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Pechvogels van de maand:  
Peter en Jaennette  

Peter brak zijn middenvoetsbeentje en Jeannette haar arm. Lees op pagina 4 hoe dit kon gebeuren. 
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Gezellige voetbalavondjes in de kantine. 
Het aangebrachte grote scherm in de kantine is een groot succes geweest. 
Velen hebben de tv thuis uitgelaten en zijn naar de kantine gekomen om 
met de anderen de verrichtingen van het Nederlands elftal te kijken. Bert       
was helemaal in de stemming. De foto is genomen tijdens de wedstrijd 
Nederland-Tjechïe. Helaas een kwartier voor de wedstrijd was de stoel 
van Bert leeg. (de stand werd 2-3) Geheel teleurgesteld had hij de kantine 
verlaten. Hoewel de Nederlanders toch nog in de halve finale belandden 
kwam het later toch niet meer 
goed. Maar dat mocht de  
pret niet drukken. 
 
Op naar de Tour de France!   

Eindelijk de oplossing. Kijk snel 
op pagina  3. 

Kennelijk heeft de uitspraak van de voorzitter voor verwarring gezorgd, maar de 
regel is nog steeds dat fietsen/brommen op de paden verboden is. De mensen die op 
het lijstje staan (zie in de vitrine bij de kantine) zijn de enige uitzonderingen. Help 
mee om de paden veilig te houden. 

Schrik om gif in volkstuinen 
Inspecteurs AID vinden zelfs 'doodshoofdmiddelen'  

Rotterdam — Hoezo lekkere onbespoten groente en fruit uit eigen volkstuintje? Uit een forse steekproef van de Algemene In-
spectiedienst (AID) in deze provincie blijkt dat menig hobbytuinder zijn planten bestrooid en bespuit met bestrijdingsmiddelen 
die verboden zijn. Ook blijken nogal wat amateur-tuinders riskante goedjes te gebruiken die over de datum zijn. Her en der han-
delen volkstuinders illegaal in bestrijdingsmiddelen. Zie verder op pagina 12.  
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Openingstijden kantine: 
   
    
 
 
 
Nog tot en met 3 augustus  iedere dinsdagavond vanaf 
19:00 uur dartscompetitie. 
 
In juli en augustus is de kantine open op: 
Vrijdag van 14:00 tot 17:00 en ‘s avonds van 20:30 
tot 24:00 uur 
Zaterdag van 14:00 tot 17:00 en ‘s avonds van 20:30 
tot 24:00 uur 
Zondag van 14:00 tot 16:00 uur 
 
De familie Eggink verkoopt diverse lekkernijen uit 
de frituur.  Wanneer de kantine open is kan er be-
steld worden. Zie prijslijst elders in dit blad. 
 
 
Huisvuil inname: 
Vanaf nu iedere woensdag avond tussen 18:00 en 
19:00 uur 
Op zaterdag van 14:00 tot 15:00 uur 
 
Openingstijden Winkel: 
Zaterdag van 14:00 tot 15:00  uur  
 
Bestuur 
De heren: B. Oversluizen voorzitter         tuin 35 
 P.A. de Jong secretaris          tuin 79  
 J. v.d. Griendt penningmeester   
 H. Oversluizen lid                   tuin 41 
Mevrouw: C. Braber lid                   tuin 71  
  
Kascontrolecommissie 
De heren: J. Robles 
 M. van Tilborgh 
 W. IJsselstein 
 
Verkooploods tuinmateriaal 
De heren: T. Gunneweg 
 G. Kling 
mevr. J. Seip 
De heer A. Braber inkoop 

 
Bouw- en taxatiecommissie 
De heren: P.A. Sommeijer samenroeper  
 J.Th. Baijens  lid 
 L.H. Bolland lid 
 W. Engel lid 
 J. Robles lid 
 
Vertegenwoordigers bij Unit Kralingen / Croos-
wijk 
De heren: A. Braber 
 P.A. Sommeijer 
 
Organisatie Activiteiten (Bingo) 
Mevrouw I. Engel 
De heer W. Engel 
 
Kantinebeheerder / inkoper 
De heer R. Engel 
 
Commissie onderhoud complex / werkbeurten 
De heren: T. Gunneweg  onderhoud rijdend  
                                           materieel 
 J. Hoogendijk                werkmeester 
 H. Brand                            ,, 
 M. van Tilborgh                  ,, 
 P. van Krimpen  reserve meester  
 L. Eggink            vuilinzameling 
 
Redactie Algemeen Doeblad 
 Ans Dansen en Hans Tros, 
                   Bert en Joke Seip 
                   Jeannette Beusker en Heleen van der 
                   Stege         
                   Kitty Martens en Wil van Dongeren   
 
 
De artikelen/reacties voor het Algemeen Doeblad zijn 
op de volgende manier in te leveren: 
per diskette of per E-mail (a.dansen@wxs.nl )   
 
geschreven/getypt  naar tuin 4,   
of in de postbus bij de ingang. 
 

Amateur  Tuinvereniging  A.T.V. Toepad     
      opgericht 1 september 1969 
                                                                                                                                                                                                       

e-mail: atv-toepad@xs4all.nl 
 Tel. 010-433 01 35 
 (indien iemand aanwezig) 

Secretariaat 
Toepad 55 
3063 NJ Rotterdam  
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 Ik ben een zaaddoosje van het gewone leeuwen-
bekje. Toen ik nog vriendelijk keek was ik nog 
niet helemaal rijp. Later droogde ik wat uit en 

kreeg daardoor het uiterlijk wat je op het plaatje 
ziet. De korreltjes die er naast liggen zijn de 

zaadjes. Hierbij een foto van de plant waaraan  je 
me, als je goed kijkt, kunt zien zitten. 

Mevr. Wil Snijders heeft deze maand de bak met plantjes gewonnen! 

Gefeliciteerd!! 

E N 
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   Prijslijst per 1-4-2004 in euro’s 
 
   Tuinaarde    Per zak(ca.30 ltr)    € 1.30 
                             4 voor             € 5.00 
   Potgrond     Per zak    € 2.30 
                     
   Turfmolm   Per zak     € 3.60 
 
   Turf samengeperst   Per pak a  150 ltr    € 7.15 
 
   Koemest Korrels      Per zak  7.5 ltr    € 5.00 
 
   Koemest Poeder    Per zak   25 ltr   € 5.00 
 
 
 
    

  
 
  Culterra  10-4-6           Per zak                € 14.00 
 
   Bonenstaken  3mtr Per stuk          € 0.65 
 
   Gasfles            Per stuk         € 19.30 
 
   Drukregelaar  Per stuk          € 7.15 
 
   Kalk   Per zak à 12 Kg         € 3.80 
 
   Zand per kruiwagen is 80 ltr          € 2.00 
 
   Platte wagen zand 0.4 m3 is 5 kruiwagens     € 10.00                    

Prijzen onder voorbehoud 

Winkel ATV Toepad  t/m 9 oktober         Openingstijden elke zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur 

Jaennette: Ik ga op een middag naar tennissen met m’n racket stevig op m’n rug . Mijn vervoermiddel is de 
step. (zie rechts: nog helemaal in ongeschonden staat)   
Na een stevig potje tennis met 70 plussers stapt ik weer vrolijk op mijn vervoer-
middel. De tocht van tennisbaan naar huis is ongeveer 7 minuten. Vlakbij huis 
kom ik met mijn voorwiel in een klein putje en ja,ja, over de kop met step en al. 
Ik dacht valt best mee, ik kom hier zonder kleerscheuren van af. Mijn broek was 
niet kapot wel mijn knie en arm. Ik zou met Heleen uit eten gaan in de stad.  
Heleen maar gebeld en gezegd kom eerst maar naar huis want ik ben een beetje 
gevallen. Heleen bracht me om zes uur naar de eerste hulp van het Franciscus 
ziekenhuis en je raadt het al om 22.00 uur er weer uit  met m’n arm in het gips. 
Eigenlijk moest mijn knie ook in het gips maar dat zou me te immobiel maken 

zei de arts. Dus verband erom en rust houden. Wij 
hebben veel trappen in huis dus het is bedrust ge-
worden zie foto 2. Heleen zet nu, voor ze ’s mor-
gens naar het werk gaat al het eten en drinken voor 
de hele dag naast me neer. Gelukkig heb ik mijn laptop en de telefoon om de 
tijd door te komen. Ik heb nog geluk gehad. Ik hoop weer gauw een 

   werkbeurt te kunnen doen.    Aldus Jaennette. 
  Peter: Ik liep op 2 juni de tuin in met Leonardo (mijn zoon van 9 mnd) en 
stapte op een stukje tegel. Hierdoor zwikte ik en brak mijn middenvoetsbeen-
tje van mijn linkervoet. (Leonardo was nog steeds veilig in vaders armen red.) 

Ik zit nu vanaf 3 juni in het gips. Vanaf 10 juni heb ik loopgips. 7 juli mag het gips eraf en wordt bekeken of 
ik wel of geen schroef moet. Dan zie ik wel verder. Omdat mijn vrouw ook ziek is hebben wij momenteel 
geen tijd om het gras in mijn tuin te verzorgen. Maar ja dat is een noodgeval. 
Wij wensen Jeannette en Peter sterkte en van harte beterschap en hopen voor Peter dat het geen noodzaak 
wordt om een schroef te plaatsen.  
 
 

Jaennette (redactie medewerkster) en Peter (secretaris) komen lelijk ten val.  
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De redactie is niet aansprakelijk 
voor de artikelen die door andere 
personen zijn ingezonden 

Aansprakelijkheid 

Wie weet waar deze foto is genomen? 

Mooie plaatjes uit de omgeving: 
deze maand:  

Horror struiken voor de kantine zijn weer 
opgeknapt. 

Zoals we kunnen zien zijn de struiken 
weer helemaal bijgekomen van de  

rupsen invasie. 

Koop nu een satellietset bij onze sponsor !! 

Satelliet ontvanger nodig ? 

Wilt u voordeel? Kom dan eens in onze winkel kijken ! 
Plein 1953  Nr. 8  tel: 010-2120012 

www.Datesat.nl 

Bij aankoop van een complete satel-

liet-set komen wij bij u thuis alles 

gratis installeren ! t.w.v. € 75,- 

De firma DateSat heeft aan onze vereniging, voor de kantine, een 
complete satelliet -set verkocht met een hoge korting.  

Dus als u erover denkt om een satelliet-set te gaan kopen dan 
moet u bij datesat zijn, service en voordelige prijzen zijn de 

kracht van DateSat.                                                                 
En zij leveren alleen top-kwaliteit spullen !                       

Dus geen rommel zoals sommige satelliet winkels. 

 Wat een geknoei!! 
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Familie berichten 
In deze rubriek kan een ieder die daar behoefte toe voelt 
heuglijke-of minder heuglijke - mededelingen doen aan-
gaande geboorte, huwelijk of andere familieomstandig-
heden.  
Het gaat in principe op verzoek van de betrokkenen. Als 
de redactie een dergelijke 
gebeurtenis waarneemt zullen wij 
de betreffende persoon  
benaderen om details en 
toestemming om iets 
wereldkundig 
te maken.  Maar u kunt ons 
natuurlijk ook benaderen. 
 

             uit tip uit tip uit tip uit tip uit 
Bloemenpracht in Ouddorp 
Fietsexcursie langs de bloemenvelden 

Onder leiding van een deskundige gids maakt u kennis met de bijzondere bloemzaadteelt in Ouddorp aan Zee 
(onder voorbehoud bezoekt u ook een aantal bedrijven o.a. een zomerbloemenkwekerij). 
Adres: Ouddorp aan Zee 
Tel.nr: 0187-68 17 89 (VVV Ouddorp) 
alleen op woensdagen van 7 juli  2004 tot 25 augustus om 13.00 uur 
prijs volwassene € 3,50 
Je kunt natuurlijk ook op andere dagen de tocht fietsen. Route verkrijgbaar bij VVV. (In Ouddorp is het VVV 
op zondag dicht.) Je kunt ook de ANWB route fietsen, je komt dan ook langs de velden met bloemen.  
Deze is 42 km lang maar je kunt hem halverwege afkorten. De route wordt door bordjes aangegeven. 
(Goereeroute.)Om de  bloemenvelden te zien kun je het gedeelte fietsen wat  door Ouddorp loopt.  
 
 
Aardewandeling 
Bijzondere wandelexcursie o.l.v. natuurgids. Kleding die vuil mag  
worden en stevig schoeisel aanbevolen. Deelname vanaf 10 jaar. 
Biesboschcentrum Dordrecht  
Baanhoekweg 53  
3313 LP Dordrecht 
Donderdag 22 juli  van 10.00 - 12.00 uur 
Prijs € 2,50  

 
Dag van mens en dier 
Open dag (toegang gratis) 
Met o.a. keuringen van Trekpaarden, Haflingers, Fjorden-
paarden en Shetlandpony's. Non-stop showprogramma met 
paarden, pony's en honden. Gratis ponyrijden voor kinde-
ren, schapendrijven met bordercollies en presentatie Dub-
beldamse pluimvee- en konijnenfokvereniging. Shows op 
het hoofdterrein, demonstraties en activiteiten op de bij 
terreinen. 
Adres: 
Evenemententerrein Hollandse Biesbosch 
Baanhoekweg 
Dordrecht 
Zaterdag 31 juli 2004 van 9 tot 17.00 uur schowpro-
gramma vanaf 11 uur  

Varend Corso Westland 
Fraai opgetuigde platte veilingschuiten versierd met de mooiste bloemen, groenten en planten.  Zaterdag 31 juli begint het corso om 
13.30 uur vanaf de Jachthaven De Lier. Vanaf Naaldwijk gaat het zondag 1 aug. verder naar Schipluiden en Delft.  
 
Varend Corso Westland, 30, 31 juli en 1 aug. Voor meer informatie en een volledig overzicht van de vaarroute op 
www.varendcorso.nl of bel VVV/ANWB Naaldwijk. Tel. 0174-610031    
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Typetjes in de tuin 

eigenzinnig of prestigieus? 
 
Enkele jaren geleden heeft het 'mentaliteitsdenken' zijn intrede gedaan in de marketing. Doelgroepen 
worden niet meer ingedeeld naar inkomen, geslacht of leeftijd, maar naar mentaliteit. De VBTB 
(Vereniging voor de Tuinbranche) heeft de handschoen opgepakt om deze nieuwe marketingindeling 
voor de tuinbranche te maken. Het levert vijf verschillende 'types' tuinbezitters op. Met elk hun eigen, 
specifieke manier om de tuin 'te beleven'. . 
 
De Prestigieuze Perfectionist zoekt succes en erkenning, maar ook rust en privacy. Zijn tuin is, net als zijn in-
terieur, een uiting van zijn persoonlijkheid. 
Hoogwaardige kwaliteit en een exclusieve uitstraling zijn belangrijk. Hij laat zich graag deskundig adviseren. 
Hij houdt van tuinieren. Welke tuin en tuinbezitter van ATV Toepad past volgens u bij deze schets? …… 
Onafhankelijk, impulsief en individueel zijn de kenmerken van de Eigenzinnige Tuinbezitter. Hij is impulsief 
en revolutionair. Gek genoeg voert hij dat (nog) niet door in de tuin. Hij tuiniert eigenlijk helemaal niet en heeft 
ook nauwelijks ideeën voor de inrichting van de tuin. 
Zijn droomtuin is overigens wel weelderig en groen. Nu nog realiseren....Zouden dit Bert en Joke van tuin 60 
kunnen zijn? 

 
De Sociale Buitengenieter is wel actief, met en in zijn tuin, maar houdt 
niet van tuinieren. Het is voor hem een ontmoetingsplek. Leuke dingen 
doen en liefst met vrienden en familie. Juist deze groep blijkt veel 
woon- en tuinbladen te lezen en naar woon- en tuin programma’s op TV 
te kijken. Ook kinderen kunnen lekker ravotten in deze tuin. Wat dacht 
u van Ben en tuin 28? Socialer kan het niet.. Maar houdt Ben niet 
van tuinieren? Wij denken van wel. 
 
Daarnaast is er de Echte Tuinliefhebber. Hij is erg gesteld op z'n   tuin, 
heeft 'groene vingers' en beleeft intens plezier aan het werken en verblij-

ven in de tuin. Hij maakt z'n tuin knus, gezellig en natuurlijk en ziet de tuin 
als plek om even 'de boel de boel te laten'. Hier zien we natuurlijk direct Jan van tuin 61 bij. 
 
De Trotse Tuinbezitter:  zijn tuin is met name sfeervol en netjes. 'Het' 
klopt in zijn tuin en hij vindt het leuk om dat aan anderen te laten zien.  Dit 
moet wel Louis zijn van tuin 2! 
 
Wie zelf wil ontdekken welk tuintype hij is, surft naar www.tuinweb.nl. 
Ga via de nieuwtjes & trends pagina, naar nieuws. Hier vindt u de handige 
test onderaan de pagina.  
 
 
De redactie van het Algemeen Doeblad wil ook graag weten welke tuinlief-
hebbers van ATV Toepad volgens u bij bovengenoemde typetjes horen. Laat het ons weten! Mail of schrijf  
uw idee naar Ans (van tuin 4). 
 
IJssel en Lekstreek van 8 juni 2004  (Bewerkt door Wil) 

Tuin Bert en Joke! 

Tuin 2 
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         Helaas moest het 21,5 % zijn i.p.v. 15% . Foutje bedankt. Die bek moet dus nog verder open!  

    Zie voor het artikel vorige Doeblad. 

 
Wij mensen denken vaak dat we de natuur de baas zijn. Hoe anders dit is hebben we in vorige zomers wel 
gezien. Flinke overstromingen hebben in grote delen van Europa enorme schade aangericht. Dit terwijl we 
dachten dat we met het bouwen van dijken de stand van het water wel konden beheersen. Het is boeiend 
om te ervaren hoe de natuur zich niet laat leiden. Ook als volkstuinder maak je dit aan den lijve mee. Nadat 
ik in het begin van het vorig seizoen verschillende zakjes met eerste kwaliteit zaad had gekocht en de in-
houd hiervan daarna volgens het voorschrift op de verpakking in de aarde had gestopt, had dit niet het ver-
wachtte effect. Terwijl ik hoopte dat er bietjes en tuinbonen boven de aarde uit zouden komen, zag ik klei-
ne "dennenboompjes" verschijnen. Althans, het leken dennenboompjes, maar het waren paardestaarten of 
om het plantje maar meteen bij de naam te noemen, het was Heermoes. In de volksmond wordt Heermoes 
ook wel schaafstro of tinkruid genoemd omdat hij gebruikt werd voor het schuren van potten en pannen. 
Ook in de jaren hiervoor had ik wat Heermoes op de tuin, maar vorig jaar was het meer dan anders. Daar-
om maar eens in de boeken gedoken om te zoeken naar de oorzaak hiervan kon zijn en natuurlijk ook hoe 
ik dat zou kunnen voorkomen. Tijdens mijn zoektocht leerde ik dat ik hier te maken had met een stokoud 
plantje. Reeds in de oertijd bestond het al. Het blijkt een telg uit een eerbiedwaardige groep uit het Carboon 
(300 miljoen jaar geleden) te zijn in het gezelschap van de dinosauriërs. Bloemen waren toen nog niet 
‘uitgevonden’. Het plantje verspreidt zich over lange afstanden via sporen die gevormd worden aan bruine 
sporenvormende stengels . Een stokoud plantje dus. Tja, dat maakt het eigenlijk nog gekker. Terwijl arche-
ologen diep in de grond spitten op zoek naar herinneringen uit de oertijd, komen bij mij op de tuin planten 
uit dat tijdperk zomaar spontaan boven de grond. Terwijl ik dus eigenlijk blij zou moeten zijn om zo’n pre-
historisch gewas op mijn tuin aan te treffen, ben ik druk op zoek naar een manier om mijn "vondst" te ver-
nietigen. Ik hoop maar dat archeologen dit artikel niet lezen! 
Heermoes blijkt heel moeilijk te bestrijden doordat het diepliggende 
wortelstokken vormt.( 6 meter diep red.) Het komt vooral voor op wei-
nig of niet-bewerkte delen van de tuin. Het onkruid houdt niet van tuin-
delen die regelmatig bewerkt en/of gespit worden zoals de groentetuin. 
Daar zal de heermoes zich meestal niet kunnen handhaven. Wanneer 
we regelmatig en herhalend steeds de groene, steriele stengels gaan ver-
nietigen (bijv. door wieden, maaien) zal de plant geen voedingstoffen 
meer kunnen opstapelen en geen kracht hebben om opnieuw uit te 
groeien. Ook het geven van kalk schijnt een probaat middel te zijn. 
 
Ed van de Water collega tuinder van volkstuincomplex Alphen a.d. Rijn 

Heermoes 

wortels 6 meter diep? 
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 Tuintips juli 

 
De vijver: Haal ingewaaid blad of vuil regelmatig uit de vijver. Laat vooral als het 
warm weer is een luchtpompje constant lucht in het water blazen, een hoog zuurstof-

gehalte is van belang voor uw vissen. Een fontein mag niet op het blad van de waterlelie sproeien, daar 
kan deze plant niet tegen. 
 
 Gazon: Maai het gazon elke week. Als het een droge en vaak ook warme periode is, dan beslist niet korter dan 4 cm maaien. Uw 
gazon zou anders veel schade ondervinden. Uiteraard is het altijd goed het gras regelmatig te bemesten en te beluchten. 
 
Als het goed (en  nodig) is, hebt u het gazon in het vroege voorjaar al een keer geverticuleerd. In juni/juli kunt u dat nog een keer 
doen om onkruid te verwijderen. Vanaf september niet meer verticuteren! Het gras kan zich dan niet meer tijdig genoeg herstellen 
voordat de winter begint. 
 
 Stekken: U kunt eind juli al beginnen met het stekken van sommige soorten tuinplanten zoals lavendel, erica en rozemarijn. Pro-
beer verschillende vaste planten op dezelfde manier te stekken. 
Heide: Knip de topjes van de heide af, veeg het onderste deel van de blaadjes van de steel af. Zet de stekjes dan in een bakje met 
fijne aarde gemengd met wat zand. U mag eventueel ook nog wat fijngemaakte turfmolm door het mengsel doen. Houdt de aarde nat 
en sproei regelmatig. Bij voorkeur zet u het stek- bakje onder glas. Na ongeveer 20 dagen 
zijn de stekjes geworteld. Na verloop van tijd kunt u de stekjes in aparte potjes opplanten. 
U kunt nu ook de jonge uitlopers van aardbeien uitplanten. Een onderlinge afstand van 
30 tot 60 cm is voldoende. 
 
 
 Zaaien: Er kunnen 2 jarigen gezaaid worden. 
 
 
 
  
 Preventief te werk ter voorkoming van schim- melziekten bij warm en vochtig weer:  
Het is beter de planten aan de voet water te geven, zodat ze niet nat worden. Dit water ge-
ven gebeurt ook het best 's morgens vroeg, zodat de plant gedurende de dag de kans heeft om op te drogen, mocht ze toch nat gewor-
den zijn. Wie over een serre of koude bak beschikt moet regelmatig luchten. Hou er wel rekening mee dat je nooit ramen en deuren 
tegenover elkaar open zet. 
Vanzelfsprekend ook niet te veel bemesten, want door een te grote hoeveelheid voeding- en dan voornamelijk stikstof- gaat de plant 
te welig groeien, waardoor ze gevoeliger wordt voor schimmel en andere aantastingen. 
Een andere preventieve maatregel is het wegnemen van overtollig blad . Deze behandeling bevordert de luchtcirculatie, hetgeen het 
opdrogen van het gewas ten goede komt. Komkommers, meloenen, paprika's, tomaten en bonen treuren  niet om een blaadje minder. 
 
 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zweeds spreekwoord 
 

Gooi je oude emmer niet weg 
voordat je weet dat je nieuwe wa-

terdicht is  

In juli korten de dagen 
1 uur en 8 minuten 
 

Op 1 juli komt de zon op om 5.24 
uur en gaat onder om 22.03 uur. 
 
Op 1 augustus komt de zon op om 
6.01 uur en onder om 21.29 uur. 
 
Op 1 juli komt de maan op om 
21.53 uur en gaat onder om 3.36 
uur. 
 
Op 1 augustus komt de maan op 
om 22.30 uur en gaat onder om 
6.16 uur. 

Zelfgemaakte zadenzakjes! 
Kijk bij:www.wompietuts.com/ 
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In de tweede helft van mei begint de bloei van de vlier. Overal zie je dan hun prachtig roomwitte bloem-
schermen De heerlijke geur ruik je al van verre, maar niet iedereen vindt de vrij sterke geur aangenaam. Met 
deze geur trekt hij vele insecten aan en dat is juist de bedoeling. Er zijn een paar soorten vlieren. Het meest 
zien we de gewone Europese vlier die overal wil groeien, soms met wel twee meter per jaar en hij kan zo'n 8 
meter hoog worden. Hoewel hij zelden wordt aangeplant komt hij overal voor. Daar zorgen de vogels wel 
voor. Aangetrokken door vitaminerijke bessen zorgen ze onbedoeld voor de verspreiding van de plant. Zelfs 
in knotwilgen komen we regelmatig een vlier tegen. Omdat hij zoveel voorkomt vinden we hem eigenlijk 
heel gewoontjes. Maar het is een bijzonder nuttige plant. Alles van de plant is te gebruiken, de bloemen, bes-
sen, bladeren en de takken. Hoewel er vroeger meer gebruik van gemaakt werd dan tegenwoordig. 
 

Enkele voorbeelden: 
 
Van de heerlijk ruikende bloesem is een lekkere limonade te bereiden en zo'n bloemstukje gedoopt in het 
beslag van een in de pan liggende pannenkoek levert een bijzonder smaakje! Van de bessen werd sap en jam 
gemaakt die bloedreinigend en rijk aan vitaminen zijn. En iemand die iets pittigers wenst kan vlierbessen 
wijn of jenever maken. De snel groeiende takken worden als ze ouder zijn ruwe stammen. Van binnen zijn ze 
hol en bevatten merg. Het merg absorbeert olie en vet en is gebruikt voor het schoonmaken van fijne appara-
tuur en muziekinstrumenten. Ook werd het gebruikt om vlinders op te prikken. Jonge takken leveren zacht 
hout voor o.a. houtsnijwerk. Je kunt er een ideale “flierefluit” van maken. Het oude hout is zo hard dat men 
er kamraden voor molens van maakte en vleespennen. De natuurgeneeskunde gebruikt zelfs verse bladeren 
als kompressen op open wonden. Om al deze mogelijkheden stond de vlier lang in hoog aanzien.  
Maar er schuilen meer krachten in een vlier……. 
 
Omdat hij heksen en duivels af kon weren werd hij als beschermer bij waterputten geplant. De Germanen 
zagen in de vlier de belichaming van vruchtbaarheid en wedergeboorte. Hij waakte bovendien over huis en 
hof. Maar het christendom had minder met vlier op. Jezus zou op een kruis van vlierehout zijn vastgespij-
kerd. Judas zou zich verhangen hebben aan een vlier. Dit laatste heeft een tastbare herinnering achter gelaten 
op de vlier, n.l. een violetbruine zwam in de vorm van een schelp. Dit z.g. judasoor komt bijna alleen op een 
vlier voor.  
Natuurlijk bent u niet bijgelovig en ik wil u niet bang maken. Maar om onheil te voorkomen kunt u zich be-
ter verontschuldigen als u een tak van de vlier tak afsnijdt en als u een vlier passeert neem dan uw hoed af. 
Hiermee toont u respect want bedenk wel: een vlier beschikt over "bijzondere" krachten..  
En nu voor mensen die enthousiast zijn geworden voor een vlier: 
 
Om aan een vlier te komen is erg eenvoudig (om er af te komen is een ander verhaal.). Neem in de winter 
van een lange gladde stengel uit het midden van een stevig stuk eenjarig hout, en steek deze stek diep in de 
grond. Maak nog een enkele reserve stek en u ziet de stek het volgende jaar uitgroeien en over twee jaar 
bloeit ook uw vlier.  
 

Tot slot een paar recepten: 
Vlierpannenkoek 

De zoet geurende vlierbloemschermen zijn heel smakelijk als we ze in stevig pannenkoeken beslag dopen en 
bakken met wat boter of olie. Daarna de bloemscherm verwijderen en u heeft een pannenkoek met een bij-

zondere smaak!  
Vlierbloemenlimonade 

Bedek 2 liter verse vlierbloesem met 2 liter water. Voeg een plakje gesneden citroen, 30 gr suiker en een eet-
lepel (mout of cider) azijn toe. Goed door elkaar roeren en 24 uur laten staan. Laten uitlekken en het vocht 

15 minuten zacht koken. Laten afkoelen en in flessen doen. IJskoud serveren.  

Respect voor een vlier 
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Rotterdams Dagblad  dinsdag 8 juni 2004 
 
 
De AID heeft het afgelopen weekend tweehonderd akkertjes gecontroleerd, verspreid over zes volkstuin-
complexen in de Hoeksche Waard, de Alblasserwaard en Goeree-Overflakkee. Waar precies de AID de 
controles uitvoerde, wil de dienst vanwege de privacy niet bekend maken. 
De inspectiedienst houdt er ernstig rekening mee dat ook veel volkstuinders in de rest van het land moed-
willig verboden middelen gebruiken of eenvoudigweg niet weten wat is toegestaan. 
Het is voor het eerst dat de inspectiedienst op zo'n grote schaal het gebruik van bestrijdingsmiddelen in 
volkstuintjes onder de loep neemt. 
De AID sluit niet uit dat er volgend jaar ook in andere delen van het land inspecties komen. Nederland telt 
vele duizenden volkstuintjes. Later dit jaar volgen in ieder geval nieuwe controles in Zuid-Holland. Bij de 
controles troffen inspecteurs in twee gevallen zelfs 'doodshoofdmiddelen' aan. Die kunnen bij verkeerd ge-
bruik een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De middelen mogen dan ook alleen bedrijfsmatig 
worden gebruikt. Daarom is met het Openbaar Ministerie afgesproken dat acuut wordt opgetreden tegen 
tuinders die dit soort landbouwgif gebruiken. 
Tien tuinders kregen te horen dat ze middelen strooien en spuiten die al jaren niet eens meer in de professi-
onele land- en tuinbouw mogen worden toegepast. In zeven gevallen zijn processen verbaal uitgedeeld we-
gens bezit van middelen uit het buitenland die in Nederland niet zijn toegestaan. In totaal maakte de AID 
negen processen-verbaal op en deelde ze drie waarschuwingen uit. Volgens de inspectie is dat opmerkelijk 
veel, omdat alle gecontroleerde volkstuinders enkele weken geleden nog zijn gewaarschuwd voor controles 
op bestrijdingsmiddelen. 
Volgens een medewerkster van de Rotterdamse bond van Volkstuinders is de AID niet bij stedelijke com-
plexen langs geweest. „We hebben een grote controle gehouden, ruim twee jaar geleden. We hebben des-
tijds bij alle verengingen gecontroleerd, samen met de politie en de Roteb, maar vrijwel niets gevonden. In 
een enkele schuur stond nog een vergeten doosje bestrijdingsmiddelen, maar veel was het niet." 

 

gif in volkstuinen   

Vervolg van voorpagina 

Op een avond, wij zaten net aan de koffie, zag ik de bos met 
klaprozen heen en weer zwaaien. Dat kon eigenlijk niet want het 
was windstil.  
Bij nauwkeurig kijken zagen we een muisje driftig bezig langs de 
stengels te klimmen om de zaaddoosjes van de klaprozen leeg te 
eten. Of eigenlijk helemaal af te knabbelen. Die stengels van de 
klaprozen waren wel meer dan een meter hoog maar dat was voor 
de muis geen beletsel om tot in de top te klimmen. Het was een 
erg grappig gezicht.  
Het was niet voor het eerst dat we muizen zagen: ook ‘s ochtends 
zagen we een stelletje de bloemen van de geranium verzamelen en 
opeten. 
In de kas is het een voortdurend gevecht tussen mij en de muizen. 
Een potje visvoer is een makkie voor de muis om open te knagen. 
En de hoeveelheid opgegeten bollen  zijn niet meer te tellen.  
De tomaten zijn dadelijk rijp en ben benieuwd of de muizen daar-
van ook zullen snoepen. De planten zijn in ieder geval al als op-
stapje naar m’n aardbeien gebruikt want die waren ook ineens 
verdwenen. Klaprozenzaad vind ik niet zo erg, die smaken toch 
niet maar m’n zorgvuldig opgekweekte aardbeien eet ik toch lie-
ver zelf op.                                                             De observator      
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Na het (goed) invullen staat er in de don-
kere vakjes een plantennaam ! 

KUNT U DE JUISTE NAMEN 
Het gaat hier om de Nederlandse benamingen van bekende 

Ook deze keer is er weer een leuke prijs te winnen. 
Uit de goede inzendingen trekken wij een winnaar.  



14 Algemeen Doeblad Juli 2004 

 

Sta ik dinsdag 11 mei in Rotterdam voor het Natuurmuseum het talud 
van de Westzeedijk te bewonderen.  
Een zee van bloemen, bijna allemaal margrieten. De meeste nog in 
knop, maar ze hielden de belofte in zich dat het nog veel mooier zou 
worden. Een enkel vlindertje kwam zijn honger al stillen. 
Ik kon niet laten er al vast een plaatje van te schieten. In stilte prees ik 
de gemeente die er oog voor had dat zo'n prestieuze gebied met pu-
bliekstrekkers als de Kunsthal, het Natuurmuseum en het museum-
park aan de Westzeedijk zo'n prachtige bloemenweide als afronding 
heeft gekregen.  
Hier liet de gemeente zien dat het ecologische groenbeheer serieus 
neemt en inhoud heeft gegeven. Want met zo'n bloemenweide geef je 
een visitekaartje af, dat leg je niet zo maar even aan. Dergelijke wilde 
planten gedijen alleen als aan alle voorwaarden wordt voldaan. De 
juiste grond, een maaibeheer dat rekening houdt met bloei, zaadzetten 
en afsterven van de planten. Het afvoeren van het maaisel, want an-
ders verrijkt de grond en wil er alleen nog gras en brandnetels groei-
en. Kortom een dergelijke bloemenzee laat zien, dat alles klopt. Dat 
Rotterdam het ecologische groen beheer in de vingers heeft. Ver-
heugd over deze constatering ging ik verder en besloot over enkele 
dagen terug te komen om de volle pracht van deze bloemenzee te ver-
eeuwigen. Met wellicht nog wat fladderende vlinders er bij om het 
plaatje compleet te maken  

Het moet niet gekker worden! 

11 mei 2004 Westzeedijk 

13 mei 2004  Westzeedijk 

Donderdag 13 mei kwam ik terug, maar wat een treurnis.  
Met ongeloof staarde ik naar een kale dijkberm. Alle margrieten waren verdwenen, brede banden sporen en 
wat resten van maaisel is alles van wat twee dagen geleden een veel belovende bloemenzee was. Over enkele 
weken is het weer een groene grasberm, maar de bloemenzee keert niet terug. Voor vlinders en andere insec-
ten is hier niets meer te halen. 

Naschrift 
Eind juni hebben waarachtig ter plekke vele margrieten kans gezien om alsnog in bloei te komen. Het zijn 
bloemen op korte stengeltjes, want de plant zet alles op alles om nog te kunnen bloeien. Daarbij put de plant 
zich uit waarmee de kans om de winter te overleven kleiner wordt. Toch wordt deze moeite niet gewaardeerd. 
Een grote grasmaaier heeft een brede strook langs het fietspad opnieuw gemaaid. Hier ziet geen margrietje 
kans een hoofdje omhoog te steken. Het korte gras wordt door de bermbeheerder blijkbaar liever gezien 
dan een zee van margrieten.  

                                                                             Bijdrage van  
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                            door TOON TELLEGEN  
 
Op een dag lag er een brief midden in het bos. “Hé,”zei de krekel. “Misschien is die brief wel voor mij.” Hij 
pakte de brief. Maar de brief begon te grommen, sprong de lucht in, duwde de krekel omver en viel weer 
neer. “Hola,”zei de krekel, terwijl hij het stof van zijn jas sloeg. 
Hij deed een paar stappen achteruit en keek naar de brief. 
Even later kwam de kikker langs en zag de brief. “Aha,”zei hij. “Een brief!” 
“Kijk maar uit,”zei de krekel. “Kijk maar uit?” zei de kikker. “Kijk er maar in.” Hij moest hard 
lachen om zijn grapje. Hij pakte de brief en hield meteen op met lachen, want de brief gaf 
hem een enorme stomp op zijn kaak, zodat hij achterover viel en versuft bleef liggen. 
“Nou, nou,”kreunde hij. “Dat is niet gezellig”. “Het is een gevaar- lijke brief,”zei de krekel. 
Algauw stonden er veel dieren om de brief heen. Ze keken nieuwsgierig naar de bleke envelop. Maar 
niemand durfde hem te pakken. “Wat is hier aan de hand?” vroeg de olifant die een kleine middagwandeling 
maakte. “Een gevaarlijke brief,” zeiden de dieren. De kikker wees naar zijn opgezwollen kaak en kwaakte 
verontwaardigd. De olifant stapte naar voren. 
“Niet doen!” riepen de dieren. Maar de olifant was niet bang. Er ontstond een enorme worsteling. Stof woei 
op, snippers dwarrelden rond en één oor van de olifant vloog weg. Tenslotte had de olifant de brief in een 
onwrikbare greep. 
Zijn hoofd zat vol builen en schrammen. Hij scheurde de brief open en las. De dieren hielden hun adem in. 
“Aha,”zei hij na een lange tijd, toen hij de brief uit had. 
“Wat staat erin?” riep iedereen. De olifant glimlachte en mompelde in zichzelf: waarom heb ik dat niet eer-
der geweten? Hij liet de brief op de grond vallen. “Het was wel een sterke brief,”kwaakte de kikker. “Sterk, 
sterk…” zei de olifant. “Een beetje weerbarstig.” 
Hij keek omhoog. “Maar wel heel nuttig,” zei hij. Hij stapte naar voren en zette zijn voet op de onderste tak 
van de eik. 
 
 (note: Voor hen die onbekend zijn met deze dierenverhalen; de olifant heeft de gewoonte om zo hoog moge-
lijk in de eik te klimmen en er ook steevast uit te vallen!) 
 

 “Dus eerst deze voet,” mompelde hij, “en dan die.” De dieren weken achteruit. 
De olifant klom omhoog en zwaaide daarbij met zijn overgebleven oor. “Daartegen is geen 
bezwaar,” zei hij. Halverwege de eik bleef hij even staan en riep naar beneden: 
“Het is eigenlijk geen brief. Het is een gebruiksaanwijzing.” De meeste dieren wisten niet 
wat dat was en de kikker kwaakte: “Wel een ongezellige gebruiksaanwijzing.” De olifant 
klom verder. Toen hij bij de top van de eik kwam ging hij op één been  staan, stak zijn slurf 
omhoog, riep: “Zo moet dat dus!” en VIEL NIET! De dieren schudden hun hoofd van ver-

bazing en gingen met gespitste oren (…wanneer valt ie…) en af en toe omkijkend, naar huis. 
Pas laat in de avond, toen de maan hoog aan de hemel stond en iedereen sliep, viel de olifant. 
“Dat stond er niet bij!”riep hij, terwijl hij dwars door de takken en bladeren viel. Toen kwam hij met een 
enorme klap op de grond terecht. 
 
 
                                                        Bijdrage van  

 

                          MISSCHIEN WISTEN ZIJ ALLES   
                                                                                313 VERHALEN OVER DE EEKHOORN EN DE ANDERE DIEREN 
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TOEPAD PATAT 

Fam. Eggink 

Patat € 0,90  

Patat met € 1,05  

Patat speciaal € 1,25  

Kroket € 0,70  

Broodje kroket € 0,90  

Frikandel € 0,70  

Frikandel speciaal € 0,90  

Broodje frikandel € 0,90  

Broodje frikandel speciaal € 1,10  

Hamburger € 0,90  

Broodje hamburger € 1,10  

Broodje hamburger speciaal € 1,30  

Portie bitterballen (5 stuks) € 1,10  

Gehaktbal € 1,50  

Tosti  € 0,90  


