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Openingstijden kantine: 
Iedere zaterdagmiddag van 15.00 u. – 17.00 u. 
In de maanden juli en augustus: vrijdagavond van 
20.00 u. – 23.00 u. en 
zondagmiddag van 14.00 u. – 16.00 u. 
Verder tijdens de activiteiten zoals bingo en playback. 
(zie blz.4) 
 
Huisvuil inname: 
Grof vuil en huishoudelijke apparatuur kunt u 
inleveren 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) 
 
 
Bestuur: 
Bram Oversluizen  voorzitter          tuin 35 
Mevr. Kranenburg        secretaris                    tuin 9 
Bram Sommeijer    lid                      tuin 40 
Jan Baijens            lid                     tuin 74  
Hans Oversluizen   lid/kantinezaken     tuin 41 
Peter de Jong  penningmeester  
Tel.06-43056032   
             
            
Kascontrolecommissie: 
Mindert van Tilborgh                                    tuin 73  
Marleen Otte-Grandia                                      tuin 26 
Dhr. A.Luten                                                   tuin 13 
  
 
Verkooploods: 
Gerard Kling                                          tuin 37             
Joke Seip                                    tuin 60 
Piet Rietveld                                                  tuin 43 
Adri Braber inkoop                                   tuin 71 
                  
 
Bouw- en taxatiecommissie: 
Bram Sommeijer lid + coördinator  tuin 40 
Jan Baijens lid  tuin 74 
Willem Engel lid tuin 45 
Joop Robles lid tuin 5 
Dik de Visser       lid tuin 27 
 
 
Activiteiten (bingo): 
Ingrid Berkhout                                    tuin 75 
Willem Engel                                    tuin 45 

 
Kantine: 
Richard Engel   kantinebeheerder +inkoop    tuin 46           
 
 
onderhoud complex / kantine: 
Piet Rietveld   onderhoud rijdend materieel  tuin 43 
Mindert van Tilborgh   werkmeester +          tuin 73 
coördinator                                                                            
Jeannette Beusker  werkmeester +                  tuin 72 
adm.werkbeurten                                                                   
Hugo Brand            werkmeester                    tuin 47 
Dhr. Kern schoonhouden ver. gebouw           tuin 83 
 
 
Vertegenwoordigers R.B.v.V , tevens vertegen- 
woordigers Unit Kralingen: 
Bram Sommeijer                                   tuin 40 
Adri Braber                                                     tuin 71           
 
                
 
 
 
 
Redactie Algemeen Doeblad: 
Ans (Lay out) en Hans Tros                            tuin 4             
Bert en Joke Seip                          tuin 60 
Kitty Martens en Wil van Dongeren               tuin 49 
Marian Haxe                          tuin 68 
 
 
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. 
 
 
 
Uiterste inleverdatum: tussen 12 en 19 mei 
   

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  

Complexbeheerder: 
 vacature 
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Geef de pen door aan:………….. 
  

 De tuinbelevenissen van Mindert en Thea van Tilborgh. 
 
In 1979 stonden wij 4 of 5 jaar inge-
schreven voor een tuin, wij dachten 
doordat Mindert’s vader en broer op dit 
complex stonden, dat het misschien ook 
wel iets voor ons zou zijn. 
We hadden een seizoen op een camping 
geprobeerd maar dat was niets voor ons. 
En ja hoor, in 1979 waren wij aan de 
beurt, het was alleen jammer dat Min-
dert op zaterdag nog voetbalde en we 
beide doordeweeks werkten, hierdoor 
waren de weekenden een soort werk-
kamp. 
Dit werd minder nadat we 8 jaar geleden 
onze groentetuin hebben opgedoekt. 
Zo’n 6 jaar geleden kwamen we voor 
een moeilijke keus te staan, we zakten 
door de vloer van ons huisje en toen was 
het stoppen of een nieuw huisje laten 
plaatsen. 
We hebben een nieuw huisje laten zetten 
en geen moment spijt gehad. 
Nu we niet meer hoeven te werken ge-
nieten we met volle teugen van onze 
tuin. 
We hoeven niet in de file te staan en bin-
nen 7 minuten zijn we thuis, heerlijk 
toch? 
Vergeleken met een camping heb je hier 
meer vrijheid en door ons enthousiasme 
zijn er meer mensen op ATV Toepad 
gekomen, met onze bijdragen binnen de 
vereniging in het bestuur, de kantine en 
de werkbeurten hebben we door de jaren 
heen ons steentje bijgedragen en hopen 
nog jaren zo te gaan. 
Wij geven de pen bij deze door aan onze 
buurtjes Jeannette en Heleen. 
 
 

   Mindert en Thea  
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Dierengedicht, 
tegengekomen op een kussensloop, 
(dichter: Erik van Os). 
 
Vooral leuk als het hardop voorgelezen wordt: 
 
Dag Papegaai, zei de Pinguin, 
Dag Papegaai, zei de Papegaai. 
 
Nee, zei de Pinguin,, jij moet dag Pinguin zeggen. 
Nee, zei de Papegaai, jij moet dag Pinguin zeggen. 
 
Nee, zei de Pinguin, ík ben een Pinguin. 
Nee, zei de Papegaai, ík ben een Pinguin. 
 
Jij bent een Papegaai, zei de Pinguin. 
Jij bent een Papegaai, zei de Papegaai. 
 
Stomme Papegaai, zei de Pinguin. 
Stomme Pinguin, zei de Papegaai. 

Tuinbakken 
Boerenslimheid 
 
Een boer zit in de gevangenis. Hij krijgt een brief van 
de boerin met de vraag wanneer en op welk veld de 
aardappelen gepoot moeten worden. Wetend dat al 
zijn post gelezen wordt, antwoordt hij: “In elk geval 
niet waar ze vorig jaar hebben gestaan, daar heb ik de 
buit verstopt! ”Een week later schrijft zijn vrouw te-
rug: “Een rechercheteam was hier, ze hebben het hele 
veld omgespit”. Schrijft de boer terug: “Prima, nu is 
het tijd om de aardappelen er te poten!” 
 

Bingo 
 
Zondag   20 mei            14.00 u. 
Zaterdag  30 juni   20.00 u. 
Zaterdag  21 juli   20.00 u. 
Zaterdag   11 augustus  20.00 u. 
Zaterdag  1 september  20.00 u. 
Zondag  9 december            14.00 u. 
 

 Kinderbingo 
Woensdag   15 of 22 augustus 14.00 u. 
 

 Playback 
 Zaterdag  25 augustus  18.00 u. 

 

Snelweg 
 
De duizendste auto rijdt over de snelweg en wordt 
door de politie aangehouden. De agent zegt: 
“Gefeliciteerd, uw auto passeert als duizendste dit 
punt. U heeft 250 euro gewonnen”. Bestuurder: 
“Mooi, dan kan ik met rijlessen beginnen”. Zijn 
vrouw, die naast hem zit, zegt: “Let maar niet op 
hem. Hij heeft gedronken”. ”Zegt het zoontje op de 
achterbank: “Ik heb toch gezegd dat we met deze 
gestolen auto niet ver zouden komen”. 

Wat een gedoe met die 
bomen! 
Gewoon omzagen, hoef 
je ook niet meer zo inge-
wikkeld te meten! 
Zie pagina’s 12 t/m 15 

Helpt u ook eens mee een gezellig en informatief Doeblad te 
maken? Het is niet noodzakelijk vast redactielid te zijn. Bijdra-
gen zijn altijd welkom” 
 

Het blad is er voor U en van U.   

Tuinleden die geen brievenbus hebben 
kunnen het doeblad in de kantine afhalen! 
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Hallo, allemaal.  

 Er zijn wat moeders op de tuin die graag van het "overgebleven speeltuintje" op het Toepad , weer een klein 
speeltuintje terug zouden willen zien. Het kleine stukje naast de gasflessen is nu nog een rommeltje dus was 
onze vraag of het mogelijk zou kunnen zijn dat de tegels weer netjes op de plaats terug konden worden ge-
legd, en dat dat misschien gecombineerd kon worden met de "werkbeurten". Naast de gasflessen staan nog 
wat ongebruikte gekleurde speeltoestellen voor de kleintjes, wij weten niet of dat van de tuin zelf is, maar of 
dat er dan netjes in kon worden gezet tijdens de werkbeurten door iemand die dat leuk vind om te doen. (om 
het een beetje gezellig te maken ) Verder hebben de meeste mensen op de tuin zelf nog wel wat dingen om 
daar neer te zetten waar alle kindertjes mee mogen spelen en dat zal daar dan ook blijven staan, dus geld 
hoeft het niet te kosten en het zou erg gezellig zijn als er iets van stoeltjes konden staan voor de mamma's, 
oma's en opa's (die een rondje maken met de kids) om effe bij te kletsen, zo krijgen mensen ook weer wat 
contact met elkaar. 

 Wij hoorden zo om ons heen van meerdere mensen die daar ook zo over dachten .... Dadelijk tegen de zo-
mervakantie, zit je weer op je tuin, ben je lekker bezig en zeg je gauw tegen je kindertjes: "ga lekker effe in 
de ronte, kijk of er al andere kindertjes wakker zijn". Dan kunnen ze nergens "hangen" alleen bij u voor het 
hekje!! Dus hoorden we veel om ons heen "dit is een kindonvriendelijke tuin". Maar, als ‘t speeltuintje terug 
komt, wat er nog van over is... kan t weer net zo gezellig worden als vroeger!!! en dat willen we toch alle-
maal? 

 We willen graag horen wat anderen daarvan vinden!!! En of die mogelijkheid bestaat, en of de kinderen hun 
plekje terug kunnen krijgen!!  

 Vriendelijke groet: 

 fam. Vanca, fam. Simons, fam. van Straten,  fam de Jong. 

(En alle opa's en oma's van de tuin waar de kleinkinderen ook regelmatig van komen logeren!!) 

Oproep voor 't speeltuintje      

Noot van de redactie: 
Op de Algemene Ledenvergadering van 21 april jl. is bovenstaand onderwerp, het speeltuintje, besproken. 
Het bestuur heeft toegezegd dat het speeltuintje voor jongere kinderen terug gaat komen. Er is door het 
bestuur opgemerkt dat het tijdspad waarbinnen dit gerealiseerd gaat worden nog onduidelijk is. Dit is af-
hankelijk van budget en de inzet van vrijwilligers. Het bestuur roept dan ook ouders en opa’s en oma’s op 
om mee te denken en als het even kan mee te werken!! 
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Uit in Rotterdam mei 2007    
Bijdrage van Wil 

 
 
Bevrijdingsfestival 
5 mei 2007, voet van de Erasmusbrug, vanaf 13.00 uur 
Het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland vindt dit jaar wederom aan de 
voet van de Erasmusbrug plaats. Met optredens van Racoon, Opge-
zwolle en Krezip. 
Meer informatie op www.bevrijdingsfestivalzh.nl 

 
KNVB Bekerfinale 
6 mei 2007, Stadion Feijenoord, aanvang 18.00 uur  
Jaarlijks is Stadion Feijenoord het decor voor de KNVB Bekerfinale. Ajax wist de beker in 2006 te win-
nen, Na een lang en spannend bekerseizoen, zullen dit jaar AZ en Ajax elkaar in de eindstrijd treffen. 
Meer informatie op www.knvb.nl 
 
Ortel Dunya 2007 
27 mei 2007, Park bij de Euromast, gratis toegang 
Babylon Circus, Frédérique Spigt en 30 jaar wereldpoëzie op  
De Franse patchankagroep Babylon Circus, zangeres Frédérique Spigt en de Rwandese bigband Inyange 
Beat Orkestra maken hun opwachting op de jubileumeditie van het Ortel Dunya Festival in Rotterdam (27 
mei 2007). 
Ortel Dunya presenteert dit jaar meer dan 50 uur aan wereldmuziek en wereldpoëzie uit 32 verschillende 
culturen in het vertrouwde Park bij de Euromast. Het festival blikt terug op zijn ontstaansgeschiedenis 
met een overzicht van 30 jaar wereldpoëzie. 
Diverse dichters lezen in marathonvorm voor uit eigen werk, waaronder Simon Vinkenoog, Rodhan Al-
galidi en Mustafa Stitou. 
Het Ortel Dunya Festival ontstond in 1977 vanuit een initiatief van Poetry International en ontwikkelde 
zich tot een breed wereldpodiumkunsten-festival met meer dan 200.000 bezoekers. 
Meer informatie op www.dunya.nl 
 
 
De stad Rotterdam 
van 11-5-2007 tot en met 24-6-2007, maandag tm vrijdag 13.00 tot 17.00 uuur. Schiedamse Vest 56-58, 
gratis toegang  
Solo expositie van Jaco Kranendonk; de stad Rotterdam. Een gigantische rijkdom aan beelden van de dy-
namische stad. 
Meer informatie op www.herenplaats.nl 
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Legermuseum Delft 
Iedere eerste vrijdag van de maand is het museum gratis toegankelijk van 10.00-17.00 uur, Korte Geer 1, 
2611 CA Delft  
Het Legermuseum beheert meer dan 500.000 voorwerpen. Hieronder vallen bijvoorbeeld wapens 
en uniformen, maar ook boeken, handschriften, schilderijen, prenten en foto's. Het museum beschikt bo-
vendien over een grote collectie voertuigen -waaronder tanks- en zelfs over raketten: de V-wapens uit de 
Tweede Wereldoorlog.  
Meer informatie op www.collectie.legermuseum.nl 

Vervolg uit in Rotterdam 
 
Museum Boijmans Van Beuningen 
Op woensdagen is het museum gratis toegankelijk. 11.00 tot 17.00 uur.  Museumpark 18–20 
Museum Boijmans Van Beuningen is een veelzijdig museum. Dwalend door de zalen maakt u een reis door 
de kunstgeschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot nu. Met topstukken van o.a. Pieter Bruegel, Vincent Van 
Gogh, Claude Monet, werken van Bruce Nauman, Andy Warhol, etc. Naast de vaste opstelling worden er 
regelmatig tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. 

Onderstaande tuinlieden vonden wij in 2006 op een festival aangekondigd in het Doeblad in de 
 rubriek "Uit in Rotterdam".  

 
       

Nog meer beessies 

Mijn dochter kwam vandaag met buurvrouw Coby tuin 81 aan met een reuzerups in een bekertje, 
die moest in de rupsenpot 
Later die avond las ik het verhaal, geinig, (het verhaal van Marian over Beessies red..) 
 
 Verder zijn er ook nog niet zo lieve beessies: de spinnen. Ik ben ,tijdje geleden al met de heg snoeien, in m’n voet gebeten 
door een klein spinnetje met een rood lijfje en doorzichtige pootjes. 
Er kwamen twee bloeddruppeltjes uit lopen, verder niets bijzonders. Een dag later werd ik wakker met opengekrabbelde blaas-
jes op mijn benen, die in de loop van de dag vreselijk gingen jeuken . 
Toen 's avonds leek het of m’n benen in de brand stonden. (allergische reactie door de hitte 34 graden zei de dokter). Moest 
m’n benen koelen in het zwembad en met medicijnen van de dokter is het over gegaan. Maar je houdt er wel flinke littekens 
van over. 
Dus ouders houdt uw kids in de gaten! 
  
Groetjes Angelique Simons 

Hieronder een reactie op het verhaal van Marian uit het vorige doeblad: 

Mocht u ook een van onze tuinleden spotten op een festival 
(zingend, dansend, muziek makend of wat dan ook) maak er dan 
een foto van en stuur die in naar de redactie voor plaatsing in het 
Doeblad. Zo leren we elkaar ook op een ander front kennen. De-
gene op de foto moet wel toestemming voor plaatsing geven! 

(Foto Wil) 
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Overzicht Data werkbeurten ATV Toepad voor tuinjaar 2007 

 
 
 

Groep 1  tuin 2 t/m 28 werkmeester Mindert van tuin 73 
Data 7/4, 5/5, 26/5, 23/6, 14/7, 18/8, 15/9 

 
 

Groep 2  tuin 29 t/m 55 werkmeester Huug van tuin 47 
Data 14/4, 12/5, 9/6, 30/6, 11/8, 1/9, 6/10 

 
 

       Groep 3  tuin 56 t/m 83  werkmeester Jeannette van tuin 72 
Data 21/4, 19/5, 16/6, 7/7, 25/8, 22/9, 20/10 

 
 
 

 Prijslijst Winkel ATV Toepad       
                                                 Openingstijden elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur 

Gasfles………………...…………….………... per fles…………………..……...……… Euro  23,00 
Zand…………………………………...……… platte wagen …………..………………...…….    12,00 
Zand……………………………………...…… kruiwagen………………...………..……….....    2,20 
Tuinaarde vulgrond………………………..…. platte wagen……………….………...………...  12,00 
Tuinaarde vulgrond………………………..…. kruiwagen…………………..……….…………  2,20 
Potgrond 40 ltr………………….….…………. per zak…………………………..……………..   2,40 
Tuinaarde 40 ltr…………………………..……per zak………………….……….…………….    1,40 
Tuinaarde 40 ltr………………………..………per 4 zakken………….……….……………….   5,40 
Turfmolm………… …………..……..………. per zak…………...………….…………………   3,60 
Turfmolm 150 ltr geperst ………...………..… per zak……………...……….………………....   7,65 
Koemest poeder 25 ltr…………………………per zak…………...………….………………… 5,00 
Koemest korrel 7,5 ltr …………………….….. per zak………………….…..………………….  4,00 
Culterra 10-4-6 ………………………………. per zak………………….…..………………….   14,00  
Landbouwkalk 6 kg……………………….….. per zak………………….……………..…….....   2,20 
Bonenstokken 3 mtr …………………….……. per stuk……………….…….………………….   0,60 

Toelichting gebruik tractor 
 

Om materialen zoals zand, aarde, etc. met de aanhanger op het complex te vervoeren, kan gebruik worden 
gemaakt van de tractor. 
Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt met de loodsverkoper. Deze maakt een afspraak waarop de  
rit(ten) gemaakt kunnen worden en regelt een chauffeur.  

Gebruik tractor…………….per rit…………………………         1,50 
   Gebruik tractor……………. per dagdeel…………………..          10,00* 
                                                                                           + benzinekosten* 
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Mededelingen van het bestuur 
GROENSTROOK LANGS SLOOT GRENZEND AAN            

JOODSE BEGRAAFPLAATS 
  
 Met de laatste tuinkeuring, die eind 2006 heeft plaats gevonden, is door de commissie tuinkeuringen van de RBvV de opmer-
king gemaakt dat bovengenoemde groenstrook werd ontsierd door het vele tuinafval dat door onze leden daarin wordt gedumpt. 
Dit was aanzienlijk ter hoogte van het laatste tussenpad. 
 
 Ook in maart  2007, in de week vlak voordat de grote container op 31 maart zou worden geplaatst, is door het bestuur vastge-
steld dat wederom grote takken op deze plaats zijn weggegooid. Beste mensen dit is niet de bedoeling. Wanneer het voor som-
mige mensen te zwaar is om de takken naar voren te brengen, neem dan contact op met het bestuur. Wij zullen dan proberen de 
tractor met een chauffeur te regelen om voor die mensen de zware takken naar voren te brengen. 
 
 Wanneer echter de takken worden klein gemaakt en zorgvuldig in de groenstrook worden weggewerkt zou dit ook een optie 
kunnen zijn. Er ontstaat dan een fraaie houtwal die de groenstrook niet zal ontsieren. Dit gebeurt wel als de takken worden ge-
dumpt, niet klein gemaakt op de manier: zo, daar ben ik vanaf zoek het verder maar uit. 
 
 Mensen zo hoort het niet. Velen, zeker aan het begin van het pad, doen hun uiterste best om de groenstrook er fraai uit te laten 
zien. Denk bij het zien daarvan eens, zo kan het er bij mij ook uitzien! 
 
 Het Bestuur 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR HET SCHOONMA-
KEN VAN HET VERENIGINGSGEBOUW 
 
 Tijdens het tuinseizoen wordt het verenigingsgebouw schoongehouden door een aantal dames onder leiding van de heer Kern. 
Deze damesploeg doet gedurende de zomermaanden goed werk, maar tijdens wintermaanden geeft het schoonmaken wel eens 
problemen na een feestje. 
 
 Voor de winterperiode zijn wij op zoek naar één of meer vrijwilligers, die bereid zijn na een feestje o.i.d. de dag erna het vereni-
gingsgebouw willen opruimen. Voor deze schoonmaakwerkzaamheden zal een vergoeding worden vastgesteld. Het barpersoneel 
kan dan na het feestje de bar schoon achterlaten en hoeft dan niet de zaal en de toiletten te doen. Dit scheelt hun veel werk op een 
laat tijdstip en toch al vermoeidheid in de benen. 
 
 Wie is hier toe bereid? Voor informatie kunt u zich wenden tot Hans Oversluizen, tuin 41. 
 
 Het Bestuur 

Even tussendoor van  Ans en Hans           over bovenstaande:  

  geen 
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Aansprakelijkheid 
   

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

Oproep aan de verzamelaars onder de tuinleden van ATV Toepad. 
 
 Tot nu toe hebben we in het Doeblad verhalen kunnen lezen over verzamelingen van vliegenmeppers, thee-
potten en oude fototoestellen. Onze hartelijke dank aan de inzenders. 
We kunnen ons echter niet voorstellen dat dit alle verzamelingen zijn van de tuinleden. 
Dus ben je verzamelaar en staat je huis vol met de producten van jouw verzameling en kan je je nog nauwe-
lijks wenden of  keren, schrijf dan een stukje voor het Doeblad, zodat anderen kunnen meegenieten van 
jouw verzameldrift. 
Het maakt niet uit wat je verzamelt, wij zijn geïnteresseerd in verzamelingen van luciferdoosjes tot vlieg-
machines. 
Reacties graag naar de redactie van het Doeblad, tuin 4. 
 

De volksmond over het weer in mei 
 
Avonddauw en zon in mei, 
Is hooi met karren op de wei. 
 
Vóór ijsheilige (12, 13 en 14) de bloemen buiten, 
veelal kun je daar naar fluiten, 
wacht af tot ze zijn voorbij, 
de bloemen zijn dan blij. 
 
Onweer in de mooie maand mei, 
laat het koren zelfs nog groeien op de hei. 
 
 1 Mei zon op:   6.10 uur         1 Mei zon onder:   21.04 uur 
31 Mei zon op:   5.26 uur        31 Mei zon onder:  21.49 uur 
 
In mei lengen de dagen  1 uur en 29 minuten. 
 
1 Mei maan op:  20.33 uur        1 Mei maan onder:  05.26 uur 
31 Mei maan op:  22.04 uur     31 Mei maan onder:  04.23 uur 
 
Bron: Gerardus dagkalender 

Dank je wel! 
 
 Aan het einde van tuinseizoen 2006 heeft Ben 
Uyttenbroek aangegeven dat hij stopt als lid van 
de redactie van het Algemeen Doeblad. Wij dan-
ken Ben voor zijn enthousiaste bijdrage, zijn hu-
mor en verhalen op de vergadering én niet te ver-
geten voor de versgezette koffie en thee!  
Bedankt Ben! 
 

 
De redactie 

Tip tip tip tip tip tip tip 
 
 

Groene aanslag kunt u verwijderen 
door kokend afgietwater van 
aardappels of groenten over 

droge tegels te gieten en goed te 
schrobben. Twee tot drie dagen 
later is de aanslag verdwenen.  
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                                                                                    Bijdrage van Wil 

 Groene agenda mei 2007 

 Zaterdag 12 en zondag 13 mei 2007 
Rododendron Plantendagen 

Plaats: Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86, Rotterdam 
Tijd: 10:00 tot 17:00 

Inlichtingen: 010 - 2330166 
Organisatie: Arboretum Trompenburg 

Kosten: € 3,85 p.p. Kinderen tot 12 jaar gratis 
 

 Zondag 13 mei 2007 
Wandeling Voorne/ Putten/ Rozenburg 

Plaats: Restaurant Zus en zo, Malledijk 1, Spijkenisse 
Start tijd: tussen 11.00 en 15.00 uur 

Inlichtingen: 010 - 298 10 10 
Organisatie: Groenservice Zuid Holland 

Kosten: € 1, -. t/m 12 jaar € 0,50 
 

 Zondag 20 mei 2007 
Wandeling vanaf Arboretum Trompenburg/ Kralingse Bos 

U kunt kiezen uit routes van 5, 10 of 15 kilometer. Aan de route van 5 km. is een puzzel verbonden voor 
kinderen. Tussen 11.00 en 15.00 uur kunt u starten. Om 14.00 uur kunt u aansluiten bij de excursie onder 

begeleiding van een gids.  
Iedere deelnemer ontvangt een kleine attentie. Door deelname aan wandelingen georganiseerd door Groen-
service Zuid-Holland spaart u voor een eigen boom. Na elke wandeling ontvangt u een stempel. Met acht 
stempels heeft u uw eigen boom verdiend! Deelnemers met acht of meer stempels worden uitgenodigd om 

eind november hun eigen boom te planten in recreatiegebied Midden-Delfland. 
 

Startpunt 
Parkeerplaats bij Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86, 3062 NX, Rotterdam. Deelnemers hebben 

gratis toegang tot het Arboretum waar in deze tijd van het jaar honderden rododendrons bloeien. Daarnaast 
ziet u hier duizenden bomen, struiken en vaste planten uit de hele wereld (niet toegankelijk voor honden, 

ook niet aan de lijn). Zie www.trompenburg.nl. Natuurexcursie gaat niet naar Arboretum.  
Op 10 en 15 km route zijn Kinderboerderij ‘De Kraal en ‘Botanische Tuin’, prachtig gelegen in het Kra-

lingse Bos (Bosdorp). In de tuin treft u meer dan 1200 planten, heesters en bomen aan. Ook de Nederlandse 
flora is goed vertegenwoordigd. 

 
 U kunt over de wandelingen ook informatie krijgen via www.recreatiezuidholland.nl  

Plaats: Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86, Rotterdam 
Deelname € 1, -. Kinderen t/m 12 jaar € 0,50 

Inlichtingen:  010 - 298 10 10 
Organisatie: Groenservice Zuid-Holland 

 28 mei van 8.00 uur tot 17.00 uur 
Bloemetjesmarkt Kralingsche Veer 
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 Dit artikel gaat over…. bomen. En wel over DIKKE bomen. Waar staat bijvoorbeeld de DIKSTE BOOM VAN 
ATV TOEPAD?! Om dit te weten is het van belang de omtrek van een boom te meten en wel op de juiste manier, 
d.w.z. allemaal dezelfde methode volgen.  
 
 Jeroen Pater, schrijver van het boek: monumentale bomen in Europa, zegt hier het volgende over: 
“Het is vaak genoeg voorgekomen dat de omtrek die ergens vermeld stond heel anders was dan wat ik zelf heb opge-
meten. Soms waren de verschillen enkele meters! In Frankrijk zou een tamme kastanje staan van 17 meter omtrek, de 
dikste van het land! Dan ga je daar vol verwachting heen en meet dan zelf een omtrek van “slechts” 11,66. Ook niet 
mis natuurlijk, maar wel een beetje een teleurstelling. Goed en nauwkeurig meten is belangrijk, zodat metingen in de 
toekomst op een goede manier met de oude metingen vergeleken kunnen worden.” 
 
Waarom bomen meten? 
Zo kan bepaald worden of een boom de dikste is in zijn soort van bijvoorbeeld een gemeente, provincie, land of zelfs 
van de wereld. 
Het meten van bomen in de tijd geeft inzicht in hoe snel een boom groeit. 
Het is natuurlijk ook gewoon leuk om bomen te meten en te kijken of je een bijzonder dik exemplaar hebt gevonden. 
Het is vooral leuk als je de gemeten waarde kan vergelijken met oude meetgegevens van 50 jaar, 100 jaar of nog lan-
ger geleden. Het is bij oude metingen nooit zeker of er op precies dezelfde hoogte is gemeten als je eigen meting, 
maar vaak zegt het wel iets over de groeisnelheid. 
 
Hoe te meten? 
Meet altijd op 1,3 meter van de bodem. Dit is in Europa de meest gebruikelijke hoogte om te meten. Het wordt ook 
wel borsthoogte genoemd. Een term die afkomstig is uit de bosbouwwereld en al heel lang wordt gebruikt. Indien een 
boom op een helling staat, wordt meestal op 1,3 meter hoogte gemeten vanaf de hoge kant van de helling. De schrij-
ver, Jeroen Pater, meet op deze manier, maar er zijn er ook die het gemiddelde opzoeken. Dit kan dus betekenen dat 
je op de hoge kant van de helling op 50 cm meet en op de lage kant op 2 meter hoogte, maar precies in het midden op 
1,3 meter. 
Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal loopt rond de stam, indien de stam mooi recht omhoog staat. Als de stam 
scheef is gegroeid, meet dan loodrecht op de lengterichting van de stam. 
Meet een paar keer, zeker als de stam een grillige vorm heeft en neem dan de kleinst gemeten omtrek. 
Zorg ervoor dat je een goed meetlint hebt, het liefst van een soort waar geen rek in zit. 
Hieronder volgen een paar voorbeelden van bomen en hoe die te meten. Er zijn meer uitzonderingen.  
Deze zijn o.a. te zien op de website van The Tree Register uit Engeland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
De grond is vlak en de boom heeft een normaal gevormde stam, dan kan er op 1,3 meter gemeten worden. 

EVEN BOMEN OVER……….. BOMEN 
Bijdrage van Kitty  
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De grond is vlak en de boom heeft een grillige stamvorm. In dit voorbeeld de geringste omtrek beneden 
de 1,3 meter opzoeken en daar meten (x) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De boom staat op een helling. Meet dan op 1,3 meter hoogte aan de hoge kant.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De stam deelt zich snel, waardoor de kleinste omtrek lager te vinden is dan op 1,3 meter hoogte.  
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 Hierbij een OPROEP aan u allen: 

 

  
 Volg hierbij bovenstaande meetwijze. Meld de “dikste 
boom” uit uw tuin bij de Redactie (vóór 21 mei a.s), zodat 
wij in het volgende Doeblad de “dikste boom” uit één van 
de tuinen bekend kunnen maken. 
 
 Ziet u op het complex, in de openbare ruimte, een boom 
met een mooie omvang? Schroom niet om ook van deze 
boom de omvang te meten en het resultaat te melden bij de 
Redactie! 
 
 VEEL SUCCES!! 
  
 Bron: www.monumentaltrees.eu 

De stam deelt zich zo dicht bij de bodem, of het zijn twee bomen die tegen elkaar zijn gegroeid, 
dat je dus niet meer van één stam kunt spreken. In dit geval de dikste stam op1,3 meter opmeten. 
Dit geldt natuurlijk ook voor bomen met meer dan twee stammen. 

MEET DE OMTREK VAN DE BOMEN IN UW TUIN! 

     Dikste?  
  Tikkeltje gezet misschien! 
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 De dikste boom van Rotterdam staat in het Park (naast de euromast). Het is een gewone plataan 
(Platanus x Acerfolia). Het plantjaar is ca. 1860 en de omvang is 530 cm (hoogte ca. 18 meter). 
 
 In het boek: monumentale bomen in Nederland (schrijver: Ger-
rit de Graaff), worden nog twee andere “Rotterdamse” bomen 
genoemd. Een grauwe abeel (Populus x Camescens). Plaats: 
hoek Boezemstraat/Goudse Rijweg. Plantjaar: 1900 -1910. Om-
trek: 520 cm (hoogte 34 meter). In 1960 had de boom een ver-
minderde vitaliteit en is hij door boomverzorgers opgeknapt. 
 
 De andere boom die in bovenstaand boek genoemd wordt is 
eveneens een gewone plataan. Plaats: Westersingel. Plantjaar: 
1880 – 1890. Omtrek: 400 cm (hoogte 15 meter). Deze plataan 
is één van de duurste bomen voor de gemeente Rotterdam ge-
weest. Oorzaak was een eerdere herinrichting (in de jaren ‘60) 
van de Westersingel. Het was destijds de bedoeling de boom in 
zijn geheel te verwijderen. Daar is door de plantsoenendienst 
tegen geprotesteerd. Het gevolg is dat de boom is behouden en 
er een speciaal plateau is gecreëerd voor de boom. Door de her-
inrichting veranderde de water/luchthuishouding in de grond. 
De boom heeft als gevolg hiervan enige jaren “op het randje 
van de afgrond” gestaan. 
 
 De dikste plataan van Nederland staat in Gelderland, Laag Keppel (kasteel) en heeft een omvang van 
809 cm (hoogte 35 meter). Plantjaar 1780. Laatste meting maart 2006. 
 
 Bron: Monumentale bomen in Nederland  (Boom/Bomenstichting, Gerrit de Graaff) 
          www.top010.nl  

De DIKSTE BOOM van Rotterdam! 
Bijdrage van Kitty 

Gedicht voor onze oudere Tuinleden. 
  
Wij zijn een goudmijn. 
Wij hebben zilver in onze haren 
en goud in onze handen. 
Gas in onze darmen 
en stenen in onze nieren. 
Lood in onze schoenen 
en kalk aan onze nagels. 
Staal in onze heupen en 
soms plastic in onze knieën. 
Vol met dure medicijnen 
lijken we wel goudmijnen. 
Een land met zoveel mineralen 
zal het jaar 300 wel halen. 
Daarom gaan we fier door het leven 
nemen kritiek op als een spons, 
want door bovenstaande rijkdom 
drijft de economie op ons.                          
     
    Ingezonden door Bert 

Bloeiende bomen in de Betuwe (foto Ans) 
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 Is het u ook al opgevallen, allerlei “onverwachts” paars in Rotterdam? In het kader van een publieksevenement is 
Rotterdam dit jaar STAD VAN DE ARCHITECTUUR. Van daaruit is het idee ontstaan 40 bijzondere bouwwer-
ken; van gebouwen tot bruggen tot pleinen, in Rotterdam een PAARS TINTJE te geven. Bouwwerken die hiervoor 
zijn uitgekozen vormen een wandelroute met elkaar.  
 

Een greep uit de bouwwerken met een subtiel of uitbundig paars: 
Het Beurs WTC gebouw een horizontale paarse streep 
Het Nationale Nederlandengebouw een verticale streep 
Een paars verlichte Erasmusbrug 
Honderden paarse ballen drijvend in de vijver van het architectuurinstituut 
170 Wapperende paarse vlaggen op de Boompjes 
Een paarse hoed op het torentje van het Witte Huis 
Eén paarse kubuswoning 
De Hofpleinfontein spuit ’s avonds regelmatig paars 

 
 Op onderstaande plattegrond kunt u zien waar nog meer bouwwerken met paars te vinden zijn. 
Verdere informatie kunt u vinden op www.rotterdam2007.nl 

(Paars) bericht uit de stad! 
Bijdrage van Kitty 
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EN NU IK… 
Deze keer geen verhaal over de tuin of over beessies, maar een verhaal helemaal over mezelf. 

    
Tja, inderdaad ’t klinkt behoorlijk egoïstisch ik had ook nooit gedacht dat ik dat ooit zou gaan zeggen. 
Maar toch is ’t gebeurd. Afgelopen augustus in het “tuinjaar” 2006 heb ik bij wijze van spreken “het licht gezien” 
Is dit nu mijn leven, moet ik zo oud worden? Een hoop mensen zullen nu denken; “had ze zo’n moeilijk leven dan?”  
Nou, voor de buitenwereld misschien niet nee, maar dat kwam mede door mijn acteertalent en als je er dan ook nog 
eens uitziet als een “Hollands welvaren” met gezonde rode wangen en meestal een glimlach op mijn gezicht, tja dan 
zie je er niet echt uit als iemand die eigenlijk niet gelukkig is. 
Het was ook niet zo dat ik diep ongelukkig was, maar ik zat wel vaak tegen het overspannen zijn aan. 
Maar ja, ik kan niemand anders de schuld geven dan ik zelf… 
Ik was degene die geen nee kon zeggen, ik was degene die altijd iedereen wou helpen, ik was degene die alles op en 
top, schoon en blinkend er uit wilde laten zien, ik was degene die altijd zo goed kon luisteren en alles zo goed begreep, 
ik was degene die zo goed kon organiseren en graag zelf de touwtjes in handen had, ik was degene die zo’n groot ver-
antwoordelijkheidsgevoel had. Dat er mensen waren die gretig gebruik maakten van mijn “zwakheden” oké, maar dat 
is weer stof voor een heel ander verhaal. Maar goed, zo sloop er van alles in, ook dat ik mezelf niet belangrijk vond, 
altijd eerst een ander en dan ik…! Ach ik redde het wel, toch…? Ja hoor, tuurlijk maar wel met de nodige ups en 
downs en dan vooral de downs want ups waren zeldzaam geworden, maar klagen mocht ik zeker niet, ik had alles wat 
mijn hartje begeerde… toch?! Eigen huis, mooie spullen, auto, tuin met tuinhuis, hond kortom huisje boompje beestje! 
Ennn… o ja… ik had ook nog een man, maar ach… die kon me al  25 jaar, die begreep alles wel… toch? Ook dat ik ’s 
avonds afgeserveerd in mijn oude kloffie op de bank “hing”, stil, denkend, mokkend door de dagelijkse hoofdpijn, hij 
begreep dat toch wel… ik “moest” tenslotte heel de dag al lachen en vrolijk doen, logisch dat je dan ’s avonds niet 
meer de schijn op kan houden…toch?! Samen leuke dingen doen, van het leven genieten, praten? ach dat kwam wel 
weer een keertje, eerst het huis aan kant en in de vrije uren snel naar de tuin, lekker ontspannen…? Nee natuurlijk niet, 
schoonmaken, schoffelen, verven, straten enz… stel je voor dat er onverwachts iemand op visite zou komen, nee… 
overal op voorbereid zijn, alles moest tip top in orde, want stel… 
Kortom de bekende sleur was het denk ik die mij ’t licht heeft doen zien. 
Ik smeerde mezelf in met kokosolie en ging “relaxed” zonnen. Die geur van de olie in combinatie met die heerlijk war-
me zon, er kwamen herinneringen boven van onze vakanties in Griekenland, Tunesië enz. heel lang geleden. Maar dit 
was lekker… dit voelde goed! Dit moest blijven! De tuin was er ook om van te genieten, helemaal vergeten! Deze er-
varing gauw gedeeld met de belangrijkste persoon in mijn leven en ja… ook hij keerde weer terug in de tijd. Dus be-
sloten we voortaan de tuin ook als ontspanning te zien, niks geen schuldgevoel als ik aan ’t zonnen ben of een sudo-
kuutje oplos, natuurlijk zie ik het onkruid ook nu, maar nu denk ik “dat staat er morgen of overmorgen nog of  “weer”, 
hahaha…. En ergert iemand zich er aan, nou, wat let je, ik hou je niet tegen hoor! 
En zo is van het één het ander gekomen, we gingen weer eens uit, boekte een weekendje weg enz… en “het gevoel”, 
die kriebels, tja hoe noem je zoiets… het voelt in ieder geval heel fijn, kwamen weer tevoorschijn. Troost van mijn o 
zo dierbare “vriend” genaamd Voedsel had ik steeds minder nodig. 
Het nee zeggen kreeg ik steeds beter onder de knie, mijn gevoel was nog wel eens in strijd met wat er uit mijn mond 
kwam, maar ook dat was een kwestie van wennen! De kilo’s vlogen eraf en ik had me nog nooit zo goed gevoeld, ik 
straalde, niets was meer nep, ik straal(de) van binnen uit. 
Ook de mensen om ons heen begon ’t op te vallen en de complimentjes vlogen ons om de oren, ook dat was even wen-
nen maar deed me heel goed. 
 
En nu zijn we 8 maanden verder, ben ik 29 kilo kwijt, heb meer energie dan ooit, vlinders in mijn buik en ben ik weer 
ik. Mensen zullen nog steeds wel moeten wennen aan die “nieuwe” Marian, maar dat is hun probleem! Het is nu echt 
niet zo dat ik niets meer voor een ander doe maar als ik het doe heb ik het wel eerst voor mezelf overdacht of ik het 
wel wil en/of kan en dus als ik het dan doe is het voor de volle 100% vanuit mezelf. 
 
Tot zover het verslag van mijn metamorfose… misschien zult u ook moeten wennen aan mijn nieuwe ik… 
Maar ja, dat is niet mijn probleem!     Goed hè                         
 
                                                                                                                           Marian Haxe, tuin 68.                                        
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Behalve puzzelen kun je ook creatief bezig 
zijn voor bv het Doeblad. Hiernaast krijgt ieder 
blad zijn eigen paarse nummer. Het Doeblad 
maken kost veel tijd maar je hebt er ook veel 
gezelligheid van. Zoals verleden week toen we 
lekker buiten konden zitten freubelen.  Ook 
eens zin om te helpen?  Of heb je leuke ideeën?  
Kom gerust eens langs!! 
 
De redactie 

Bijdrage van Bert 
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  Rotterdamse Bond van Volkstuinders 
 

Naam : ....................................................................................   Voorletters : .............................                    Adres : 

.........................................................................................................................................    

Postcode : ...........................................   Woonplaats: .................................................................. 

Geboortedatum : .................................................   Telefoonnummer : .........................................    

Was u op 31 december 2006 gehuwd/samenwonend        ja    /   nee 

 
Had u op 31 december 2006 nog  
inwonende minderjarige kinderen ?        ja     /  nee          zo ja, hoeveel kinderen : ............... 

Op welke naam staat de tuin?............................................................. 

Naam volkstuincomplex : ..................................................................   Tuinnummer :.................. 

Oppervlakte volkstuin : ...............................m².    Betaalde grondhuur : €. ................................... 

(fotokopie jaarnota van uw vereniging bijvoegen) 

Ontvangt u zorgtoeslag? ja  /  nee       bedrag per maand  €.……………. 

Ontvangt u huurtoeslag? Ja /  nee       bedrag per maand  €…………….. 

Welke inkomsten heeft u in 2006 genoten ? (Uw jaaropgave(s) over 2006 in fotokopie bijvoegen) 

Naam en adres van de werkgever(s) of instelling(en) van wie u in 2006, salaris, uitkering, pensioen,  

lijfrentes enz. hebt ontvangen:      Bedrag per maand 

naam/adres werkgever(s):…........................................................................   €.  

..........................................................................................................................   €.  

W.I.A. en A.W.W.- uitkeringen .....................................................................   €.  

Uitkeringen Algemene Bijstandswet .............................................................   €. 

Andere uitkeringen (A.O.W., enz.) en bijverdiensten .................................   €.  
                                                                                                                            --------------------- 
                                                                                                       Totaal            €. 
                                                                                                                           ============= 

Heeft uw echtgeno(o)t(e) in 2006 inkomsten genoten ?                    ja / nee                       

Zo ja, jaaropgave over 2006 in fotokopie bijvoegen                                               

 

Gironummer : ..................................    

Bankrekening nummer: ...............................    Naam van de bank : ............................................. 

 

Aldus naar waarheid ingevuld 

Rotterdam, ............................................ 2007 

.................................................................... 

(handtekening) 
 
NB: onvolledig ingevulde aanvragen zonder kopieën worden niet in behandeling genomen. 
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