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Tuinkrant voor de leden van het Toepad 2e jaargang, nummer 2 - 2005 

Na nachtelijke onweersbuien weer 
wateroverlast. 

Menigeen die 's ochtends na de buien een rondje door z'n tuin deed ontdekte dat deze niet alleen kleiner was geworden maar ook 
was voorzien van een niet echt gewilde vijver ofwel een slootverbreding. Foto's zeggen meer dan woorden. Zie hier een impres- 
sie van verschillende tuinen. 

Zij hebben een binnenhaventje 
gekregen 

- 

Wie, wat, waar,. .................. blz.2 
Prijslijst winkel. .................. blz.3 
Brievenbussen. .................. blz.4 
Bestuursmededelingen.. ......... blz.5 
Geef de pen door aan.. .......... .blz.6 
Tekort volkstuinen. ............... blz.7 
Foto puzzel.. ...................... blz.8 
Tips voor barbeque.. ........... blz.9 
Verhaal.. .......................... blz. l O 

Hier krijg je geheid natte voeten! Los Toepados.. .................... blz. l l. 
De goudsbloem.. .................. blz. 12 

.... Betekenis naam van planten.. blz. l3 
Rotterdam Tips .................. ..blz. 14 
Wat moet in welke bak.. .......... blz.15 

Niet 
vergeten! 

........ Stoepkrijten 
Pannenkoeken bakken ......... 
lampionnen optocht ......... 

.......... film voor de kleinen 

.......... film voor de groten 
......... I woensdag 1 0 aug.. .Kinderbingo 

Waar water is hoeft niet gemaaid te 
Is de sloot nou rechts of links van worden! 
het hek? 

I Zaterdag 1 3  aug.. .......... ..Fancy fair- 

Zie voor verdere aankondigingen 
t.z.t.het informatiebord bij de kantine. 
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Amateur Tuinvereniging A.T.V. Toepad Secretariaat e-mail: atv-toe~ad@xs4all.nl 
opgericht 1 september 1969 Toepad 55 Tel. 010-433 O1 35 

3063 NJ Rotterdam (indien iemand aanwezig) 

Openingstijden kantine: 
f Bouw- en taxatiecommissie: 

w r. 4 ,  i De heren: Bram Sommeij er samenroeper &+q$ Jan Baij ens lid 
Willem Engel lid 

Niet bekend! 
Joop ~ o b l &  lid 
Dik de Visser lid 

Organisatie Activiteiten (Bingo): 
Mevrouw Ingrid Berkhout 
De heer Wiillem Engel 

f Kantinebeheerder / inkoper: 

Huisvuil inname: i De heer Richard Engel 

Vanaf 16 mei is het mogelijk om uw huisvuil 24 uur j commissie onderhoud complex 1 werkbeurten. 
per dag in te leveren in de daarvoor bestemde conti- De heer: Thee G w e w e g  onderhoud rijdend 
ners. materieel 
Klein GFT & vuilniszakken zijn welkom. Grof vuil en; ' Jan Hoogendijk werkmeester 

Hugo Brand < G  

huishoudelijke apparatuur moet u inleveren bij het j 
vuilpark van de Roteb. Ook klein chemisch afval kunt j Minderd van Tilborgh " 
u bij de Roteb inleveren. (o.a. Nikkelstraat ma t/m za. i 
10.00 tot 17.45 uur) i Vertegenwoordigers van de vereniging bij het 

i RBvV congres en verenigingen: 
Openingstijden Winkel: 1 De heren: Bram Sommeyer 
Zaterdag van 14:OO tot 15:00 uur Ben Uyttenbroek 

Bestuur: 
De heren: Bram Oversluizen voorzitter tuin 35 

Bram Sommeij er lid tuin 40 
Peter de Jong penningmeester 
te1.06-43056032 
Hans Oversluizen lidlkantinezaken 

tuin 41 
Jan Baijens lid tuin 74 

Mevrouw: Corina Braber lidlwerkbeurtzaken - 
roosters tuin 70 

Kascontrolecommissie: 
De heren: Joop Robles 

Minderd van Tilborgh 

Verkooploods tuinmateriaal: 
De heren: Theo Gunneweg + inkoop 

Gerard Kling 
mevr. Joke Seip 

Redactie ~ l ~ e m e e n  Doeblad: 
Ans Dansen en Hans Tros, 
Bert en Joke Seip 
Kitty Martens en Wil van Dongeren 
Ben Uyttenbroek 

De artikelen/reacties voor het Algemeen Doeblad zijn 
op de volgende manieren in te leveren: 

f per diskette of per E-mail (a.dansen@wxs.nl ) 
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Winkel 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 Per zak(ca.30 ltr) €1.30 Culterra10-4-6 Per zak € 14.00 
4 voor € 5.00 

Potgrond Per zak c 2.30 Bonenstaken 3mtr Per stuk £ 0.65 

Turfmolm Per zak e 3-60 Gasfles Per stuk £ 20.35 

Turf samengeperst Per pak a 150 1tr e 7.1 5 Drukregelaar Per stuk £ 7.15 

Koemest Korrels Per zak 7.5 ltr €5.00  alk Per zak à 12 kg e 3.80 

Koemest Poeder Per zak 25 1tr e 5-00 Zand per kruiwagen is 80 ltr £ 2.00 

Platte wagen zand 0.4 m3 is 5 kruiwagens f: 10.00 
Prijzen onder voorbehoud 

Veenmol gered 
Uit: hart voor dieren 

Onlangs bracht politie Haaglanden een voor hen 
onbekend, vervaarlijk uitziend, dier binnen bij rep- 
tielenzoo Serpo te delft. 

In d e b innenstad van Delft z agen mensen e en c irca 5 
cm lang, ~ ~ e e m d  dier straat Bij aanraking 
bewoog het dier dreigend met zijn grote voorpoten. 
Niet wetende of het een gevaarlijk dier betrof, werd de 
politie ingeschakeld. Het dier werd gevangen in een 
bloempot en ter determinatie naar Serpo gebracht. Het 
bleek een v olwassen veenmol te zijn. Een v eenrnol i s 
een krekelachtige, een insect dus. Ondanks zijn uiterlijk 
is hij ongevaarlijk voor de mens. De veenmol is inmid- 
dels op een meer geschikte plek in de natuur uitgezet. 

Van de redactie: voor de mensen die het nog niet wis- 
ten, hij ziet er zo uit: 

Zelf gefotografeerd in onze tuin! ! 

Familie berichten 
In deze rubriek kan een ieder die daar 

toe voelt heuglijke- of 
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 zullen wij de 
betreffende persoon benaderen om details 
en toestemming om iets wereldkundig te maken. 
Maar u kunt ons natuwlijk ook 

Gezocht 
goede redelijke diepvries 

kastlkist 
Fam. J. Snij ders 

Tuin 3 9/65 
Tel: 06-3 3 846796 
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Nieuwe playback-avond? 

Op basis van diverse reacties binnengekomen n.a.v. het vorige stdge in het AD inzake mogelijk te organi- 
seren activiteiten op ons complex werd de playback diverse malen genoemd. 
Positieve herinneringen uit het verleden, waarbij een groot publiek belangstelling toonde voor de optre- 
dens, heeft ons doen besluiten een poging te ondernemen wederom een playbackavond te organiseren. 
Gedacht wordt aan een playback voor zowel jeugd alsmede de ouderen. Afhankelijk van de aanmeldingen 
in 2 aparte optredens of in één gecombineerde. 

Schuilt er in u een artiest die bekendheid hadheeft in het verleden of heden dan zijn wij op zoek naar jul- 
lie. 
Aanmeldingen met opgave van leeftijd en welke artiest in hem of haar schuilt zien wij dan ook met zeer 
veel belangstelling tegemoet in de postbus van Ingrid Berkhout, tuin 75. 

Het is de bedoeling één of meer oefenavonden te beleggen, vervolgens een avondvullend programma sa- 
men te stellen en op een non nader vast te stellen datum een aansprekend programma te presenteren. Mo- 
gelijk zal die avond een jury worden benoemd die aan de beste artiest bij de jeugd en ouderen een prijs uit- 
reiken. 

Gaarne zien wij jullie aanmeldingen binnen 14 dagen na het verschijnen van het AD binnenkomen om 
daarna verdere acties te kunnen ondernemen. 

BRIEVENBUSSEN 

Niet iedereen heeft een brievenbus, zo blijkt bij het rondbrengen van het Alge- 
meen Doeblad. 
(Ik tot voor kort ook niet) Ik had hem wel, maar was nog niet geplaatst. Ik heb 
hem nu met een tijdelijke voorziening geplaatst en moet nog worden aangepast. 
Het bekendst en het gemakkelijkst is het stukje pvc buis in een pijpbeugeltje. 
Doeltreffend genoeg voor ons werk. 
Maar er staan ook hele leuke bussen tussen. De zelf bedachte en gemaakte bus- 
sen zijn natuurlijk het leukst. Misschien een leuk idee om een wedstrijd met een 
prijs voor te maken? 
Probeer in ieder geval een (nood) voorziening te maken als u het leuk vindt om ons blad en mogelijk 
andere post te ontvangen. 
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Bestuursmededelingen: 
Watermeters 

Een paar jaar geleden hadden wij op ons complex een groot waterverlies. Door reparaties etc. is het grootste probleem inmiddels 
opgelost. 
Het bestuur wil echter de zaak nauwlettend blijven volgen en heeft daarom besloten een voorlopige, éénmalige controle uit te 
voeren. Binnen een enkele week kunt u daarom een paar werkbeurters, in het bijzijn van een bestuurslid, op uw tuin verwachten 
voor het opnemen van de watermeter. . 

Wij rekenen op uw medewerking . 
Informatie kunt u krijgen bij Bram Sommeijer Tuin 40 

Openstelling vuilinzameling 

Via het mededelingenbord hebben wij u verzocht meer aandacht te besteden aan het weggooien van zowel huisvuil alsmede tuin- 
afval. 
Om de vrije openstelling waarmee zeer velen gelukkig zijn, te handhaven zal aan deze regels van vuilafvoeren door iedereen 
moeten worden voldaan. Lees deze regels nog eens na op het schrijven in de mededelingenkast. 
Want ondanks dat het overgrote deel van onze leden zich uitstekend aan deze regels houdt is er toch een enkeling die dat &t 
doet. Er wordt tuinafval bij het huisvuil gegooid. Ook is kapot vensterglas in het huisvuil gegooid, zeer gevaarlijk voor diegenen 
die het huisvuil wiilen aandrukken. Gooi in de zomer periode boomstronken en zware boomtakken in de tuinafvalcontai- 
ners. Wacht hiermee op de grote container die speciaal hiervoor geplaatst wordt in voor- en najaa.werk dus allemaal mee om de 

- - 

v r ~ n s t e i i ~  te handhaven. . . 

s 7 F '  . . . p . .-L - 7: y-~-77:~;7a7-;-:&a.~~# .:, . *T.- t.: , . . -.  ,...-. - 
L - , . . . .. 0- .-:.-,y,$: , ..,.-L r . -.._ . , - ?  . .  - -  . . . . . . - - - G . ; a  . -. . -. . 

veranderingen in bestuursSamenstelling etc. 

Aan het bestuur is toegevoegd als lid: Jan Baijens tuin 74. Hij zal samen met Bram Sommeijer een deel van het secretariaatswerk 
gaan verzorgen. Daarnaast zal hij speciale projecten voorbereiden en de uitvoering verzorgen. 

De heer Ben Uijtenbroek gaat de redactie versterken en de heer Dik de Visser wordt toegevoegd aan de taxatiecommissie met als 
welkome aanvulling zijn deskundigheid op het gebied van elektra. 

Verder verwelkomen we de fam. T. Neeleman als nieuw lid op tuin 30 en hopen dat zij veel plezier beleven aan het tuinieren. 

In het vorige Algemeen Doeblad is Wirn IJsselstijn genoemd als lid kascontrolecommissie. Terecht is dit door velen als "moet 
niet kunnen "aangemerkt, hiervoor onze excuses. 

Hollandse helden. 

We kennen ze allemaal uit onze geschiedenislessen. Enige voorbeelden hiervan zijn: Willem v. Oranje, Tromp, Piet Hein enz. 
Om een nieuw kijk op deze oude helden te krijgen is er nog t/m 20 augustus 2005 een tentoonstelling in het Mariniers Museum 
naast het "Witte Huis". Voor deze tentoonstelling zijn g& toegangskaarten beschikbaar die kunnen worden afgehaald in de 
kantine. 

Ik erger me kostelijk. 
Ik sta helemaal triplex. 
Je kon een speld in een hooiberg horen vallen. 
Beneden ben ik de schrik alweer te boven. 
Ik heb teveel haast op mijn vork genomen. 
Ik heb heel wat capaciteiten in mijn mars. 
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Geef de pen door aan: .............. 

Vorige keer heb ik een stukje geschreven over hoe we hier op dit tuincomplex terecht zijn gekomen en 
hoe wij er van genieten. Bij de verschillende positieve reacties op dit stukje waren er ook opmerkingen 
dat het leuk zou zijn om de pen door te geven. 
Dit leek mij best wel leuk, vooral de verhalen en opmerkingen van de leden die al langer op het tuincom- 
plex staan kunnen, zeker voor de nieuwere leden, leuk en waardevol zijn. 
Het leek mij gelijk een leuk idee om mijn (tuin) buurman Jan Twuijver hiervoor te vragen. Jan staat hier 
al jaren en heeft in het verleden diverse taken waargenomen. De tuin van Jan en zijn vrouw Marie staat er 
prachtig bij en ook daar kan hjj de nodige tips over geven lijkt mij. 
Wij doen in ieder geval regelmatig een beroep op zijn kundigheid betreffende alles wat groeit en bloeit en 
het onderhouden en snoeien daarvan. 
Dus Jan, graag draag ik de pen over aan jouw met het verzoek een stukje te schrijven en de pen weer door 

Marian Haxe 

1 '~@í%iI)iseCt. iS~b6éI%Fglvlfflig: zonder 
de çteenhammel zanden veef 
vruchten Rfif I3&t~fi .  Mlj'prudu- 
ceerf honing Wiswaar afleen voor 
zijweigen ghbniiit, maar hef zwarte 
dierfje met het rothe achfirfijfisl ui- 
terct nuftig als bestuiver vún wilde 
planten en gewassen. Daarom werd 
Bombus b pid dar jus jfn Duif3t'ánd on- 
langs totlnceet.mn het jaair2005 
gekozen. Deze keuze rna6f~de-vaor-, 
oordelen tegen beschermde insec- 
ten uit de wereld helpen, De steen- 

hommel draagt zijn naam 
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Puzzel l. 

Is nog steeds in te zenden! ! Lees ook verder in het volgende 
bericht hieronder. 

Aansprakelijkheid 
De redactie is niet 
aansprakelijk voor 
de artikelen die 
door andere pers0- 
nen zijn ingezon- 
den. 

GEDICHTJE 
Je gezicht 

is je eigen weerbericht 
als je in de spiegel kijkt 

kun je je eigen bui zien hangen 

Puzzel 2. 
TE MOEILIJK ??? 

Ingekomen bericht: 
Hiermede waarmede wil de vereniging/bestuur ik even mijn ongenoegen meent te uiten moeten over omgaan de manier 

met mensen die zich voor 100% inzetten om alles zo goed 
mogelijk te laten verlopen ten gunste van alle leden. Vrijwil- 
ligers dus. * 2 à 3 jaar geleden was het blijkbaar normaal dat 
de kantine op doordeweekse dagen altijd gesloten was. Toen 
wij eens vroegen waarom dat was werd gezegd dat er geen 
mensen te vinden waren om elke dag in de kantine te staan. 
Geen vrijwilligers dus . Hierop besloten Clien en ik om te 

proberen de kantine te openen en te kijken of er belangstel- 
ling was. En inderdaad het liep wel niet storm maar er waren 
toch mensen die weleens wat wilden drinken en een patatje 
eten. Wij vonden dus dat het toch wel ging en door moesten 
gaan daarmee. Wij keken nooit naar de tijd als er mensen 
waren bleven wij, ook wel 's avonds of 's  zaterdags. Toch is 
blijkbaar zo'n inzet niet voldoende voor deze vereniging1 
bestuur. Sinds wij v.a. april op de tuin zijn is er letterlijk 
niemand geweest om te vragen of te praten wat dit jaar de 
plannen waren en of we weer beschikbaar waren. Blijkbaar 
zagen ze ons niet. Helaas is Clien er niet meer en ik heb van 
deze behandeling zo m'n zakken vol van dat vrijwilligers 
werk dat het voor mij over en sluiten is met deze kantine. 
Zoek maar een ander wellicht doet die het beter. Voortaan 
ga ik gewoon m'n werkbeurten doen en de rest kan voor mij 
de pot op. 

Berîus. 

Op de eerste opgave om te raden in welke tuin de foto van het beeldje is genomen zijn slechts twee reacties 
gekomen. Gelukkig wel goede antwoorden. De prijs gaat naar: 

J. Snijders, tuin nr. 39 
De redactie vraagt zich af waarom er zo weinig reactie is gekomen. 
Kwam het door het slechte weer of vinden de meeste tuinleden het te moeilijk of te veel moeite ? 
- Slecht weer? Ok, het was tot aan 20 juli geen prachtig weer, maar de laatste week voor inzending was het 
schitterend weer, eigenlijk zelfs te warm. 
- Te moeilijk? Nee, echt moeilijk is de puzzel niet. Er hoeft alleen maar vanaf het pad in een tuin te worden 
gekeken om het voorwerp te zien. Of is het voor de meeste dan toch . . . . . . . . ..lees verder volgende blz. 

Dichter: Jan 't Lam 
Het is nog steeds verboden om te fietsen en te 

brommen op het complex! 
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- Te veel moeite? Ja, je moet er wel wat voor doen. Je komt e~ alleen maar achter door een rondje te lopen op ons prachtige com- 
plex. En daar is de puzzel voor opgezet, om iedereen te stimuleren eens een rondje te lopen en bewust te kijken. Want naast dat een 
wandelingetje erg gezond is, is het gewoon leuk om te zien hoe een ander zijn tuin heeft ingedeeld en welke planten en andere 
voorwerpen er in staan. Ook wordt je er weer van bewust dat wij een complex hebben met veel prachtige tuinen. 
Om nog steeds iedereen de kans te geven om de hoofdprijs* te winnen op de serie van 4 foto's van deze puzzel 2005, verklappen 
we niet in welke tuin afbeelding nummer 1 staat en kan deze alsnog worden opgegeven gelijk met de oplossing voor de nieuwe 
puzzel. 

Veel Succes ! 

*Hoofdprijs na het goed raden van de 4 afbeeldingen is een leuk beeldje voor in de tuin, maar naar wens kan het ook tuingereed- 
schap zijn zoals bijvoorbeeld een tuinslang oprolautomaat o.i.d. 
h 

Puzzel 2 a 
Tien tips voor een geslaagde barbecue 

- Prik niet in het vlees op de barbecue. Het sap loopt er uit en de vIammen blakeren het vreelr. 
- Laat vlees na bereiding nog even rusten.Het garen'gaat nog even door, maar het vlees wordt zachter, 
malser. 
- Wees zuinig met olie. Marineer het vlees, maar laat daarna de olie er zo veel mogelijk afdruipen. 
- Zout het vlees pas nadat het gegrild is op de barbecue, Anders wordt het te droog. 
- Blijf geconcentreerd. Keer het vlees om voordat het de kans krbgt aan líet roost& te plakken 
- Gebruik niet te dik vlees. Hoe dikker het vlees, hoe groter de kans op verbranding aan de buitenkant en ongaar vlees binnenin. 
- Wikkel vis in aluminiumfolie. Dat voorkomt aanbakken en uiteenvallen van de vis. 
- Denk M. Leg ingrediënten klaar en bereid ze voor verwerking terwijl het vuur op temperatuur komt. Hou rekening met een op 
warm tijd van een half uur tot drie kwartier. 
- Gaat het vuur te hard, sluit de ventilatiegaten. Ciaat het te zacht, haal de as van de briketten En schuif ze naar elkaar toe. Voeg 
aan de zijkanten nieuwe briketten toe. 
- Gebruik niet teveel briketten of houtskool.Het vuur wordt dan te heet en eten bereiden te moeilijk. Bedek de bodem met twee 
laagjes, veeg dat op een hoopje en verspreid het weer als de bovenste kooltjes wit worden. 

Extra tip: Blijf vrolijk. Scheld niet tegen uw vrouw en gooi niet met vlees en barbecuetangen als het niet lukt. De Chinees is vaak 
vlakbij ! 

Ook een 1euMamusantlinteress dat anderen dat 
ook wel Rillen waarderen: 
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MISSCHIEN WISTEN Z I J A L L E S ,  
3 13 verhalen over de eekhoorn en de andere dieren 

door TOON TELLEGEN 

Verhaaltje nr. 45 

TERWIJL DE EEKHOORN NAAR DE LUCHT KEEK EN ZICH 
verbaasde over de blauwheid van de hemel en terwijl de mier juist 
een grassprietje uitzocht dat hem zou moeten smaken, kwam de 

krekel buiten is ingebroken.. adem aangehold. . bij de Met eland.. moeite . zijn kon gewei.. hij uitbrengen: ." "Er u ,+ I 

Inbraken waren zeldzaam in het bos. Na de geheunzinnige ver- - ) : . j  

dwijning van een potje honing uit de kast van de kever, lang gele- , ' !  /,/ 
den, had men er niet meer van gehoord. .- < .  l,,! 

De eekhoorn en de mier sprongen overeind en renden in de rich- 
ting van de woning van de eland. 

Aan de rand van het weiland zagen zij hem staan, met afhangen- 
de schouders, een rode doek om zijn hoofd. 

Toen hij de mier en de eekhoorn zag begon hij eerst klaaglijk te 
loeien en vertelde vervolgens wat er was gebeurd. 

"Ik had het maar éven weggelegd, een ogenblik van niets, en 
toen 

zag ik een arm door het raam langs de tafel over de stoel naar de 
kast 

gaan waar het bovenop lag, en voor ik had kunnen zuchten of hola 
roepen of iéts had kunnen doen was het weg, in die hand.. . " 

Er blonken dikke tranen in de grote, glanzende ogen van de 
Eland. 

"Het geeft niet," zei de mier. 
"Het geeft wél," zei de eekhoorn. 

"Ik bedoel," zei de mier, "óf het gewei komt terug óf we vinden 
een andere oplossing. Dát bedoel ik." 

"Wat bedoel je met een andere oplossing?" vroeg de eland, terwijl 
hij de rode doek van zijn hoofd haalde en een gladde, glimmende, 
roze schedel toonde. De eekhoorn kuchte even achter zijn hand. 
De mier zei niets meer. Eerst ging hij op zoek naar de dief. Maar 

toen hij die niet vond vertrok hij naar het kreupelhout. Enkele uren 
later kwam hij weer tevoorschijn met een schitterend gewei, van 
tientallen takken, takjes, twijgjes, stokjes en andere stukken hout. 

Het oude gewei leek op niets vergeleken bij dit gewei. 
Triomfantelijk plaatste de mier het op het onthutste hoofd van 

de eland, deed een stap achteruit en zei: "Voilà." 
De eekhoorn keek hem peinzend aan, maar zei niets, terwijl de 

eland de eerste schuchtere stappen zette met zijn kunstgewei, ver- 
volgens de eerste sprongen maakte, en ten slotte zelfs een salto 

C deed, die niemand hem ooit had zien doen. 
Toen die avond het oude gewei op de bodem van de rivier ge- 

vonden werd door de waterslak, wilde de eland er al niets meer van 
weten. Hij gaf het aan de tor die er wel oren naar had en reeds de 
volgende ochtend bij zonsopgang parmantig rondstapte met zijn 
nieuwe hoofdversiering. De kraanvogel, juist van een verre reis 
teruggekeerd, zag de tor daar lopen en viel uit de lucht, óf van 

verbazing óf van het lachen. Dat wist hij later ook niet meer, toen 
hij weer bijkwam. 
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"Las Toepadas"? 

Un het wotjaar w a n  1999 was ik bzig ons ' ' g P j n # ) ~ i e t u t s o ~ r r C j ~ ~  weer ZtQi;ac4Xligfs m*n J+?%& wat: nieuwe plelnb:&s, 
de. geme~nts QpeCs vmd prikkatbosjes mimi gmmg, ik niá  en moakb duli irrdsc- o m  plankomtja gadlig, 
m h ik t#sn beetje tuinieren, en het %orrrcr%rf 2% ~Pflwriger uk, TotPn djti tá;eromefîge hum, tnwi en Piljndabd acan'Tilimrgh 
mii.uho8gde om éeraep hun tuin W& ~ a s t s p f B ~ b  komen h d e n ~ ~ n g I k ~ a - &  dia.&djpirigin, za'n planlsa&'cr 
vullen ging t& in de papimm @en&, 
ik denk dinreffite wserk k n  ik-op zaEn a m d  krnas8849mgn, ik m s t  naar IFIï;Ck%p&..; ke en 
3jdens djn  ursrrdelktg ovm k& pad nam hun tuin de& ik, ... dit is het! ltétftradeteyl #ij i. d d i w r s e & w m  sgwic-ae~n 
staoeravan .ts kopen, maar wingsrim wij geen "mpingm~iwsn* zijn enhiert ié&m keararnar9oer rijdsn.ni& a- &w, 
was dat er nog niet van r;lehen), Mear mmset w frrtbwsad dacM k dus di? is-wat Yoorona, hwd@c m&gC bij hui'% 
ideaaf... 
M& v a l s  plmtjtsin dp, kuffehk.terug naar htrir bdadw ik hoce ik m& r n n 4 w w  konikd&ff ~ ~ ~ o a k . s s n r ~ a - ~ m  op 
ATV Toep&. Hij had, n& als ik.bauwms, mg=st&eds f& idee dat. er a l l m  rpaentb Q&&@& ,+,&s mb4 me@ ~ptuM$c, 
war i k -W 2 ams m wat ik me .van humraard Wnner Ek 't gsan mt3em.a~ I ' r u n ~ w & ~ *  -r h&Iebwrn- 
sla, antJj$í~ &d, 815 het "ao~~sUijci" was w9amfoab ik wcmgtw deze gta8rrhbn ~ . & m t i g .  lm ons I-aag d@wm 

C 

& a W n  dia hun mrwnbreW wit&n h&mf 
Pilaergd ik k d  Timr, zo qekgekregm m d i e  w& ncq méretswwrttreir T~&pa&-~;-arr inrkj.rdacYel;d.$ uwrraiw~lsjsn 
verdwgl~n ab sneeuw WW&~EMI, 
H& w m l  wilde & er2 hdsWtt3 kiwp&cmden/ w@dus aan h8tdmkerifewavy+wgm~pall:atyi tvdj S& r t w d ~ ~ ~ k o n ~  
m denken weml -soms te g m d  m m - e n  yogndus flie over l n& ijs), aok-dfwise mawe -qle&gici@nM, 
cb raor m ns$elcrn vm der een: arr. de kr b-, mwr #e hatnen-b& @m bU~PL7V TOEtpad en den .rtrr>ral M n  68 ven 
Dhr. BR MW. Duyn, .Ze haddsrr ars d kb.& Y O O ~  bpen @ti nlDd$&q@&~it~ikr'kam%n k$$en, O& al waç &k- 
wat verouderd en de min niet d t  rrsaroms7anaakkq-.ie)iz, ik b n  d ~ m 1  "dmtirkeen" Mjbrr.en'vm up SM-di&! 
ae Win stand mi knolbwnUs, d% tro;ts wm Dhr. ren Duw, 
Taan de kmp-mflnwts w---girrQ ~ m s n  .b 
ze ~lfderr-~m,gm ~ W B Q  maer de gmmdisïd vw 
vuurei m u w  m Duw l ist  h & n + ~ & ~ ~ t m .  
Ze hadden M'wmq mixdiijk m% W @ng m9 
tochweísrgoglrdnhetrt. 
i1 ~ugwuslgim @as de adme&, aien'paw 
&gem  iet^ was ik jmíq* een moiw C B ~ U J .  km 
ik nibst: wsnmL 
We gingen gelijk aan de slsg en )r&beWdi~se 
"hm' maar v a d  Bram Sommgm-m 
U?p"ttsrrtvoek de arm van hun W gmaagà, 
hm zit d&# hm m&& dat? 
f4mr.a sbrsd'enlSaen aki@ MWP~ m wamdzijn 
altijd vri9ndefîjk en w í ~ w s á e r r  alfss, 
ma& hierdear wlden- w e  ms gdfJk %ui$, 
De hela w i e  hrrk+sn we & q d  dmrgehrabkf 
in atPS TJBUW "5Nlpj&. m hebben we mt kahad 
aen d q  bod opgorknarft. 
uimìddds zijn wa hijna 6 jaar uerrdep en word hst 
std4.rneer wins paradijsje. 
Urimrten en famlie die voor het  eerst komen an #k d& "srgaradrdd" hebben# weken nir$.uuatrep zienxtls ze tier zijn,.zo diskt 
.j huis en toch h& zo-verweg-gevmII 
Heleaar is mawouw van Ougn. Rimlddds aovrAlden, menasr w n  Wiyn is noq aen kw kailierrr ~~~ hii wnd Mwg mm3 
gewadein. &is eerbetoon aan de &milia urn Dum k p  ik ieder jaau sen latdbsqoni~m-aie n& rmgdmsti~hun m w g e  
gasiahten -r me bij dt, ouerrlradit]. 
wij hapm minstens ?!o jarig te h n ~  qmioLten ds der feenaie van Duyn, ook al is'há sms.hard werken 8n berk j$ dgenlijk nooit 
Maar, we vinden het hier heerlük, geniekm van dert.& m leden onze accu .w$arrap.voardé wirr8:w. 
Als menren mij wagw war wij hem gaan m& w W e  is mijn érrtwoordtegenwodig: "&tsTwpod~4"~.. 



Algemeen Doeblad 
juli 2005 

Calendula officinales-Goudsbloem 

Goudsbloem in h o p  tussen diiie 

Een aantal planten en producten die van deze planten gemaakt zijn zeer geschikt 
om in plaats of naast de reguliere middelen als jodium, aspirine, norit e.d. een 
vaste plek in verbandtrommel of medicijnkastje te geven. Een van deze planten 
is goudsbloem. 

Een plant die op zichzelf al een complete E.H.B.0.-kliniek is, met een 
zeer b reed w erkingsgebied e n b ovendien z eer v eilig t oe t e p assen, w at 
Goudsbloem bijvoorbeeld zeer geschikt maakt voor kinderen en oudere 
mensen. De werking is vooral antisceptisch en verzachtend. Goudsbloem 
wordt meestal toegepast in de vorm van thee, aftreksel, zal£/balsem, olie 
of een tinctuur. Men gebruikt hiervoor meestal de lintbloemen en soms 
ook de bloeiende toppen. 

Toepassingen: 

Huid 

Goudsbloemzalf is een eerste middel bij kleine, zelf te behandelen aandoeningen van de huid, als (schaaf) 
wondjes, zweertjes en brandwondjes, breng de zalf na het uitwassen van het wondje aan op de aangedane 
plek en dek deze niet af, of zo luchtig mogelijk. Het uitwassen van de wondjes kunt u bijvoorbeeld doen 
met '/z liter gekookt water (wel iets laten afkoelen voordat u het gebruikt) waarin u 40 druppels Gouds- 
bloemtinctuur heeft opgelost. Naast het gebruik bij verwondingen kunt u Goudsbloemzalf ook zeer goed 
toe passen bij (droge) eczeem en andere droge huiduitslag (ondersteunend bij psoriasis). Bij berg en luie- 
ruitslag bij kleine kinderen is naast de Goudsbloemzalf, ook de Goudsbloemolie zeer geschikt, met name 
als de basis Amandelolie is, die verzachtend is en snel intrekt. 

Ontstekingen en infecties 

De zeer sterk ontsmettende werking maken Goudsbloem een geweldig kruid om toe te passen bij allerlei 
ontstekingen en infecties, zowel in - als uitwendig, bijvoorbeeld de tinctuur bij middenoorontsteking bij 
kinderen (gebruik dan 3 x per dag, het aantal druppels dat gelijk staat aan de leeftijd van het kind), maar 
ook bij steenpuisten en fistels, waar men een kompres van verdunde Goudsbloemtinctuur op kan doen, 
nadat men eerst een trekzalf heeft gebruikt (bijvoorbeeld Brandnetel - of Heernstzalf). De thee is zeer 
geschikt om infecties aan de ogen mee te behandelen, eerst uitwassen met een sterke thee van Gouds- 
bloem, daarna een kompres met de thee op het aangedane oog. 

Goudsbloem kan veilig worden toegepast naast antibiotica en andere reguliere middelen, heel zeldzaam 
is een allergie voor Goudsbloem. 
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Bef ekenis van de naam van een planf 

De naam van een plant heeft 

meestal een betekenis. Deze bete- 

kenis zegt vaak iets over de her- 

komst, de ontdekker van de plant, 

een eigenschap of kenmerk. Voor het begrijpen van de 

botanische plantnaamgeving is enige kennis van de be- 

tekenis nuttig. Enkele betekenissen staan in de lijst hier- 

odoratus 

oíficinalis 

pendulus 

perennis 

plumosis 

praecox 

pumilus 

pyramidalis 

repens 

ubens 

scandens 

somnifer 

splendens 

welriekend 

geneeskrachtig 

hangend 

overblijvend 

vedervormig 

vroegbloeiend 

klein 

pyramidevorrnig 

kruipend 

roodachtig 

slirnrnend 

slaapverwekkend 

glanzend 
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Rotterdam Tips 
Tips over de leuke dingen die in Rotterdam in juli te doen zijn: 

De Rotterdamse Zomerfestivals, van 19 mei îlm 4 september, zorgen er voor dat Rotterdam op de 
kaart staat als dé festivalstad van Nederland! www.zomerfestivals.nl 

Zomerzondagen, 7 zondagen van 19 juni - zo 17 juli, Park bij de Euromast. Geniet van muziek uit 
alle windstreken, hilarisch theater, beeldende kunst en een uitgebreid kinderprogramma. 
www.zomerzondanen.nl. 

Zomercarnaval, za 16, do 28 -za 30 juli, Centrum 
Haal je veren vast uit de kast, poets je kostuum op en gooi alvast je heupen los! Koninginneverkiezing 
16, Pré-party 28 (Strand aan de Maas), Warming up 29 en de Straatparade 30 juli. 
www.zomercamaval.nl. 

Strand aan de Maas, do 19 mei - zo 4 sept, Leuvehoofd. Kom in beweging met muziek, sport, dj's en 
bands! Luieren in de zon kan natuurlij k ook. www.strandaandemaas.nl. 

Ook worden een aantal kindermiddagen georganiseerd in samenwerking met Villa Zebra. 

Villa Zebra geeft deze zomer workshops op het Strand aan de Maas in Rotterdam in juli op 13 en 27 
juli 2005. Je kunt dan van 14.00 tot 16.00 uur in je zwembroek of badpak de workshop Valse Voeten 
volgen. Ook als het wat minder lekker weer is, kun je naar het Strand aan de Maas want dan wordt de 
workshop gegeven in het strandpaviljoen. Meer informatie over Villa Zebra vind je op 
www.villazebra.nl 

Hoek van Holland, WK F18 catamaranzeilen, zat 9 juli t/m vr 15 juli Hoekse watersportvereniging, 
strand van Hoek van Holland. 

In Hoek van Holland liggen een week lang 160 catamarans in het water, bemand door zeilers uit 14 
landen. De eerste 2 dagen staan nog in het teken van proefkaces maar daarna 
gaat het echt om de wereldtitel. Op maandag en dinsdag wordt gestreden 
om een plaats bij de eerste 80. Die groep strijdt de daarop volgende dagen 
voor het goud, zilver en brons. 

www.fl8worlds2005.com 
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