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 Algemeen Doeblad 

Op ons complex gesignaleerd! Zelf’s de vlag wordt uitgehangen! 
Wat is nu het probleem met dit uit Alaska afkomstige 
en via Bohemen over Europa uitgezworven 
charmante dier? Lees verder op blz.6.  

 EEN AMERIKAANS 
 LEGERCENTRUM 

 komt naast de Van Ghentkazerne 
 AAN HET TOEPAD!!   
 Eind 2006 start de bouw. 

 

 Bijdrage van Kitty 
 

 Het plekje waar het logistiek centrum van het Amerikaanse 
 leger moet komen te staan, ligt er nu nog piekfijn bij.  
 Een statige, oer-Hollandse boerderij, een schuurtje ernaast, plus 
 een keurig grasveldje, met er omheen een randje natuur. Een rustiek 
 tafereeltje aan de overkant van Toepad 55.  
 Zoals het er nu voorstaat hoeft met de komst van het   
 Military Surface Deployment and Distribution Command (SDDC) 
 niet alles te verdwijnen. 
 De grootste bomen blijven staan en wellicht ook een deel van de boerderij, 
 dat mogelijk de monumentenstatus krijgt. Het toekomstige 
 centrum wordt een kantoorpand van twee verdiepingen 
 hoog en zesduizend vier kante meter groot. Het pand wordt 
 neergezet tegen de wal die het terrein van het 
 Waterbedrijf Europoort scheidt. Vanaf het Amerikaans 
 centrum wordt de verplaatsing van militair materieel  
 en goederen in Europa, Afrika en het Nabije Oosten 
 geregeld. Het wordt een zogenaamd expeditiebedrijf 
 van het Amerikaanse leger.  
 Het is zeker géén opslagplaats voor munitie en ander schiettuig. 
 

 De voorloper van het logistieke Ameri-
kaanse centrum vestigde zich in 1957 in 

Rotterdam. In 1983 kwam het huidige centrum naar Capelle aan den IJssel.  
Het centrum is een belangrijke klant van de Rotterdamse haven. Het centrum 
moet uit Capelle vertrekken omdat niet meer aan de aangescherpte veiligheidsre-
gels voldaan kan worden. Er werken ongeveer tweehonderd mensen. Het perso-
neel bestaat uit een deel Amerikaanse militairen en burgers plus een groot deel 
Nederlandse ambtenaren van het ministerie van Defensie. De beveiliging op de 
nieuwe locatie zal scherp zijn. Er zal een flinke afstand zijn tussen het gebouw en 
het Toepad. Naast de gebruikelijke bewaking van een kazerne komen er ook ob-
stakels. Najaar 2006 wordt met de bouw begonnen en de verwachting 
is dat het kantoorpand veertien maanden later in gebruik kan worden genomen.     
 
Bron: AD 22 november 2005 
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Openingstijden kantine: 
 
 Niet bekend bij redactie.   
 
Huisvuil inname: 
Grof vuil en huishoudelij- ke 
apparatuur kunt u inleve-
ren bij het vuilpark van de 
Roteb. Ook klein che-
misch afval kunt u bij de Roteb inleveren. (o.a. Nik-
kelstraat  ma t/m za.10.00 tot 17.45 uur) 
 

 
Bestuur: 
De heren:   Bram Oversluizen voorzitter         tuin 35 
                  Bram Sommeijer   lid                     tuin 40 
                  Peter de Jong penningmeester  
  tel.06-43056032    
  Hans Oversluizen  lid/kantinezaken 
                                                                          tuin 41  
                  Jan Baijens            lid                    tuin 74  
Mevr.:       Jeannette Beusker werkbeurtzaken 
                                                 /roosters tuin 72                      
  
Kascontrolecommissie: 
Dhr. Minderd van Tilborgh 
Mevr.         Marleen Otte-Grandia 
  
 
Verkooploods tuinmateriaal: 
De heren: Theo Gunneweg  
 Gerard Kling                     
mevr. Joke Seip 
 
 
Dhr.            Adri Braber inkoop 
 
 
 

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 / inkoper: 
De heer Richard Engel 
 
Commissie onderhoud complex / werkbeurten: 
De heer: Piet Rietveld           onderhoud rijdend 
 materieel 
 Jan Hoogendijk       werkmeester 
 Hugo Brand                   “ 
 Minderd van Tilborgh   “ 
 
Vertegenwoordigers van de vereniging bij het 
RBvV congres en verenigingen: 
 De heren: Bram Sommeyer 

      Ben Uyttenbroek                                                
 
Redactie Algemeen Doeblad: 
 Ans Tros  (Lay out) en Hans Tros, 
                  Bert en Joke Seip 
                  Kitty Martens en Wil van Dongeren   
                  Ben Uyttenbroek 
                  Marian Haxe 
 
De artikelen/reacties voor het Algemeen Doeblad zijn 
op de volgende manieren 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  

Openingstijden Winkel: 
 

vanaf  10 juni 
 

……..Zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur…… 
 

LET OP LET OP LET OP LET OP 
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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. 

Familie berichten 

 
                                                            

Gratis af te halen: 
Stoeptegels 

 
Tuin 68 

Tel. 06-10400327 

Aansprakelijkheid 

De redactie is niet 
aansprakelijk voor 
de artikelen die 
door andere per-
sonen zijn inge-
zonden 

Vacature secretaris 

 
Het bestuur van A.T.V. Toepad is op zoek naar een man of vrouw die de functie van 

secretaris (m/v) wil bekleden. 

De secretaris maakt notulen van alle vergaderingen en onderhoudt namens 
de vereniging alle correspondentie met externe partijen. 

Het is een belangrijke functie en we zijn zeer dringend op zoek naar 
iemand. 

Als je het leuk zou vinden om deze functie te bekleden, meld je dan aan  
bij Bram Oversluizen (b.oversluizen@chello.nl of tel. 2124420) en draai eens vrijblijvend  

mee in een vergadering van het bestuur om te kijken of de functie je aanspreekt. 
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Geef de pen door aan:………….. 
 
Dit was in mijn ogen een leuk onderdeel van het complexorgaan het A.D. tot dat jezelf de pen in handen 
krijgt gedrukt (bedankt Erna). Waarover zal je dan iets gaan schrijven? Over het tuinleven, over je 
hobby’s, over het bestuurswerk of een mix hiervan. Ik heb gekozen voor het laatste. 
 
Toen Ria, de kinderen en ik ruim 20 jaar geleden op een zondag koffie gingen drinken bij mijn buren van 
tuin no. 73, de fam. Van Tilborgh, stond tuin no. 74 
leeg. Het enige wat wij aan tuinkennis hadden was 
opgedaan bij het bezit van een schooltuintje. Je leer-
de er iets van bloemen, groentes en onkruid. Wat 
betreft het laatste, dit was in alle soorten van klein tot 
groot in ruime mate aanwezig op tuin 74. Maar bij de 
uiteindelijke keuze om de tuin met huisje te kopen 
heeft dit eigenlijk niet meegespeeld om voor een 
volkstuin te kiezen. In 2 dagen tijd was de koop gere-
geld en met behulp van dezelfde buren die ons de 
tuin hadden aangepraat was het onkruid grotendeels 
snel verwijderd. Toen pas hebben we kunnen consta-
teren welke soorten planten in de tuin aanwezig wa-
ren en bovendien leek de tuin vele malen groter dan 
voorheen. Aanvullend aan de aanwezige planten, 
bomen en struiken zijn nieuwe planten bijgezet, een 
enkele struik en boom werd verwijderd en de tuin kreeg voor ons een aanvaardbaar aanzicht. Het huisje 
werd vervolgens aangepakt zodat dit ook voor ons bruikbaar was. De rest zou in de loop der jaren wel 
komen. 
 
In het jaar dat wij ons huisje kochten, was het tevens het laatste jaar van de oude kantine. Die eerste za-
terdag was er tevens een Playbackshow voor de oude opslagloods/winkel. Richard Engel stond achter de 
buitentap, het was prachtig weer en gezellig druk op de parkeerplaats. Van de oude kantine weet ik niet 
veel te vertellen. Ikzelf ben enkele malen op zaterdag een biertje wezen kopen dat via een doorgeefbalie 
werd geserveerd door de fam. Engel. Als ik de oudere leden mag geloven was de oude kantine de gezel-
ligste periode van A.T.V. Toepad. Er waren vele activiteiten zoals kaarten, breien,  kletsen (beetje rodde-
len), bustochten, viswedstrijden, trimmen, fietstochten, etc. etc. 
Het nieuwe verenigingsgebouw was in het afbouwstadium en ik was nog juist op tijd om hieraan een bij-
drage te leveren. Er moest nog een bar worden getimmerd, worden getegeld en ook de plafonds moesten 
nog worden aangebracht. Ik koos voor dat laatste ondanks dat ik dit van mijn leven nog nooit had gedaan. 
Maar samen met Mindert van Tilborgh hebben wij de klus geklaard. 
 
Er waren in de beginjaren van ons tuinleven vele acti-
viteiten op ons complex die allen zeer goed aansloe-
gen.Te denken valt aan de Playbackavonden, trimmen 
met een grote groep, kaarten etc. In een later stadium 
kwamen daar de door de fam. Weers georganiseerde 
activiteiten bij zoals: viswedstrijden, fietspuzzeltoch-
ten, kaarten en natuurlijk de goochelnummers van Aat 
Weers. Een fantastische man voor het verenigingsle-
ven en dikwijls wordt zijn naam nog steeds genoemd. 
Maanden was hij bezig met het optreden voor een 
Playbackshow en altijd had hij weer een bijzondere 
creatie geschapen, fantastisch! Zelf heb ik samen met 
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de fam. Bolland en fam. Rijff een tweetal Indische (eet)avonden georganiseerd. Hetgeen voor mij een zeer 
leuke ervaring was en bij de bezoekers van die avonden goed en smakelijk werd ontvangen. Daarnaast zijn 
Ria en ik lid van de Playbackgroep geworden onder andere door het enthousiasme van Wim Engel en dat 
zijn we nog steeds. Niet alleen de optredens op het terras voor de kantine waren leuk, maar juist de periode 
daar voor en na met de montage en demontage van het podium. Vele tuinleden en anderen kwamen dan een 
handje helpen. Naast werken werd er natuurlijk ook veel gelachen, zeker als de verfploeg actief was ge-
weest. Elk jaar kreeg het podium een ander kleurtje, hetgeen altijd wel aan je handen of haar was terug te 
zien! Ik denk met veel plezier terug aan deze periode. Want velen waren op de dag van het optreden actief, 
om er met zijn allen een geweldige avond van te maken. Het geheel werd steeds fraaier. Bertus Katwijk met 
enige helpers van de familie zorgden voor een kleurige verlichting en de speciale effecten en Andre Sap voor 
de leuke decors. Hoge bezoekersaantallen van circa 200 waren zeker geen uitzondering in die periode. Met 
zijn allen voor ons allen,  jammer genoeg tegenwoordig een iets verwaterd motto! 
Tevens heb ik veel plezier beleefd aan ons 25-jarig bestaan, dat uiteindelijk een over drie dagen verspreide 
viering is geworden. In een werkgroepje hebben we bijna een heel jaar samengewerkt om de organisatie 
hiervan op poten te zetten. Het moest een feest worden voor elk wat wils van groot tot klein. Het werd een 
goed bezocht spektakel dat met de hulp van het fantastische weer en de bij iedereen aanwezige feeststem-
ming goed is verlopen. 
 
Na het verleden toch nog even terug naar het heden. Want natuurlijk is het tuinleven niet alleen maar gezel-
ligheid, er moet natuurlijk ook gewerkt worden. De tuin moet zodanig worden bijgehouden dat het geen erger-
nis wordt voor jezelf, maar zeker niet voor je buren o.a. Daarnaast moet ook het bestuur met commissies 
functioneren. Hiervoor moeten er altijd leden zijn die zich beschikbaar stellen, om dit mogelijk te maken. Om-
dat dit enige jaren terug niet zo was, heb ik besloten om ook bestuurlijk mijn steentje bij te dragen naast het 
commissiewerk van kascontrole en taxatie dat ik al deed. Ik moet eerlijk zeggen dat mij dit niet altijd is mee-
gevallen. Want door cultuurverschillen is het besturen van een handbalvereniging toch wel iets anders, dan 
een tuinvereniging. Het verschil is waarschijnlijk dat handbal een teamsport is en tuinieren een individuele 
uitoefening van een hobby. Hierbij wordt echter door sommige tuinleden vergeten, dat we ook op ons com-
plex te maken hebben met een collectief, met voor iedereen collectieve regels. Menig artikel is in het Alge-
meen Doeblad reeds over deze regels geschreven, dus hoef ik hier niet te herhalen. Maar besturen zou een 
stuk eenvoudiger en plezieriger zijn, als het bestuur niet steeds tegen diverse onregel-
matigheden moet optreden. Bovendien hoeft men elkaar dan niet om deze terecht wij-
zigingen, kwaad aan te kijken. 
 
Met elkaar, voor elkaar! Laten we met zijn allen weer gaan voor dat motto van vroeger. 
Ik wens u allen veel tuinplezier. 
 
Jan Baijens 
 
 

P.S. Ik wil de pen door geven aan Wim Engel en hoop dat hij hieraan gevolg 
geeft. 
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Vervolg bladzijde 1,                     Muskusrat, plaag of delicatesse?                Bijdrage van Hans 
 

 De muskusrat is géén rat! 
 De muskusrat ook wel bisamrat genoemd, (Ondatra 
 zibethicus) behoort niet tot de familie van de ratten, 
 maar is een soort woelmuis. Hij staat dichter bij 
 soorten als de hamster en de bever, dan bij soorten 
 als de bruine en zwarte rat.    
 Het is de grootste waterbewonende soort van de 
 woelmuisfamilie. 
 

Uiterlijk 
Het vrouwtje wordt moer genoemd en het mannetje ram. De muskusrat is goeddeels bruin van kleur (de 
rug) en hij heeft een zilverkleurige buik, een grote stompe kop met korte oren en vrijwel geen nek, en een 
verticaal afgeplatte, kale en geschubde staart, die bij het zwemmen als roer dienst doet. De achterpoten zijn 
van korte zwemvliezen voorzien; de lengte van het lichaam ligt tussen de 24 en de 40 cm, de staart meet 20 
tot 30 cm en het gewicht loopt tot 1,7 kg. De mannelijke dieren hebben een muskusklier, waarvan het pro-
duct gebruikt wordt om het woongebied te markeren. Het vlees van de dieren is goed eetbaar (in België op 
de menukaart te vinden als waterkonijn), maar de pels (bisam) is het meest waardevolle product. In Noord-
Amerika is de muskusrat een van de belangrijkste pelsdieren, zowel voor de beroepsjacht als in fokkerijen. 
Muskusratten houden geen winterslaap. Het zijn behendige zwemmers en duikers en krachtige gravers. 
 
De leefomgeving  
De muskusrat leeft overal waar water is, mits voldoende diep (ca. 10 cm) 
en niet te zout. Wat dat betreft leeft de muskusrat in Nederland, en zeker 
in de natuurgebieden, in een paradijs met al onze rivieren, kanalen, beek-
jes, plassen en sloten.  
Op twee verschillende manieren kan de muskusrat een nest bouwen. Al-
lereerst kan hij van plantenmateriaal een soort "beverhut" bouwen aan de rand van water, waar het redelijk 
ondiep is. Doordat de hut uit plantenresten bestaat, die na verloop van tijd gaan broeien, blijft het binnen in 
de hut redelijk warm. Deze nestvorm treft men veel in het koude Canada aan en 's winters in Nederland. 
Men noemt deze hutten hier dan ook wel winterhutten. De meest voorkomende nestvorm is echter het nest 
gebouwd in de walkant van het water. Hierbij graaft de muskusrat via gangen, waarvan de ingang onder wa-
ter ligt ook wel pijpen genoemd, een of meerder kamers, die uiteraard boven de waterspiegel liggen. Het 
aantal pijpen en kamers is afhankelijk van het aantal inwonende jongen. Hoe groter de familie des te meer 
kamers er nodig zijn om iedereen te huisvesten. Overigens verplaatst een muskusrat op deze manier in een 
jaar 1 kuub aarde! De voorjaarstrek begint als de winter eindigt, dan worden de muskusratten seksueel ac-
tief. Het zijn dan vooral de rammen die gaan uitzwemmen, op zoek naar een geschikt territorium. Daar waar 
ze aan de grens van hun verspreidingsgebied leven, bewegen ze zich in hoofdzaak in de richting van de ge-
bieden met de laagste populatiedichtheid, en zo mogelijk ook in de richting van de afwatering van dat ge-
bied. De meeste dieren leggen daarbij slechts betrekkelijk korte afstanden af, maar een klein gedeelte trekt 
echt ver, tot wel veertig kilometer in een paar maanden tijd. Deze periode van grote trekactiviteit duurt in 
het algemeen tot begin mei. In de periode augustus t/m oktober is er weer een trek, in deze periode zwermt 
het merendeel van de jongere ratten maar ook een deel oudere ratten uit. In deze zogenaamde najaarstrek, 
gaan de muskusratten niet zover weg als zij dat in het voorjaar plegen te doen. 
 

 Voortplanting 
 Het voortplantingsseizoen loopt van maart tot september, maar soms tref je in zachte winters 
 ook jongen of zogende vrouwtjes aan. 
 Afhankelijk van seizoen en temperatuur zijn er, na een draagtijd van ongeveer 5 weken, 
 per jaar 3-5 worpen van 6-8 aanvankelijk hulpeloze en blinde jongen. Kortom twee muskusrat-
 ten van verschillende sekse in het voorjaar betekent ca. 30 exemplaren in de late herfst (van 
 de 1e worp werpen de moertjes in hetzelfde jaar ook nog eens!)  
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Ze bezitten dus een hoge voortplantingssnelheid. Dus ook hier is de naam 
konijn van toepassing… Het knaagdier eet 's winters voornamelijk wortels 
van riet en andere waterplanten en eet 's zomers veel gras en oeverplan-
tenvegetatie.  
De jongen zijn na ongeveer 30 dagen zelfstandig, maar ze blijven nog 
maanden in het territorium van hun moeder. Rond de vijfde maand zijn de 
dieren geslachtsrijp. Een muskusrat kan ruim 4 jaar oud worden. 
 

De muskusrat in Europa 
In het begin van de 20ste eeuw bracht een graaf, woonachtig in het tegenwoordige Tsjechië, 5 beestjes mee 
vanuit Noord Amerika. Het waren mooie pelsdiertjes. De graaf liet ze los op zijn landgoed ter verfraaiing en 
voor de jacht. Tien jaar later waren er in een straal van 50 km. ongeveer een miljoen muskusratten. De jacht 
werd geopend! Een tweede oorzaak van de import was de vacht. Pelsdierhouderijen, met name in Frankrijk, 
fokten de beesten voor hun vacht. Maar de kwaliteit van hun vacht ging sterk achteruit. Door de hogere tem-
peraturen in Europa hadden de muskusratten niet echt meer een dikke vacht nodig. Het houden van mus-
kusratten was niet meer lonend en de dieren werden losgelaten in de natuur. In 1930 was het houden van 
muskusratten in Nederland verboden. Aan het begin van de tweede wereldoorlog dook de eerste muskusrat 
op in Brabant. In 1970 werden de eerste muskusratten in Zuid Holland gevangen. Iedereen mocht de mus-
kusrat vangen en kreeg daar 7,50 gulden voor. Later toen het aantal muskusratten te groot werd is er een 
landelijke organisatie op poten gezet. Nu is deze organisatie door de toename van het aantal dieren provinci-
aal geregeld en zelfs per provincie weer in rayons.  
 

Natuurlijke vijanden 
De mens is de belangrijkste vijand van de muskusrat. De diersoort valt ook ten 
prooi aan roofdieren zoals de vos, bunzing, hermelijn, havik en bosuil. 
 

Schade door muskusratten 
Het meest gevreesd is hij als graver en wroeter. Het zijn de oevers en dijken 
die het moeten ontgelden. Hier graaft hij zijn hol en legt hij zijn gangenstelsel 
aan. Vooral bij kleinere dijken kan dit een forse aanslag zijn op de stevigheid 
van een waterkering. Het dier graaft zijn gangen voor een deel vlak onder de grond. De ingang zit meestal 
net onder het oppervlak. Zo ontstaan er allerlei onzichtbare valkuilen voor vee en landbouwmachines. 
Het gewroet kan zelfs leiden tot verzakkingen van wegen en spoorwegen. Daarnaast is de muskusrat berucht 
om zijn knaaglust. Hij is verzot op waterplanten, vooral op de onderste stengeldelen en de wortels. Hele riet-
kragen vreet het dier weg. Gevolg is dat de oeverkanten afkalven en inzakken, met alle dure reparaties van 
dien. Door het eten van de wortels van waterplanten zoals krabbescheer, verstoort het ook het zuurstofge-
halte van het water. Door het ondergraven van dijkjes tussen natuurgebied en cultuurgronden lopen water-
rijke natuurgebieden leeg, krijgen paddepoelen geen kans (Loetbos), of stroomt het water van een hoge pol-
der in een lagere polder en verstoort het daarmee de waterhuishouding in die betreffende gebieden. Naast 
waterplanten eet de muskusrat ook landbouwgewassen. Voor vele boeren vormen deze eetpartijen dan ook 
een flinke schadepost. Komt het dier terecht in fuiken en netten van beroepsvissers (broekvissers) dan 
knaagt hij die ook kapot.  
Nederland is een waar paradijs voor de muskusrat. Veel water en veel voedsel. Met name de natuurgebieden 
hebben hiervan te lijden. Een oever vol riet en waterplanten is een drive-in restaurant voor de muskusrat. 
Weilanden zonder oevergewas zijn minder aantrekkelijk. Het opsporen van de muskusrat is in een weiland 
zonder oevergewas een heel stuk makkelijker en wanneer de sloten niet al te diep worden uitgebaggerd, zijn 
de ingangen makkelijk op te sporen. Oevers vol riet, braambossen en andere flora 
maken het er voor de bestrijders niet makkelijker op.  
 

Oranje vlaggetje 
Wanneer een ingang gevonden is zet de vanger er een val voor. Deze markeert hij 
met een bamboestok met een oranje vlaggetje.  
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Rare verzamelingen 
  

 Weet u dat er heel veel mensen zijn die de meest vreemde dingen verzamelen ? 
 
 
 Natuurlijk kennen we allemaal een aantal voorbeelden zoals 
postzegels, munten, auto(tje)s, suikerzakjes enzovoort. Van 
vroeger herinner ik me sigarenbandjes en speldjes. Begin jaren 
zestig waren speldjes een ware rage. Elk zichzelf respecterend 
bedrijf had wel een speldje met hun bedrijfs-naam of logo. Ik 
weet nog goed hoe ik met mijn buurjongen elk bedrijf binnen-
stapte met de vraag of ze een speldje hadden voor ons. Honder-
den heb ik er gehad. 
Heel veel mensen sparen meer dan één verzameling. Wij alleen 
al hebben meerdere verzamelingen, geen grote verzamelingen 
en geen fanatiek gedoe of zo, maar toch. 
Zo hebben wij een verzameling strijkijzers, peper en zoutstelle-
tjes, glaswerk, theepotten, schaalmodel auto’s (1:18), foto en 
film toestellen. 
Bijgaand een paar foto’s van de theepot verzameling. Een foto 
van de verzameling, een foto van de eerste (en de aanzet tot het 
verzamelen) en een foto van de theepot welke het verst weg 
komt. De eerste theepot uit onze verzameling is een figuur uit 
een Engels verhaal. De theepot die het verst weg komt is een 
theepot uit Nigeria, een olifant voorstellende en gemaakt van 
zandsteen. Deze theepot is gekocht en meegenomen door een 
bevriend stel waarvan de vriend inmiddels is gestorven en zo 
een dierbare herinnering is geworden. Ook de fototoestellen ko-
men veelal van vrienden en kennissen die hebben gezien dat wij 
een verzameling hebben. En een ouder toestel welke nog steeds 
was bewaard (want zonde om weg te gooien) maar waar niets 
mee werd gedaan, krijgt dan ineens een leuk plaatsje in een ge-
waardeerde verzameling. Meestal komt zo’n voorwerp met een 
verhaal. Het apparaat is van ouders gekregen of daar of daar ge-
kocht en met accessoires zoals flitslampjes, tasje en/of bijbeho-
rend instructieboekje. 
Zo krijgen vele voorwerpen een eigen verhaal en speciale waar-
de. 
 
Heeft u ook zo’n verzameling van bijzondere voorwerpen of waaraan een dierbare herinnering of speciaal 
verhaal aan vast zit ? Deel het met ons, andere mensen vinden het leuk om te lezen …… 
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Muggen.Muggen.  
  

Ook last van muggen dit voorjaar ? 
Bijgaand een aantal wetenswaardigheden. 
 
Op alle delen van de aarde, van het uiterste noorden van Finland tot de zuidpunt van 
Afrika, komen circa 3.000 verschillende muggensoorten voor. Muggen behoren zo-
als de vliegen tot de Diptera (tweevleugeligen). Een aantal vertegen- woordigers 
van deze orde bezit bijtende of stekende monddelen waar ook de mens gevoelig mee 
in aanraking kan komen. Ongeveer 1.200 soorten, hoofdzakelijk aanwezig in de tropen en de subtropen, zijn ge-
vaarlijke ziekteverwekkers en kunnen bijvoorbeeld malaria overbrengen. 
 
Malaria is een infectieziekte veroorzaakt door soorten van het geslacht Plasmodium. Plasmodium behoort tot de 
protozoa of eencellige dieren. Meer bepaald tot de klasse van de sporozoa of sporendiertjes. In Europa komt geen 
autochtone malaria meer voor. Malaria is dus thans voor onze landen een importziekte uit de tropen en subtropen. 
Door de toenemende reislust naar de tropen en een groeiend risico om een malaria infectie op te lopen, neemt het 
aantal gevallen van importmalaria toe. Sporadisch komt ook luchthavenmalaria voor, waarbij een meegevlogen, be-
smette mug mensen rond de luchthaven steekt. Bij ons werden in 1995 zes mensen op een dergelijke manier be-
smet met de ziekte.  
 
Waarom steken muggen? 
 
Alleen vrouwelijke muggen steken omdat zij de eiwitten uit het bloed nodig hebben voor de ontwikkeling van hun 
eitjes. Mannelijke muggen nemen genoegen met de nectar van bloemen. Het is nog niet bekend volgens welke cri-
teria de vrouwelijke muggen hun "bloedgevers" uitzoeken. Aantrekkelijke stoffen voor de mug zijn o.a. stoffen die 
door het menselijke lichaam worden afgegeven bijvoorbeeld bepaalde fragmenten van eiwitten, uitwasemingen van 
ammoniak, melkzuren, koolstofdioxide of boterzuren. Verder spelen ook de luchtvochtigheid, de omgevingstempera-
tuur , de hoeveelheid licht en de omgevingskleur een belangrijke rol. 
Muggen kunnen behoorlijk lastig zijn en ze kunnen soms, zoals in tropische gebieden, een ernstige bedreiging voor 

de gezondheid vormen. Een groot aantal mensen kan trouwens niet slapen als er een mug in de kamer zit. Genoeg 

redenen om te proberen ze uit het huis te houden. Chemische bestrijdingsmiddelen (spuitbus, evaporator in het 

stopcontact) kunnen soms noodzakelijk zijn als de plaag te groot wordt, maar veelal kunnen een aantal minder dras-

tische maatregelen volstaan. De volgende suggesties kunnen worden uitgeprobeerd:  

 Het dagelijks gebruik van vitamine B1 zou je huid een voor muggen afstotende geur of smaak geven. B1 vitami-

ne zit o.a. in  noten en zaden (walnoten, pecannoten, cashewnoten, macadamianoten, ginkgozaden, tamme kastan-

jes, hazelnoten, sesamzaad, zonnebloempitten, pistachenoten), wieren, granen (couscous, tarwekiemen, boekweit, 

gerst, gierst, bruine rijst, maïs, rogge, enz.). Als preventie tegen muggenbeten is het slikken van vitamine-

preparaten minder aangewezen. Het is beter vitamines uit normale voeding op te nemen, dan kunstmatig toe te voe-

gen als er geen medische reden voor is.  

 Steek wierookstokjes aan. Vooral buiten, op het terras bijvoorbeeld, is dit een goed afweermiddel tegen mug-

gen.  

 Draag lange mouwen en lange broek. Zorg dat er zo weinig mogelijk ruimte is waar de muggen kunnen steken. 

Gebruik eventueel (tropische) muggenmelk. Zij is tot 12 uur werkzaam. Muggenmelk houdt deze insecten behoorlijk 

op afstand.  
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 Leg de schillen van (uitgeperste) citroenen in een schoteltje in de kamer, bijvoorbeeld op je nachtkastje.  

 Druppel wat azijn op je hoofdkussen en je armen voor het slapen gaan.  

 Een schaaltje geplette kruidnagel of een citroen volgeprikt met kruidnagels zou een effectief middel zijn tegen wes-

pen, vliegen en muggen.  

 Gebruik eventueel een muskietennet om onder te slapen. Wasknijpers kun je gebruiken om het net potdicht te ma-

ken voor deze kleine indringers. Wil je een meer luxueuze uitvoering, gebruik dan klittenband om het muskietennet te 

sluiten.  

 Druppel wat lavendelolie of citroenolie op de hoofdkussens. Lavendelolie ruikt lekker, is rustgevend en daarom te 

verkiezen boven citroenolie.  

 Muggen komen op licht af en zijn  vooral 's avonds en 's nachts actief. Doe dus de ramen dicht zo vlug als er licht 

binnenshuis gemaakt wordt.  Sluit deuren en ramen bij zonsondergang.  

 Muggen kunnen niet tegen tocht. Zet daarom (overdag) de ramen en deur(en) van je slaapkamer goed open zodat 

de tocht hen uit de kamer verdrijft.  

• Niet alle muggensoorten steken, en van de soorten die wel steken, gaan alleen de vrouwtjes op zoek naar bloed 

van zoogdieren. Ze hebben dat nodig om hun eieren te kunnen produceren. Je moet die muggen-energie dus 

vergelijken met die van een moeder die vecht voor haar kroost of een verliefde vrouw op zoek naar haar min-

naar. Behoorlijk driftig dus.   

Enkele meer geavanceerde, maar meer drastische mogelijkheden: 

• Er is speciale wierook in de handel tegen muggen, zgh. 'mosquito coils' een spiraalvormig gevormde wierook 

waarin pyretrum verwerkt is. Deze spiraalvormige wierook zet je op een pinnetje onder je stoel of tafel op het 

avondlijke terras. De repellent kan bereid worden uit de rode pyretrum margriet, maar kan tegenwoordig ook 

synthetisch worden vervaardigd. 

• 2. Muskieten netten kunnen worden geïmpregneerd met permetrine.  Dit kan zowel worden toegepast bij katoe-

nen als bij nylon netten. Een dergelijk behandeld muskietennet blijft ongeveer gedurende 6 maanden werk-

zaam. Onderzoek wees uit dat ook personen die in een ruimte sliepen waar een dergelijk net hing, maar er zelf 

niet onder lagen,  aanzienlijk minder werden gestoken. Dit is overigens conform een officieel WHO advies dat 

dit type bescherming propageert als voorzorg tegen malaria. 

Wat je niet moet doen 

In de handel zijn er apparaatjes te  koop met een sub-sonoor geluid die muggen zouden verdrijven.  Volgens Test-
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aankoop hebben zij geen enkel ef- fect.  

 
 
 

 
 
 

Van de bekendste langpootmug in de Benelux kan gezegd worden dat hij 
niet steekt en dat is dan positief. De larven echter knagen aan graswortels en veroorzaken soms kale plekken 
in het gazon. Ook boeren zijn niet gek op de emelten, zoals de larven worden genoemd. 
 
 
       Steekmug. 
 
 
 
  De steekmuggen hebben een soort injectienaald voor op de kop, waarmee ze 
bloed zuigen. Om de injectienaald zit soms zelfs een kokertje om het onding te 
beschermen. Die koker wordt dan omhooggetrokken op het moment van ste-
ken. Kenmerkend bij een aantal prikmuggen, zoals steekmuggen ook wel ge-
noemd worden, is het feit dat ze als ze op een muur of plafond zitten, ze het 
achterste potenpaar in de lucht houden. Alle soorten hieronder steken regelmatig mensen. Culex pipiens nog 
het minst, omdat die soort zich vooral richt op vogels. De Grote Steekmug wordt in het Nederlands ook wel de 
Ringelmug genoemd, vanwege de fraai geringelde pootjes. 
 
 

Dansmug.   
 
Er zijn gelukkig ook heel veel muggen die in het geheel niet steken. Zo is bij-
voorbeeld de soort hiernaast absoluut niet stekerig. De venstermug behoort tot 
de bekendste niet-steker. Hij behoort tot de kleine familie Anisopodidae en is 
verwant aan de dansmuggen. Het dier dankt zijn naam aan de gewoonte om op 
licht af te komen. De meeste dieren zie je in het voorjaar, maar de Venstermug 
is het gehele jaar te vinden. De larven leven in en van plantaardig afval. De 
volwassen muggen verschijnen in twee kleuren: grijzig zwart of rood. 
 
   
 

Zwarte vlieg. 
 
Sommige muggen lijken erg veel op vliegen. In het voorjaar zie je vaak de 
Maartse Vlieg, die ook wel Zwarte Vlieg of Rouwvlieg wordt genoemd. 
En die namen zijn allemaal erg mooi, maar het is en blijft een mug, ook al 
doen de sterke beharing en de grote ogen van de mannetjes erg vliegachtig 
aan.. De Dilophussoorten lijken er sterk op, maar hebben een veel kleinere 
kop, met normale mugachtige ogen. In het voorjaar verschijnen vele ande-
re, nauw verwante en vaak sterk gelijkende soorten, die nauwelijks uit elkaar zijn te houden. En daar komt nog 
bij dat de mannetjes er vaak heel anders uitzien dan de vrouwtjes. Op grond van wat we gevonden hebben in 
onze boekjes en op het net denken we onderstaande soorten te kunnen benoemen. 
 

Langpootmug. 
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                      Motmugjes. 
 
Heel wonderlijke muggen zijn de zogenaamde motmugjes. Ze lijken heel erg 
op kleine vlinders met hun zwaar behaarde vleugels. Die dragen ze als veel 
motjes. Toch zijn het mugjes. Ze hebben maar twee vleugels, vlinders hebben 
er vier. De vleugels zijn met haartjes begroeid, bij vlinders zijn dat schubben. 
En ze hebben een steeksnuit, terwijl vlinders een roltong hebben. 
 
 
 
 

   Paddestoelmug. 
 

De paddestoelmuggen zijn over het algemeen kleine tot zeer kleine 
muggen. Hun borststuk loopt altijd rond, waardoor ze altijd naar beneden kij-
ken. Ze hebben erg lange poten, maar die vallen niet zo op, omdat ze altijd 
geknikt zijn en een deel langs het lichaam naar boven loopt. Bij sommige 
soorten zijn de dijen sterk verdikt. Van veel soorten leven de larven in padde-
stoelen, maar er zijn ook soorten, waarvan de larven in de strooisellaag leven. 
De helemaal op paddestoelen levende soorten leggen hun eieren vaak  
boven op de hoed, of op de plek waar de hoed overgaat in de steel. Deze larfjes vreten de paddestoel van bo-
venaf aan. De larven die in de strooisellaag leven eten ook graag van paddestoelen, maar dringen deze van de 
grond af binnen en eten de paddestoel dus van onderuit op. Er zijn erg veel zeer lastig 
uit elkaar te houden soorten. 

                                       

Help de stadsnatuur (gratis natuurcursus) 
 
 Je zou kunnen denken dat flora en fauna een grote stad als Rotterdam mijden als de pest. Niets is minder waar. “Je 
vindt van alles aan natuur dat je niet verwacht”, zegt stadsecoloog Martin Epe van Bureau Stadsnatuur Rotterdam 
(BSR). Op cursussen leren Rotterdammers de natuur in kaart te brengen. 
De stad biedt met zijn bebouwing, stadsparken, waters en bossen een divers leefklimaat. Verder is er volop voedsel. 
En het is er ’s winters net 3 à 4 graden warmer. “Daardoor leven er in Rotterdam vele planten en dieren die er van 
oorsprong niet thuishoren”, vertelt Epe. “Bijvoorbeeld halsbandparkieten, een kooivogel die ooit is ontsnapt. Die 
hebben het hier prima naar de zin. Orchideeën groeien ook gewoon in het wild. Wel staat de natuur in de stad onder 
druk”. Door bijvoorbeeld de isolatie van woningen is voor vogelnestjes steeds minder plek. Ziehier het belang van 
het in kaart brengen van de stadsnatuur. Epe: “Met alle informatie kunnen we inschatten waar het naartoe gaat”. 
Dat leidt weer tot adviezen die de natuur ten goede komen; aan de gemeente, aan architecten en aan inwoners van 
de stad. 
 
 Op 25 april jl. is de cursus “Dagvlinders” begonnen. Na drie theorieavonden (in het Natuurmuseum) en twee ex-
cursies kunnen de deelnemers als zelfstandig inventariseerder op pad. 
Op 30 mei jl. is de cursus “Gierzwaluw” begonnen. 
In het najaar zijn er de cursussen “Mus” en “Winterwatervogels”. De cursussen zijn gratis. Opgeven via: 
 info@milieucentrum.rotterdam.nl / 010 – 465 64 96 
  
 Bron: Havenloods Noord, 12 april 2006 
 Bijdrage van Kitty 
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Twee nieuwe slakken ontdekt 
                                                                              Bijdrage van Kitty 
 Nederland is twee slakkensoorten rijker. De weekdieren hebben de namen behaarde 
grasslak en vergeten schorshorentje. Het komt zelden voor dat er nieuwe slakken in 
Nederland worden gevonden. 
 
 Het is nog opmerkelijker dat het vergeten schorshorentje nu pas is ontdekt. De slak 
komt al een eeuw voor in Nederland. “Het is al die jaren door alle deskundigen over 
het hoofd gezien”, zegt onderzoeker Gittenberger van Naturalis. 
De slak lijkt sterk op een ander soort, het gewone schorshorentje, maar heeft een aan-
tal duidelijk afwijkende kenmerken. “Als je de verschillen kent, zijn ze heel gemak-
kelijk te onderscheiden. We hebben meerdere exemplaren in onze collectie, maar die 
zijn al die jaren verkeerd gedetermineerd. Eigenlijk is het een schande”, zegt Gitten-
berger. 
 
 De tweede nieuw ontdekte soort, de behaarde grasslak, komt pas sinds 2000 in Ne-
derland voor. Het weekdier komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa en hoort niet in deze 
contreien thuis. Het is daarom afwachten of het de winters in Nederland overleeft. 
 Bron: krantenartikel eind 2005 

JUNI: VOLOP GENIETEN VAN DE TUIN! 
                                                                                          Bijdrage van Wil 
Deze maand mag u de vruchten plukken van uw noeste tuinwerk in de afgelopen tijd. Misschien wel letterlijk, want 
tegen het einde van juni begint het zachte fruit al goed te rijpen. Deze maand zijn er ook volop bloeiende planten in 
de tuin: tijd om te genieten van alle heerlijke geuren en uitbundige kleuren.   
Zomerfruit 
Tegen het einde van juni kan het eerste zomerfruit geoogst worden. Aardbeien zijn het snelst rijp en in de loop van 
de zomer volgen de kersen, frambozen, abrikozen, bessen en bramen. Heel mooi zijn klimaardbeien met snelgroei-
ende ranken die zich gemakkelijk langs een klimrek laten leiden.   
 
Rozen  
Veel moderne rozensoorten worden geënt op een onderstam. Soms gebeurt het dat vanuit deze onderstam (of direct 
uit de grond) scheuten omhoog groeien, de zogenoemde 'wildopslag'. Dit is goed te herkennen aan het blad dat 
meestal lichter van kleur is dan de blaadjes aan de rozenstruik zelf. Verwijder wildopslag meteen door de scheut bij 
de wortel los te trekken.  
Bladluizen zijn dol op rozen en bij warm weer kan hun aantal explosief toenemen. Luizen scheiden een kleverige 
stof af waardoor de plant gevoeliger wordt voor roetdauwschimmel. De zwarte vlekken van deze schimmel zijn heel 
lastig te bestrijden en grote bladval is het gevolg. Advies: haal de aangetaste bladeren weg om erger te voorkomen 
en bestrijdt de luizen met een biologisch afbreekbaar middel.  
 
Verzameling tips voor bestrijding van onkruid tussen de tegels 
-Gaat gemakkelijk weg door er pure azijn op te sproeien 
-Gaat dood als je er royaal keukenzout overheen strooit 
-Gaat dood/verbrandt als je er kokend water overheen giet 
-Verschrompelt als je er het vocht van een vochtvreter over giet 
-Is eenvoudig te verwijderen na het royaal strooien van strooizout en vervolgens flink water er over gieten  
 of sproeien 
-Verwijder je wekenlang door te sproeien of gieten met een mengsel van 1 liter schoonmaakazijn met een scheut 
afwassop 
 
 Opknapbeurt voor voorjaarsbloeiers  
Veel vaste planten en heesters die deze maand uitgebloeid zijn, hebben wat extra aandacht nodig. De heesters mogen 
worden gesnoeid en bij de vaste planten de uitgebloeide bloemen afgeknipt. Zo staan ze er de rest van de zomer 
weer aantrekkelijk bij. Na deze schoonheids-behandeling hebben ze graag wat extra mest en water.  
 
Veel tuinplezier!                                                                   
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Herhaalde oproep ruilbeurs! 
 

Wij ontvingen 4 reacties op onze vorige oproep in het laatste Doeblad van 2005. 
 
 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 niet leuk zijn om eens een keer een plantenmarkt-
je te organiseren bij ATV Toepad?” Wij denken aan een kleinschalige ruil- of verkoopbeurs op bijv. een zaterdag-
middag van 15.00 tot 17.00 uur . En aan alles wat te maken heeft met groen in en om de tuin. Ruilen kan ook tegen 
diensten zoals bijvoorbeeld het gras maaien, heg knippen, border schoffelen, ramen zemen, hond uitlaten, vuil afvoe-
ren, waterleiding repareren, leertjes in kranen vervangen, enz, enz.  
 
 Zo’n ruilbeurs is eenvoudig te realiseren door voor je eigen tuin een tafel neer te zetten met “producten” uit de tuin 
die je wilt ruilen of verkopen tegen een schappelijk bedrag. Als we dingen willen verkopen 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 willen doen. 
Wij denken aan een minimum van 30 tuinen. Hieronder zit een strookje waarmee je alsnog aan kunt geven of je wel 
of niet wil deelnemen. 
 We vragen aan iedereen deze strook in te vullen en voor 1 juli 2006 in te leveren bij tuin 4. 
 
(De 4 tuinen die reeds gereageerd hebben hoeven dit uiteraard niet meer te doen) 
 
 Zodra er voldoende aanmeldingen zijn zullen we een datum plannen waarop de meeste kunnen. 
 
 
 
 

 
  
s.v.p. het juiste antwoord omcirkelen 
 
 Tuinnummer ……..  naam: ……………………………………………… …………………. 
 
 Ik wil wel / niet meedoen aan een “plantenmarktje” bij ATV Toepad. 
 
 Mijn voorkeur gaat uit naar een ruilbeurs / verkoop 
 
 Mijn voorkeur gaat uit naar juli 2006/ augustus 2006 / september 2006 of  mei 2007 
 
 Ik denk zelf de volgende artikelen en/of diensten te kunnen aanbieden……………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 
 Deze strook inleveren bij tuin 4 voor 1 juli 2006 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Aanvraag reduktie volkstuinhuur 2005 
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Oude rijkdom 

Een stokoud echtpaar ging naar bed 
Op het kastje twee bakjes met tanden 

Vol liefde keek de man haar aan 
Hij streelde haar rimpelige handen 
En zei: “Al meer dan zestig jaar 

Zijn wij gelukkig meid” 
Geloof me, als ik zeg, ik wil jouw, 

Voor geen miljoen niet kwijt 
“Dat wet ik jongen”zei de vrouw 

“Ook jij bent niet te koop 
En dat nog niet voor twee miljoen 

En dat is een hele hoop” 
 

En zo lagen zij daar tesamen en tevree 
In de avond van hun leven 

Twee mensen die elkander steeds 
Zoveel hadden gegeven 

Ze zeiden “slaap maar lekker hoor”” 
Hij gaf haar nog een zoen 

En fluisterde: “Is de deur op slot? 
Want hier ligt voor DRIE MIJOEN”. 

 
Riet Hoogendijk  

    Winkel ATV Toepad          Openingstijden elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur 

                                                                          Prijslijst   
 
 
   Tuinaarde    Per zak(ca.30 ltr)    € 1.35 
                             4 voor             € 5.00 
   Potgrond     Per zak    € 2.30 
                     
   Turfmolm   Per zak     € 3.60 
 
   Turf samengeperst   Per pak a  150 ltr    € 7.65 
 
   Koemest Korrels      Per zak  7.5 ltr    € 5.00 
 
   Koemest Poeder    Per zak   25 ltr   € 5.00 
 
 
 
    

  
   
 
   Culterra                       Per zak                € 14.00 
 
   Bonenstaken  3mtr Per stuk          € 0.80 
 
   Gasfles            Per stuk        € 22.80 
 
   Drukregelaar  Per stuk         € 7.15 
 
   Kalk   Per zak à 6 Kg         € 2.10 
 
       

Prijzen onder voorbehoud 

De volksmond over het weer in juni 
 

 Juniregen is godes zegen 
komt zonneschijn daarbij 

dan maakt hij boer en stadslui blij 
 

 Een spreekwoord zegt gewis met recht: 
de beste dauw geeft juni trouw 

 
 Is juni koud en nat men zegt, 

dan is het ganse jaar vast slecht. 
 

 Zo heet het is in juni zo koud is het 
in december. 

 
Begin van de zomer 

Op 21 juni gaat de zon op om 5.19 uur en onder om 22.04 uur. 
De maan gaat op om 2.20 uur en onder om 17.44 uur. 

  
 Een debat is vaak een verhit gesprek, 

waarbij twee mensen tegen elkaar praten 
en naar zichzelf luisteren. 

  
 Wees goed met uw buurman, 
maar laat de schutting staan. 

 
Wil je wijze antwoorden, stel dan verstandige vragen. 
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