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Bos weg door Bospad 
 

 Hopelijk merkt u er niet veel van, maar Ans 
die de lay-out van dit krantje doet, kon dit deze 
keer niet door ziekte. Ik zou het wel even doen.  
Nou dat valt dus flink tegen. Weet nu wat een 
deadline inhoudt! 
Een goede koptekst voor de voorpagina was er 
nodig. De vorige met die geinige foto van die kik-
kers had ik ingebracht en die vond ik zelf wel ge-
slaagd. Had voor deze krant ook al een ideetje.  
We hoorden van de buren (huisje 5) dat de over-
buren (andere complex) nu een “Bospad” hebben. 
We vonden het een beetje raar, een pad naast een 
pad? Bomen gekapt, huisjes aan het pad hebben 
nu ineens uitzicht op de begraafplaats. Zonde! 
Wat was hier het nut van? 
Ja,… ik had die nieuwe kop voor dit krantje al 
verzonnen. Wat is het nut en genoegen van dit 
Bospad? Foto erbij, makkelijk zat.  
Kom ik er tijdens foto’s maken achter dat ze 
“Kweeklust”  heten en helemaal niet “Nut en ge-
noegen”. Hij is Fijn! 
Ook het verhaaltje wat ik erbij had verzonnen 
over een ”dronken”  bulldozerchauffeur (die bij de 
overburen het bospad had veroorzaakt) klopte 
niet. Namelijk, dat hij de slagbomen, heggen en 
meterkasten heeft geraakt, dwars door “ons” stuk-
je gemeenschappelijke tuin is gewalst, een boom-
stam heeft verpulverd en een paar bomen heeft 
platgereden, om ook hier een bospad te creëren, 
bleek niet te kloppen. Het was voor een tijdelijk 
baggerdepot, die net als mijn verzonnen bospad 
gelukkig niet doorging. Ik ben in ieder geval blij 
dat ze er beide, het bospad en het baggerdepot, 
niet zijn gekomen. En ook dat ik nu toch een kop-
tekst voor dit krantje heb. 
 
Hans.  
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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 
Ingrid 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 
Arnold 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 
Willem 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: 27 Juli 
   

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  
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Geef de pen door aan:………….. 

 Bomen 
Een boom in je tuin is mooi. Het geeft de tuin een leuk aanzicht als alles in de herfst is ingezakt. Het geeft de 
tuin structuur, lezen we in de tuinboeken. Een tuin zonder boom is geen tuin. Ga maar eens naar een tuincen-
trum kijken bij de afdeling bomen. Je ziet het gelijk: bomen zijn heel duur als je ze moet kopen. Ze groeien 
maar langzaam. Dus hoe groter de boom hoe duurder hij is. Onze eiken waren inmiddels behoorlijk groot ge-
worden, en waarschijnlijk ook heel duur. Jammer dat we ze niet voor veel geld aan een tuincentrum konden 
verkopen. Ook dure dingen ben je soms liever kwijt dan rijk. 
 
Onze eikenbomen waren in geen jaren gesnoeid. De vorige eigenaar wilde zelf nog wel in de bomen klimmen 
toen deze klein waren om ze te snoeien. Sinds wij de tuin hebben gekocht in 2002 was er niets meer aan ge-
daan en de bomen waren daar blij om. Ze waren supergroot geworden en zorgden in de herfst voor een deci-
meter dik bladeren tapijt over de hele tuin. De bladeren van eiken doen er drie jaar over om te verteren, lazen 
we in een boek. Dat klopt, het blijven van die leren lappen die maar niet verdwijnen. Het betekent dat je elk 
afgevallen blad moet opruimen wil de tuin er een beetje gezellig uitzien. Van twee eiken zijn dat zeker 20 
vuilniszakken die je elk jaar kan vullen. De eiken zagen er niet naar uit dat ze niet meer van plan waren om te 
groeien. De takken hingen al zwaar over het huis en over de kas. Snoeien zou een oplossing zijn. Snoeien is 
goed voor de bomen en snoeien zou ook betekenen dat er toch minder takken zijn waar blaadjes aan komen 
die er ook weer af gaan vallen. 
 
Omdat we het zelf niet zagen zitten in de grote bomen 
te klimmen met een zaag in de hand waren we op 
zoek gegaan naar een hoveniersbedrijf of tuinman die 
de klus zou kunnen klaren. Dat viel nog niet mee. 
Veel konden goed offertes schrijven en belden daarna 
tot een paar keer toe de afspraak af. Uiteindelijk kwa-
men we in contact met Robert, een jonge jongen die 
voor het tuindersvak leerde en ook al een prijs had 
gewonnen op school. Omdat hij nog geen sjiek hove-
niersbedrijf was, was hij ook stukken goedkoper. Hij 
wilde met zijn maat vroeg beginnen liefst om 8.00 
uur ’s morgens. We zeiden dat het dan nog donker is 
en dat hij dan de boom op de tast zou moeten vinden. 
‘O ja zei hij, dat kan natuurlijk niet in december’. Hij 
nam een maat mee en twee dagen voor kerst kwam 
hij met een handzaag de twee eiken kleiner maken. 
Het duurde een hele dag, maar na 18 broodjes met 
worst hadden ze het toch gefikst. 
 
Nu genieten we van het vele daglicht. De boom is 
immers stukken kleiner geworden. Maar weet je wat 
het rare is …. :  Het lijkt net of de takken dubbel zo-
veel bladeren hebben. 
 
Wij geven de pen door aan Kitty en Wil van tuin 49. 
 
               
              Jeannette Beusker en Heleen van der Stege, tuin 72. 
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Recepten 

Lamsgehaktspiesen, lekker op de barbecue 
 
bereidingstijd: 25 minuten  
 
ingrediënten: 4 personen 
6 takjes peterselie, 1 ui, 600 gram lamsgehakt, 6 eetlepels Blue Band Vloeibaar, 1 theelepel kaneel, 3 theelepels 
chilipoeder, zout, versgemalen peper, 1 flesje knoflooksaus, 8  pitabroodjes, gemengde sla, 8 metalen spiesen . 
 
bereidingswijze: 
Hak de peterselie heel fijn. Rasp de ui boven een kom. Voeg aan het gehakt met de peterselie, 2 eetlepels Blue- 
Band Vloeibaar, de kruiden, 1 theelepel zout en peper, toe. Meng alles goed door elkaar en verdeel het gehakt in 
acht porties. 
 
Vorm het gehakt tot worstjes van ca. 13 cm lang. Leg op elk worstje in de lengte een spies en druk deze naar het 
midden van het worstje. Druk met een natte hand het worstje stevig rond de spies. Leg de spiesen tot gebruik 
minstens een uur in de koelkast voor de smaakontwikkeling. 
 
Bestrijk ze rondom met de rest van de margarine en rooster ze op de barbecue in ca. 5-8 minuten gaar, en keer 
ze regelmatig. Vul de pitabroodjes met sla, leg het gehakt er bovenop en tenslotte de knoflooksaus. 
 
Eet smakelijk! 
 

Courgettespaghetti met kappertjes 
 
Ingrediënten (hoeveelheid voor 2 personen) 
2 courgettes , 3 tenen knoflook geperst,  150 gram spaghetti,  flinke 
eetlepel kappertjes, 40 gram geraspte parmezaanse kaas,  2 el olijf-
olie, vers gehakte peterselie, peper en zout  
 
Bereidingswijze 
Was de courgettes en snij ze in kleine blokjes van circa een halve cen-
timeter of maak ze fijn in de keukenmachine.  
Kook de spaghetti zoals aangegeven op de verpakking.  
Bak de geperste knoflookteentjes in de olijfolie en voeg de courgette-
blokjes toe. Laat het een kwartiertje smoren onder een gesloten dek-
sel. Voeg de spaghetti, kappertjes, kaas, peterselie, zout en peper toe 
en schep het door elkaar.  

Tuinleden die geen  

brievenbus  
hebben kunnen het doeblad  

in de kantine afhalen! 

 

“Helpt u ook eens mee een gezellig en informatief  
Doeblad te maken?  

Het is niet noodzakelijk vast redactielid te zijn.  
Bijdragen zijn altijd welkom”. 

 

Het blad is er voor U en van U.   

  Bijdrage Wil 
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Uit in Rotterdam juni / juli 2007    
Bijdrage van Wil 

Strand aan de Maas 
(eind mei t/m eind september) 
Leuvehoofd 
Nog op zoek naar een vakantiebestemming? Denk eens aan het Strand aan de Maas, dé plek in Rotterdam 
om de zomer te vieren. Terwijl je relaxt in het zand geniet je van het uitzicht op het water en de stad. Het 
Strand heeft dit jaar een nieuw ontworpen paviljoen met een gevarieerde programmering op het podium. 
Van jazz tot klassiek en van dance tot salsa: als het maar zomers is! Cocktails en tropische hapjes maken 
het strandgevoel compleet. Voor de kleine strandgangers zijn er elke week sport- en spelactiviteiten 
www.strandaandemaas.nl 
 
Festivalmarkt Groene Passage 
(za 9 juni) 
Mariniersweg 1-33 
Grote Bio-voorjaarsmarkt met ruim 40 kramen. Met live-muziek van Annie en haar cowboys, een band 
rond Marjolein Meiers (Berini´s). Ook met een draaimolen, veel proeverijen, productinformatie en extra 
aanbiedingen.  
Om ± 14.00 uur zal De Groene Burgemeester van Rotterdam de eerder door het publiek gemaakte schilde-
rijen veilen ten bate van het goede doel `Karm Marg`.  
I.h.k.v. Groene Passage 10-daagse. 
www.degroenepassage.nl 
 
Vlooienmarkt Ahoy Rotterdam 
(za 16 juni t/m zo 17 juni) 
Voor verzamelaars en koopjes jagers. De ideale plaats om je slag te slaan. Huis te klein? Houd opruiming 
en verkoop je overtollige spulletjes op de gezelligste vlooienmarkt van Rotterdam! 
Reserveringtelefoon: 0900-2352469 (€ 0,45 pm) 
Entree € 3,50 

 
 

De Parade 
(do 21 juni t/m zo 1 juli) 
Museumpark, entreeprijs en prijs optredens nog niet bekend. 
Het rondreizend theaterfestival De Parade slaat haar tenten op, 
in en rondom het NAI. Theater, muziek, dans, film en beeldende 
kunst, het festival prikkelt met haar verrassende voorstellingen 
alle zintuigen. Ook culinaire piraten reizen mee met smakelijke 
eettentjes en gezellige terrassen. Voor jonge bezoekers is er een 
uitgebreide kinderparade vol rariteiten en bonte voorstellingen. 
www.deparade.nl 

     CHIO 2007 
     (20 juni t/m 24 juni 2007) 
    Kralingse Bos, Kralingseweg 120 
   Elk jaar vindt in het Kralingse Bos te Rotterdam het Concours Hippique   
  International Officiel plaats. Dit internationale paardensportevenement heeft een rijke 
  historie en wordt van oudsher gezien als het mooiste en gezelligste outdoor concours 
      in Nederland. Er zijn internationale spring- en dressuurwedstrijden waaronder de landen-
wedstrijd dressuur. Verder veel spectaculaire shows en hippisch entertainment. Daarnaast is een 
bezoek aan het gezellige stroodorp de moeite waard. Entreeprijs volwassenen vanaf  € 10,-- 
www.chio.nl 
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Vervolg uit in Rotterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Nieuwe Binnenweg ... Leeft! 
(za 30 juni 12.00 tot 16.00 uur) 
Erasmus is verplaatst.... en staat op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Hij is in goed gezelschap van een 
knalroze dame, een engel, een enge vogelverschrikker, soldaatjes, een antieke accordeonist en vele, vele ande-
re ongewone karakters.  
Is dit bonte gezelschap een carnavalsoptocht? Nee. Op zaterdagmiddag 30 juni presenteert de Nieuwe Binnen-
weg tussen Eendrachtsplein en 's-Gravendijkwal opnieuw een tentoonstelling van Levende Beelden, getiteld: 
'De Nieuwe Binnenweg ...Leeft!'. 
www.nieuwebinnenwegleeft.nl 
 
Metropolis Festival 
(zo 1 juli) 
Zuiderpark, gratis 
The best you’ve never heard of!  
Dé plek voor aanstormende bands om te laten zien dat ze de muziekhelden van de toekomst zijn. Bands als 
Wu Tang Clan, The Killers, The Strokes en Interpol begonnen hier hun carrière. Bevestigde namen zijn Senor 
Coconut (DU), Datarock (NO), Junior Boys (CA), Archie Bronson Outfit (GB), The Blood Arm (US), Jay 
Reatard (US), The Mighty Roars (GB), Holy Fuck (CA), Tokyo Sex Destruction (SP), The Kevin Costners 
(NL) 
www.metropolisfestival.nl 
 
North Sea Round Town 
(1-7-2007 tot en met 15-7-2007 data onder voorbehoud) 
Centrum Rotterdam 
Rotterdam warmt zich op voor het North Sea Jazz Festival, 
North Sea Round Town maakt dat voelbaar en hoorbaar op verschillende locaties  
in de stad. Iedereen in Rotterdam en de bezoekers van het North Sea Jazzfestival  
ervaren dat niet alleen “Ahoy”, maar ook de stad zindert van jazz, jazzgerelateerde  
muziek en activiteiten. 
North Sea Round Town laat de stad bruisen van de jazz! 
www.northsearoundtown.com 
 
Marktconcert (Orgelconcert in de Laurenskerk) 
Van 3-7-2007 tm 28-8-2007, alleen op dinsdag, aanvang 12.45 uur, 
gratis 
Grotekerkplein 27 
www.laurenskerkrotterdam.nl 
 
 

Streetmasters 
(voorronde: za 30 juni) (finale 1 sept) 
Skatepark Westblaak 
In verschillende voorrondes in de provincie laten skaters, BMX-rijders, 
streetdancers, bands en dj’s hun skills zien. Op de finale in Rotterdam 
strijden ze om de titel Streetmaster 2007. Bij slecht weer verhuist Street-
masters naar Skateland Rotterdam, Piekstraat 45. 
www.streetmasters.nl 
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Vervolg uit in Rotterdam 

Wednesday Night Skate 
(wo 25 juli en wo 1, 8, 15 en 22 augustus) 
Binnenrotte 18.00; vertrek 19.30; Après skate 21.30 
Skate mee dwars door bruisend Rotterdam!  
Rotterdam is al jaren dé skate hoofdstad van Nederland en 
met de Wednesday Night Skate wordt deze naam hoog ge-
houden! Vanaf 25 juli wordt op woensdagavond het stads-
beeld weer bepaald door duizenden skaters. Het parcours is 
geschikt voor alle skaters: jong en oud, quads en inliners. Na 
elke tocht is er een gratis après skate party op de Binnenrotte. 
www.wednesdaynightskate.nl 

Ortel Zomercarnaval 
(do 26 vr 27 en za 28 juli), gratis 
Opzwepende ritmes, prachtig uitgedoste dansers en een grote swingende menigte.  
Vrijdagavond schudden brassbands de stad alvast wakker. Op zaterdag barst het feest in 
alle hevigheid los met de kleurrijke Straatparade.  
Programma: Op donderdag is er om 20.00 uur een beachparty op het Strand aan de 
Maas.  
Op vrijdag om 19.00 uur is de Battle of Drums, brass bands schudden de stad wakker en 
doen zij een gooi naar de titel: Beste Brass Band Zomercarnaval 2007.  
Op zaterdag 28 juli barst het feest in alle hevigheid los met de kleurrijke straatparade. 
www.zomercarnaval.com 
 
FFWD Heineken Dance Parade 
(za 11 augustus) Parade 12.00-16.30 gratis 
In een grote karavaan trekken veertig trucks door de stad, volgeladen met de beste dj’s en de mooiste  
danseressen. 
www.ffwdheinekendanceparade.nl  

Camping Rotterdam 
(do 5 juli t/m zo 8 juli) 
Noordereiland 
Hip, slopend en beregezellig… De mafste camping ooit viert haar lustrum!  
Geniet mee van vier dagen lang totaaltheater in oer-Hollandse campingsetting. Lekker vakantievieren midden 
in de stad in het prachtige park naast de Willemsbrug op Noordereiland. Ben je geen kampeerder? Kom dan 
toch gezellig langs en beleef het echte Camping Rotterdam gevoel, doe mee aan het programma en maak het 
beste van de afgelopen 5 jaar mee! 
www.campingrotterdam.nl 

ZomerZondagen 
(zo 8 juli t/m zo 5 augustus, alleen op zondagen) 
Park bij de Euromast, gratis 
Zomerse muziek, verrassend theater en een uitgebreid kin-
derprogramma, dat is wat de ZomerZondagen bieden in het 
mooiste Park van Rotterdam bij de Euromast. Het lekkere 
ontspannen sfeertje maakt dit gratis festival tot dé ontmoe-
tingsplek van de Rotterdamse zomer! Spreek af met familie 
en vrienden, neem een picknickmand mee en de dag kan 
niet meer stuk. 
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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 
 
Gebruik tractor……………………………….. per rit………………………………………….. 1,50 
Gebruik tractor……………………………….. per dagdeel……………………………………..  10,00*     

                            + benzinekosten* 

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.  
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Van het bestuur 
Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in het verenigingsgebouw   

Toepad 55 te Rotterdam d.d. 21 april 2007, aanvang 14.00 uur. 

Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, dit zijn de eigenaren van tuinnummers: 
74, 40, 52, 5, 13, 35, 28, 9, 26, 27, 47, 83, 75, 25, 63, 43, 8, 60, 73, 18, 35, 
81, 11, 46, 24, 4, 32, 33, 49, 34, 68, 41, 48, 51, 10, 70 en P.A. de Jong, pen-
ningmeester (geen tuin). 
 
Stemmachtiging is ontvangen van eigenaar van tuin 67. 
Afzeggingen zijn ontvangen van eigenaren van tuinen nr. 66, 72, 78. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Hij memoreert het overlijden in het afgelopen verenigingsjaar van mevrouw Buyzer en van de heer Vuyk. 
Als nieuw lid heten we in dit jaar welkom, de heer en/of mevrouw : de Jong (nr.12), v.d.Lee (nr.19), Verstraete (nr.51), v.Riemsdijk 
(nr.67), Dasberg (nr.65) en Gravestein (nr.78). 
 
2. Mededelingen 
Corina Braber is tussentijds uit het bestuur getreden. 
Ingrid Kranenburg loopt sedert augustus mee om hopelijk het secretariaat te gaan voeren. 
 
De voorzitter dankt, mede namens de andere bestuursleden, een ieder die dit jaar zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan ATV Toe-
pad, onze vereniging. 
 
3. Ingekomen stukken 
Verslag kascontrolecommissie, dit wordt behandeld onder agendapunt 8. 
 
4. Notulen ledenvergadering april 2006 
Opgemerkt wordt dat het netter is om bij nieuwe leden bij tuinnrs. ook de naam van de eigenaar te vermelden. Waarvan acte. De 
heer Braber wil zijn naam geschrapt zien op blz.2 m.b.t. boeteoplegging. 
Aan de toezegging m.b.t. inzage financiën van de kantine is tegemoet gekomen. 
Punt 4, stukje over verzekeringen, is met kleine letters getypt. Wat is de reden? Antwoord: geen. 
Bij overzicht zaalhuur, inkomsten en activiteiten splitsen, s.v.p. Reeds vorig jaar is toegezegd dat er hierover meer helderheid ver-
schaft zou worden. Aangeboden wordt dat degene(n) die daar belangstelling voor hebben inzage in de boeken kunnen krijgen of een 
copie van Staat van Baten en Lasten. 
Met inachtneming van bovenstaande op-en aanmerkingen, worden de notulen goedgekeurd. 
 
5. Bespreken jaarverslag secretaris 
Deze samenvatting is reeds door mw.Kranenburg geschreven en is uitvoeriger dan andere jaren. 
Enige aanwezigen melden dat zij deze uitgebreide manier van weergeven op prijs stellen. 
 
6. Bespreken jaarverslag penningmeester en  
7. Bespreken financieel jaarverslag en begroting 
De penningmeester meldt dat het beleid m.b.t. meer liquide middelen “achter de hand te hebben” gerealiseerd werd. Het is goed om 
bij eventuele calamiteiten liquiditeit te hebben. Bovendien valt te melden dat de overzichter transparanter zijn. 
 
De vorige penningmeester vond het prettig om reeds in november facturen m.b.t. bijdragen voor het komende jaar te sturen, dat gaf 
een verschil in de boeken. De heer A. Luten heeft aangeboden om de boekhouding van 2005 m.b.t. presentatie van de cijfers als ge-
heel, te bezien. 
 
Staande de vergadering wordt een A4-tje uitgereikt waaruit blijkt dat het kapitaal per 31-12-2006 met 14.000,--€ aan reservering is 
verhoogd. Toename van het kapitaal in 2006 is 12.000,--€. Op een eerdere opgave werd een bedrag van 9.000,--€ genoemd, dat is 
onjuist gebleken. 
 
Er is een duidelijk overzicht van de kantinekosten doordat de heer Jan Baijens nu de financiën van de kantine beheert, veel dank 
hiervoor! 
Er blijkt nu een winst van 3.500,--€, mede door verhuur van de kantine aan derden. 
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8. Voorlezen verslag van kascontrolecommissie 
Het verslag wordt door de penningmeester voorgelezen. Genoemde commissie heeft de boeken vastgesteld en in orde bevonden; 
décharge wordt aan de vergadering voorgesteld. De vergadering gaat hiermee accoord; aan het bestuur wordt over 2005 en 2006 
décharge verleend. 
 
Mevrouw Otte en de heer Luten zijn tussentijds toegetreden tot de kascontrolecommissie. 
De heer van Tilborgh is lid van deze commissie. 
De heer Robles was door gezondheidsproblemen niet in staat zijn functie uit te oefenen. Voor de vele jaren inspanning verleend aan 
genoemde commissie, wordt hij hartelijk dank gezegd. 
 
9. Bestuursverkiezing 
Bestuur: 
De heren B. en H. Oversluizen zijn herkiesbaar voor een termijn van 3 jaar. 
De vergadering gaat hiermee accoord, waarvan acte. 
 
Mevrouw I.Kranenburg is kiesbaar voor een termijn van 3 jaar. 
De vergadering gaat hiermee accoord, waarvan acte. 
 
Kascontrolecommissie: 
De heer M. van Tilborgh is herkiesbaar voor een termijn van 3 jaar. 
De vergadering gaat hiermee accoord, waarvan acte. 
 
De heer A.Luten en mevrouw M.Otten-Grandia is kiesbaar voor een termijn van 3 jaar. 
De vergadering gaat hiermee accoord, waarvan acte. 
 
In de andere commissies/werkgroepen, te weten: 
Verkooploods,  
bouw-en taxatiecommissie,  
onderhoud complex/kantine,  
redactie Doeblad,  
kantine, activiteiten,  
vertegenwoordigers RBvV 
continueert een ieder zijn/haar werkzaamheden. 
 
10. Voorstel met betrekking tot waterverbruik 
Er ligt een voorstel voor leden die verzuimen de juiste waterstand per gevraagde datum door te geven aan het bestuur, hen zal een 
boete worden opgelegd van € 10,-- voor opname-en administratiekosten. 
 
Toelichting: iedereen weet dat hij aan het eind van het jaar de meterstand moet opnemen. In september/oktober heeft men de tijd om 
iemand te vinden die de stand noteert. Het bestuur wil dat iedereen zijn stand doorgeeft. 
 
Na stemmen zijn 3 leden ‘’tegen” , dus het voorstel m.b.t. waterverbruik is aangenomen. 
 
11. Verantwoording bestuursbeleid en bestuursbeleid komende jaren 
Wij gaan op dezelfde voet door zodat allen weer een jaar kunnen genieten van onze vereniging. Ook roept de voorzitter op om te 
vertellen wat de wensen zijn voor de vereniging. Misschien kunnen wij uw wensen waarmaken en zo nog een betere vereniging 
nastreven. 
 
 
12. Rondvraag 
Slagboom aan de voorkant laat men open en dan ook nog ‘los’ staan; gevaarlijk. 

Als men klaar is, s.v.p. slagboom weer naar beneden doen. 
• Honden die loslopen, s.v.p. niet aan de zijkant hun behoefte laten doen en zo ja, dan opruimen! Liefst: honden aan de lijn 
houden. 
Steeds meer mensen gaan fietsen op het park, ook bezoek! S.v.p. discipline. 
 

 

Vervolg, Notulen Algemene Ledenvergadering  
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Het bestuur merkt op dat een ieder eigen verantwoordelijkheid heeft en zal niet ‘politioneel’ optreden. Men kan elkaar erop 
aanspreken zich aan de regels te houden. 

• Discussie over al of niet goed vinden dat kinderen tot 9 jaar wel fietsen, bestuur accoord. 
• Openingstijden van de winkel zijn veranderd, zonder dat de leden hierover geraadpleegd zijn. Bestuur antwoordt: het is tussen-
tijds gewijzigd en we mogen nog blij zijn dat we vrijwilligers kunnen krijgen hiervoor. Zij wilden liever in de ochtend. Gesteld 
wordt dat velen dan nog hun boodschappen elders moeten doen, dat bevordert onze verkoop niet. 
• Diverse obstakels niet op de paden laten staan. 
• Enigen laten een platte wagen bij hun tuin staan, in plaats van dat hij na gebruik wordt teruggebracht, bovendien worden de 
wagens soms te zwaar belast. S.v.p. niet doen. 
• Zijn duikers schoongemaakt? Antw.: ja, gelijktijdig met uitbaggeren. Opmerking: er ligt nu voor 2/3 bagger in; bestuur overlegt 
met S&R. 
• Speelplaats laten maken voor kinderen tot 9 jaar is 2 jaar geleden besloten. Bestuur zegt toe, maar tijdstermijn kan niet bepaald 
worden omdat een en ander aangelegd wordt door vrijwilligers. N.b. er zal geen bewaking zijn. 
Lantaarnpalen branden ongelijk van sterkte, sommige doen het niet. 

Bestuur antwoordt: we zijn bezig met een nieuw systeem lampen, deze geven meer licht, zijn zwaarder. We willen de ver-
lichting in één keer aanpakken. Een offerte is onderweg. 
Er zijn leden die de sterkte van de lampen momenteel voldoende vinden. 
Voorstel: palen aanschaffen met 1 extra fitting en overleggen met mensen die een lantaarnpaal bij hun tuin hebben staan, 
hoe zij de verlichting willen hebben. 

• Discussie over werkbeurten: achteraan bij de slootkant wordt niet gedaan. Advies: naar werkmeester gaan. Via bestuur zijn af-
spraken gemaakt, deze konden niet gerealiseerd worden, kennelijk. Alle werkbeurten die aan het eind van het seizoen nog open ston-
den zijn inmiddels ingehaald. 
• Gaan we naar camping-gedachte toe? Bestuur: neen, maar de tijden veranderen. 
• Strook bij begraafplaats wordt niet door iedereen goed onderhouden. Antwoord: zo mogelijk in werkbeurten laten doen; een 
ieder -dus ook het bestuur - doet zijn best. 
Buitenschoeiing zakt weg. ’t Is van het Hoogheemraadschap, S&R zou budget aanvragen. 

Bestuur heeft binnenkort gesprek met Deelgemeente en S&R, dit onderwerp komt ter tafel. 
Aan zijkant tegen begraafplaats worden de bomen hoger en schever, zij leveren een gevaar op bij storm en maken dat zon vroeg 
verdwijnt. 

Bestuur heeft ’t aangekaart en bespreekt ook dit met DG en S&R, binnenkort. 
Een en ander is mede afhankelijk van het jaarbudget van hen; wij gaan daar niet over. 

• Uitbreiding parkeerplaats komt er zodra er budget is. Toestemming is er. Bestuur bespreekt dit onderwerp ook met DG en S&R. 
• Tot wanneer mag het hek op slot? ’s Avonds altijd hek dicht, maar zomers niet op slot i.v.m. eventuele calamiteiten, zoals 
brandweer, ambulance etc.; het mag alleen maar dicht in het seizoen. Slechts ’s winters gaat 
het hek op slot. 
Er wordt verzocht geen auto (‘s) voor de slagbomen te  zetten, i.v.m. eventuele calamiteiten, 
zodat brandweer, ambulance etc. er – zo nodig – door kunnen. 

 

Vervolg, Notulen Algemene Ledenvergadering  

DE BOTANISCHE TUIN  

Bent u er al eens geweest? In de botanische tuin in Kralingen.  
Deze bevindt zich aan de Cederstraat, nummer 5.  
De tuin is ook vanaf de Kralingse Plaslaan toegankelijk. 
Vanaf 6 mei tot en met 2 september is de tuin, naast werkdagen, op zondag geopend.  
In deze periode stelt beeldend kunstenaar Albert Kramer enkele kunstwerken ten 
toon. Het rosarium en de medicinale plantentuin zijn nieuw aangelegd dit jaar, naar 
een ontwerp van landschapsarchitect Erik Douma. De architect heeft zich laten inspi-
reren door de stijl die gangbaar was rond 1910. In dat jaar is de tuin opgericht. 
 
            Bron: De Ster 
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DE VOLKSMOND OVER HET WEER 

Aansprakelijkheid 
   

De redactie is niet 
aansprakelijk voor 
de artikelen die 
door andere  
personen zijn  
ingezonden! 

 
    
           Tip  
 
 
Weg bladluis 
Groene of zwarte bladluis in planten zijn goed 
te bestrijden met het volgende oude  
huismiddeltje. 
Neem een liter lauwwarm water en los er een 
eetlepel ouderwetse groene zeep in op.  
Voeg na afkoeling nog een flinke scheut  
spiritus toe.  

 
IN JULI 
 
Zijn de hondsdagen (20 juli – 20 augustus) heet, 
dat kost de boer veel zweet. 
Maar na alle hitte, 
zal hij straks op het droge zitten. 
 
In juli korten de dagen 1 uur en 
7 minuten. 
 
 
 
 
 
 
 
DE ZON 
Op  1 juli gaat de zon op om 5.23 uur 
Op 31 juli gaat de zon op om 5.59 uur 
 
Op  1 juli gaat de zon onder om 21.50 uur 
Op 31 juli gaat de zon onder om 21.32 uur 
 
 
 
DE MAAN 
Op 1 juli gaat de maan op om 23.18 uur 
Op 1 juli gaat de maan onder om 5.35 uur 
 
Op 31 juli gaat de maan op om 22.19 uur 
Op 31 juli gaat de maan onder om 7.26 uur 
 
 
 
 
Nieuwe maan: 14 juli 
Volle maan: 30 juli 
          

  Bijdrage Kitty 

 
IN JUNI 
 
Boeren maaien nu hun grasjes, 
stedelingen pakken hun terrasjes. 
 
Is de eerste juni regenachtig, 
heel de maand is twijfelachtig. 
 
Na regen op 27 juni, zevenslaperdag, 
Volgt vaak wekenlang regenslag 
 
Van 1 juni tot 21 juni lengen de dagen 
20 minuten. 
Van 21 juni tot 1 juli korten de dagen 
4 minuten. 
 
DE ZON 
Op  1 juni gaat de zon op om 5.25 uur 
Op 21 juni gaat de zon op om 5.19 uur 
Op 30 juni gaat de zon op om 5.22 uur 
 
Op  1 juni gaat de zon onder om 21.50 uur 
Op 21 juni gaat de zon onder om 22.04 uur 
Op 30 juni gaat de zon onder om 22.03 uur 
 
DE MAAN 
Op 1 juni gaat de maan op om 23.11 uur 
Op 1 juni gaat de maan onder om 4.53 uur 
 
Op 21 juni gaat de maan op om 12.33 uur 
Op 21 juni gaat de maan onder om 01.12 uur 
 
Op 30 juni gaat de maan op om 22.45 uur 
Op 30 juni gaat de maan onder om 4.25 uur 
 
Volle maan:      1 juni 
Nieuwe maan: 15 juni 
Volle maan:     30 juni 

Bron: Gerarduskalender 
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 Groene agenda juni / juli 2007 
Bijdrage van Wil 

Zondag 10 juni 
Bloemen en insectenexcursie Landtong Rozenburg 

Start vanaf Parkeerplaats EIC, Noordzeeweg 6, Rozenburg, 10.00 uur, gratis 
Een zee van gele bloemen en met mooi weer tal van insecten die op de nectar af komen. 

De excursie duurt circa twee uur. De wandeling is onder leiding van een ervaren gids en gaat niet over gebaande pa-
den. Stevige wandelschoenen (of laarzen mocht het recent geregend hebben) zijn dan ook aan te raden. U kunt zich 

aanmelden bij de gids op telefoonnummer 0187 – 632239 of via leo.linnartz@ark.eu. 
Organisatie  ARK Natuurontwikkeling  www.ark.eu 

 
Woensdag 13 juni 
Schaapscheerfeest 

CNME de Wilgenhof, Ringdijk 76, Rotterdam, Vanaf 13:00, gratis 
Schapen scheren, knutselen met wol, spelletjes e.d. 

Inlichtingen:  010 - 422 39 77 
www.senr.rotterdam.nl 

 
Zaterdag 23 juni 
Rondje Sterling 

Plaats: Biesboschcentrum Dordrecht, Baanhoekweg 53, Dordrecht 
Tijd: 12:00, tijdsduur 1 uur,  Kosten volwassenen € 6,20,  65plus/kinderen 4 t/m 12 jaar € 5,15  

Rondvaart door de kleinere kreken in de Hollandse Biesbosch. De schipper vertelt op deze tocht. 
Inlichtingen: 078 - 630 53 53 (reserveren gewenst) 

Organisatie: Biesboschcentrum Dordrecht 
www.biesbosch.org 

 
Zondag 24 juni 
Hostawandeling 

Plaats: Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86, Rotterdam 
Tijd: 14:00 

Inlichtingen: 010 - 233 01 66 
Organisatie: Arboretum Trompenburg 

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

Zaterdag 30 juni 
Volle maanswandeling Landtong Rozenburg 

Start vanaf Parkeerplaats EIC, Noordzeeweg 6, Rozenburg  
Tijd: 21:30, gratis 

 
De zon gaat onder en het licht wordt minder. In de schemering zingt hier 
en daar een vogel: roodborst, merel, zanglijster, bosrietzanger en kleine 
karekiet heffen hun lied als afscheid van de dag. De volle maan komt op 
en verlicht het landschap. Vleermuizen en uilen vliegen rond op zoek 
naar prooi. Sprinkhaanzangers en nachtegalen beginnen nu pas te zingen. 
Ook ’s nachts gaat het leven door op de Landtong. De zon gaat onder om 
22:05 en de maan komt op om 22:45. 
De excursie duurt circa twee uur. De wandeling is onder leiding van een ervaren gids en gaat niet over gebaande pa-
den. Stevige wandelschoenen (of laarzen mocht het recent geregend hebben) zijn dan ook aan te raden. U kunt zich 
aanmelden bij de gids op telefoonnummer 0187 – 632239 of via leo.linnartz@ark.eu. 
Inlichtingen: 0187 – 632239 of leo.linnartz@ark.eu 
Organisatie: ARK Natuurontwikkeling   www.ark.eu 
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Vervolg Groene agenda juni / juli 2007. 
 

Dinsdag 3 juli 
Natuurpad de Esch 

Plaats: Eindpunt tramlijn 21 De Esch, De Esch, Rotterdam 
Tijd: 14:00, Kosten: € 3,- 

Bij het voormalige Drinkwaterleidingbedrijf in Kralingen ligt de Kralingse Esch. In dit stukje Rotterdam is één 
van de laatste stukjes verwilderde natuur te vinden. Op het aldaar gestorte havenslib is in de loop der tijd een 

interessante flora en fauna ontstaan. Een enthousiaste gids vertelt u hier alles over.  
Er wordt in kleine groepjes gewandeld en de wandeling duurt ongeveer een uur. 

U wandelt over een graspad, dus wandelschoenen of laarzen zijn gewenst. 
Inlichtingen: 010 - 436 28 44 (aanmelden gewenst) 

Organisatie: Gilde Rotterdam 
www.gilderotterdam.nl 

 
Zondag 22 juli 

Vlindersexcursie in de haven 
Start Parkeerplaats EIC, Noordzeeweg 6, Rozenburg 

Tijd: 10:30, gratis 
 

De landtong is een van de vlinderrijkste gebieden van de regio 
en hoog zomer is de beste tijd om er van te genieten. De ex-
cursie duurt circa twee uur. De wandeling is onder leiding van 
een ervaren gids en gaat niet over gebaande paden. Stevige 
wandelschoenen (of laarzen mocht het recent geregend heb-
ben) zijn dan ook aan te raden. U kunt zich aanmelden bij de 
gids op telefoonnummer 0187 – 632239 of via 
leo.linnartz@ark.eu. 
Inlichtingen: 0187 – 632239 of leo.linnartz@ark.eu 
Organisatie: ARK Natuurontwikkeling 
www.ark.eu 

 
T/m 19 augustus 

Als 't beestje maar een naam heeft 
Plaats: Natuurmuseum, Westzeedijk 345, Rotterdam 

Kosten: € 4,- , € 2,- kinderen 5 t/m 15 jaar, 65+  
Van 31 maart t/m 19 augustus 2007 presenteert het museum in samenwerking met het Natuurhistorisch 

Museum Maastricht de tentoonstelling 'Als 't beestje maar een naam heeft' - Linnaeus en het hoe en waarom 
van biologische namen'. Deze expositie vindt plaats in het kader van het Linnaeusjaar 2007 (Carl von Linné, 

of Carolus Linnaeus de beroemde Zweedse bioloog) 
Inlichtingen: 010 - 436 42 22 

Organisatie: Natuurhistorisch Museum Rotterdam  
 
 

Te laat 
De jongste bediende is weer eens 
te laat. 
Hij neemt de lift en ontdekt dat hij  
toevallig naast zijn directeur staat. 
“Alweer te laat”, zegt de directeur. 
“Ik ook”, zegt de jongste bediende. 
 

Tuinbakken 

Ruzie 
Koen en zijn vrouw Lisa hebben op een avond ruzie. 
Uit woede gaat Koen vroeg naar bed. Hij legt een briefje op het nacht-
kastje van Lisa waarop staat: “Lisa, maak me om half acht wakker!”  
De volgende morgen schrikt Koen om negen uur wakker. Hij springt 
op en ziet een briefje liggen op zijn nachtkastje waarop staat: 
“Opstaan, het is half acht!” 
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Ontvangen per email van Celine Simons tuin 23, met de volgende inhoud; 
Hallo ,ik ben Celine en ik wilde ook graag een stukje in het doeblad zetten ,leuk he Hier komt hij dan.   

Ik ben Celine en ik word 10 dit jaar op de tuin ,ik ben altijd jarig in de grote va-
kantie op de tuin op 11 augustus Ik vind het heel leuk op de tuin . En ik hoop 
dat het weer lekker weer word dit jaar met veel zon en lekker bruin worden , En 
ik ga altijd op bezoek bij me opi en omi, en opa en oma , verder vind ik het ook 
leuk om bij andere mensen op de tuin een kijkje te nemen , zoals bij tante ria en 
ome hans die nu druk met hun vijver bezig zijn ,ik vind het heel mooi worden 
ben benieuwd met die haaien van tante ria hihi En ik vind ook dat wij leuke bu-
ren hebben Karin en Leen met Astra die wollige hond hi Ik ga ook wellens een 
bakkie doen bij tante Joke das erg leuk en we hebben afgesproken dat als tante 
Joke oud en wollig is dan doe ik haar tuintje Opmaken enz haha, als ik dan zelf 
geen eigen tuintje heb haha Verder speel ik gezellig met mn vrienden  en vrien-
dinnen op de tuin, en ik vind het heel leuk als de speeltuin terug zou komen , 
dan kunnen we daar misschien wel lekker schommellen enz met elkaar, ik speel 
altijd met mn broertje dylan en verder Heb ik leuke vriendinntjes op de tuin Ky-
ra, Keanu, Shannon, Janick, Denise, Larissa, Steven, enz Verder mag soms van 
mn moeder iemand logeren, en dan heb ik een exstra vriend of vriendin op de 
tuin leuk he? En dan kunnen we lekker met zn alleen in t zwembad m,mmmm, 
heerlijk waterfestijn Ik hoop dat er ook weer leuke feestjes komen in de kantine 
en ik vind het leuk om karaoke te doen ,wat waarschijnlijk gaat komen dit jaar 
spannend hoor!! Ik vind de kinderbingo ook heeeeel leuk en soms win ik een 
prijs , Ik heb een scooterstep gekregen alvast voor mn verjaardag en ik ben heel 
blij daarmee. Ik vind het ook leuk om kikkers te zoeken of dan bevrijden we ze 
uit de put en zetten we ze bij omi en opi de vijver, en bij opi en omi zijn ook 
leuke kleine wollige gansjes leuuuuuuk, lekker brood geven Vissen vind ik ook 
erg leuk , ik help mn moeder en vader weleens, als ik zin heb Vind het altijd 
leuk om te slapen op de tuin ,moeten alleen wat meer barbucueen ,moet ik effe 
tegen mn moeder zeggen hi Verder hoop ik dat de zon weer snel gaat schijnen 
dan gaan we snel weer naar de tuin ,   Ik zie jullie dan daaar !!!! Groetjes Celine 
simons bijna tien!!   Mag mijn foto er misschien ook bij ?als dat gaat? 

 

‘’‘’‘’KARAOKE’’ KARAOKE’’ KARAOKE’’  

            28 juli  2007                                     28 juli  2007                                     28 juli  2007                                        
                        ‘’ KARAOKE AVOND’’‘’ KARAOKE AVOND’’‘’ KARAOKE AVOND’’   
   Voor de kinderen van 18:30 t/m 20:30   Voor de kinderen van 18:30 t/m 20:30   Voor de kinderen van 18:30 t/m 20:30      
            Daarna barst het feest los voor deDaarna barst het feest los voor deDaarna barst het feest los voor de   
                  muziek talenten onder ons.muziek talenten onder ons.muziek talenten onder ons.  

Dit mag u niet missen, dus kom en laat uw stem klinken op Toepad 55.Dit mag u niet missen, dus kom en laat uw stem klinken op Toepad 55.Dit mag u niet missen, dus kom en laat uw stem klinken op Toepad 55.  

 

Foto bewerkt door Ans. 
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Bokito doet zijn relaas.  
Gorilla Bokito die in mei een vrouw zwaar verwondde, doet vanuit zijn verblijf in Blijdorp zijn  
relaas.  
De 23-jarige Laaglandgorilla uit Berlijn zegt dat hij heerlijk lag te relaxen in het zonnetje toen zijn 
dag werd verpest door een 57-jarige vrouw uit Zoetermeer.  
"Ik lag dus heerlijk in het zonnetje toen dat mens weer voor mijn verblijf stond. Kijk, normaal hou ik 
wel van een teefje dat mijn aandacht wil, maar van 57-jarige mensen ben ik dus niet gediend he. Ik 
heb wel een reputatie die ik hoog moet houden." Bokito neemt de vrouw verder niets kwalijk. Hij is 
wel gewend dat hij moeilijk van vrouwelijke aandacht af komt. "Maar ja, vrijdag ging ze dus iets te 
ver. Plotseling gingen er een paar kleine ventjes stenen naar mijn kop gooien. Ik had al vaker bij de 
directie aangekaart dat er eens gesproken moest worden over een dierentuinwet, maar ja, veel ge-     
in de politiek, maar voorlopig blijft dat stenen gooien maar doorgaan.  
Nou zag ik dus ook nog eens dat mens weer naar me lachen en dat was de spreekwoordelijke druppel. 

" Bokito nam een enorme aanloop en sprong 3,5 meter over de sloot die hem van het publiek moest scheiden. "ja, leuk zo'n greppel, 
maar ik had dus al lang door dat ik daar wel overheen zou komen. Luister, die verzorgers zijn allemaal toffe peren, snijden je appeltjes, 
wassen wat bananen, dus ik blijf al jaren netjes op dat eiland zitten. Maar ja, Feyenoord had ook al een        seizoen, dus ik was net wat 
geprikkelder dan normaal. En als je dan hoort dat ze Co Adriaanse willen halen, zo'n griet je lastig blijft vallen, die dierentuinwet op 
zich laat wachten en van die koters stenen gooien, dan ga je! Je bent een Rotterdamse zilverrug of niet!" Na zijn sprong greep Bokito 
de 57-jarige vrouw en verwondde haar ernstig. "Ernstig, ernstig, kijk, zij wil aandacht van een gorilla. Dan geef je die op een gorilla-
wijze, is het weer niet goed. Toen ik door had dat ze niet zo goed reageerde op mijn antwoord ben ik netjes van haar afgestapt en naar 
de kantine gelopen om een pilsje te drinken. Toen ik daar aankwam bleek dat ze de tap hadden dichtgegooid. Ja, dan breekt er echt 
iets." Bokito werd door een dierenarts verdoofd, nadat hij eerst een chaos had aangericht in het cafetaria. "Ook weer zo'n reactie. Als 
ze me nou netjes hadden gevraagd of ik terug naar dat eiland had willen lopen had ik dat ook wel gedaan. Nee hoor, schieten ze gelijk 
weer zo'n pijl in je reet." Bokito is erg boos en overweegt een schadeclaim in te dienen. "Luister, ik ben helemaal niet moeilijk. Maar 
je moet goed begrijpen, eigenlijk hoor ik in het regenwoud in Afrika te wonen, daar heerst een hele andere cultuur. Dat moet je respec-
teren. Maar goed, ik ben redelijk geïntegreerd. Maar dat vrouwen zo respectloos met je omgaan doet pijn, heel veel pijn. Ik overweeg 
dan ook een flinke claim in te dienen voor de opgelopen emotionele schade." Ook diergaarde Blijdorp zal meer van Bokito horen. "Ja, 
ook hen neem ik het een en ander kwalijk. Ik vind dat ze best een limiet mogen stellen op de kwantiteit en kwaliteit van de bezoekers 
die langs komen. Het is toch van de zotte dat sommige mensen iedere dag langskomen? Op den duur word je daar toch knettergek van. 
Het is dat mijn schoonmoeder nog ergens in Kameroen door de bossen rent, maar voor je het weet staat die hier ook voor de deur." En 
ook Feyenoord kan een claim verwachten. "Ja, zij ook. Het is al geen lolletje om hier te zitten in dat druilerige Rotterdam, maar dat 
wanbeleid in de Kuip is ook niet normaal. Dat maakt de zondag, als het al drukker is in de diergaarde, niet leuker.  
Steeds meer Feyenoorders gaan op zondag liever naar Blijdorp dan naar de Kuip. Bedankt! En dan mag ik wel uit het regenwoud ko-
men, van Bosz hou ik niet!"      

BOKITO DOET ZIJN EIGEN VERHAAL!!!! 
per email ingezonden door Angelique, tuin 23. 

 

 

..piep.

 

Het bestuur heeft besloten om te kijken of het haalbaar is om via een draadloos netwerk Internet op ons complex aan te leggen.  
Op verzoek van een aantal leden, die Internet beroepsmatig nodig hebben, gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn.  
Het is de bedoeling dat iedereen die dat wil, een aansluiting kan kopen. Dit project zal kosten neutraal van opzet zijn. Er zijn dus 
geen kosten voor de vereniging alleen voor de leden die mee willen doen. 
Het gaat hierom een éénmalig bedrag voor aanschaf en een jaarlijks terugkerend abonnement. 
U begrijpt dat hoe meer mensen meedoen de bedragen steeds lager gaan worden. 
Om te kijken hoeveel belangstelling er voor Internet op de tuin is kunt u onderstaande strook invullen en in de postbus doen bij de  
ingang van ons complex. Of bij een bestuurslid inleveren. 
 
 

Ja, ik zou wel Internet op mijn tuin willen. Informeer mij vrijblijvend over de mogelijkheden en de kosten voor deze service. 
 
Naam  : _____________________________________________ 
 

Tuinnummer : _____________________________________________ 
 

Telefoonnr. : _____________________________________________ 
 

E-mail adres : _____________________________________________ 

..piep.

  

Internet netwerk rolt zich uit over vereniging. 
Bijdrage van het bestuur. 
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Bijdrage Kitty.  

En de winnaar is…………. 
 
Op eerste Pinksterdag is de redactie op zoek gegaan naar de boom, die zich vanaf nu 
“dikste boom van ATV Toepad” mag noemen. Wij denken deze gevonden te hebben 
in de openbare ruimte op het complex. Te weten direct bij de ingang, als je het terrein 
opkomt, direct na het hek naar links. Het is een wilg met een omvang van 2,37 meter. 
 

De Kralingse Plas en het bijbehorende bos hebben op 1 mei 2007 de eerste prijs behaald als beste openbare 
ruimte van Nederland. Jaarlijks komen er evenveel mensen naar het Kralingse bos als naar de Efteling. Dat 
het gebied zo goed onderhouden is, ondanks het hoge bezoekersaantal, maakt dat de Kralingse Plas de prijs 
in de wacht sleept, aldus de jury. De goede samenwerking tussen de verschillende gemeenteafdelingen 
(beheer, beleid en ontwerp) én bezoekers (ingezet als beheerder of om werkzaamheden te verrichten) wordt 
door Gemeentewerken Rotterdam genoemd als belangrijkste reden voor de goede kwaliteit. 
 
De Kralingse Plas werd gekozen uit een lijst van 52 openbare ruimten. Andere genomineerden waren o.a. het 
Amsterdamse cultuurpark, de heringerichte Bredase binnenstad en het Utrechtse Griftpark. 
De “Stedelijk Interieur Waardering” is een initiatief van het tijdschrift “Stedelijk Interieur” en CROW 
(kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). 
 
Bron: Persbericht Gemeentewerken Rotterdam, mei 2007 

OMVANG BOMEN METEN, DE RESULTATEN! 

Kralingse Plas wint prijs! 

Bijdrage Kitty.  Foto’s Ans. 

Aan het einde van het terrein hebben we nog een 
mooie boom gevonden met drie stammen. De 
breedste van de drie stammen is 1,75 meter. 
 
In tuin 18 zagen we een boom staan met een mooie omvang, maar de be-
woners waren niet thuis en kon er dus niet gemeten worden. 
Ook in tuin 55 zagen we een boom staan die mogelijk een mooi maatje 
heeft. Oproep aan tuin 18 en tuin 55 meet de bomen in je tuin en laat de 
redactie alsnog het resultaat weten! 
 
De omvang van de  
bomen in de tuinen van 
de redactieleden variëren 
van 55 centimeter, via 76 
centimeter, via 121 centi-
meter tot 2 meter (deze 
laatste staat in tuin 4 bij 
Ans en Hans en is net als 
“de winnaar” een wilg, 
maar met een iets ander 
blad). 

 

 

 

Ter herinnering en vergelijk: de  meest omvangrijke boom van Rotterdam is 5,30 meter (een gewone plataan) 
en van Nederland 8,09 meter (ook een plataan). 
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Voor een regenachtige dag 
Bijdrage Ans 

We gaan een leuk en eenvoudig boekje maken zoals het volgende voorbeeld : 

We hebben hierbij nodig:  
2 kartonnetjes ongeveer 8,5x8,5 cm. (je kunt hiervoor een oude verpakking gebruiken)       
2 stukjes papier om de kartonnetjes te beplakken. (moet rondom ongeveer  4 cm groter 
zijn als de kartonnetjes) 
1 vel papier van 30,5x30,5 cm.  
Bij Pipoos en Pien (in de Pannekoekstraat) staan rekken vol allerlei soorten papier.   

Dit is het materiaal 
Begin zo met vouwen 
(het vierkante 30x30-
papier) 

Dit zijn de vouwlijnen.  
Na vouwen weer uitvouwen 

Bovenstaande witte lijnen 
moeten worden ingeknipt. 
Niet te ver!!  
En probeer rechter te knip-
pen als ik heb getekend! 

Het ziet er nu zo uit.  
Ga nu beginnen met het 
boekje vouwen. Begin 
links boven .Leg de ver-
keerde kant boven en 
vouw om en om als een 
harmonica 

Doe bij de hoek zoals 
boven. 

Zo moet het worden. 
 De binnenkanten kun je 
eventueel vastplakken. 

Kartonnetje (boven in 
het midden) op papier 
vastplakken . Hoeken 
knippen bij de witte 
lijntjes. Niet te krap bij 
het karton. 

Flappen naar binnen slaan 
en ook vastplakken 

Lintje op deze manier vast-
plakken met dubbelzijdig 
plakband. Laat links en 
rechts een eindje oversteken 
om later een strikje te kunnen 
maken. 

Achterkant en 
voorkant van de 
eerste en laatste 
bladzijde op kaftje 
plakken.( Is het 
moeilijkste werk) 

Het resultaat. 
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 In Rotterdam bestaan verschillende projecten die gedichten onder de aandacht brengen van een groter publiek.  
Zo staan er dichttegels en gedichten te lezen op vuilniswagens, op gebouwen, en in de kamers van Hotel New York. 
Sinds 1997 zijn er in de Rotterdamse tram en metro gedichten te vinden onder de titel GEDICHT AAN DE REIZIGER. 
Dit naar voorbeeld van de metro in Parijs, Londen en New York. Iedere vier maanden verscheen een nieuwe serie van 
zes gedichten op posters en stickers. In het boekje: Gedicht aan de reiziger (1999), staan gedichten van 63 verschillen-
de dichters, die allemaal enkele maanden, op het perron, in de tram en in de metro waren te lezen. Gedicht aan de rei-
ziger was een samenwerkingsverband tussen de RET en Stichting Poëtry International. Er hangen nog steeds gedich-
ten in de tram en metro, maar het project gedicht aan de reiziger ligt op dit moment een beetje stil.  
 
Onderstaand gedicht van Annie M.G. Schmidt is één van de gedichten die te vinden is in het boek: GEDICHT AAN 
DE REIZIGER. Met een knipoog naar alle kinderen van de tuin!! 

De andere kuikens doken onder moeders vleugels.        Foto Ans. 

Rotterdam en gedichten 

De regenworm en zijn moeder   

Er was een regenworm in Sneek 
die altijd naar de sterren keek, 

en fluisterde: Hoe schoon, hoe schoon... 
Zijn moeder zei: Doe toch gewoon, 

kijk naar beneden naar de grond, 
dat is normaal, dat is gezond, 
kijk naar beneden, zoals ik... 

  
En toen? Toen kwam de leeuwerik!  

 
Het wormpje, dat naar boven staarde, 
zag hem op tijd en kroop in d'aarde, 

maar moe die naar beneden keek 
werd opgegeten (daar in Sneek).  

 
Dus doe nooit wat je moeder zegt, 

dan komt het allemaal terecht.  

Bijdrage Kitty 

Je kunt het lint natuurlijk ook aan de buitenkant plakken van het boekje, zoals bij het eerste voorbeeld. 
Ook kun je voor het boekjespapier effen dun karton gebruiken en het eerst bestempelen en dan pas vou-
wen.  
Waar kun je het boekje voor gebruiken: (kleine) foto’s b.v. Ik heb eens een boekje gemaakt met als the-
ma: oranje bloemen uit de tuin. Het papier wat ik gebruikte was ook oranje. Zie hiernaast.  

Bij de beschrijving van het boekje zijn de achterkanten tegen elkaar ge-
plakt. Je kunt ook aan de boven/zijkant openlaten en er  zelfgemaakte la-
bels instoppen, die je weer versiert met een lintje of woldraadje zoals je 
kunt zien bij het “oranje” boekje.  
  
Het boekje links had paars als thema. Paars papier, paarse plaatjes.  De randen van de bladzijden 
heb ik met een stempelkussen een beetje gekleurd. Geeft een  heel leuk effect. 
 
Veel plezier met het maken! 
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Sonja wie ??? 
Na mijn metamorfose te hebben "gepubliceerd" in het vorige Algemeen Doeblad en de daarop volgende reacties voel 
ik me toch geroepen om een vervolg te schrijven. 
Ik hoop dat het een steun in de rug  of een begin kan zijn voor iedereen die teveel "ballast" lees: kilo's, zenuwen, pro-
blemen, meedraagt, maar ook voor familie en vrienden, want (ver)oordelen is heel makkelijk maar kijk eens verder dan 
je neus lang is en luister eens niet tussen neus en lippen door! 
 
Waarom dit vervolg? Omdat de meest gestelde vraag van de afgelopen maanden aan mij is: zo, heb jij 
"gesonjabakkerd?"( Ja, mensen echt waar het is een werkwoord) 
Ik gun haar alle succes van de wereld hoor, maar eigenlijk is zij weer de zoveelste dieetgoeroe waar je alleen maar wat 
aan hebt als je een paar vakantiekilo'tjes kwijt wilt of een steun in de rug voor mensen die door medicijnen of ziekte 
dikker zijn geworden en wat af willen vallen. Maar voor de mensen die echt overgewicht hebben is dit weer een 
"must" om te doen, wie heeft niet het brooddieet, atkinsondieet, Weight Watchers, Leven lang fit, sappenkuur, bloed-
groependieet enz… gedaan, ook ik, tuurlijk de eerste kilo's vliegen eraf, sommigen bereiken ook inderdaad hun ideale 
gewicht, maar dan? Wie houdt dit z'n hele leven vol? Het dieet wat je hebt gevolgd heeft niet "het ware probleem" van 
je overgewicht weggehaald en dat is wat mij dus boos maakt. In het begin "leef" je van de complimentjes maar geloof 
me, deze worden steeds minder (gek eigenlijk… als je "te dik" bent blijven de "complimenten" (lees: steken onder wa-
ter enz…) en dan wordt het moeilijk, heel moeilijk om op gewicht te blijven, de kilo's komen er, in 't begin nog lang-
zaam, maar al snel dubbel zo hard weer aan en voor je 't weet weeg je nog meer als voorheen! 
Je lichaam en gezondheid krijgen keer op keer een opdonder en resultaat op de lange termijn is maar voor zeer weinig 
mensen weggelegd. 
 
Wil je nu echt voor eens en altijd lekker in je lijf? Mijn advies: 
Neem even tijd voor jezelf, wees eerlijk en ga na hoe je nu zelf  in het leven staat, ben je gelukkig? Mmm… 
Tja, 't kan beter? Wat kan beter? Wat zou jij willen? Komt er nu het woord (vr)eten bij je op? Nee hè, waarom doe je 't 
dan als je een rotbui hebt of als je ergens mee zit? Lost het problemen op, nee, word je er gelukkig van ? Nee, dus… ga 
je probleem oplossen, lukt 't jezelf niet zoek hulp want zolang je hiermee blijft zitten zal je nooit voor de volle 100% 
"de knop om" kunnen draaien. 
Ben je eraan toe om nu echt voor jezelf te kiezen? Ga ervoor!  
Veranderingen in je gedrag zullen in het begin voor jezelf en voor anderen vreemd zijn, maar hou vol, je zal zien dat je 
veel opener en blijer wordt, en… je krijgt veel meer energie! Komt dat goed uit want je wilt afvallen… ga lekker  
lopen, niet hard, maar stevig wandelen. Ga jezelf niet uithongeren maar eet gezond en zorg gewoon dat je niet meer  
calorieën opeet dan dat je verbruikt. Dus heb je een feestje, verjaardag enz… neem gerust die taart o.i.d. en ga de dag 
ervoor en/of erna bewegen, calorieën verbranden: lopen, fietsen, zwemmen, vrijen!, tuinieren (komt dat goed uit!) 
enz… Heb je lichamelijke klachten waardoor je niet goed kunt sporten dan raad ik je Slender You aan 
(bewegingsbanken 6x 10 minuten). Drink veel water en kijk bij het boodschappen doen op iedere verpakking naar het 
aantal calorieën. Ga iedere morgen op de weegschaal staan, zo krijg je na enige tijd vanzelf door wat voor jou teveel of 
te weinig is qua eten. Minder met alles waar zetmeel lees: zetaan, in zit. Ga vooral niet te weinig eten, je lichaam zal 
dan als het wat binnenkrijgt "opslaan" en val je niet af. Neem gerust tussendoortjes, fruit, magere kwark, magere yog-
hurt, sultana enz…, na enkele weken weet je precies wat lekker is en waar weinig calorieën in zitten. 
 
Verwen jezelf met een luchtje, uit eten of shoppen (dit wordt steeds leuker omdat je nog steeds een "te grote maat" 
mee het pashokje inneemt). 
En ook heel belangrijk, waarom besteed je alleen aandacht aan jezelf en uiterlijk als je uit gaat of als je een verjaardag 
hebt? Doe dit gewoon iedere dag, begin morgen, je zal zien dat je dag veel beter begint als je in de spiegel kijkt! 
 
Heeft mijn verhaal je aangesproken, doe 't! Echt jouw leven en dat van je naaste(n) zal zoveel meer inhoud en plezier 
krijgen, enne waarom niet…je hebt al die andere diëten toch ook geprobeerd? 
 
  Veel sterkte, liefde en wijsheid gewenst… 
 
     Marian "Bakker", geintje  tuin 68  
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Bijdrage van Bert 
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