid. Om 10.30 uur. Gratis Botanische 
Tuin Afrikaanderwijk, Afrikaanderplein 
38a, 3072 EC Rotterdam

Zaterdag 13 september 2014 Natuur-
excursie Huys ten Donck

Huys Ten Donck is één van de twee laatste 
buitenplaatsen rond Rotterdam. Met zijn 
groot parkbos inclusief een Engels werk, vele 
bijzondere bomen en vijvers in een werkelijke 
unieke omgeving. Dit park huisvest vele plan-
tensoorten, vele vogels en zeldzame padden-
stoelen. Aanvang 10 uur. Entreekosten € 1,00
Locatie/vertrekpunt: Huys ten Donck is te 
bereiken met bus 144 om 9.34 uur vanaf 
station Lombardijen. Uitstappen om 9.46 
bij Huys Ten Donck.
Meer informatie bij: Rody Klop 06-41229114 IVN

Zondag 14 september, specialisten-
wandeling in Arboretum Trompen-
burg

"Bomen op een buitenplaats”
Onder leiding van Mart van den Oever, dir. 

van M. van den Oever Boomkwekerijen. 
Aanmelden voor de specialistenwandelin-
gen is noodzakelijk, er kunnen maximaal 
20 personen mee per groep.  Aanmel-
den kan via reserveren@trompenburg.
nl Kosten voor deelname: € 2,50 + entree 
(wandelkaarthouders gratis entree en 
rondleiding)  Aanvang 14 uur. 

20 september 2014 Rotterdamse 
Oogstfestival op het Heemraads-
plein

Deze dag wordt de oogst gevierd. Met het 
lekkerste van boer en buur op de Oogst-
markt en het Schafthof. Werk van boeren, 
vissers, bakkers en koks. Van kunstenaars 
en muzikanten. En natuurlijk van stad-
se kippetjes en stoerse hanen. Want de 
kip staat centraal op deze 6e editie van 
het Rotterdamse Oogstfestival. Op zoek 
naar de ultieme Rotterdamse stadskip. 
Tijd:10.00 tot 19.00 uur. http://www.rotter-
damseoogst.nl

27 en 28 september 2014 Najaarsfes-
tival 'De Eetbare Tuin' in Arboretum 
Trompenburg

Tweede editie van het het Festival 'De 
Eetbare Tuin', Een Bollen-, planten-  en 
oogstmarkt. Een ontmoeting met oude en 
nieuwe standhouders, genieten van groen-
te van boeren uit de buurt en u verheugen 
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Toen en Nu          De redactie

1969 - 2014

Joke en Bert

Kitty en Wil

Hans

Marian

8

De volksmond       redactie

De lengte van de dagen en de volkmond aan het 
woord over het weer in september en oktober. :

In september korten de dagen
1 uur en 56 minuten 

01 September zon op: 06.51 uur,
01 September zon onder: 20.27 uur. 
30 September zon op: 07.38 uur,
30 September zon onder: 19.20 uur.

01 September maan op:  14.10 uur,
01 September maan onder: 23.25 uur.
30 September maan op: 14.06 uur,
30 September maan onder: 23.00 uur.

  9 September: Volle maan 
24 September: Nieuwe maan 
23 September: Begin van de Herfst

De volksmond over het weer…
In september

Nooit kan september goedmaken
wat augustus niet wilde afmaken.

Trekvogels in septembernacht,
maken de Kersttijd zacht.

Dagelijks wat zon en koelte in de nacht, 
bereiden een herfst vol kleurenpracht.

September is altijd mooi, het is de
meimaand van de herfst.

In oktober korten de dagen
1 uur en 57 minuten

01 Oktober zon op: 07.40 uur, 
01 Oktober zon onder: 19.17 uur.
31 Oktober zon op: 07.32 uur,
31 Oktober zon onder: 17.13 uur.

01 Oktober maan op: 15.00 uur, 
01 Oktober maan onder: 21.33 uur.
31 Oktober maan op: 14.04 uur, 
31 Oktober maan onder:  3.48uur.

  8 Oktober: Volle maan
23 Oktober: Nieuwe maan
26 Oktober: Begin van de wintertijd

De volksmond over het weer…
In oktober

Brengt oktober veel storm en wind,
een vroege winter komt gezwind.

Oktober, dat is de regel, brengt de
eerste ijspegel.

Brengt oktober wind en kou, dan is
januari lauw.

Geeft oktober zonnegoud, volgt
een winter snel en koud.
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In 2004, alweer 10 jaar geleden, was de eerste 
editie van het “Algemeen Doeblad” een feit. Het 
is de opvolger van “Het Doepad”, die rond 1989 

voor het eerst werd uitgegeven. 

in die tijd? U kunt alle nummers van het 
Algemeen Doeblad terugvinden en terug-
lezen op de website van ATV Toepad. 
Extra attractie.. op de website is het Blad 
geheel in kleur!

Om de indruk te wekken van een ‘echte 
krant’ is in 2004 gekozen voor de naam 
“Algemeen Doeblad” en is geprobeerd met 
de keuze van lettertype en opzet de krant 
zo veel mogelijk op een heus Dagblad te 
laten lijken. In de loop van de tijd, tot en 
met het juli-num-
mer 2014, zijn er qua 
lay out wat kleine 
veranderingen 
doorgevoerd. In deze 
jubileum uitgave is 
de vormgeving en 
lay out uitgevoerd 
door mede tuinlid 
Fred Kies (tevens 
webmaster van ATV 
Toepad). 
Bent u benieuwd 
naar de onderwer-
pen in het Algemeen 
Doeblad van 10 jaar 
geleden of bijvoor-
beeld naar wie de 
redactieleden waren 

Nog een jublieum    Bijdrage van Kitty

9

Mag het licht uit?       Bijdrage van Kitty

Elk jaar wordt het lichter en lichter, terwijl veel 
mensen juist willen genieten van de donkerte, 

leegheid en weidsheid van de nacht en het 
heelal.

Want wat is er mooier dan een hemel vol 
duizenden schitterende sterren?

25 oktober 2014 10e Nacht van de Nacht 
Aandacht voor de gevolgen van lichtver-
vuiling

Nederland is een van de meest verlichte 
landen ter wereld. Jaarlijks gaan miljoe-
nen euro’s op aan inefficiënte verlichting. 
Slecht afgeschermde lichtbronnen veroor-
zaken veel stoorlicht dat niet op wegen of 
straten valt, maar omhoog straalt. Andere 
belangrijke bronnen van lichthinder 
zijn glastuinbouw, sportveldverlichting, 
terreinverlichting, sierverlichting, sky-
beamers en reclameverlichting.

Niet alleen mensen hebben last van teveel 
licht. Ook voor dieren en planten is het 
belangrijk dat de nachten duister blijven. 

Duisternis is net als stilte en ruimte een 
van de oerkwaliteiten van het landschap. 
Een overdaad aan licht verstoort het bio-
ritme van allerlei organismen en kan een 
heel ecosysteem ontwrichten.

Om de schoonheid van de nacht te bena-
drukken en aandacht te vragen voor de 
gevolgen van lichthinder, organiseren de 
Natuur- en Milieufederaties jaarlijks de 
Nacht van de Nacht. Dit jaar voor de 10e 
keer. Tijdens de nacht van de Nacht doven 
meer dan 100 gemeenten de lichten van 
gebouwen, kerken en monumenten en 
worden er allerlei ‘duistere’activiteiten 
georganiseerd; nachtwandelingen, sterren 

kijken of een vaartocht in het donker. Ga 
voor meer info naar www.nachtvanden-
acht.nl en bekijk via deze site welke activi-
teiten er in Nederland worden georgani-
seerd. Zaterdag 25 op zondag 26 oktober is 
ook de nacht waarin we teruggaan naar 
‘wintertijd’ en de klok om 3.00 uur één uur 
wordt teruggezet.
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10 vragen aan tuineigenaren van het eerste 
en het laatste uur      Bijdrage van Esther Wienese

De pioniers van 1969 en de nieuwe leden van 
2014 hebben meer met elkaar overeen dan je op 

het eerste gezicht zou zeggen. 
Twee interviews met echte amateurtuinders

 
1. Persoonlijke gegevens
Naam: Adrie Braber en echtgenote Elly
Leeftijd: 74 jaar

Beroep: Gepensioneerd
Tuin:  71

Adrie en Elly Braber op hun favoriete plek in de tuin

De eerste bouwer in 1969

10

20 gr pompoenpitten
10 gr lijnzaad
10 gr sesamzaad
15 gr zonnebloemolie
snufje zout

20 gr Rinse appelstroop
0,5 tl kaneel
40 gr grof gehakte walnoten
1 el sinaasappelrasp
40 gr blanke rozijnen

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 150°C. Mix alle 

ingrediënten goed door elkaar in een gro-
te kom, behalve de gedroogde vruchten. 
Bekleed een bakplaat met bakpapier. Stort 
de muesli hierop uit en verdeel gelijk-
matig. 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. Bewaar in een luchtdichte trom-
mel.

Tip 
Lekker met dikke yoghurt en vers fruit.

Wintermuesli

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 ahornsiroop,
1 el in een vijzel fijngemalen jenever bessen
40 gram grof gehakte pecannoten
 40 gr gedroogde  cranberry’s

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 150°C. Mix alle 
ingrediënten goed door elkaar in een gro-
te kom, behalve de gedroogde vruchten. 
Bekleed een bakplaat met bakpapier. Stort 
de muesli hierop uit en verdeel gelijk-
matig. 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. Bewaar in een luchtdichte 
trommel.

Tip 
Lekker met dikke yoghurt en vers fruit.
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2. Waar wonen jullie in Rotterdam?
In een flat aan de Gerdesiaweg.

3. Waarom heb jullie de tuin gekocht?
We hadden zo’n tien jaar een caravan in 
Ouddorp toen een vriendin van El belde: 
‘Neem de tuin naast mij aan het Toepad. 
Gezellig.‘ Die vriendin hebben we hier 
trouwens nooit gezien; die was heel snel 
vertrokken. Maar wij hebben de caravan 
verkocht en hier de tuin gekocht. In die 
tijd hield Rotterdam op bij Excelsior. Het 
was hier een prachtig ongerept gebied. 

4. Hoe zag de tuin eruit toen jullie ‘m 
kochten?
Zoals in Genesis: ‘De aarde was woest en 
ledig’. Het stond vol onkruid en zuring.  De 
rottigheid stond zo hoog dat er moest 
worden gefreesd. Daarbij zijn de piketpa-
len die waren gezet omgegaan en lukraak 
weer teruggezet. Daardoor hebben de 
tuinen aan dit pad allemaal een andere 
maat; oorspronkelijk zouden ze elk 12.5 
meter zijn.
De paden waren er al en de riolering en 
waterleiding. Ons huisje was het eerste 
dat werd gezet op dit pad. Er was een aan-
tal restricties: het huis mocht niet groter 
zijn dan 4x4 meter, de fundering mocht 
niet van beton zijn; het huis moest schuin 
staan zodat je niet op het terras van de 
buren kon kijken. En aanbouwen mocht 
alleen aan de achterkant richting de sloot; 
dat hebben we later ook gedaan.
De sloot hadden ze oorspronkelijk vlak 
achter ons gepland. Toen we konden 
aantonen dat we volgens de regels alleen 
achter onze huizen mochten aanbouwen 

hebben ze het plan herzien en ‘m zes 
meter verlegd. 

5. Wat is er bijzonder aan deze tuin?
Dat we helemaal privé zitten door de hoge 
coniferenhaag aan de kant van het pad. 
Dat het huis schuin staat ten opzichte van 
het pad. Dat onze tuin aan een kant over-
loopt in de tuin van onze dochter Corina. 
Aan de andere kant is een moestuin in de 
groenstrook die er later bij is gekomen. 

6. Met wie onderhouden jullie  de tuin?
Zelf. 

7. Wanneer zijn jullie er?
We wonen hier vrijwel het hele seizoen 
van april, mei tot en met september. We 
hebben hier alles wat we nodig hebben. 
Als het mooi weer is gooien we de deuren 
open. En als het regent? Tja. Ik was laatst 
even thuis op de Gerdesiaweg; daar regen-
de het ook.

8. Wat is jullie favoriete plek?
Achter het huis. Over de sloot heb je altijd 
een lekker windje. Als het warm is zit je 
daar heerlijk aan het water bij de bomen.

9. Heb jullie er veel aan de tuin gedaan?
Het ontwerp van de tuin is zoals we ‘m 45 
jaar geleden aanlegden. De bomen achter 
het huis zijn ruim veertig jaar oud: de ene 
heeft een vriend uitgegraven op een cam-
ping op de Veluwe; de ander heeft onze 
dochter  meegekregen van de padvinderij 
als stekkie in een kokertje. Ze zorgen er in de 
zomer voor dat het huisje lekker koel blijft. 
Tot 13.00 uur komt er geen zon binnen.
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look kweken in pot; de bollen zijn dan in 
principe in augustus oogst-baar.

1.  Vul de pot eerst met een laag kleikor-
rels en daarna met potgrond.

2.  Je kunt de knoflook planten op 5 cm 
diep in de grond, met de punt naar 
boven.

3.  Zet de pot(ten) op een zonnige plek.
4.  Houd de grond licht vochtig.

Knoflook oogsten
Je kunt op zijn vroegst vanaf eind juni 
knoflook oogsten. Als twee-derde van het 

loof van de plant geel verkleurt, is hij ge-
reed om met loof en al te worden gerooid. 
Doe dat voorzichtig om de bollen niet te 
beschadigen. Laat de oogst in de wind 
drogen maar zorg ervoor dat die niet nat 
wordt. Vlecht daarna de bollen met het 
loof tot een streng of snijd het loof eraf 
en bewaar de bollen los van elkaar. Na on-
geveer twee weken drogen zijn de bollen 
gereed om in gerechten te gebruiken.

Goed om te weten
• Voor knoflook moet je ook wisselteelt 

toepassen: poot de teentjes niet elk 
jaar op dezelfde plaats; daar moet zo’n 
zes jaar tussen zitten.

• Plant liever geen tenen van bollen uit 
de gewone supermarkt, omdat die 
vaak behandeld zijn tegen uitlopen. Bij 
de biologische supermarkt of groente-
zaak ben je aan het juiste adres.

• Knoflook in de buurt van rozen ge-
plant, houd luizen daarbij weg.

• Zorg dat ze de ruimte krijgen, want na 
het planten vormt zich het smalle blad 
dat zodra het flink koud wordt, stopt 
met groeien. In het voorjaar groeit het 
weer blad door.

Vier seizoenen Muesli
Bijdrage van Kitty

Herfstmuesli

Basisingrediënten:
80 gr havervlokken
25 gr amandelschaafsel
25 gr zonnebloempitten
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Etenswaardigheden       

We hoeven niet alles in de winkel te kopen:
zelf knoflook kweken in tuin of pot 

zelf muesli bereiden voor herfst en winter

Knoflook kweken   
Bijdrage van Hans

Van beschermer tegen vampiers tot verla-
ger van bloeddruk en cholesterol, knoflook 
staat om veel bekend. En deze smaakma-
ker bij uitstek is ook nog eens makkelijk 
zelf te kweken.
Knoflook telen is makkelijk zelf te doen. 
Het beste resultaat krijg je met knoflook-
bollen die verkrijgbaar zijn bij leveranciers 
van zaden. Met knoflookbollen van de 
groenten-afdeling gaat het vaak mis. Met 
deze tips kan het knoflook kweken niet 
misgaan.

Soorten knoflook
Er zijn twee basistypes knoflook: met en 
zonder bloemhoofd. Het verschil tussen 
die twee is zelfs in de winkel te voelen. Als 
de stam bij de bovenkant van de bol zacht 
en papierachtig is, is het er een zonder 
bloemhoofd (Allium sativum var. sativum). 
Knoflook met bloeiwijze (Allium sativum 
var. ophioscorodon) heeft een dikke en 
harde steel. Knoflook zonder bloemhoofd 
is langer houdbaar, produceert meer maar 
kleinere tenen per bol, en is wat moeilijker 
te pellen dan knoflook met bloemhoofd.

Knoflook kweken
Knoflook kun je niet zaaien, knoflook moet 

je poten. De beste tijd om knoflooktenen 
buiten in de volle grond te poten, is het na-
jaar, vanaf half september tot half novem-
ber. Hoe eerder gepoot, hoe eerder je kunt 
oogsten. Zo kun je knoflook kweken:

1.  Knoflook kan in principe op alle 
grondsoorten groeien, als die maar 
goed waterdoorlatend is. Een zonnig 
plekje is voor het knoflook planten heel 
belangrijk.

2.  Splits de bollen in teentjes en gebruik 
de mooiste en grootste als plantgoed. 
De kans op een oogst van grote knof-
lookbollen is dan het grootst.

3.  Steek met een stokje om de 10 cm 
gaatjes van 6 cm diep in de grond, houd 
tussen rijen een afstand van 30 cm aan.

4.  Nu kun je de knoflook planten. Poot de 
teentjes met de punt omhoog in de 
gaatjes.

5.  Vul op met grond.
6.  Houd de grond rond de knoflook on-

kruidvrij, verder heeft knoflook weinig 
verzorging nodig.

Knoflook in pot
Wil je de knoflook kweken in een pot, 
dan heb je het volgende nodig: een ruime 
pot (liefst terracotta), goede potgrond, 
Hydro-korrels en een paar knoflookte-
nen. April is de beste periode voor knof-
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10. Hoe was/is de sfeer op de tuin?
Toen we hier kwamen was iedereen 
nieuw. We groeiden als groep naar elkaar 
toen. Het was gezellig maar iedereen 
was ook druk met zichzelf en z’n tuin 
opbouwen. Gaandeweg vormden zich 

kleinere groepjes. Iedereen heeft zo zijn 
voorkeuren. Nu is het wennen aan asociale 
mensen die over het pad fietsen en brom-
men. Dan zijn wij toch echt mensen van 
de oude stempel. 

De nieuwste eigenaar in 2014

1. Persoonlijke gegevens
Naam: Monique Mooij
Leeftijd: 43 jaar

Beroep: Stedenbouwkundige
Tuin: 25

Monique Mooij op haar favoriete plek in de tuin
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Puzzel               Bijdrage van Bert

De oplossing vindt u op pagina 35
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2. Waar woon je in Rotterdam?
In een flat in De Esch.

3. Waarom heb je de tuin gekocht?
Tijdens een workshop over dromen, dur-
ven, doen kwam mijn oude wens boven 
om zelfvoorzienend te leven onafhan-
kelijk van grid (water, riool, elektra etc.). 
Maar voordat ik me zou afzonderen in een 
huis op de hei, leek het me goed te oefe-
nen dichterbij huis. Ik ben namelijk nogal 
gehecht aan mijn warme douche. Dus ging 
ik op zoek naar een eigen buiten op max 
15 minuten fietsen van huis. Op de site 
van ATV Toepad zag ik tuin 25. Samen met 
mijn vader ben ik gaan kijken en daarna 
was de koop snel rond.

4. Hoe zag de tuin eruit toen je ‘m kocht?
Vol, dichtgegroeid, met honderden tuinka-
bouters en middenin een grote vijver met 
vissen. 

5. Wat is er bijzonder aan deze tuin?
Dat het de laatste tuin op het pad is; 
daardoor zit ik heel privé. En het weidse 
uitzicht. Bijzonder dat je zo buiten zit 
middenin de stad.

6. Met wie onderhoud je de tuin?
Met mijn vader Mar (67). Zonder hem had 
ik dit niet kunnen doen. Hij is gepensio-
neerd en is hier drie tot vier dagen per 
week aan het werk.

7. Wanneer ben je er?
Vaak donderdag, vrijdag en het weekend.  
Ik heb er een keer geslapen maar dat was 
niet zo’n succes. In de stilte van de nacht 

hoor je het geluid van de snelweg en de 
koelkast die aanslaat. En het bed was 
harder dan ik had verwacht. Thuis slapen 
is wel zo comfortabel.

8. Wat is je favoriete plek?
Zitten op het terras voor het huisje onder 
de luifel. Lekker met een grote mok thee 
of warme melk met koffiesmaak. Of  het 
terras aan het water met uitzicht op het 
lege deel van de Joodse begraafplaats. 
Mijn favoriete plek om te doen is de moes-
tuin. Het werk valt me mee: een beetje 
onkruid wieden. Verder groeit het vanzelf. 
Het cadeau is oogsten.
Ik zaai rare soorten als paarse aardappe-
len, rode broccoli, Italiaanse boerenkool 
en zwarte radijsjes. Groenten die je in een 
delicatessenzaak zou vinden of zou eten 
bij een luxe restaurant. Lukt het, dan is het 
leuk. Zo niet, ook goed. Ik ben erg van de 
laissez-faire. 

9. Heb je veel aan de tuin gedaan?
Mijn vader vooral. Hij heeft zes aanhang-
wagens met puin weggebracht en heel 
wat containers volgegooid met tuinafval.
Vanuit mijn achtergrond als bouwkundige 
kan ik goed de mogelijkheden van de tuin 
zien. Zoals de schutting weghalen aan de 
slootkant zodat ik vrij uitzicht kreeg. En 
een overwoekerde muur achterin de tuin 
slopen zodat ik rondje rond het huis kan 
lopen. En de tussenmuur in het huis eruit 
halen; geen steunmuur dus weg ermee. 
Mijn vader moest soms wel even slikken. 

10. Hoe is de sfeer op de tuin?
Leuk. Doordat ik achteraan zit kan het 
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soms best lang duren voordat ik bij mijn 
tuin ben. Je maakt toch her en der een 
praatje. Met mijn buren heb ik goed 
contact. Van mijn overbuurman kreeg 
ik gisteren heerlijke verse munt om thee 
mee te maken. Mijn vader kent de buren 

veel beter dan ik doordat ie hier zoveel tijd 
spendeert. Hij weet precies wie je waar-
voor kunt hebben. Toen er iets mis was 
met de riolering en er een laag water in 
mijn huisjes stond kwam iedereen helpen. 
Geweldig.

Vijf jaar www.toepad.nl      Esther Wienese

In het jaar dat ATV Toepad z’n 45-jarig jubile-
um viert, bestaat de website www.toepad.nl 

vijf jaar. 

Dat mini-jubileum wordt gevierd met de lancering van een besloten deel van de website waartoe 
alleen de leden van de vereniging toegang hebben. Doeblad praat erover met de bedenker, ontwer-
per, bouwer en beheerder van de website: webmaster Fred Kies (tuin 34).

Toen Fred zes jaar geleden zijn tuin betrok 
had ATV Toepad geen website. Geïnspi-
reerd door de website die hij eerder met 
groot succes voor tuinvereniging De 
Bovendijk had gemaakt, stelde hij het 
bestuur voor hetzelfde voor ATV Toepad 
te doen. “Er was enige scepsis over nut en 
noodzaak en beheer, maar het bestuur zag 
op enig moment toch ook de voordelen”, 
vertelt Fred. Een van die voordelen is dat 
je met een eigen website een eigen gezicht 
naar buiten hebt. Fred: “ATV Toepad had 
tot dan toe alleen een plekje op de website 
van de RBVV. Maar alleen al om je huisjes 
die je in de verkoop hebt te etaleren, is 
het professioneel om zelf een website te 
hebben.”

Zelf verzonnen
Daarnaast kon de website de centrale plek 

zijn waar iedereen alle informatie over de 
tuin kon vinden: zoals statuten, reglemen-
ten, informatie over vergunningen en hoe 
afval af te voeren. Die informatie verza-
melde Fred met hulp van onder andere de 
toenmalige penningmeester Peter de Jong 
en voorzitter Jeanette Beuskers. Daarna 
schreef hij alle teksten en structureerde 
alles 
onder de kopjes toepad, doepad, winkel-
pad, afvalpad, huizenpad en zoekpad. 
“Helemaal zelf verzonnen ja. En hij maakte 
de illustraties en foto’s en ontwikkelde 
het nieuwe logo: de zonnige, blije bloem in 
een pot. “Tot dan gebruikte de vereniging 
een standaard Microsoft-icoon van een 
meiboompje.” 

Privé
Een oude ambitie van Fred die per septem-
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Gedichten            Bijdrage van Kitty

Jip & Janneke         Bijdrage van Hans

Bomen:...

Blaren in de tuin

Haiku  Japanse dichtkunst in drie regels

Een kring van taxus

met in het midden klimop

verstrikt in Naalden

Jos Rosenboom, 

bron: Gerarduskalender

Ontmoeting

Een boom, een dichtgevoegde stam,
hij groeide wijd en snel in blad,
zijn takken spreidden boven mij
en vingen licht, groen sloeg de zon,
groen slonk tot wintertakken in.

Chris J. van Geel

Bron: Plint, 
ansichtkaart

Er liggen zoveel blaren in de tuin, 
zegt Jip's vader. Zoveel blaren. Wie 
wil ze eens voor me opruimen? 
Ik, zegt Jip. Ik, zegt Janneke.
In het schuurtje is de hark, zegt Jips 
vader. 
En de kruiwagen vind je er ook wel. 
Zorg dat het fijn in orde komt. 
En dan gaan Jip en Janneke aan het 
werk. 
Ze vegen de blaren op een hoop. 
En het zijn er veel. Want het heeft 
gewaaid. 
En het is herfst. Kijk eens, zegt 
Janneke. Wat mooi! En ze laat een 

blad zien. Een heel mooi kastanjeblad. 
Helemaal goudgeel. Mooi he?
Ja, zegt Jip, maar dit is nog mooier.
En hij laat een ander blad zien. Dat is rood. 
Een rood blad van de wingerd. 
Die moet je niet weggooien, hoor, zegt 
Janneke. Bewaar ze maar. En dit, kijk eens 
dit, zegt Jip. 
Ze vergeten helemaal dat ze de blaren 
moeten opruimen. Ze zoeken allemaal 
mooie blaren uit. Rode en gele en bruine. 
Janneke maakt er een kransje van. Dat is 
prachtig. Voor mij ook een, zegt Jip. En ze 
maakt er voor hem ook een. Nou ben jij de 
koningin, zegt Jip.
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ber vorm krijgt is het besloten deel van 
de website waar alleen leden op kunnen 
komen. Via dat besloten deel kun je straks 
je water- en elektrastanden doorgeven 
en die van vorige jaren inzien. “Praktisch, 
transparant en milieuvriendelijk”, vat Fred 
samen. “Als iedereen voortaan via z’n admi-
nistratie via de site doet, is dat kosten-
besparend en goed voor het milieu.” Ook 
de werkbeurten kunnen straks worden 
bijgehouden via het besloten deel van de 
website en je kunt via het Smoelenboek 
meer te weten komen over de andere 
leden van de tuin.
Het besloten deel van de site is volkomen 
privé, verzekert Fred. “Je bepaalt zelf of en 
zo ja  welke informatie je er over jezelf op-

zet. En de overzichten van jouw werkbeur-
ten en jouw energieverbruik zijn alleen 
voor jou zichtbaar.”

Forum
Diepste wens van Fred is een forum op 
de besloten website waar  iedereen een 
onderwerp kan aandragen om te bespre-
ken.  “Dat zou de samenhang tussen de 
individuele leden kunnen vergroten.” En 
ook een blog van eigen hand om het hoe 
en waarom van de reglementen uit te leg-
gen, lijkt hem wel wat. Ook zou hij graag 
tips en trucs ontvangen van iedereen die 
wat wil vertellen over tuinieren. En er zo 
samen voor zorgen dat de website groeit 
en bloeit. 
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een indeling volgens groeiplaatsen. Bijv. 
waterkant, moerassen, grasland en duin, 
schorsbewoners, mossen op steen enz. Dit 
volstaat volgens hen in de meeste gevallen. 

De fotograaf heeft gestreefd naar de 
mooiste opnamen, hij had zelfs een 
verfrissend spuitje bij zich om de mossen 
er op hun zondags uit te laten zien. In 
het ‘alledaagse veld’ zullen de mossen er 
vaak minder gladjes bijstaan. Een micro-

scoop zal dan  uitsluitsel moeten geven.

Voor beginnende mosliefhebbers is dit 
boek een uitstekend boek. Zodra je vor-
deringen maakt, kun je overstappen op 
gedetailleerde mosflora’s zoals De Neder-
landse Bladmossen 1989, De Nederlandse 
Levermossen en Hauwmossen 1996, De 
Nederlandse Veenmossen 2002 en Beknop-
te Mosflora van Nederland en België 2006.

Auteur: Ivo Pauwels
Uitg: Artis,  152 pagina’s

ISBN 978-90-5657-271-6

Bijna alle tuinboeken gaan over tuinen in 
het voorjaar en de zomer. Dit boek legt de 
nadruk op de herfst en de winter. Deze 
seizoenen en de planten die dan opvallen, 
worden uitbundig beschreven. De kleuren 
en vruchten van de herfst worden na de 
verhalen samengevat in overzichtjes van 
bijvoorbeeld kleurende bomen en strui-
ken. Ook vaste planten die nog tot laat in 
herfst bloeien, krijgen aandacht in verha-
len en een samenvatting om het compleet 

te maken. Herfstbloeiende bollen en 
knollen, peren, appels en groenten komen 
het laatst aan bod, voor de winter invalt. 
In het winterhoofdstuk worden winter-
silhouetten getoond, winterbloeiers en de 
allereerste vaste planten en bolletjes. Ivo 
Pauwels staat garant voor een vlotte tekst 
en kleurenfoto's. Een boek voor mensen 
die langer van de tuin willen genieten. Met 
register en een set kaarten met tuintips.
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1. Het laatste nieuws
Mededelingen van het bestuur, ingezon-
den brieven, activiteiten op het terrein etc. 
vind je op de homepage.

2. De notulen van de ledenvergadering 
De staan vanaf 5 september 2014 op het 
besloten deel van de website: toepad/
binnenpad/login (login is combinatie van 
e-mailadres en een toegangscode die de 
webmaster je toestuurt als je hem een 
e-mail stuurt met je e-mailadres.)

3. Doorgeven jaarlijkse water- en elek-
trastand
Vanaf dit jaar kan dat doen via het beslo-
ten deel van de site. Daar kun je – en jij 
alleen –  je verbruiksoverzichten zien van 
de laatste vijf jaar. 

4. Statuten, bouwvergunningen, kapver-
gunningen etc. 
Wat er kan en mag lees je via toepad/re-
gelpad.

5. De historie van de tuin
Met  het 45-jarig jubileum als aanleiding 
nostalgisch terugkijken naar hoe het was 
kan via toepad/kijkpad/historie en via 
doepad/activiteiten. Aanvullende foto’s 

10 redenen om www.toepad.nl regelmatig te bezoeken:

zijn altijd welkom. Graag mailen naar de 
webmaster.

6. Het Doeblad
Alle Doebladen die zijn verschenen kun je 
herlezen via doepad/algemeen doeblad.

7. Ruilen tegen geld of goed
Via winkelpad/ruilpad kun je spullen aan-
bieden die je niet meer nodig hebt. Als je 
een foto bij je tekst wilt zetten kan dat  via 
de webmaster.

8. De tuinwinkel
de openingstijden, wat je er kun lenen en 
kopen en wat dat kost vind je allemaal via 
winkelpad/verkooploods.

9. Het smoelenboek
Het Smoelenboek met informatie over 
de tuineigenaren vind je op de besloten 
pagina. Je bepaalt zelf hoeveel je over jezelf 
wilt vertellen.

10. Werkbeurten
Wanneer je werkbeurt is zie je via doepad/
werkbeurten. Een transparant overzicht 
van door jou vervulde werkbeurten vind je 
straks op de besloten pagina.

Toegang tot besloten deel website
Om toegang te krijgen tot het besloten 
deel van de website stuur je een mail met 
je e-mailadres naar webmaster@toepad.nl.

Via de webmaster krijg je dan je persoon-
lijke toegangscode.
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Boekenworm            Bijdrage van Kitty

een rubriek over tuinboeken

Fraaie foto’s, mooi ingedeeld, korte en 
puntige beschrijvingen van 712 soorten 
en variëteiten mossen in Nederland en 
België, en zeshonderd soorten in kleu-
renfoto’s. Mossen zijn lastig op naam te 
brengen. Het boek geeft zulke duidelijke 
afbeeldingen dat het determineren van 
mossen voor geïnteresseerde leken met 
dit boek wat gemakkelijker zal zijn dan 
via bestaande boeken. Een loep is hierbij 
onontbeerlijk. De meeste mossoorten zul-

len echter onder een microscoop gelegd 
moeten worden voor zekerheid.

Er is een algemene inleiding over mossen 
(drie hoofdgroepen: levermossen, hauw-
mossen en bladmossen; korstmossen zijn 
geen mossen en worden niet behandeld), 
de hoofdmoot vormt de soortbeschrij-
ving. 

De samenstellers hebben gekozen voor 

Auteurs
Klaas van Dort en Chris Buter

Fotografie
Bart Horvers

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2010
368 pagina’s, 16,5 x 24 cm, harde omslag
ISBN 978 90 5011 312 0
€ 49,95

Fotogids Mossen

Nederland en België - Ruim 600 soorten - 
Meer dan 800 afbeeldingen
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Geef de pen door            Monique Mooij

Beste allemaal,

Sinds januari dit jaar mag ik mijzelf tuin-
bezitter (ok, huurder ;-) noemen van tuin 25, 

helemaal aan het eind van het complex. 

Na jaren alleen een balkon te hebben ge-
had, mag ik nu weer eens echt in de grond 
woelen, de aarde voelen. En dat is erg fijn. 

Mijn tuinhobby gaat ver terug. Mijn opa 
had een enorme groentetuin naast zijn 
huis. Velden vol aardappelen, bonen, rabar-
ber, kool, bietjes. Prachtig als kindje, maar 
dan weet je niet hoeveel werk erin zit. Ik 
kan me nog wel herinneren dat mijn ou-
ders zuchtend de vele kilo’s bonen kregen. 
Dat inzet gewenst was om de aardappelen 
te rooien. Of we wilden helpen de grote 
vrieskasten te legen, van alles wat uit de 
tuin gekomen was. 

Het duurde daarna wel een aantal jaar 
voor ik mijn eerste eigen tuin had. Een 
stuk van 10x10 meter bij mijn toenmalige 
huis. Hierin heb ik mijn ontwerpachter-
grond (ik ben stedenbouwkundige) een 
grote rol laten spelen. Eenvoudige opzet, 
waarin variatie mogelijk was in seizoens-
planten, naast een aantal vaste (deel al 
in de tuin aanwezige) planten, struiken 
en bomen. Maar daarnaast ook genoeg 
ruimte voor een terras om te ontspannen 
en bezoek te ontvangen. 

Door omstandigheden heb ik in 2009  
afscheid van deze tuin moeten nemen, 
en kwam in Rotterdam wonen op de 12e 
etage. Geen tuin, wel een fijn ruim balkon. 
Dat was gezien de veranderingen in mijn 
leven toen prima om de groene vingers 
soepel genoeg te houden. 

Na een aantal jaren begon het toch te 
kriebelen, en groeide de wens naar een 
echte tuin, voor groente en fruit, bloe-
men en zitplekjes, gras om op te liggen, 
twee bomen voor een hangmat. En bij 
voorkeur met een huisje, om ook op wat 
minder zonnige dagen ‘buiten’ maar 
droog te kunnen zijn, van genoeg gemak-
ken voorzien om er een hele dag lekker te 
kunnen verblijven.

Zo ben ik in de kerstvakantie gaan 
zoeken op internet. Waar had je derge-
lijke huisjes, niet te ver van mijn huis op 
De Esch, waar deze wensen uit konden 
komen. Dat bleek verrassend dichtbij te 
zijn, er zaten zowaar 3 tuinverenigingen 
om de hoek. Echter niet allen hadden 
een duidelijke website waarop aangege-
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Jaaa, genieten!!! 

mijn vader, even zitten tussen het klussen door.

doen, zodat er nu volop 
genoten kan worden 
van tuin, zon en op-
brengst uit de moes-
tuin!!

Tussendoor zijn er ook 
wel een paar tegensla-
gen geweest. Het dak 
bleek lek, waardoor er 
uiteindelijk een heel 
nieuw dak op moest 
komen (was gepland 
voor over een paar 
jaar pas), het riool raakte verstopt. En 
daardoor kwam mijn hele huisje blank te 
staan. Hierdoor heb ik gemerkt hoeveel je 
aan je buren kan hebben. Met alle hulp en 
morele support is alles gelukkig opgelost. 
Ik merk een fijne saamhorigheid, hulp en 
gezelligheid, zonder dat je je verplicht voelt 
om elke dag met elkaar op de koffie te 
hoeven. 

Ik voel me, hoe kort ik er ook zit, nu al erg 
thuis hier bij ATV Toepad en hoop nog lang 
te kunnen genieten van tuin en het hele 
park. 

Ik geef de pen door aan…    

Ik geef de pen hierna door aan Anto-
nio en Wil van tuin nr 22 , van wie ik al 
zoveel lekkere munt voor de thee en 
andere lekkere kruiden heb mogen 
ontvangen. 
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ven was wat te koop stond (als er al een 
website was). Toepad had dit wel. En daar 
stond een knus huisje te koop, voor ook 
een prijs die in mijn budget paste. Van de 
foto’s af kreeg ik er al een erg goed gevoel 
bij. 

En zo togen mijn vader en ik in de kerst-
vakantie naar ATV Toepad. Even sfeer 
snuiven, beetje rondkijken of het ook goed 
voelde in het echt, ipv alleen de foto’s. Op 
de plattegtond bleek dat het de achterste 
tuin was. Dit gaf mij al meteen een extra 
prettig gevoel. Niets te nadele van buren 
en bezoekers, maar ik vind een beetje 
afgelegen wel prettig. Een plek om lekker 
rustig op mijzelf kunnen zijn , naast de 
drukte van alledag. 

Al wandelend viel ons de enorme diversi-
teit van de tuinen en huisjes op. Geen een 

was hetzelfde. Ook dat idee van ‘je eigen 
gang’ kunnen gaan daarin was meteen 
een positief punt. Lekker mogen knutse-
len en keutelen op je kaveltje. Bij de tuin 
aangekomen konden we wel aardig een 
stukje van de tuin zien, en over de struiken 
heen kijkend een glimps van het huisje 
opvangen. En zien hoe ‘vrij’ de tuin lag. Ik 
zag het helemaal zitten. Maar ik wilde wel 
graag meer zien, voor ik zou besluiten. 

Dus een mail gestuurd met daarin mijn 
interesse in de tuin. Zeer snel werd een af-
spraak geregeld met de heer en mevrouw 
van Katwijk, om het huisje en de tuin 
echt te kunnen komen bekijken. En toen 
bleek het nog veel groter te zijn dan ik had 
gedacht. Achter het huisje stond nog een 
kas, een hele reeks fruitbomen, een vijver 
(met vissen!!) en een flinke lap grond. Wow, 
nog beter! Na een uitgebreide rondleiding 

tuinontwerp in AutoCad
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binnen en buiten en een gezellig gesprek 
kwamen we tot DE DEAL. Ik werd weer 
tuinbezitter! En wat voor eentje, 320 m2 
met huisje van 24 m2 en veranda en kas. 

In de weken erna vele ontwerpjes zitten 
maken, En door de zacgte winter en lente 
kon het uiteindelijke  tuinontwerp best al 
snel in uitvoering. Deels gebaseerd op wat 

er al lag en deels met nieuwe dingen. Zo 
wilde ik graag de grote lijn van voor naar 
achter zichtbaar en bruikbaar maken. 

Hiervoor moesten een grote gemetselde 
bloembak en een met klimop begroeide 
muur gesloopt worden. Mijn vader en ik 
hebben wel  6 aanhangwagens vol stenen 
en vele bergen groenafval weggehaald, om 
de openheid en ruimte te maken, die ik 

wenste voor de tuin. 
Ik wilde ook een moesstuin, om wat 
bijzondere groentes te kweken. Hiervoor 
is een terras opgedoekt en hebben we 
vele vierkante meters grond om mogen 
spitten. Maar ook hier met resultaat, ik 
heb al een paar leuke oogsten aan paarse 
aardappelen (bleu d‘auvergne) en grappige 
gele courgettes binnen kunnen halen. Niet 
alleen leuk, maar ook erg lekker!!
Ook binnen in het huisje hebben we veel 

veranderd. Andere kleur, andere keuken, 
geen aparte slaapkamer, maar één ruimte. 
Ook hier is het uitgangspunt weer uitzicht, 
licht en ruimte. 
Al met al hebben we in betrekkelijk korte 
tijd (7 maandjes maar) heel veel kunnen 

schetstekening in photoshop

paarse aardappels en gele UFO-courgettes
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nieuwe interieur van het huisje


