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Warm Winter Event maakt plaats voor ….. Meet The Spring
Na een vervallen Warm Winter Event door regen en storm, was het dan eindelijk toch zover.
Na een paar prachtige zomerdagen, eindelijk…. 20 maart jl.: Meet The Spring!!! Hoewel de
ochtend begon met een enkele sneeuwvlok, ontsprong in het parkje Stadstuinen desalniettemin de lente. De tent en muziek stond klaar. Wijn en hapjes gereed in de aanslag. Voor kinderen limonade, chips en diverse spellen omringd door banken en tafels met een vrolijk gekleurd gedekt lenteboeket, borrelnootjes en chocolade paaseitjes.

Het Bestuur Stadstuinen deed de aftrap en heette iedereen welkom. Twee nieuwe bestuursleden werden voorgesteld en de aanwezige nieuwe buurtbewoners in het zonnetje gezet. De
nieuwe bewoners werden warm onthaald met een fleurig tulpenboeket, welkomstkaart en een
paar R’damse Toont Ballen die als teken staan dat het Stadstuinen Bestuur net als de stad
Rotterdam staat voor aanpakken en doen. Niet lullen maar poetsen, mouwen opstroopt en
samen sterk met elkaar in verbinding staat ….. inclusief een beetje gezelligheid daarbij. Kortom een wijk die staat voor en met elkaar. En zo stonden tijdens de Meet de Spring buurtgenoten weer eens ouderwets zij aan zij aan. Kinderen spelend op de achtergrond en menigeen
met een drankje aan een tafel borrelnoten knabbelend of paasei in de hand. Na een tijd van
afzondering is het seizoen weer geopend om elkaar weer te zien en met elkaar weer even
bijpraten. Hoe is het nu met jou? En ….. er werd kennis gemaakt nieuwe buurtgenoten die al
twee jaar in de wijk wonen, maar door corona nu pas écht deelgenoot worden van de wijk.
Welkom allemaal, het buurtseizoen is weer geopend!!!

Gezocht!!!!!! Vlogger, influecer en DJ voor Kindercamping 2022
Ben jij een goede DJ en vind je het leuk om de boel op stelten te zetten met goede muziek?
Houd je van vloggen en neem je het liefst iedereen elke minuut van de dag mee in jouw belevenissen van de dag? Of wil je een dag als influencer je helemaal uitleven?
Wij zoeken jou om in jouw gewenste rol mee te draaien op een of beide dagen van de Kindercamping 2022.
Wanneer? Het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 juli aanstaande.
Heb je interesse of heb je misschien vragen, mail dan naar
koningsdagstadstuinen@gmail.com. Vermeld in de mail wat je zou willen doen, welke dag
(en) je voorkeur heeft en wat je leeftijd is. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Winnaar: mooiste kerstversiering 2021
Zoals beloofd in de vorige editie van de
Stadstuinen Nieuwsbrief, is de winnaar van
het huis met de mooiste kerstversiering
bekend. Huis Fledderusstraat heeft gewonnen. De bewoners zijn tijdens de Meet The
Spring bekend gemaakt als geprezen winnaar en voorzien van een groot chocoalde
paashaas. De wisseltrofee moest nog worden gesmeden, vandaar dit jaar een eetbaar haas exemplaar die volgend jaar niet
hoeft te worden ingewisseld. Gefeliciteerd !!! Voor aankomende kerst kan iedereen kan alvast nadenken of en hoe deze
versiering in 2022 overtroffen kan worden.

Column
Met een partner die graag het voortouw
neemt, kies ik ervoor achter haar zeilen
zachtjes aan mee te kabbelen. Verstopt
achter het grootzeil, geniet ik op mijn eigen
wijze van ons samenzijn. Terwijl Kapitein
Spraakwater tijdens het eerste Stadstuinen
Event over de hoge golven dendert, tuur en
gluur ik om mij heen. Ik glijd met mijn ogen
af naar de kleine scheepjes die rondom
haar dobberen en elke vloedgolf aan woorden trotseren. Dit tafereel aanschouwende,
bedenk ik mij dat het grootzeil niet kan zonder de mast en vice vera. Ik lach in mijzelf
en gluur verder om mij heen. Een leuk
bootje met een strakke lijn, komt in het vizier. Elegant, kalm en rustig. Alsof het anker is uitgeworpen, wiegt haar spiegel,
(ofwel de achterkant van het bootje) van
links naar rechts en weer terug. Wat een
leuke ….. Tot mijn schrik bemerk ik dat Kapitein Spraakwater het grootzeil ondertussen heeft laten zakken en ik daar sta als
grote mast zonder zeil. Snel duik ik achter
een statafeltje met lentebloemetjes en
paaseitjes en neem een slok van de mij
eerder aangereikte wijn. Ik heb nog net
geen zeebenen en verruil per direct de
zeevaart voor de paashaas en eieren die
voor mijn neus staan. Eigenlijk houd ik wel
van de paashaas. Of eigenlijk, eerlijk gezegd meer van konijnen. Fluffy, zacht, knuffelig en ze zijn ook zo sportief. Kapitein
Spraakwater is ondertussen getransformeerd naar mijn eigen Eastern Bunny en
huppelt van mijn statafel naar statafel en
statafel. Opnieuw tuur ik om mij heen en
zie ik enkele ‘bekende’ buurtgenoten. Mijn
gedachten dwalen weer af. Neem nog een
sip van mijn wijn en concludeer dat een
paasei samen met wijn voor mij niet de
beste combinatie is. Het eitje wil maar niet
smelten en tolt met 20 km/u als een knikker
in achtbaan over mijn tong. Met een wisselende bolle wang onder dit tafeltje duiken,
lijkt mij geen goed plan. Alhoewel praten
met volle mond met ei en chocolade een
rechtmatige reden is niet in gesprek te hoeven gaan, overweeg ik als oplossing de
wijn in één keer in mijn kielzog te gieten.
Overwegen? Aan mijn hoela, ik kiep het
hele glaasje in mijn mik en merk dat mijn
gemoedstoestand verandert. Ben ik de
enige? Zou er iets in de eitjes zitten? De
menigte om mij heen is vrolijk en aanwezig.
En ik met mijn stil gluren, ben er ook, maar
eigenlijk ook weer niet. Dit bevalt mij wel. Ik
val niet op en tóch ben ik erbij en sta ik
middenin deze wijk. Terwijl mijn eigen Eastern Bunny van tafel naar tafel hupst en
met iedereen kennismaakt, voel ik mij al
hier al helemaal thuis. En gluren ….. misschien is dit niet het juiste woord. Ik toon
interesse vanuit een andere hoek. Ik kijk al
uit naar het volgende event ….. ?
Tot de volgende keer !!!
J.D.

Koningsdag 27 april 2022
Voor het eerst dé primeur 27 april Koningsdag Stadstuinen. Voorbereidingen zijn in volle gang en enkele vooraankondigingen zijn
al geweest. Heeft u deze gemist, dan hieronder de laatste
UP-DATE:
Voor koningsdag zoeken we nog vrijwilligers voor hulp bij enkele
kinderspelen. Dit mogen ook kinderen 12+ zijn. Paar handen voor
op- en afbouw zijn ook welkom. Wil je meehelpen, stuur dan een
mail naar stadstuinenkoningsdag@gmail.com

Ontdek wat er in de wijk speelt: Wijkraad Entrepot-Noordereiland
Op mijn.rotterdam.nl kun je lezen en bijhouden wat er onder andere in onze wijk speelt. Het
Witteveenplein dat eerst onderdeel was van de Wijkraad Kop van Zuid-Entrepot is na de gemeenteraadsverkiezingen onderdeel geworden van Wijkraad Entrepot-Noordereiland.
De gemeenteraadsverkiezingen hebben ondertussen plaatsgevonden en de wijkraden zijn
gekozen. Namens de wijk, van harte gefeliciteerd Desiree, Samet, Willem, Thomas, Fatima,
Theo en Jan-Philip en succes met jullie installatie eind april.

Wat kunnen jullie verwachten: naast gehele dag feestelijke muziek, twee prachtige live optredens, suikerspinnen, stoelmassage, voor de kleintjes (en grotere liefhebbers) schminck en grabbelton, kinderspel parcours, feestterras met hapjes en drankjes en hopelijk veel buurtgenoten
met een kleedje.
RESERVEER nu je VIP-plaats in het park voor je kleedje, want de plaatsen hier zijn beperkt.
Stuur hiervoor een mail naar stadstuinenkoningsdag@gmail.com o.v.v. je naam. Dan ontvang je een week van te voren bericht van ons.
Alle activiteiten en gezelligheid vinden plaats in en rondom het park. Dit keer niet de zijstraten
maar met name park en W.G. Witteveenplein is the place to be. Iedereen is welkom; vrienden, familie, kennissen…. Dus neem iedereen mee. Verkondig dat de stadstuinen georganiseerd koningsdag viert, dit is jullie eigen beste buurtreclame voor je eigen kleedje, verkoop
van je oude spullen, of maak en verkoop lekkere hapjes. Bedenk iets creatiefs, alles mag en
kan. Wij hopen dat dit een fantastisch feest gaat worden, waarbij we met z’n allen hopelijk
een trend te kunnen gaan zetten voor de komende jaren.

Stadstuinen Filmclubavond LantarenVenster
Nu de maatregelen van corona nagenoeg weg zijn, leven onze vrijheden weer op en
zijn we weer terug. Voortaan weer elke eerste vrijdag van de maand: Stadstuinen
Filmclubavond bij LantarenVenster. Maart en april is alweer voorbij dus wie gaat er
eerst volgende keer mee, vrijdag 6 mei 2022 rond 20.00 uur.
Ken je ons nog niet? Lees dan onderstaande informatie en laat je overhalen, mee te
gaan.
Iedere editie zoeken twee Stadstuinen buurtgenoten samen een film uit bij LantarenVenster
voor de Stadstuinen Filmclubavond. Woon je in Stadstuinen (of woonde) en hou je van films
en gezellig napraten of borrelen, ga dan mee met deze filmclubavond.

Keuze voor welke film(s) wordt een paar dagen ervoor door 2 Stadstuinders gemaakt en bekend gemaakt in deze Stadstuinen whatsapp groep, en tevens op de Stadstuinen Facebook
pagina.

Heerlijke lente recept
Een heerlijke kipsalade gevuld met frisse
sinaasappel, walnoot en bleekselderij. Door
de kip te pocheren blijft hij lekker mals en
sappig. Lekker op een knapperig broodje
met veldsla als lunch, of serveer op de borrelplank.
Lunch, 2 personen, 20 minuten













2 kipfilets
500 ml kippenbouillon
80 gr walnoten, grof gehakt
2 stengels bleekselderij, geschild en
fijngesneden
1 handsinaasappel (2 mandarijntjes of
een combinatie kan ook), gepeld en in
stukjes gesneden (bij de sinaasappel het
vliesje verwijderen)
1 el mayonaise
1 el crème Fraiche
Kerriepoeder
Maggie
1 el gembersiroop
Dragon (peterselie kan ook), fijngehakt

1. Breng de bouillon aan de kook, laat even
doorkoken en zet het vuur dan heel laag.
Leg de kipfilets in het hete water en pocheer tot ze gaar zijn. Dit duurt circa 10
tot 15 minuten maar is afhankelijk van de
dikte van de kipfilets.
2. Haal de kip uit de bouillon (bewaar de
bouillon voor soep of risotto) en laat iets
afkoelen.
3. Snijd de kipfilets in blokjes.
4. Doe de kip met de walnoten, bleekselderij, sinaasappel of mandarijn, dragon,
mayonaise en crème fraiche in een kom
en hussel om.
5. Breng verder op smaak het de kerriepoeder, Maggie, gembersiroop en zout en
peper uit de molen.

Kindercamping 2- 3 juli 2022
Na twee jaar is het eindelijk weer zo ver. De kindercamping mag weer live in het park. De
inschrijvingen voor de kindercamping 2-3 juli zijn onlangs geopend en de aanmeldingen stromen als vanouds weer binnen. Kinderen van vijf tot en met twaalf jaar kunnen zich nog inschrijven tot 24 april aanstaande. Het inschrijfgeld kost 15 euro per kind. Wil je jouw kind nog
opgeven en ben je lid van de Kopersvereniging Stadstuinen of heb je misschien nog vragen,
stuur dan een mail naar kindercampingsstadstuinen@gmail.com.

Groen in de Wijk: 22 mei 2022
Zondag 22 mei is het weer Groen in de
Wijk. Voor iedereen die groene vingers
heeft, kan die dag op meerdere vlakken
lekker in en met groen uitleven. Het tuincentrum komt weer met plantjes in de wijk die
niet alleen leuk zijn om naar te kijken, maar
vooral om te kopen en in de eigen Stadstuinen te planten.
Naast aandacht voor groen biedt de dag
Groen in de Wijk ook weer creatieve momenten voor jong en oud. Wat voor leuks
weer allemaal staat te gebeuren de 22e mei,
blijft nog een beetje een verrassing, maar
de voorbereidingen zijn in volle gang.
Groetjes van de leden van Groen in de Wijk.

Maximaaltijd zondag 15 mei
Aankomend zondag 15 mei is het weer tijd
voor de Maximaaltijd. Voor de nieuwe buurtbewoners die de Maximaaltijd nog niet kennen. Deze activiteit is in het parkje van de
Stadstuinen ás la semi Amerikaanse Fuif.
Iedereen maakt zelf iets lekkers en brengt
dit mee naar het park. Voor tafels en drank
wordt gezorgd. Het lekkerste gerecht maakt
kans op de Maximaaltijdtrofee. Alles mag
en kan worden meegenomen. Variërend
van groente en fruit, salades, halal, iets
warms of kouds. Naast de versnaperingen
om te proeven en bestelde mooi weer
neemt natuurlijk iedereen zijn eigen gezelligheid mee.

