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LEDENBLAD VAN TUINVERENIGING ZESTIENHOVEN



Bestuur  
Voorzitter: Giovani Bernadine
Penningmeester: André Kok
Secretaris: vacant
2e Penningmeester: Ada Pijl 
Op de eerste donderdag van de maand 
inloopspreekuur van 19.00 tot 20.00 uur; buiten 
het seizoen loopt contact via de e-mail.
Het bestuur is bereikbaar via de e-mail 
tvzestienhoven@gmail.com

Commissies

Bemiddeling aan-/verkoop tuinhuisjes
Frans de Jager
tv16frans@gmail.com

Bouwcommissie
Ton Vos, Charles Schalkwijk, Henk van der Vloodt
ton.j.vos@gmail.com

Barcommissie
Jozien van den Blink
omablink@live.nl

Commissie Tuinkeuring
Bram de Jonge, Hannie van Manen, J.P. Boom,
Martin de Jong, Sylvia Sigtenhorst
tvzestienhoven@gmail.com

Commissie ontspanning volwassenen
Tanja Bont en Klaas Swart

Kinderactiviteiten-commissie
Nathalie Tilly en Agnes Rodenburg
tv16kids@gmail.com

Werkgroep Tuin
Henk Merkenstein, Jessica Vuik, Ursula David,
Richard de Deugd
tv16werkgroeptuin@gmail.com

Kruidentuin en Kweekkast
Ad Deliën (tuin 133)
Jan van Stigt Thans

Winkel “De Inkoop”
Fam. Been, Fam. v.d. Heerik
Inkoopwinkeltv16@gmail.com

Plantenwinkel
Belinda Kok
Vanaf 1 augustus gesloten (weer open op 1 april)

Internet
Micha Souer
michasouer4all@msn.com of tv16wifi@gmail.com

Website
Reyo Stallenberg

reyostallenberg@gmail.com

Redactie De Oogst
Liesbeth den Haan, Esther van der Schaaf
tv16oogst@gmail.com

Storing elektrakasten
Ronald van Herk (tuin 226), Henk Van der Vloodt 
(tuin 202), Ton Nipius (tuin 199), Frans van den 
Blink (tuin 97), Ton Vos (tuin 79), Theo Pepermans 
(tuin 12)

Verhuur aanhanger
Graag tijdig en van te voren een afspraak maken 
over ophalen en terugbrengen met 
Frans van den Blink (tuin 97), tel. 06-46407104
van maandag t/m zaterdag van 9 tot tot 19.00 u.
Let op: na 19.00u is Frans niet meer beschikbaar 
om het grote toegangshek te openen.
Het is op uw eigen risico en voor uw eigen kosten 
als de aanhangwagen buiten het complex blijft 
staan.
Kosten: voor 4 uur € 5,-; hele dag € 10,-

Van de commissies 

Keuken 
Iedereen kan in de kantine terecht voor een ijsje, 
hapje of drankje, gedurende openingstijden 
natuurlijk.

Openingstijden  
De actuele openingstijden van de kantine zijn te 
vinden op de mededelingenborden.

Tuinkeuring 
Twee keer per seizoen zal weer kritisch naar onze 
tuinen gekeken worden. Er zal een klein prijsje 
beschikbaar zijn voor de best onderhouden tuin. 
Aan alle leden het verzoek minimaal 2x per seizoen 
hun heg te snoeien en minimaal 1x vóór mei. 
Mensen die een elektra-kast bij hun heg hebben 
staan, graag ervoor zorgen dat het oogje vrij is (evt. 
vragen bij het bestuur) en af en toe de kast met 
een sopje schoonmaken.

TUINVERENIGING ZESTIENHOVEN
Opgericht 20 november 1948
Koninklijk goedgekeurd 12 september 1963
Terletweg 20-21, 3045 LR Rotterdam
tvzestienhoven@gmail.com
www.vtv16hoven.nl

De Oogst is een uitgave van Tuinvereniging Zestien-
hoven en verschijnt 3x per jaar (lente, zomer, herfst)
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De Inkoop
Gedurende het seizoen is de winkel weer als 
vanouds op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur 
geopend. De koffie staat klaar voor iedereen die 
een bezoekje brengt.

Bouwvergunningen
Voor al uw vragen over het plaatsen en verbouwen 
van uw opstallen kunt u terecht bij de 
Bouwcommissie. De bouwcommissie heeft te allen 
tijde toestemming tot de tuin en mag ook de bouw 
eventueel stil leggen. Let op: taxaties zijn maar 1 
seizoen geldig vanaf taxatiedatum; dit staat in het 
reglement van de Tuinvereniging Zestienhoven. 
Graag voor al uw bouw- en aanbouwwerken een 
vergunning aanvragen bij het bestuur - zo voorkomt 
u onnodige actie. Houdt u aan het bouwreglement 
van de vereniging.

Hakselen 
Voor het hakselen is 1 machine beschikbaar, en de 
machine wordt bediend door de zaterdag-
werkploeg, in de werkuren. Om te voorkomen dat 
er te veel mensen tegelijkertijd met 
hakselwerkkomen, moeten leden die hun takken 
gehakseld willen hebben, dit een week van tevoren 
aanmelden bij Henk Merkestein, tel. 06-36402198. 
Dan wordt afgesproken wanneer en waar de 
hakselmachine ingezet gaat worden.

Sleutel grote hek  
Aad Mostert (tuin 73), Frans van den Blink (tuin 
97), Henk v.d. Herik (tuin 115), Fam. Been (tuin 
127), André en Belinda Kok (tuin A2), Ronald van 
Herk (tuin 226)

Storing in toegangshekken
Frans v.d. Blink (tuin 97), Ronald v. Herk (tuin 226)

EHBO Oostzijde
Tuin 225 Leen Roest
Tuin 228 Laura de Haan
Tuin 229 Fred Hoogsteder
Tuin 229 Wilma Jordens
Tuin 196 Brenda Deurloo
Tuin 173 Inge Rijthoven
Tuin 167 Leo Mosselaar
Tuin 127 Cor Been
Tuin 214 Henk v/d Berg

EHBO Westzijde
Tuin 90 Leo van Dalsen
Tuin 50 Wanda van Leeuwe
Tuin 50 Perry van Leeuwe
Tuin 44 Debby Kantner
Tuin 24 Yvonne Krieg
Tuin 6 Giovani Bernadine
Tuin 5A Rob Mult
Tuin 5A Dorin Mult 
Tuin 70 Marcel Hartwig

AED
Er hangen inmiddels twee AED-apparaten in ons 
complex:

in het gebouwtje naast de kantine (zijdeur te 
openen met de tag waarmee u ook de poort 
inkomt);
rechts van de Inkoop (winkel) tegen de muur (te 
openen met een pincode die in het document van 
het EHBO-team staat dat iedereen gekregen 
heeft).

Van de redactie

Hierbij het eerste nummer van de Oogst van het seizoen 2019. 
Er ligt een beperkt aantal geprinte exemplaren in de kantine, in De Inkoop 
en in de Plantenwinkel - dus wees er snel bij.
De in rood gezette tekst op pag’s 2 en 3 is nieuw ten opzichte van het vorige 
nummer van De Oogst.

Foto voorzijde: Een jong van de Ransuil, een zogenoemde takkeling, is zo koddig dat die 
opnieuw de voorpagina gehaald heeft. Foto Dick Jansen.

Word lid van de Facebook groep ‘Tuinliefhebbers 16hoven’

Het is een besloten groep; alleen leden van TV Zestienhoven kunnen er lid 
van worden. Heb je hulp nodig - stuur een mail naar Theo Pepermans op 
tvzth12@outlook.com.

mailto:tvzth12@outlook.com
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Beste leden,

Al enige tijd is er veel ongenoegen over het feit dat men fietst en/of zich 
met de scooter of brommer over het terrein verplaatst. Ook is er vorig 
tuinseizoen een flink aantal klachten bij het bestuur gemeld inzake allerlei 
vormen van geluids overlast. Dit is volgens ons huishoudelijk reglement niet 
toegestaan.  

ARTIKEL 12:
 Ieder lid heeft de verplichting te voorkomen dat door hem en/of zijn gezinsgenoten 
overlast wordt aangedaan aan andere leden van de vereniging. In het bijzonder 
gelden de navolgende voorschriften: 

a. Het is verboden op enigerlei wijze muziek voort te brengen, zodanig dat het 
geluid daarvan hoorbaar is buiten de tuin van het lid zelf

c. Het is niet toegestaan de paden te berijden met auto’s, motoren, scooters, 
rijwielen

ARTIKEL 11:
Ter bevordering van het aanzien van het tuincomplex zal/zullen: 

c.  geen rijwielen, motoren, scooters e.d. op de paden geplaatst worden

Als vereniging willen we natuurlijk dat we op een fijne, respectvolle en 
gezellige manier met elkaar omgaan. Iedereen komt graag op de 
tuinvereniging om te ontspannen, om op te laden of om heerlijk te 
tuinieren. Dit bereiken we met zijn allen door ons aan de bovengenoemde 
richtlijnen te houden. 
Vanaf 1 juni a.s. zullen er bij constateringen van bovengenoemde feiten 
vanuit het bestuur 2 officiële waarschuwingen per brief worden verstuurd. 
Mochten deze officiële waarschuwingen niet ter harte worden genomen 
zullen passende sancties worden genomen door het bestuur volgens ons 
huishoudelijk reglement. Klachten kunnen worden gemeld per email welke 
u kunt vinden op onze website  www.vtv16hoven.nl bij het tabje contact 
Uitzondering: met een doktersverklaring kan om een ontheffing worden 
gevraagd en ontvangt u een oranje bandje om aan de fiets te kunnen 
bevestigen. 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur Tuinvereniging Zestienhoven 

Van het bestuur

http://www.vtv16hoven.nl


VAN ONZE VERSLAGGEVERS                                     Nathalie Tilly, Dick Jansen

Het openingsfeest op 18 mei was 
goed bezocht en swingde de pan uit, 
met optreden van de Rock and Soul 
coverband Old Spice.

Ze zijn terug - niet Oehoe’s maar wel 
onze Ransuilen. Die brengen in 
groepjes de winter door ergens in de 
omgeving en beginnen al vroeg in 

het jaar met broeden. Ze waren nog niet waargenomen, maar begin juni kregen we 
eindelijk zekerheid dat ze er weer waren, op ons complex. Het bedel-geroep van de jonge 
uilen - takkelingen genaamd - klonk velen als muziek in de oren. En de grote verrassing is 
dat ze dit jaar zowel aan de west- als 
de oostkant van ons complex hebben 
gebroed. En met succes: totaal 7 jonge 
Ransuilen hebben we gezien! We 
mogen trots én moeten zuinig op ze 
zijn.

 

Horeca in De Buitenplaats 

Tekst: Liesbeth den Haan. Enkele bewoners van de nieuwe wijk Park 16Hoven 
zijn een petitie gestart tegen grootschalige horeca in park De Buitenplaats - 
het ‘wijkpark’ van de nieuwe wijk. Oorspronkelijk zou er kleinschalige, 
eenvoudige horeca komen. In het nieuwe bestemmingsplan van de 
gemeente is horeca categorie 3 in het park voorzien. Volgens de notitie van 
de Gemeente zijn dit “inrichtingen die 24 uur per dag geopend zijn óf die 
meer dan achtergrondmuziek willen produceren”. Ook is een parkeerplaats 
gepland voor 44 auto’s. De bewoners vrezen voor sluipverkeer in de wijk, 
geluidsoverlast en aantasting en verstoring van de natuur in het park. De 
petitie is te vinden op https://www.petities24.com/a/230189?s=60980461.  

Nieuws uit park Zestienhoven

https://www.petities24.com/a/230189?s=60980461


Verder staan in het bestemmingsplan drie appartementencomplexen 
gepland. Woningbouw was al in het eerste masterplan voorzien. De 
gebouwen lijken best groot te worden te oordelen op de ontwerptekeningen; 
ze omvatten 70 “riante kwalitatief hoogstaande appartementen”, vijf 
woonlagen hoog.

Over het ontwerpbestemmingsplan Zestienhoven is op 28 mei een 
hoorzitting gehouden. Daarna verscheen op 4 juni een update, op de 
website van Park 16Hoven, over de plannen rond de bovengenoemde 
horeca, omdat er foutieve berichten zouden zijn verspreid. 
De voorziening gaat heten Brasserie De Schelp. Een partycentrum, waarvoor 
enkele bewoners vrezen, behoort niet tot de plannen volgens de gemeente; 
wel komt er de mogelijkheid om in aparte zalen verjaardagsfeesten, 
zakendiners en bruiloften te houden. Op het terras “is geen versterkte 
muziek toegestaan”, maar binnen wél en dan moet voldaan worden aan 
“geldende normen” en aanpassingen. De zaak mag open zijn van tot 01.00 

uur in de nacht en in het 
weekend tot 02.00 uur; het 
terras mag op alle dagen 
open zijn tot 23.00 uur.

Hoe dan ook - geluids-
overlast ligt op de loer en 
het (auto)verkeer zal drukker 
worden rondom ons 
complex. Op de Terletweg 
zullen we hier ook het 
nodige van merken. 



Plagen in onze tuin - Stippelmot en Perenroest
Tekst en foto’s: Liesbeth den Haan. De buxusmot kennen we. Een 
informatief artikel over dit plaagdier was in onze mededelingborden 
te lezen. Onze planten worden ook getroffen door andere ziektes. 
Het betekent niet altijd dat we iets eraan moeten doen. Sommige 
plagen, zoals die van de spinselmotten, brengen geen definitieve 
schade aan en de plant (boom, struik) herstelt zich vanzelf. Ziektes 
die vruchtbomen aantasten zijn vervelender, want zij kunnen de 
vruchtzetting bemoeilijken en de oogst verminderen. De bloemen 
vallen af voordat ze goed en wel bestoven zijn. Dat laatste gebeurt 
bij perenroest. Wat zijn de oorzaken van deze plantenziektes en 
wat kan je ertegen doen?


 
De rupsachtige larven en ook de 
volwassende vorm van deze 
nachtvlindertjes zijn gestippeld; vandaar de 
officiele naam: Stippelmot. Je vind ze in 
een soort geweven nest hangend in een 
boom of struik; soms is de struik helemaal 
‘ingepakt’. De larven vreten zich vol, 
vervellen enkele keren, om zich dan te 
verpoppen. In het begin van de zomer 
komen de spinselmotten tevoorschijn en 

leggen dan na paring weer eitjes. Pas na de winter komen de eitjes uit en 
begint de cyclus opnieuw. De boom zelf herstelt zich en vormt nieuwe 
bladeren. Je kunt de nesten wegknippen, of sluipwespen inzetten of vogels 
nestgelegenheid bieden; die zijn dol op de larven. Maar je kunt ook niets 
doen - de plant vormt nieuwe blaadjes en lijdt er verder niet onder. 
 
Perenroest is een schimmel die niet het hele jaar op de peer kan verblijven: 

in de winter is de boom kaal en de 
schimmel verblijft alleen op het blad. In de 
winter heeft deze schimmel een 
Jeneverbes nodig om te overwinteren. Na 
de winter maakt de schimmel sporen aan 
en deze verspreidt hij door de lucht. De 
sporen vallen op de perenboom en 
veroorzaken zo deze schimmelziekte. 
Verwijder de Jeneverbes in de wijde 
omgeving (honderden meters) en de 
schimmelziekte zal verdwijnen. 



Ontspanning seizoen 2019 
Noteer alvast in uw agenda 

Voor nadere informatie
zie de mededelingen-borden.

15 juni: Pre Summer Party, met John  
van Krimpen en Linda Maarseveen
6 juli: Eetcafé
13 juli: Fancy Fair - Braderie
3 augustus: Eetcafé
24 augustus: Midsummer Party
7 september: Eetcafé
21 september: Sluitingsfeest

Voor de kids

24 juli: Kindermiddag
27 juli: Schoonmaakactie met de kids 
28 juli: Knopen voor kids 
31 juli: Kindermiddag
3 augustus: Zeskamp voor kids
4 augustus: Knopen voor kids
7 augustus: Kindermiddag



Voor de kids - vervolg
9 augustus: Kamperen voor kids 
10 augustus: Schoonmaakactie 18 augustus: Knopen voor kids
met de kids en Griezeltocht 21 augustus: Kindermiddag  
11 augustus: Knopen voor kids 23 augustus: Levend kwartet
12 augustus: Vissen 25 augustus: Knopen met kids
14 augustus: Kindermiddag 28 augustus: Kindermiddag
17 augustus: Playback show

Ad Deliën: Tuinieren is voor mij…
geneeskracht kweken en delen 

Tekst Esther van der Schaaf


De tuin van de Ad Deliën ligt aan het 
eind van een rustig laantje aan de 
zuidoostzijde van ons complex. 

Ad ken ik al flink wat jaren omdat ik 
de Kruidentuin die hij zo’n 15 jaar 
geleden aanlegde een seizoen 
onkruidvrij hielp te houden. In een 
van de kamers van het tuinhuis heeft 
Ad een pelletkachel geïnstalleerd die 
de ruimtes een heerlijk warm onthaal 
geven. Dit is de tweede keer dat ik in 
een huisje zo’n robuuste kachel 
aantref en Ad vertelt me hoe fijn de 
kachels zijn. Naast dat ze een 
aangename warmte verspreiden zijn 
ze zeer aantrekkelijk in gebruik en 
dragen bij aan een meer duurzaam 
gebruik van energie. Je stookt er korrels in die afkomstig zijn van hout uit 
naaldbomen uit Scandinavië. Hoewel de herfst inmiddels zijn intrede heeft 
gedaan ligt de groene tuin van Ad er weelderig bij in de volle middagzon. Een 
oase van rust, zo zie ik al vanuit ’t tuinhuis alwaar we aan de thee met 
speculaas zitten.  



Geneeskrachtige planten staat op nummer een bij Ad. Deze hebben in zijn 
tuin en kas de hoofdrol. Niet zo wonderlijk gezien het feit dat hij opgroeide in 
en om de drogisterij van zijn ouders op het Noordereiland. Na zelf 20 jaar 
deze drogisterij te hebben gerund verschoof zijn focus. Hij studeerde 
natuurgeneeskunde en homeopathie. Werd sporttherapeut. Begon bij Sparta, 
team Aruba (honkbal), aansluitend werkte hij drie jaar in België bij Brasschaat 
Braves (honkbal) en later bij Excelsior waar hij topsporters als van Persie, 
Boutahar en Been ondersteunde. Dit werk deed hij 20 jaar met heel veel 
plezier. Zodoende heeft hij veel gezien en meegemaakt. Nu is hij met 
pensioen en zijn er nog veel sporters die langskomen voor persoonlijke 
begeleiding. Ad zet naast laser therapie (dit gaat ontstekingen tegen) en 
electro acupunctuur, energie- en lichtwerk de geneeskrachtige planten en 
voeding in. Dit is in zijn aanpak erg belangrijk; daar is heel veel winst mee te 
behalen! 

Ad begint te vertellen over een bijzondere plant 
(of eigenlijk boom) die hij kweekt. Dat is de 
Moringa oleifera (deze soort komt van 
oorsprong vooral voor in tropische en 
subtropische gebieden met een steppeklimaat)  
is een boom met heel fijn blad. Een 
‘wonderboom’ vertelt Ad (vanwege de hoge 
voedingswaarde en medicinale eigenschappen 
van de bladeren en vruchten van de boom); 
alles wat je als mens nodig hebt aan vitamines 
en mineralen zit erin. Zo worden de bladeren 
in Zuid-Afrika gebruikt om ondervoeding tegen 
te gaan. Door deze eigenschappen 
wordt Moringa oleifera op grote schaal 

gekweekt in plantages. Het blad wordt verwerkt tot poeder maar je kunt het 
blad ook zo rauw van de boom eten. De 
boompjes (hij heeft er inmiddels 80 staan) 
hebben dagelijks verzorging nodig. Ze 
verliezen, zoals meer bomen, hun blad in 
de winter. Ook zo benieuwd hoe de 
boompjes de afgelopen winter hebben 
overleefd? Werp dan eens een blik in Ad’s 
kas. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Steppeklimaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrika


Tekst en foto’s Leen van 
Popering

Recept: 
Konijn 
Ik had een gerecht 
van konijn bereid en 
er een foto van op 
Facebook geplaatst. 
Reacties en 
consternatie volgden daarop. Onze tuin-overbuurtjes Greet en Wim, ook op 
Facebook, spoedden zich naar hun tuinstulpje met piepende banden, 
stoplichten negerend, geshockte overstekende voetgangers ontwijkend en 
doof voor tierende toeschouwers van de snelste rit die ze ooit naar hun 
tuinhuis hadden gemaakt. Max Verstappen zou er jaloers op zijn. Bij 
aankomst was er grote opluchting en blijdschap. Ollie en Loena leefden nog, 
hun lieve huiskonijntjes - ze vertoefden in alle rust in hun gegaasde 

buitenverblijf op het grasveldje. 
Opluchting alom, tsja je weet het 
maar nooit met zo’n overbuur 
die altijd met eten bezig is. Ja 
en dat klopt altijd bezig met eten 
maar wees gerust, huiskonijnen 
zijn niet voor de slacht. Er zijn 
vele soorten en rassen maar ik 
hou het nu bij de eetbare. 
Rond de kerstperiode is konijn 
het populairst maar waarom niet 
in andere maanden. Konijn is 

het hele jaar vers verkrijgbaar, ook 
in deze periode. Het is lekker heeft weinig vet en is cholesterol vriendelijk. In 
België zie je het in de supermarkt vaak onder “parkkonijn”. In Frankrijk, 
Spanje en Italië staat konijn met grote regelmaat op het menu. Tuingenoot 
Ton Nipius meldde mij dat zowat iedere Griekse moeder Stifado van konijn 
kan bereiden, met name vroeger toen er weinig of geen rundvlees 
verkrijgbaar was. Nu wordt Stifado, volgens Ton een soort van hachee, vaak 
met rundvlees bereid maar de oorsprong is met konijn. Dat konijn zelden in 
de schappen van de supermarkt ligt wijt ik aan het Flappie-syndroom dat nog 



in Nederland heerst.  
Wel opletten waar je konijn aanschaft en waar het beestje vandaan komt; dus 
ga ervoor naar een goede poelier en indien die het niet in huis heeft kan hij 
het zeker voor je bestellen. Blijf af van konijn - vaak bouten - uit China. Deze 
vallen onder de plofkonijnen, vol ingespoten antibiotica, barslechte of geen 
leefomstandigheden, en diepgevroren aangeleverd.  
Zelf hou ik het vaak bij konijn uit Frankrijk (lapin) met het Label Rouge label, 
bekend bij iedere poelier. Bereiden door stoven is altijd goed maar op de 
BBQ kan natuurlijk ook. Wel oppassen dan want daar het weinig vet bevat 
kan het snel “droog “ worden als het net iets te lang erop heeft gelegen. Voor 
gerechten die wat langer op de BBQ moeten garen adviseer ik een kogel 
BBQ liefst met plaat eronder die vlammen tegenhoudt en waarin mogelijk een 
bakje water geplaatst kan worden, zodat het gerecht wat stoom mee gaat 
krijgen. Mijn recept is een klassieker en met De Prelaat werd destijds de 
pastoor bedoeld voor wie de huishoudster kookte. Eet smakelijk.


