
Algemeen 9 Doeblad 
Tuinkrant voor de leden van het Toepad 2e jaargang, nummer 1 - 2005 

1 e Algemeen Doeblad van nieuwe 
seizoen weer een feit maar.. ...... 

Zoals u kunt lezen op blz. 2 bestaat de redactie van Doeblad uit 2 personen minder. 
Heleen en Jeannette gaan zich inzetten voor andere zaken. Heleen en Jeannette vanaf deze plaats: bedankt voor jullie inzet. 

Nu zoeken wij nieuwe enthousiaste mensen die ons willen helpen met het maken van het blad. Ook mensen die een éénmalige 
bijdrage willen leveren zijn van harte welkom. 

Hoe meer mensen er mee denkentdoen, hoe gevarieerder het blad zal worden en hoe leuker om te lezen. 
Denk er eens over na of 

liever: 

doe mee! ! 

Nieuwe activiteiten 
Zowel als van het bestuur als door de redactie wordt een beroep op u 
gedaan om vooral mee te doen met allerlei activiteiten. Hieronder al een 
paar concrete bezigheden voor (k1ein)kinderen. 

Dinsdag 19 juli stoepkrijt wedstrijd 
Vrijdag 22 juli pannekoeken eten 
Zaterdag 24 juli lampionoptocht 
Dinsdag 26 juli 's middags film voor klei t. 

Natuurlijk daarbij de vraag: als u het leuk vindt iets te organiseren of 
erbij te helpen dan kunt u zich bij Corina Braber Tuin 69 tel. 
06 -24736707 melden. Hoe meer mensen hoe leuker! 

Wie, wat, waar , ................... blz.2 
Prijslijst winkel.. ................. blz.3 
De weegbree.. .................... blz.4 
Nog steeds genieten.. ............ blz.6 
Verborgen tuinen.. ............... blz.7 
Foto puzzel.. ...................... blz.8 
De huismus ................... blz.9 
Activiteiten ................... blz. 10 

De prijs 
is ge- 
wonnen 
door 
me- 
vrouw 
van 
Weers! 

van de laatste puzzel 
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Amateur ~uinvereniging A.T.V. Toepad Secretariaat 
opgericht 1 september 1969 Toepad 55 

3063 NJ Rotterdam 

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

Openingstijden kantine: I Verkooploods tuinmateriaal 
i De heren: T. Gunneweg + inkoop 

G. Kling 
1 mevr. J. Seip 

i Bouw- en taxatiecommissie 
In juni is de kantine open op: (onder voorbehoud) heren: P.A. sommeijer samenroeper 
Vrijdag van 14:OO tot 17:OO en 's avonds van 20:30 f J.Th. Baiiens lid 
tot 24:OO uur W. Engei lid 
Zaterdag van 14:OO tot 17:OO en 's avonds van 20:30 i J. Robles lid 
tot 24:OO uur 
Zondag van 14:OO tot 16:OO uur i Organisatie Activiteiten (Bingo) 

] Mevrouw I. Engel 
I De heer W. Eggel 

De familie Eggink verkoopt diverse lekkernijen uit j 
de frituur. Wanneer de kantine open is kan er be- i Kantinebeheerder / inkoper 
steld worden. f De heer R. Engel 

I Commissie onderhoud com~lex / werkbeurten 
Huisvuil inname: i De heer: T. Gunneweg onderhoud rijdend 

materieel 
Vanaf 16 mei is het mogelijk om uw huisvuil 24 uur j J.Hoogendij k werkmeester 
per dag in te leveren in de daarvoor bestemde contai- I H. Brand 'G 

ners. M. van Tilborgh " 

Klein GFT & vuilniszakken zijn welkom. Grof vuil en: L. Eggink vuilinzameling 
huishoudelijke apparatuur moet u inleveren bij het i 
vuilpark van de Roteb. Ook klein chemisch afval kunt i Vertegenwoordigers van de vereniging bij het 
u bij de Roteb inleveren. (o.a. Nikkelstraat ma tlm za. i RBvV Congres: 
10.00 tot 17.45 uur) f De heren: B. Sornrneyer 

B. Uyttenbroek 
Openingstijden Winkel: 
Zaterdag van 14:OO tot 15:OO uur i Redactie Algemeen Doeblad 

Ans Dansen en Hans Tros, 
Bert en Joke Seip 

Bestuur Kitty Martens en Wil van Dongeren 
De heren: B. Oversluizen voorzitter tuin 3 5 f 

B.Sornmeiier lid tuin 40 
P.A. de J O ~ ~  penningmeester f De artikelenlreacties voor het Algemeen Doeblad zijn 
te1.06-43056032 i op de volgende manieren in te leveren: 
H. Oversluizen lid/kantinezaken tuin 41 f 

Mevrouw: C. Braber lidlwerkbeurtzaken - f 
roosters tuin 71 1 per diskette of per E-mail 

i (a.dansen@wxs.nl ) 

Kascontrolecommissie 
De heren: J. Robles 

M. van Tilborgh 
W. IJsselstein 
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Leintjes Lentekriebels 

Onderstaande gedicht gaat over de lente. 
Maar het woord "lente" kan ook gemakkelijk veran- 

derd worden in "zomer". 

Lente in Holland is roffel 
Van de regen 

Lente is Holland is getik 
Tegen het raam 

Een ritmisch metrum van druppels op het dak. 

Lente in Holland betekent 
Een paar zingende merels, 
Lente in Holland betekent 

Meer fluitende kerels, 
Of een fluitende wind, door de takken van een boom 

Lente in Holland is weer 
Om binnen te blijven. 

Lente in Holland is weer 
Voor een potje mens-erger-je-niet. 

Of een goed boek op de bank. 

Lente in Holland.. . . 
Gaiverdamme! 

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

Binnengekomen bericht van Bram Klaris 

Beste leden 

Allen hkelijk dank voor uw kaarten, brieven en bezoekjes aan 
mij in het ziekenhuis. ik ben ontslagen uit het IJsselland zie- 
kerihuis. Ik ben nu thuis en ga mettertijd naar het Dijkzigt zie- 
kenhuis voor verder onderzoek. 
Nogmaals hartelijk dank . Het ga u goed. 

Bram en Greet Klaris 
tuin 12 

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

Prijslijst per 1-4-2005 in euro's 

Tuinaarde 

Potgrond 

Per zak(ca.30 ltr) e 1 -30 Culterra 10-4-6 Per zak 
4 voor € 5.00 
Per zak 6 2-30 Bonenstaken 3mtr Per stuk 

Turfmolm Per zak 3.60 Gasfles Per stuk 

Turf samengeperst Per pak a 1 50 ltr 7.1 5 Drukregelaar Per stuk € 7.15 

Koemest Korrels Per zak 7.5 Itr £5.00 Kalk 

Koemest Poeder Per zak 25 1tr e 5-00 Zand per kruiwagen is 80 ltr 

Platte wagen zand 0.4 m3 is 5 kruiwagens € 10.00 
Prijzen onder voorbehoud 
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Smalle Weegbree - Plantago lanceolata 

Een kruid dat iedereen kent. Medicinaal worden de bladeren gebruikt, meestal in de vorm 
van een thee of siroop of kompres. 

Plantago lanceolata of smalle weegbree, wordt tien tot veertig cm hoog. De smalle 

donkergroene lancetvormige bladeren hebben drie tot zeven in de lengte evenwijdige nerven, en 
vormen een wortelrozet. Afhankelijk van de omringende vegetatie kunnen de blaadjes lang en spits 

zijn of korter en breder. De onbebladerde bloeistengel is gegroefd en eindigt in een aar waaruit 
piepkleine bloempjes komen. 

Dit wel bekende "on" kruid is meestal niet zo geliefd door de tuinier, omdat hij zich snel vermeer- 
derd door zijn honderden zaadjes. Maar, als je weet wat voor goeds dit plantje kan doen, krijgt het 

misschien ook wel een plaatsje in jouw tuin? 

"De instant jeukverdrijver" : 

Het sap van een fijngewreven blaadje smalle weegbree doet wonderen bij een insectenbeet of een 
brandnetelprik. De irriterende jeuk verdwijnt direct. Dit is een ideale tip voor wandelaars want het 

groeit haast overal in de wegberm, boskant en weilanden. 

"Bij snijwonden" : 
Een goed wondkruid, ook bij snijwonden, zeer bloedstelpend en desinfecterend, dus ook van nut bij 

kleine zweertjes. Uitwendig kan men de gekneusde verse bladeren als een kompres op de wond 
plaatsen, maar ook een doek gedrenkt in de thee van werkt zeer goed als kompres. 

"Voor de hoest" : 

Siroop of thee van de smalle weegbree is een uitstekend hoestmiddel tegen droge hoest, het ver- 
minderd de hoestprikkelingen en werkt slijmoplossend. Smalle weegbree bevat een natuurlijk antibi- 
oticum en de siroop is ideaal voor kinderen omdat het een smakelijke siroop is. 

Voor de siroop of thee gebruik je  enkel het blad, dat je oogst in mei-juni (voor het zaad rijp is). I n  
busseltjes hangen en goed laten drogen op een droge, warme en propere plaats. 

Thee: 

1 eetlepel kleingesneden blad per kop kokend water. 5 minuten laten trekken, zeven en klaar. 
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Siroop: 

Een sterke thee zetten van 2 eetlepels klein gesneden blad per kop kokend water, 15 minuten I aten 
trekken en dan zeven. Per deel thee een deel suiker toevoegen (het beste zijn ongeraffineerde sui- 

kers zoals bv. rietsuiker) en op een zacht vuur laten indikken. I n  een schone fles gieten, goed afslui- 
ten, en je hoestsiroop voor de winter is klaar. Een doeltreffend en goedkoop middel voor je kruiden- 

huisapotheek. Zo zie je dat dit "onUkruid een echt nuttig en geneeskrachtig kruid is. 

I n  salade: 

Het jonge frisse blad van de smalle weegbree door de salade is een goede afwisseling in het menu. 
De actieve plantenstoffen bouwen een bescherming op tegen infecties en bacteriën. 

Smalle Weegbree is een zeer veilig toe te passen kruid, ook voor kinderen en ouderen. 

on  

Wandeling in de Overtuin 

Zondag 26 juni 
Arboretum Trompenburg, Honingerdijk beneden, naast het Excelsiorterrein 

Aan de achterkant van arboretum Trompenburg loopt een weg, de Groene Wetering. Deze weg, vanaf achterkant 
arboretum, overgestoken vind je de "Overtuin". Met andere woorden de tuin aan de overkant. 

De "Overtuin" van het Arboretum Trompenburg bestaat uit vijf percelen: Zijtuin Lambert, Missing Link, Tuin 
Heijman, Vredenoord en Kuijl's Fundatie. In dit gedeelte van de tuin, dat slechts één maal per jaar voor publiek 

opengesteld wordt staat een bijzondere collectie bomen en heesters. Kuiji's Fundatie, het hofje aan de noordkant van 
de Overtuin, heeft een geheel eigen geschiedenis. Na steen voor steen afgebroken te zijn aan de Schiekade is het in 
1972 weer opgebouwd aan de 's Gravenweg. Wandelen met een gids door dit verborgen gebied in Rotterdam kan 

op zondag 26 juni. Aanvang wandeling: 14.00 uur. 
Kosten: entree € 3,50 p.p. , kinderen tot 12 jaar gratis, mits onder begeleiding. Deelname wandeling € 1,25 p.p. 

Aanmelden noodzakelijk. 010-2330166 
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Nog steeds genieten ! 
Nu zo'n drie jaar geleden kwamen wij op uitnodiging huisje was oud en verrot en kon alleen nog maar 
eens kijken op ATV Toepad. worden afgebroken, maar daar zou de prijs ook wel 
Wij waren eigenlijk zeer verrast nadat wij één van de naar zijn en kon er een bedrag worden besteed om 
twee paden opliepen. Het geheel zag er veel leuker een nieuw huisje neer te zetten. Wel veel werk 
uit dan wij hadden verwacht, open, vrolijk en netjes. natuurlijk, maar geeft wel de mogelijkheid het gelijk 
En wat een natuur ineens, en dat in een gebied dat helemaal naar je zin en eigen wensen op te bouwen 
toch zo dicht bij de stad ligt. Wij woonden al meer en in te richten. Spannend was de tijd om inderdaad 
dan 20 jaar in Kralingseveer en reden toch in het bezit te komen van de tuin. Na de overdracht 
regelmatig langs dit complex maar hadden nog nooit zijn we gaan slopen en hebben de aanvragen 
de moeite genomen er ook eens een kijkje te gaan ingestuurd voor de schuur en het huisje. Daarna zijn 
nemen. Wel hadden wij al een paar keer door het we op vakantie gegaan. Na onze vakantie waren de 
stukje polder gelopen achter de schaardijk, vanaf de vergunningen binnen en zijn we gaan bouwen. 
flats bij de Esch binnendoor naar de van Zelden zal een bouw zo voorspoedig verlopen. We 
Brienenoordbrug, ook een onverwacht prachtig liepen de ene na de andere aanbiedingen tegen van 
stukje natuur en vorig jaar beschreven in het nieuwe materiaal wat we nodig hadden. Daarnaast kregen we 
Algemeen Doeblad. Toen wij terug gingen, liepen adressen en medewerking om materiaal te verkrijgen 
we nog even rond. Er was ons al gevraagd, "is het via professionele kanalen voor aannemers prijzen. 
niet iets voor jullie, zo'n tuin ?" 
NEE, hadden wij gezegd, wij 
kennen deze wekkampen van Joke 
de'r ouders die er jaren één hebben 
gehad op ATV Terbregge. Maar zo 
rond lopend kregen we wel een 
positief gevoel van dit complex. Bij 
de doorsteek bij de kantine kwamen 
we langs het mededelingen bord en 
zagen dat er enkele tuinen te koop 
stonden. Nieuwsgierig geworden 
liepen we toch even langs deze tuin 
nr's. Nr. 60 zou in de verkoop gaan, ' 
maar moest nog worden getaxeerd. 
We gluurden de tuin in. We zagen 
dat het onderhoud van de tuin 
achterstallig was en een oud huisje. 
De compositie van de tuin sprak ons 
wel aan. Het is normaal niet 
toegestaan om zo'n tuin te betreden. 
Terwijl wij stonden te gluren zeiden andere Vanaf onze vakantie is de natuur ons ook gunstig 
tuinbewoners, joh als je interesse hebt ga je toch gezind geweest, het weer is een jaar lang ongewoon 
even de tuin op om te kijken. Dat hebben we gedaan. mooi geweest. Natuurlijk was er heel af en toe een 
Éénmaal de tuin betreden en rond het huisje te buitje een paar dagen storm en een weekend met 
hebben gekeken, waren we verkocht. We waren in sneeuw, maar over het geheel genomen zo mild dat 
één slag verliefd geworden op deze tuin. OK, het het wel een wonder leek. 
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Wat ook door ons als een wonder werd ervaren was 
de hulp die we hebben gekregen van diverse mensen 
bij de totale bouw. 
De schuur en het huisje stonden er na een jaar en 
waren op enkele kleinigheden na klaar. Dat betekend 
natuurlijk niet dat je kan gaan zitten, nee onze ande- 
re wensen voor in de tuin en rondom het huisje ver- 
zekeren ons van nog wel een paar jaar werk en met 
onderhoud van de tuin zelf ben je nooit klaar. 
Werk-kamp? Ja, in zekere zin wel. Spijt? Geen mo- 
ment. 
We genieten van elk moment dat we op de tuin zijn. 
Dat begint al als we vanaf de parkeerplaats het pad 
op lopen en horen de vele vogels fluiten en zien al 
die verschillende bomen, struiken, plantjes en bloe- 
men groeien en bloeien. We voelen ons trots en rijk 
als we kijken naar al dat moois waarvan we deel uit 

mogen maken. Soms vragen we ons wel eens af of 
anderen die hier al veel langer staan nog wel genoeg 
beseffen hoe uniek dit tuincomplex is? Dat we Joke 
haar ouders in de herfst van hun leven hier nog van 
mee kunnen laten genieten geeft ons dubbel plezier. 
Zij hebben hun prachtige tuin op ATV Terbregge in 
moeten leveren voor de uitbreiding van de stad en 
waren te oud om opnieuw te beginnen. Hier vinden 
zij het genoegen terug voor dat stukje tuin waarvan 
zij door de ontwikkeling van Rotterdam niet tot op 
hun laatste oude dag hebben mogen genieten. Wij 
hopen dat genoegen in gezondheid in ieder geval 
wel te mogen beleven en nog net zo te genieten als 
nu. 

Verborgen Tuinen in Rotterdam 
Vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juni. 

70 privetuinen in Rotterdam zijn drie dagen geopend voor publiek. Grote, landschappelijk aangelegde tuinen, klei- 
ne(re) stadstuinen, daktuinen, gemeenschappelijke binnenterreinen. Aile tuinen zijn verschillend, alle deelnemende 
tuineigenaren zijn plantenliefhebbers. U wordt bij elk adres ontvangen en rondgeleid door de bewoners van de tuin. 
De adressen van de deelnemende tuinen vindt u in de gids "Verborgen Tuinen in Rotterdam 2005". Natuurlijk kunt 
u zelf kiezen welke tuinen u gaat bezoeken, maar om het u gemakkelijk te maken zijn er drie tuinen-routes gemaakt: 
twee fietsroutes en een wandel/fietsroute. 

Route I brengt u naar de tuinen van Kralingen. Via route II bezoekt u de tuinen van het Scheepvaartkwartier en van 
Rotterdam-Centrum en Rotterdam-West. Route III wijst u de weg naar de tuinen van Hillegersberg en Schiebroek. 
Geen fiets? Geen nood! Om 10.30 start de Verborgen Tuinen-Tram bij Arboretum Trompenburg en brengt u bij de 

deelnemende tuinen in het centrum met omgeving en in Hillegersberg, zodat u de meeste tuinen te voet kunt bezoe- 
ken. De tuinen in Kralingen kunt u te voet vanuit Arboretum Trompenburg bezoeken. 

Tuinengidsjes te koop vanaf 7 mei bij: 
- Arboretum Trompenburg 

- VW Rotterdam Coolsingel 
- Plaswijck Park 

De Verborgen Tuinen zijn geopend op 10,11 en 12 juni van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
Afwijkende tijden zijn in de gids aangegeven. 

Kosten: 
Gids inclusief 1 toegangsbewijs 10 euro 

Extra toegangsbewijs 3,50 euro 
(Toegangsbewijzen zijn 3 dagen geldig) 

Een dagkaartje voor de Verborgen Tuinen-Tram kost 2 euro en is verkrijgbaar bij Arboretum Trompenburg en in de 
Verborgen Tuinen-Tram. 

De dienstregeling van de Verborgen ~uinei-t ram staat in de tuinengids. k!t@ 
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I Aansprakelijkheid 
De redactie is niet 
aansprakelijk voor 
de artikelen die 
door andere perso- 
nen zijn ingezon- 
den 

Staat volgende 
maand hier iets 
van U?? Wij 
zullen het zeer 
waarderen! 

Volgende maand komt er weer een speciale 
bladzijde voor de kinderen! ! 
Heb je iets speciaals wat je graag zou willen 
zien in het Doeblad?: kom het gerust vragen! 

Puzzel 2005. 

Dit jaar gaan we van start met een nieuwe fotozoekpuzzel. Om uw kijkrondje op het complex een extra dimensie te geven staat 
in elk Algemeen Doeblad een foto van een beeld of voorwerp uit één van de tuinen.. De vraag is natuurlijk: in welke tuin staat 
de afgebeelde foto! Van alle ingestuurde antwoorden met de juiste oplossing, dus het juiste tuinnummer waar dit object zich 
bevind, wordt een winnaar uitgeloot die een aardigheidje krijgt. 
Na het laatste AD van dit jaar wordt degene met de meeste juiste oplossingen beloond met een leuk beeldje. 
h het geval van meerdere deelnemers met dezelfde aantal goede oplossingen wordt er geloot wie uiteindelijk de winnaar wordt 
van het beeldje. I Bijgaand de eerste afbeelding. Antwoorden insturen voor d.d.26 juni (tuin 60) 
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Huismus op rode lijst van bedreigde vogelsoorten 
I 

Het aantal broedparen van de huismus is sinds 1960 met 40 tot 50% teruggelopen. Waren er in de jaren '70 nog tussen de 
1 en 2 miljoen broedparen in Nederland, nu ligt het aantal broedparen naar schatting tussen de 500.000 en 1 miijoen. Tel- 
lingen laten zien dat het aantal broedparen jaarlijks verder afneemt. Voor de Vogelbescherming Nederland is dit aanlei- 
ding om de huismus (Passer domesticus) op de Rode Lijst voor bedreigde vogelsoorten te zetten. Daarmee is onze 
'gewoonste vogel' nu officieel een met uitstewen bedreigde soort. 

Bedreigingen 
Waarom gaat het slecht met een zo gewone vogel als de huismus? De belangrijkste redenen van achteruitgang zijn het steeds ver- 
der dichtbouwen van de stedelijke omgeving en het ontbreken van geschikte nestplaatsen. 

Dichtbouwen stedelijke omgeving 
Vrijwel alle steden zoeken mimte voor kantoorgebouwen en woningen. In eerste 
instantie proberen gemeentebesturen open mimtes binnen de stad te bebouwen, omdat buiten de stad 
vaak natuurgebieden liggen waar niet zomaar gebouwd mag worden. Met het bebouwen van open 
plekken in de stad verdwijnen ook de heggen en struiken waar huismussen voedsel zoeken en 
bescherming vinden tegen katten en andere roofdieren. 

Daarnaast verdwijnt er veel groen in en om tuinen in woonwijken. Een toenemende groep mensen - .  

vervangt heggen door schuGgen, en gras en borders door tegels. Schuttingen geven geen beschutting en tegels geen voedsel. 
Als er minder planten zijn, zijn er ook minder insecten en daarmee verdwijnt de hoofdmoot van het voedsel waar de huismus van 
aaiankelijk is: zaden en insecten. Zo wordt het leefgebied van de huismus, steeds verder ingeperkt. Het gevolg is dat een vogel 
die eeuwenlang onder de mensen heeft geleefd uit het straatbeeld dreigt te verdwijnen. 

Behalve voedselgebrek is er ook structurele woningnood onder de huismussen. 

Ontbreken van geschikte nestplaatsen 
Huismussen hebben steeds meer moeite om geschikte nestplaatsen te vinden. De vogels broeden bij voorkeur onder dakpannen. 
Daar zitten ze hoog, droog en warm. Onder dakpannen kunnen ze genieten van de warmte van het huis en ze zijn er goed be- 
schermd tegen katten. Bovendien kunnen ze vanuit hun hoge positie kijken waar er op de grond voedsel te halen is. 
De ouderwetse holle dakpan is echter steeds meer aan het verdwijnen. Huizenbouwers leggen sinds enkele jaren pannen met een 
gesloten uiteinde op het dak. Deze pan houdt de warmte beter vast en voorkomt dat water uit de dakgoot kan doorlekken naar het 
dak. Veel dakgoten in nieuwbouwwijken zijn bovendien te smal als doorgang naar ruimtes onder de dakpannen, zelfs voor een 
slank musje. 

Wie de huismus wil helpen kan speciale mussenpannen op het dak leggen. Deze pannen zijn open en bieden een perfecte nestge- 
legenheid voor de huismus. 

Bovenstaande suggestie om de 
mussen te helpen lukt natuurlijk niet 
bij tuinhuisjes, maar er zijn wel 
mussen nestkastjes te koop. 

30k een leuk/amusant/interessant bericht geziedgelezen waarvan u denkt 
anderen dat ook wel zullen waarderen: 
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Van het bestuur: 

gezocht 
Het bestuur is op zoek naar 5 mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten voor een activiteiten commissie. De personen die 
wij zoeken zijn niet bang om telefonisch of persoonlijk kontakten te leggen voor het verkrijgen van informatie, offertes enz. 
Ook bent u bereidt om vergaderingen bij te wonen in verband met activiteitenoverleg. Dus bruist u van ideeën dan bent u de 
persoon die wij zoeken. 
U kunt zich opgeven bij H. Oversluizen tuin 41. 

Naam: ........................................................................... Tuin nr.: ............................................................ 

Verder zouden wij u om uw medewerking willen vragen voor een kleine enquête via het Doeblad. Dit houden wij om zo een 
beeld te krijgen in wat voor activiteiten de tuinleden geïnteresseerd zijn en er daadwerkelijk aan mee zouden willen doen. 
Er zijn de laatste tijd veel nieuwe leden bij gekomen waarvan wij nog niet weten wat hun interesses of hobby's zijn. 
Daarom geven wij een veld van activiteiten waar u uit kunt kiezen. Vink de vakjes van uw keuze aan of voeg uw voorstel toe 
aan de lijst en lever deze in bij H. Oversluizen tuin 41 of in de brievenbus bij de ingang. 

Naam:. ............................................................................................ ..Tuin nr. : ......................................... 

Darten: 

rommelmarkt 

kinderdisco 

pannekoeken bakken 

anders: 

1 

2 

3 

klaverjassen 

bingo 

darten 

play-back 

karaoke 

openingsavnond 

biljarten 

U kunt zich weer inschrijven voor het darten. Deze begint op dinsdagavond op 14 juni van 19.00 uur tot 22.00 uur. 
Inschrijfgeld is dit jaar 5,00 euro. 
Het aantal weken zal afhangen naar het aantal inschrijvingen van deelnemers. 
Voor degene die het lukt om 180 te gooien met drie darts of met een 9 darter uit te gaan is er een leuke prijs te verdienen. 

busreizen 

sportdag 

vissen 

barbeque 

fietstochten 

bloemschikken 

tekenenlschilderen 

Naam familienaam tuin nr. 
1 
3 


