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FANCY FAIR 
op 13 augustus ouderwets gezellig 

Verslag van Marian, foto's van Ans 
13 Augustus, Fancy Fair op ATV Toepad, ik me aange- 
meld voor een kraam, eind augustus zou ik op een 2- 
daagse braderie staan, dus koopwaar genoeg (ik brei m i -  
en e.d. voor een weeshuis in de Oekraïne, tussendoor 
maak ik poppen- en babykleertjes voor de verkoop, van 
de opbrengst koop ik dan weer wol). 
Dus een dag voor de Fancy Fair mijn handel alvast naar 
de tuin gebracht en even proefgedraaid met de kruiwa- 
gen, ja, dat moet lukken. 
De volgende dag om 08.00 uur op de fiets richting ATV 
Toepad. De kramen stonden er al. Ik mijn kruiwagen ge- 
laden en richting "marktplein" gekruit. 
De eerste marktkooplui wa- 
ren er al, er werd al druk ' 

gewerkt aan het licht en ge- 
luid en ook de voorbereidin- 
gen voor alle versnaperingen 
waren al in volle gang. N a ,  
een kwartiertje had ik mijn 
kraam uitgestald. Aan de 
entourage kon het niet lig- 
gen, alles was versierd en 
perfect verzorgd, zelfs het 
weer werkte mee, niet te 
warm, maar droog.. . laat die 
klanten maar komen! 
Het werd gezellig druk, ik 
heb een hoop kijkers en com- 
plimentjes gehad en 1 truitje a Q,50 verkocht. Maar ik 
had genoeg "waar" over voor de braderie over 2 weken. 
Het was een leuke, gezellige dag, goede muziek, vrolijke 
mensen en lekker eten. 
Ook al had ik aan het einde van de dag door 't rad van 
fortuin en het lekkers van de barbecue een negatief saldo, 
ik heb een leuke dag gehad, zeker voor herhaling vatbaar. 
Ik wil dan ook iedereen bedanken die zich heeft ingezet 
voor de Fancy Fair, TOP! 

Ps.: de braderie heeft mijn negatieve saldo weer aange- 
vuld, ik was bijna en kan van de opbrengst weer 
wol aanschaffen voor kleren e.d. voor het weeshuis. 
Fam. Uyttenbroek namens de kindjes heel erg bedankt 
voor de zak wol. 

Marian Haxe 
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Amateur Tuinvereniging A.T.V. Toepad Secretariaat e-mail: atv-toepad@xs4all.nl 
opgericht 1 september 1969 Toepad 55 Tel. 010-433 O1 35 

3063 NJ Rotterdam (indien iemand aanwezig) 

Openingstijden kantine: 
Tijdens de wintermaanden is de kantine 

Huisvuil inname: 
Grof vuil en huishoudelijke apparatuur moet u inleve- 
ren bij het vuilpark van de Roteb. Ook klein chemisch 
afval kunt u bij de Roteb inleveren. (o.a. Nikkelstraat 
ma t/m za. 10.00 tot 17.45 uur) 

Openingstijden Winkel: 
Tijdens de wintermaanden is de winkel gesloten 

Bestuur: 
De heren: Bram Oversluizen voorzitter tuin 35 

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

tuin 41 
Jan Baijens lid tuin 74 

Mevrouw: Corina Braber lidfwerkbeurtzaken - 
roosters tuin 70 

Kascontrolecommissie: 
De heren: Joop Robles 

Minderd van Tilborgh 

Verkooploods tuinmateriaal: 
De heren: Theo Gunneweg + inkoop 

Gerard Kling 
mevr. Joke Seip 

Bouw- en taxatiecommissie: 
De heren: Bram Sommeijer samenroeper 

Jan Baijens lid 
Willem Engel lid 
Joop Robles lid 
Dik de Visser lid 

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

Kantinebeheerder 1 inkoper: 
De heer Richard Engel 

Commissie onderhoud complex 1 werkbeurten: 
De heer: Theo Gunneweg onderhoud rijdend 

materieel 
Jan Hoogendij k werkmeester 
Hugo Brand C L  

Minderd van Tilborgh " 

Vertegenwoordigers van de vereniging bij het 
RBvV congres en verenigingen: 
De heren: Bram Sommeyer 

Ben Uyttenbroek 

Redactie Algemeen Doeblad: 
Ans Dansen (Lay out) en Hans Tros, 
Bert en Joke Seip 
Kitty Martens en Wil van Dongeren 
Ben Uyttenbroek 
Marian Haxe 

De artikelenlreacties voor het Algemeen Doeblad zijn 
op de volgende manieren in te leveren: 
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Als ieder in het dorp één draad geeft, 
heefi de arme een hemd. 

AFRIKA 

We drinken om onze zorgen te ver- 
drinken. 

Maar onze zorgen kunnen zwem- 
men. 

Duitsland 

Als vliegen achter c 

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 zullen wij de 
betreffende persoon benaderen om details 
en toestemming om iets wereldkundig te maken. 
Maar u kunt ons natuurlijk ook benaderen. 

Waar gebeurd verhaal 

Er rijdt een bus met bejaarden richting Benidorm. Komt er net voor 
de lste stop een oud vrouwtje naar voren en zegt: "Kijk eens bus- 
chauffeur, een handje nootjes" 'Wou lekker mevrouw" en begint te 
knabbelen. 
Na de stop komt er een mannetje weer een handje nootjes brengen. 
"lekker!". Bij de derde persoon die komt zegt de chauffeur: 

Ivliegen vliegen, vliegen I I "Waarom .... Tja, dat eten gaat jullie ZO onder die nootjes je gebit zelf zitten niet en opfl? ZO.. . Zegt de chauffeur: I vliegen vliegensvlug I I "Waarom kopen jullie die nootjes dan als je ze niet zelf kan eten" ? 
Nou, omdat we de chocolade die erom heen zit zo lekker vinden! ! 

Ben 

watermeterstandbriefi e 

Opgave watermeterstand in m3 (achter de komma dus niet nodig) 

Naam:-------------------------------------- 

'ruinnummer: - - - - - - - - - 

Meterstand: - - - - - - - - - 

IMum: - - - - - - - - - - - - - - - 

>>>>>>>>>>>>>Inleveren voor 1 november 2005 in de brievenbus bij ingang complex«««««<«< 
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Oplossing tekening met 30 verborgen spreekwoorden en gezegden. 

1. Achter de wolken schijnt de zon 

2. Een speld in een hooiberg zoeken 

3. Achter het net vissen 

4. Men moet een gegeven paard niet in de bek kijken 

5. Met de kippen op stok 

6. Iemand op handen dragen 

7. De bloemetjes buiten zetten 

8. De koe bij de horens vatten 

9. Op alle slakken zout leggen 

10. Wij zullen dat varkentje wel eens wassen 

1 1. Lachen als een boer die kiespijn heeft 

12. Een knoop doorhakken 

1 3. Beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht 

14. De appel valt niet ver van de boom 

15. Zoals de wind waait, waait zijn jasje 

Hoge bomen vangen veel wind 

De boer van het erf sturen 

Het hoofd boven water houden 

Water bij de wijn doen 

Over de brug komen 

Hij ziet de zon in het water schijnen 

Boter bij de vis 

Na regen komt zonneschijn 

In troebel water is het goed vissen 

Een kat in de zak kopen 

De kat uit de boom kijken 

Dat staat als een paal boven water 

Het paard achter de wagen spannen 

Geen rook zonder vuur 

Blaffende honden bijten niet 
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Geef de pen door aan: .............. Erna de Leeuw 

Toen mijn vader tegen zijn pensioengerechtigde leeftijd aanliep begon hij eraan te denken dat hij toch wel iets te doen wilde 
hebben als hij stopte met werken. Dat werd dus een volkstuin had hij besloten en dus naar de bond om zich op te geven. 
Daar werd hem verteld dat het best een paar jaar kon duren. Maar plotseling kregen wij bericht dat er een nieuw complex zou 
komen op het Toepad. En daar kon hij meteen beginnen. 
Toen wij hier kwamen kijken was het een grote vlakte met alleen onkruid, maar dat wilden we toch liever dan een paar jaar 
wachten. En zo zijn wij op tuin 48 gekomen. 

In het begin was het hard werken maar al snel 
werd het complex een echt tuincomplex. Helaas 
heeft mijn vader er niet lang van mogen genie- 
ten en na zijn overlijden is de tuin in mijn bezit 
gekomen. 
Na enige tijd werd de tuin overspoeld door het 
opgespoten land dat naast het complex lag en 
waarvan de aannemer vermoedelijk niet wist 
hoe hoog de dijk was, maar waarvan de modder 
tot op het voetbalveld kwam. 
Op dat moment waren wij niet op de tuin en 
vermoedelijk is het bij niemand opgekomen om 
de leden die niet op de tuin waren te waarschu- 
wen want wij moesten het in het Algemeen 
Dagblad lezen. 
Dus wij naar de tuin waar de ravage niet was te 
overzien, de dooie ratten dreven overal. Dus 
eigenlijk was het weer van voor af aan begin- 
nen. 
Dat het vroeger op de tuin toch wel erg anders 

1 - -- 
aan toe ging dan tegenwoordig zal niemand uit 
de eerste periode nieuw ziin. 

Ik weet nog dat mijn zoon een jaar of zes was en hij zijn eerste fiets kreeg met twee extra wieltjes, want hij moest het nog leren. 
En hoe trots hij was toen na een paar dagen zijn eerste zijwieltje eraf mocht. Maar prompt kreeg ik bezoek van de voorzitter, 
dhr. v.d. Herik, op mijn tuin om mij te vertelien dat dit wel heel erg verboden was en dat ik dat toch wel moest weten. Er mocht 
alleen gefietst worden met kleine driewielers of met een fiets met 2 zijwieltjes. We hebben toen maar een opblaasbootje ge- 
kocht voor in de sloot, kon hij de hele dag heen en weer peddelen. 
Tegenwoordig moet je als je uit je tuin komt eerst kijken ofje niet ondersteboven wordt gereden door al dan niet gemotoriseerde 
fietsjes. 
Je kunt je afvragen wat beter was. Maar ondanks al die veranderingen zouden wij, en dan vooral ikzelf, de tuin niet willen mis- 
sen en wij hopen nog lang van onze tuin, in goede gezondheid, te mogen genieten. 

Ik geef de pen door aan Jan Baijens 

Van de redactie: Als je de "pen" krijgt mag je zelf een onderwerp kiezen 
waarover je wilt schrijven. Dat kan van alles zijn dus ook over bv andere hobby's 
dan de tuin. Eik onderwerp is mogelijk. 
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Terugblik op de fancy fair 
Foto's: Am 

1 
I 
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/ Aansprakelijkheid 
De redactie is niet 
aansprakelij k voor 
de artikelen die 
door andere perso- 
nen zijn ingezon- 
den. I 

De volksmond over het weer in oktober 

Geef€ oktober zonnegoud, 
volgt een winter snel en koud. 

Is in de herfst het weer lang klaar, 
vroeg is dan een strenge winter daar. 

. . 
e 

Bloeien in de herfst de bloemen voor • 
een tweede maal op rij, zal de winter • 
zich rekken tot in mei. 0. . 

*' e. 
Op het laatst van oktober, 
houdt de natuur het sober. 

In oktober korten de dagen *- l uur en 57 minuten 

Ratten in de tuin. 

Hiermede wou ik eens informeren of er via de 
vereniging naar de gemeente iets ondernomen kan 
worden om de rattenplaag die momenteel op de 
tuin heerst bestreden kan worden met vergif o.i.d. 
Zoals iedereen weet zijn deze dieren zeer schade- 
lijk voor mens en huisdier daar ze overal aan vre- 
ten en enge ziektes kunnen overbrengen. 
Het is toch te gek voor woorden als je overdag in 
je tuin zit deze beesten gewoon in je tuin lopen. Ik 
heb er al drie met een klem gevangen maar ze 
blijven gewoon terug komen. (andere natuurlijk) 
Misschien dat deze oproep wat wakker schudt 
want ik ben niet de enige die overlast vaststelt. 
Doe er wat aan a.u.b. 

Bertus 

I zaadpluis rode valeriaan I 

OVERNACHTEN IN EEN BOOM -HOTEL 

Sinds enkele maanden kun je in het Duitse plaatsje Zentendorf als 
toerist letterlijk de boom in. In het park Kulturinsel Einsiedel, in de 
Sachsen opende Europa's eerste boomhuthotel onlangs zijn deuren. 
Het hotel bestaat uit 5 boomhutten, die zich elk op ongeveer 10 meter hoogte 
heeft een zithoek.. . . slaapruimte.. . . toilet.. . . . . en elektrische verlich- 
De "hutten" zijn met elk& verbonden door een aantal smalle gangetjes. 1 I 
Kulturinsel ~insiedel is een park dat een combinatie biedt van kunst,-cd- en natuur. Zo zijn er 
bijvoorbeeld podia voor optredens, lezingen, galeries en een avonturen- land voor kinderen. 

Een overnachting met ontbijt kan gereserveerd worden vanaf 180 euro. [Fqy gasten moeten het 
dan wel doen zonder warme douche, want die is nog niet aanwezig.. . . . 
Zie ook www.kulturinsel.de 

Bijdragen van 
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In de zomer zijn er veel mensen die stekjes nemen en in potjes water op de vensterbank zetten. Vol span- 
ning wordt er dan uitgekeken naar het moment dat de witte puntjes van de worteltjes zichtbaar worden. In 
veel gevallen duurt dat maar enkele weken. Bijna net zo gemakkelijk als het stekken van eenvoudige kuip- 
planten is het stekken van verschillende heesters (struiken). 

Winterstekken is een vorm van vermeerderen waarbij houtachtige stekken worden gesneden terwijl ze in 
rust verkeren. De plantenwereld gaat in rust tijdens de winterperiode d.w.z. dat we stekken kunnen nemen 
vanaf oktober tot februari. De beste tijd is waarschijnlijk eind oktober. 

De scheuten die in de zomer zijn gegroeid verharden omdat het zachte weefsel plaats maakt voor houtig 
weefsel. De scheuten gaan zetmeel, andere voedingsstoffen en hormonen opslaan om de winter mee door 
te komen en om in de lente te gebruiken voor het uitlopen. Je zou niet direct verwachten dat juist deze 
scheuten uitstekend stekmateriaal zijn. Ze zitten echter boordevol energie en zijn als het ware hormonaal 
voorgeprogrammeerd om in de lente, als het warmer wordt en de dagen gaan lengen, weer te gaan groeien. 

Van Ribes, Forsythia, Ligustrum, rode Kornoelje, Boerenjasmijn, Wilgen, Populieren, Vlier, Sneeuwbes, 
Spiraea , Weigela, Laburnum, Hypericum kun je in oktober tot februari rechte éénjarige scheuten voor 
stek snijden. Het zachte boveneind wordt verwijderd en de rest van de scheut wordt verdeeld in stukken 
van ongeveer 20 cm. Het beste slagingspercentage hebben de stekken die een potlood dik zijn. 

Deze stekken worden gebundeld door er een eiastiekltouw om te doen en daarna worden ze in de koude 
bak of op een beschutte plek in de grond gestoken. Let er natuurlijk wel op dat je de onderkant van de stek- 
ken in de grond zet en niet per ongeluk de stekken omdraait, want dan wortelen ze niet. Eenmaal in de 
grond kunnen ze dan wondweefsel maken. Dat wondweefsel of callus is zichtbaar als een bleke, verdikte 
laag aan de rand van het snijvlak. In het voorjaar (maart - april) worden de stekken uitgezet op een afstand 
van ongeveer 15 - 20 cm. Ze komen dan voor 213 in de grond te staan waar ze na enkele weken wortels 
gaan vormen. In de herfst als ze al goed gegroeid zijn kun je ze dan uitplanten op hun definitieve stand- 
plaats. 

Een platte bak of koude kas geeft de mogelijkheid soorten te stekken die moeilijker wortelen, wintergroen 
zijn of net niet door en door winterhard zijn. Voor het stekken onder beschermende omstandigheden ko- 
men o.a. in aanmerking Rozen, Kamperfoelie, (struik)klimop, Buxus, Eunonymus, Lavendel, Rozemarijn, 
Cistus, Mahonia en Skimmia. 

Hoe gaan we te werk? 
Stekken van bladverliezende bomen of heesters maak je van takken die in de zomer zijn gegroeid, van een- 
jarig hout. Het stekhout verzamelen en van eventuele bladeren ontdoen om verdamping te verminderen en 
aldus uitdroging te voorkomen. De kruidachtige, zachte vaak nog groene stengeluiteinden verwijderen. De- 
ze stekken bundelen. 2 tot 3 ogen gaan in de grond, l tot 2 ogen blijven boven de grond. 

Voor wintergroene stekken gebruik je de topscheuten met een lengte van zo'n 10-20 centimeter. Ongeveer 
213 van de bladeren haal je eraf waarna de stekken in de grond (in de koude kas of koude bak) worden ge- 
stoken, zo diep dat de eerste bladeren de grond niet raken. Gebruik eventueel stekpoeder. 
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Vervolg van blz.8 

Algemeen Doeblad 

De stengelstekken (10 - 20 cm met op ieder stuk 4 tot 5 ogen) snijden met een 
snoeischaar. De stek kan best gesneden worden op de volgende manier: ON- 
DERKANT stek: * 0,5 cm onder een oog schuin snijden. Door schuin te snijden 
ontstaat er een groter wondoppervlak dat callusweefsel kan aanmaken à meer 
kans op wortelvorming. BOVENKANT stek: 0,5 cm boven een oog recht snij- 
den. Door recht te snijden hebben we een kleiner verdampingsoppervlak à min- 
der uitdroging. 

tekken onmiddellijk in dezelfde groeirich- 
et op: de stekken niet op hun kop in de 

Stekken op een beschutte plaats in de schaduw van een 
noordermuur (en dus uit de noordenvind) in de grond ste- 
ken. In het plantgebied of aan de pot scherp zand toevoe- 
gen vergroot kans op wortelvorming en verbeterd de drai- 
nage. Na het plaatsen van de stekken de grond goed aan- 
, drukken. 

I ' De stekken afschermen tegen zeer strenge vorst. (stro, bla- 
deren, rietmat). De verzorging van de direct ter plaatse gestoken stekken is verder minimaal. Soms is er 
een droge periode met uitdrogende harde wind, geef dan wat extra water. 

De stekken die beschermd staan moeten regelmatig van 
water worden voorzien. Het is goed te luchten als het niet 
vriest. Pas op in de late winter voor uitdrogen en te hoog 
oplopen van temperatuur onder gesloten glas of plastic. 

L 

Voorzichtig opgraven of uit de pot halen in de loop van I l 

april en de stekken in rijen uitplanten op 15 -20 cm van I 
elkaar en 213 diep. Bij het uitplanten voorzichtig te werk 
gaan zodat het gevormde wondweefsel niet wordt bescha- 
digd. I 

In de herfst zijn de stekken uitgegroeid tot struikjes. u 
LET OP: Bij het snijden van stekken altijd een snoeischaar of mes gebruiken met een gaaf snijgedeelte. 
Indien je met botte messen of messen met inkepingen snijdt vergroot de kans op ongave, rafelige snijwon- 
den en met deze de kans op schimmelvorming o n  

WOU 
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Wie wil er meedoen met een ruilbeurs van alles 
wat te maken heeft met groen in en om de tuin? 

Geregeld horen wij van mensen op de tuin de opmerking "zou het nou niet leuk zijn om eens een keer een 
plantenmarktje te organiseren bij ATV Toepad?" Dit zou kunnen door voor je eigen tuin een tafel neer te 
zetten met "producten" uit de tuin die je wilt ruilen (bijvoorbeeld tegen ruilpunten waarmee je dan bij een 
ander weer artikelen kunt verkrijgen) of verkopen tegen een schappelijk bedrag. Als we dingen willen ver- 
kopen moet er overigens eerst toestemming aan het bestuur worden gevraagd. 

Om zo'n ruilbeurs of plantenmarktje te laten slagen is een voorwaarde dat er voldoende mensen mee wil- 
len doen. Wij denken aan een minimum van 30 tuinen. Onderaan deze brief zit een strookje waarmee wij 
willen onderzoeken of het animo van onze leden voor deelname aan een marktje groot genoeg is. We vra- 
gen dan ook aan iedereen deze strook in te vullen en in te leveren bii tuin 4. 

4- 
Wij denken aan een kleinschalige ruil- of verkoopbeurs op bijv. een zaterdagmiddag. En aan 
alles wat te maken heeft met groen in en om de Gin. voorbeelden zijn: overschotten van (een te) goed ge- 
lukte uitzaai van één- of méérjarige bloemen, gewortelde stekken van bv. rozelaars, klimplanten, buxus, 
coniferen, bloembollen en knollen in overschot bv. dahlia's, anemonen, begonia, overtollige scheuten van 
struiken, heesters, bomen, (hulst, vlier, haagbeuk) alle planten, door 'scheuren' vermeerderderd, alle stek- 
ken van balkon- of van kuipplanten, vb. cactus, agave, geraniums, fuchsia, stekken van varens, bamboe, 
pampagras, varens, alle (restanten van) zaden, alle groentenplantjes zoals sla, prei, wortel, tomaat, kervel, 
selderij, alle kruiden: dragon, rozemarijn, bieslook,venkel, tijm, laurier, bonekruid, marjolein 

. alle tuingerief in goede staat en dat u niet (meer) nodig hebt: bijvoorbeeld spade, schop, riek, snoei-, heg- 
ge-, grasschaar, gieter, hark, emmers, (hand)grasmaaier, @and)grasschaar/trimmer, plantensteunen, over- 
bodig geworden tuinornamenten: bijvoorbeeld kabouters, oude waterpompen, waterbakken. Boeken, tijd- 
schriften, literatuur, maar alleen rond de tuin, kamerplanten, tuinaanleg en bloemschikken. Kamerplanten, 
(sier-)bloempotten, vazen, onder-zetters, enz. Alle benodigdheden voor het bloemschikken zoals steek- 
schuim, onderzetterj es, (draad-)vormen. 
Ruilen kan ook tegen diensten zoals bijvoorbeeld de tuin maaien, heg knippen, border schoffelen, ramen 
zemen, hond uitlaten, vuil afvoeren, waterleiding repareren, leertjes in kranen vervangen, enz, enz. En te- 
gen eigengemaakte soep, hapjes, jam, wijn, enz. 

- - - - - - - - - m -  - -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

s.v.p. het juiste antwoord omcirkelen 

Tuinnummer ........ naam: ............................................................................................... 

Ik wil wel 1 niet meedoen aan een "plantenmarktje" in 2006 bij ATV Toepad. 

Mijn voorkeur gaat uit naar een ruilbeurs / verkoop 

Ik denk zelf de volgende artikelen edof diensten te kunnen aanbieden.. ........................................... 

................................................................................................................................. 
Deze strook inleveren bij tuin 4 
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ZOEKEN NAAR DE DAGPAUWOOG 
Bi.i drage van Kitty 

Sinds 1990 waren er nog nooit zo weinig vlinders in ons land. Victor Mensing van de Vlinderstichting ver- 
telt over het slechte jaar wat de vlinders achter de rug hebben. 

Een aantal soorten vlinders gaat achteruit door de klimaatverandering. Een paar jaar geleden kwam je ze 
nog veelvuldig tegen: een kleine vos, een distelvlinder of dagpauwoog. Nu moet je ze zoeken. Dit is het 
effect van een aantal droge jaren. In de warme zomer van 
2003 hebben we veel vlinders gezien, maar ze zijn niet goed 
als rups of pop de winter doorgekomen, omdat ze niet ge- 
noeg te eten hadden. Die klap lijken ze ook nu in 2005 nog 
niet te boven zijn gekomen. Van veel vlinderliefhebbers 
hoort hij dat ze weinig kleine vossen zien. 
Naast de klimaatverandering speelt ook het behoud van na- 
tuurgebieden een rol. Zo heeft de veenbesparelmoervlinder, 
die in het hoogveen in Noord-Nederland leeft, het moeilijk. 
Hoogveen leg je niet van de ene op de andere dag aan. Dat 
heeft tijd nodig. 
Daarnaast gaat het met het pimpernelblauwtje, dat heel zeld- 
zaam is, goed. De rupsjes worden door mieren mee het nest 
ingenomen. De mieren leven van de zoete stof die de rupsjes afscheiden. Zo komt deze rups goed verzorgd 
de winter door. De afgelopen 7 jaren werden door de Vlinderstichting 40 pimpernelblauwtjes per jaar ge- 
signaleerd. Het afgelopen jaar waren er dat zeker 120. 
Minder vlinders betekent niet dat een rechtstreeks gevolg zou zijn minder rupsen in je tuin die de bladeren 
opeten. Vlinders komen op de nectar af en zetten geen eitjes af. Vlinders zijn bovendien kieskeurig. Een 
rups eet maar één of twee soorten planten. Het icarusblauwtje bijvoorbeeld eet rolklaver. En hoeveel men- 
sen hebben dat in hun tuin staan? 

Bron Algemeen Dagblad 
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Puzzel 2005. 
Er is dit seizoen 1 AD minder uitgebracht als vooraf de bedoeling was.Gevolg is dat er ook 1 puzzel minder uit is gekomen als 
de geplande vier. 

Object nummer drie staat in tuinnummer 19 wat dus de oplossing moest zijn. 

Als winnaar van deze laatste oplossing is fam. Baijens (tuinnr. 74) uit de bus gekomen. Gefeliciteerd! 

Hoofdprijswinnaar van alle juiste oplossingen over de drie puzzels is geworden ................................................................... 

Fam. Robles (tuin nr. 5). 
Van harte Gefeliciteerd !!! 

Bijgaand de foto's met de bijbehorende uitslag oftewel de juiste tuinnummers waar de objecten zich bevonden. 

le afbeelding uit tuinnummer 22 
2e afbeelding uit tuinnummer 66 

In het 1' Doeblad van volgend jaar zullen we verslag doen van de .( v66r die tijd uitgereikte prijzen. 

3" afbeelding uit tuinnummer 19 

Foto's: Bert 

Iedereen dank voor hundeelname en ideeen voor volgend jaar zijn 
van harte weikom. 



Okt. 2005 Algemeen Doeblad 13 

uit tip uit tip uit tip uit tip uit tip uit tip uit 
Arboretum Trompenburg 

Honingerdijk-Beneden, naast het Excelcior-terrein 

PROGRAMMA 

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober HERFST-PLANTENDAGEN 

De tuin is in de herfst misschien wel op z'n mooist. In het Arboretum Trompenburg vindt u te- 
midden van alle prachtige herfstkleuren gespecialiseerde kwekers die hun planten te koop aan- 
bieden. Bomen, struiken, vaste planten, voorjaarsbloeiende bollen, alles is nu nog te koop en kan 

zo uw tuin in. Daarnaast ook tuinboeken, tuinkunst en tuingereedschap. Het Theehuis wordt 
verzorgd door Zonta-club Rotterdam, de opbrengst van de door u genoten consumpties gaat 

naar een goed doel. 
Vanaf 12.00 uur kunt u gratis mee met een rondleiding o.l.v. een gids. 

Herfst-Plantendagen 9.00 uur tot 17.00 uur. Toegang: € 3/50 p.p. Rondleidingen gratis. Kinderen 
tot 12 jaar gratis, onder begeleiding. Honden niet toegestaan. 

Vanaf CS: tram 1- richting De Esch-halte Woudestein. 
Lijst met aanwezige standhouders is beschikbaar vanaf 20 september. 

Zaterdag 22 oktober: DE EETBARE TUIN 

Overleven in de natuur is in Nederland ondenkbaar. Toch zijn er in uw tuin meer eetbare plan- 
ten dan u denkt! Op overlevingstocht in Arboretum Trompenburg o.l.v. een gids kan op zater- 

dag 22 oktober. De tuin is open van 10.00 uur tot 16.00 uur, aanvang wandeling: 14.00 uur. 
Entree: € 3,50, kinderen tot 12 jaar gratis, onder begeleiding. Voor de wandeling betaalt u € 1/25 

p.p. extra. Reserveren via 010-2230166 of a.vis@trompenburrz.nl 

Bijdrage van Kitîy 



Algemeen Doeblad okt. 2005 

Lekkere bloemen, interessante hapjes uit de border. 
Bloemen in gerechten. 't Is even omschakelen: bloemen horen in de tuin of in de vaas, maar toch niet op 
je bord? Je moet ervan houden, maar als het gerecht goed is klaargemaakt, blijken eetbare bloemen een 
delicatesse en even zoveel smaak te hebben als wat voor kruid dan ook. 

Bloemblaadjes van Begonia zijn als kleuraccent en als kruid in een gemengde salade heerlijk. De Bego- 
nia heeft een fris pikante, peperige smaak. Bloemblaadjes van de Begonia zijn ook goed te combineren 
met die van vlijtig Liesje. 

Bloemen van de koriander smaken uitstekend in Thaise gerechten, salades en soepen. De sterkste aroma 
hebben de bloemen, die zich halverwege het gewas bevinden. Van korianderblaadjes is met olijfolie een 
pestosaus te maken. Heerlijk over maiskolf. Verdeel de korianderbloemetjes over het gerecht. 

Lavendelbloemen zijn over ijs uitgestrooid erg lekker. Ris de bloemen van de aar, verwijder de steeltjes 
en groene delen. De bloemen zijn goed te gebruiken in vruchtencompote, vleesgerechten en in marinades 
voor vlees. 

De blaadjes van de munt zijn natuurlijk uitstekend te combineren met ijs. Daarnaast smaken de bloemen 
lekker over aardbeien, in een vruchtensalade en sla. Hoe kleiner de bloem, des te sterker het smaakaroma. 

Behalve dat een bloem van de Oostindische kers het bord prachtig siert, voegt de bloem buitengewoon 
veel smaak toe aan aardappelgerechten, diverse kaassoorten en salades. De smaak is kruidig peperachtig. 
De reuk is ook kruidig. 

Wie had gedacht, dat rozen alleen maar goed genoeg zijn om aan je liefste te geven of dat de blaadjes 
ervan alleen maar goed zijn om parfums mee te bereiden, zal zich toch eens moeten wagen aan de tere 
smaak van het bloemblad. Rozenblaadjes zijn uitstekend om groene salades van kleur te voorzien, om 
desserts mee te sieren en beter te laten smaken en om een enkel blaadje aan gemengde vruchtendrankjes 
toe te voegen. 

In China geldt Hemerocallis als bloem der vergetelheid; ze wordt aanbevolen aan een ieder die met een 
verlies van wat dan ook te maken heeft. Na een lelijke belastingaanslag is het misschien de moeite waard 
om de basisbereiding te proberen. De knoppen worden geoogst vóórdat ze opengaan. Vervolgens in boter 
voorzichtig een beetje stoven, zout en peper toevoegen, klaar. De verse open bloem zal je champignon- 
soep kleur geven of kan een exclusief omhulsel vormen voor een schep ijs. Elke Hemerocallis is geschikt. 
De geurige bieden een extra dimensie. 

Zo uit de vensterbank op het bord. Dat kan met de bloembladen van vlijtig Liesje. Verrukkelijk door de 
radijsachtige smaak. Goed te gebruiken als garnering van salades. Ook een goede vervanging van bloem- 
blaadjes van Begonia als u die te sterk vindt. 

Wat is er heerlijker dan blaadjes thijm bij een lamsgerecht? In tegenstelling tot de blaadjes zijn de bloe- 
men zoetig van smaak. Thijm bloemblaadjes passen uitstekend over Hüttenkäse, soorten brie en tomaat- 
gerechten. Ook prima te gebruiken in ijscoupes. 

Het is duidelijk. Het gebruik van verse, eetbare bloemen verleidt tot watertandend 
lekkere gerechten! 



Okt. 2005 Algemeen Doeblad 

Een aantal maanden geleden verscheen er aan de achterzijde 4 4 ~  
van ons complex ineens een minibouwplaats. Wat gaan ze I/ 

daar nou maken? Hier en daar werd een gokje gewaagd: - 
replica van de euromast, -politiepost, -extra oprit voor de 
Brienenoord, -nieuwe attractie van Rijkswaterstaat 
(file kijken)? Nee, niets van dit alles, onlangs werd 
het duidelij k: een reclamezuil! 

En niet zomaar een reclamezuil, hij kan draaien, is goed ver- 
brother 

licht ennn.. . . De lae adverteerder heeft 'm voorzien van A 

camera's! (Meneer de Mol pakt alles groots aan, geen eurocent is 
'm teveel) Big brother is watching US. Dat is mooi, nu is ons 
complex van 2 kanten beveiligd! Of worden we binnenkort uitge- 
nodigd door meneer de Mol en wil hij ons complex 24 uur per 
als doel een nieuwe reality-serie??? Wat.. . ? . . . niet waar.. .? camera's 
niet echt? Ja.. . dat is lekker zeg! Ik was mijn handtekening al aan het oefenen " en had de V bonus van - - 

meneer de Mol al besteed.. . .. 

Oeps, ik draaf door, zoals u 
merkt is er met mijn fantasie 
niets mis, maar nu even seri- 
eus! 

Laten we ook dit "obstakel" 
maas weer optimistisch be- 
kijken. 
Volgens de laatste berichten 
uit Den Haag worden de 
energiekosten aankomende 
tijd veel duurder. 
De energierekening thuis zal 
dus duurder zijn volgend 
jaar, maar de energiereke- 
ning van ATV Toepad zal 
door deze gezamelijke lamp 
goedkoper worden! 
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