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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: 
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:  
   

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:………….. 

Buitenleven 
 
Ik heb altijd van buiten gehouden. Dat lijkt een vreemde opmerking als je weet dat ik in Rotterdam geboren ben en al 54 
jaar in Rotterdam woon. Ik ben dus ook een stadsmens en dol op Rotterdam met zijn Maas, de mooie skyline en al het 
leuke wat er op architectonisch en op cultureel gebied gebeurt. 
 
Wat is dat buiten dan toch? Als kind was ik altijd buiten. Dat heette toen nog buitenspelen. Verstoppertje, voetballen, 
busje-trap en soms een hut bouwen op het eiland Brienenoord. 
Toen het spelen voorbij was en de arbeid zich aandiende is het mis gegaan. Ik ben hele dagen achter een bureau terecht 
gekomen. Ja, ja, 8 uur per dag binnen dus! 
Ik hou ook van beide voeten op de grond en de aarde voelen. Wonend op de 5e verdieping in hartje Rotterdam begon ik 
dat buiten zijn en met de voeten op de grond staan meer en meer te missen.  
 
En toen op een onbewaakt ogenblik kreeg ik een idee. “Een Volkstuin” zou dat het zijn? Nou had ik op de lagere school 
al eens het beheer gehad over een lapje van 2 bij 2 meter en ik had daar geen gewel-
dige herinneringen aan. Daarnaast moest ik Kitty nog mee zien te krijgen. En ikzelf 
wist eigenlijk niets van volkstuinen en ook niets van tuinieren!    
 
Het internet bood uitkomst, er bleken veel terreinen te zijn in Rotterdam en sommi-
ge stonden met huisjes te koop op de site van de RBvV o.a. tuin 49 op ATV Toe-
pad. Daarna is het snel gegaan. De treurberk op tuin 49 maakte een verpletterende 
indruk en ook het groen van o.a. de hoge bomen van en om ATV Toepad trok erg 
aan. Ook het mededelingenkastje aan het verenigingsgebouw gaf een goed gevoel. 
Geen kastje vol met regels, zoals bij de buren, maar alleen wat je moet weten en 
wat er mag. En de vogels heetten ons vanaf het begin uitbundig welkom met verschillend gezang. 
 
In den beginne bleek tuinieren heel zwaar te zijn. Veel spierpijn en transpiratievocht zijn inmiddels jaar na jaar voorbij 
getrokken. Net huishouden noemt Kitty de alsmaar terugkerende werkzaamheden in een bepaalde cyclus. In de tuin wer-
ken is gelukkig anders, zwaar maar ook lekker. Onze kennis van tuinieren groeit langzaam. Als een plant het niet doet 
spitten we hem er na uitvoerig overleg uit en proberen het op een andere plek. En dan hebben we altijd nog het boek 
“Help!, ik heb een tuin ….” als naslagwerk. 
 
Het wonderlijke effect van onze tuin bij ATV Toepad is dat zodra ik één voet vanaf het parkeerterrein op het tuinpad zet, 
ik me gelukkig voel. Ik heb nu eenmaal altijd van buiten gehouden. En Kitty is inmiddels veranderd van een “desperate 
housewife” in een blije tuinvrouw. 
 
Het enige dat ik nu nog wil leren is dat je ook in een tuin kunt zitten, met een boek bijvoorbeeld!  Waar heb ik dit toch 
eerder gelezen?!  

Wil en ook zonnige tuingroeten van Kitty 
 
Wij geven de pen door aan ……………….…. Dat zien jullie in het eerste doeblad van 2008! 
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Tuinleden die geen  

brievenbus  
hebben kunnen het doeblad  

in de kantine afhalen! 

 
Internationaal Shanty Festival 

Tijdens de Wereldhavendagen in het weekeind van 7-8-9 september organiseert Stichting Shanty Fes-
tival Rotterdam S.S.R als onderdeel van het Havenfestival bovengenoemd Festival. 
Het programma is als volgt: 

 
Vrijdag 7 september: openingsavond + 20.00 uur. 
Zaterdag 8 september en zondag 9 september: zullen 
totaal 30 koren met zwier hun liederen ten gehore 
brengen. 
 
Wij Nederlanders hadden/hebben iets met de zee en 
werd en wordt er veel over gezongen. Dat was ook tij-
dens de hoogtijdagen van de zeevaart in de 19e eeuw. + 
Van 1820 tot 1920 was het hoogtepunt van het Shanty 
zingen. 
 

Shantys zijn de arbeidsvitaminen van de zee, en daarmee een gezamenlijk maritiem erfgoed. Daar die-
nen we met respect mee om te gaan. De liederen werden gebruikt tijdens het zware werk. Bijvoor-
beeld zeil hijsen, alles ging met de hand, anker halen enz. Er waren ook vrije tijds liederen dat waren 
de seasongs. Het overgrote deel is Engelstalig, zij, de Engels-Amerikanen, beheersten en domineerden 
de wereldzeeën. U zult begrijpen dat de shantys veel uit overlevering opgetekend zijn; het volk voor 
de mast, de matrozen, hadden geen behoefte, op een enkeling na, b.v. het boek van Dana: Twee jaar 
voor de mast, om ze op te schrijven. 
 
Al met al een shanty koor is leuk om te doen, het is een aanrader. 
 
Ps Het festival is dit jaar iets verplaatst i.v.m. de werkzaamheden in de oude haven. De grote tent staat 
dit jaar naast de Kunst academie aan de Wijnhaven. 
 
 
        Veel plezier. 
         
A. Braber Tuin 71 

                                                  Wensen? 
 
Graag vernemen wij of er behoefte is aan houtsnippers/
turfmolm of ander tuinmateriaal. 
 
Heeft U ideeën laat het dan weten d.m.v. een briefje in de 
brievenbus bij Adri Braber tuin 71, Bert Seip tuin 60 of in 
de brievenbus bij de ingang van het complex. 
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Uit in Rotterdam augustus / september 2007  
Bijdrage van Wil 

Dag van de Romantische Muziek 
(zo 12 augustus) Aanvang Openingsconcert: 12:00 uur, Aanvang Maanlichtconcert: 21:30 uur 
Park bij de Euromast, gratis  
 
Een zonnig park, romantische kleding en rijk gevulde picknickmanden.  
De hele dag flaneren in de meest romantische kleding, snoepen uit de pick-
nickmand en al nippend aan een glaasje wijn luisteren naar romantische mu-
ziek. Op acht podia worden meer dan 45 concerten gegeven met sfeervolle 
klassieke en populaire romantische muziek, zigeunermuziek en aria’s. Bij 
zeer slecht weer wordt De Dag verzet naar zondag 19 augustus. 
www.dagvanderomantischemuziek.nl 
 
 
Pleinbioscoop 
(wo 15 t/m zo 26 augustus) 
Lloyd Multiplein, Schiehaven, aanvang 21.00 uur, gratis  
 
Rotterdam heeft de grootste openluchtbioscoop van Europa! Zodra de avond valt kan iedereen smullen van art, action en wereld-
cinema.  
Ga met vrienden, familie of geliefde naar het Lloyd Multiplein. In de grootste bioscoop onder de sterrenhemel draaien spetteren-
de Hollywoodhits, filmhuistoppers en highlights uit de wereldcinema. Neem een stoeltje mee of huur er één (€1,-) en geniet van 
talloze topfilms. 
www.pleinbioscoop.nl 
 
 
Vlaggenmuseum 
Permanente tentoonstelling 
Boompjes 
 
Met de plaatsing van nog eens 34 vlaggenmasten met verlichting in top in de Internationale Vlaggenparade op de Boompjes te 
Rotterdam, is deze unieke, permanente vlaggenexpositie voltooid. Er wapperen nu 230 vlaggen, waarvan 170 vlaggen van alle 
nationaliteiten die in ons land verblijven en 60 vlaggen van sponsors. Rotterdam roept hiermee een welkom toe aan  alle mensen 
die in ons land - en zeker in Rotterdam als internationale stad - willen werken. Ze worden allen met hun eigen vlag welkom gehe-
ten. Tevens fleurt deze vlaggenparade de Boompjesboulevard op: 230 wapperende vlaggen zie je nergens in de wereld, zeker niet 
met verlichting! 
 
 
Bavaria City Racing 
(Zo 19 augustus), Warming Up 12:30 uur, Hoofd-
programma   14:00 - 16:30 uur, gratis  
 
Het is de derde keer dat de Formule 1 bolides te-
rugkeren naar de havenstad om de Nederlandse 
autosportfans weer te laten genieten van gierende 
banden en brullende motoren. 
Het programma bestaat uit een warming-up met tal 
van verassingen voor de bezoekers en de war-
ming-up van de coureurs voor de demo's. In het 
hoofdprogramma worden de Willemsbrug, Blaak, 
de Coolsingel en het Hofplein weer het domein 
van de Formule 1. Onder andere het ING Renault 
F1 Team, maar ook tal van andere teams en top-
coureurs gaan weer alles uit de kast halen met hun 
demo's.  
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Vervolg uit in Rotterdam 
 
OVG Veerhavenconcert 
(za 25 augustus) 
Veerhaven, van 19.45 tot 21.15 uur, gratis 
 
Een klassiek openluchtconcert in één van de meest sfeervolle havens van Rotterdam. Sloepjes en andere kleine bootjes 
zijn gratis welkom in de haven. Speciale gast dit jaar is de Russische operazanger Dmitri Hvorostovsky, één van de 
meest succesvolle baritons van de wereld. Een uniek optreden met het Rotterdams Philharmonisch Orkest.  
Op zondagmiddag 26 augustus is van 14.00 uur tot 15.05 uur het Veerhavenkidsconcert, de junior versie van het festival. 
www.veerhavenconcert.nl 
 
Het Havenfestival 
(zat 8 september t/m zo 9 september) 
Leuvehaven, Oude Haven, Wijnhaven, 11.00 tot 17.00 uur, gratis 
 
De historische binnenhavens van Rotterdam komen weer tot leven tijdens Het Havenfestival Rotterdam. Schepen van 
weleer versieren de havens, oude ambachten en gebruiken worden getoond en vele demonstraties gegeven. Welke ma-
chines en voertuigen werden gebruikt bij de overslag? Hoe werkt een graanelevator en hoe vermaakte de kinderen zich 
begin 1900. Het geheel wordt opgeluisterd met authentieke zeemansliederen van de koren van het Shantyfestival. 
www.havenmuseum.nl 
 
Shantyfestival 
(vr 7 september t/m zo 9 september) 
Oude Haven 
 
Tijdens het Havenfestival wordt voor de 5e keer het Internationale Shantyfestival rond de Oude Haven gehouden. Met 
optredens van verschillende shanty koren. Zie ook het ingezonden stuk van  A. Braber (tuin 71) elders in dit Doe-
blad. 
www.shantyfestivalrotterdam.nl 
 
          
Wereldhavendagen                            
(vr 7 t/m zo 9 september) 
Havengebied, gratis 
 
Ontdek de Rotterdamse haven en ontmoet de hele wereld.  
Scheepsbezichtigingen, avontuurlijke excursies, spectaculaire 
demonstraties, muziek en een knallend vuurwerk tot slot. Al 
dertig jaar zijn de Wereldhavendagen een belevenis voor ie-
dereen die houdt van schepen, zeelucht en maritieme avontu-
ren.  
www.wereldhavendagen.nl 
 
 
Festival De Wereld van Witte de With  
(7 september t/m 9 september 2007) 
 
Festival De Wereld van Witte de With zal dit jaar traditiegetrouw plaatsvinden in het tweede weekend van september.  
Drie dagen lang is de Witte de Withstraat en omgeving het podium voor beeldende kunst, theater, fotografie, film, mu-
ziek, literatuur, dans, mode, debat en performances. Dit jaar is gekozen voor het thema Helden. 
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Kefir ondersteunt de weerstand:      
Kefir, de eeuwenoude drank uit de Kaukasus, geeft ondersteunende werking aan het afweermechanisme 
voor meer kracht en vitaliteit. 
De mythe van kefir: 
De Osseten leefden aan de voet van de Elbrus, in de Kaukasus. De Osseten stonden bekend om hun vitali-
teit en hoge ouderdom, de legende vertelt zelfs dat sommigen onder hen bijbelse leeftijden bereikten. Eeu-
wenlang bewaarden de Osseten het geheim van hun vitaliteit. Pas in de 19de eeuw werd het effect van 
Kefir bekend bij het grote publiek. Sindsdien is Kefir de “drank van de honderdjarigen” geworden en sy-

noniem voor een dagelijkse bron van vitaliteit over heel de wereld. 
De bekendste Russische kefirdrinker Reformatorisch Dagblad MOSKOU (AP)  
De Russische president Vladimir Poetin komt gewoonlijk om middernacht thuis, houdt van "kefir" (yoghurt) en be-
spreekt nooit politieke zaken met zijn gezinsleden. Dit zijn enkele van de onthullingen die first lady Ljoedmila Poetin 
doet in een woensdag gepubliceerd interview met drie kranten. Poetins echtgenote klaagt over de lange werkdagen van 
haar man. De president vergeet dat "iemand niet alleen moet werken, maar ook moet leven." Haar dochters Katja en 
Masja weten dat als ze met hem willen praten, ze "hem ’s avonds moeten opwachten met een beker kefir." 
 
Hoeveel Kefir moet je drinken voor de beste resultaten?  
 
Kefir is een drank die een reëel effect teweeg brengt en die altijd gedronken kan worden. Bij het ontbijt, tijdens het mid-
dagmaal, als verfrissing in de namiddag, zoals je wil. Aangeraden wordt 2 tot 3 glazen kefir te drinken per dag, om een 
voldoende hoeveelheid goede bacteriën en andere voedingsmiddelen binnen te krijgen.  
Kefir ondersteunt bij dagelijks gebruik een evenwichtige darmflora en helpt zo de weerstand, de darmwerking en 
een natuurlijke stoelgang te bevorderen.  
De werking van onze darmen berust voor een groot gedeelte op de aanwezigheid van bacteriën die in evenwicht met ons 
lichaam leven, de z.g. darmflora. 
Kefir bevat gunstige gisten en goede bacteriën die de darmflora ondersteunt. 
 
Hoe belangrijk is een goede darmflora? 
Een gezonde darmflora zal alle vijanden aanvallen en onschadelijk maken. De darmen behoren vaak tot de meest geteis-
terde gebieden van ons lichaam. De ouder wordende mens ervaart vaak ook heel direct dat hun stoelgang minder vlot 
verloopt. De darm zorgt voor de omzetting en opname van voedingsstoffen en is een zeer belangrijk uitscheidingsor-
gaan.  
 
Goede bacteriën in MelkKefir probiotica : 
We weten al sinds enkele tientallen jaren dat goede bacteriën onmisbaar zijn voor onze ge-
zondheid. MelkKefir levert net als andere probiotica goede bacteriën, zonder industriële 
toevoegingen en veel goedkoper. Wat doen ze voor je?  
Ze zorgen voor een goede darmflora. En een gezonde darmflora heb je weer nodig voor een 
goede weerstand, spijsvertering en een goede stoelgang. 
 
Kefir voor een goede spijsvertering: 
Kefir ondersteunt de afbraak van slechte stoffen die tot stand komen door onevenwichtige voeding en de vervuiling. Ke-
fir gaat werken als een probioticum. De goede bacteriën zorgen voor een goede darmflora.  
Ga voor een gezonde toekomst! 
Voor verdere informatie en/of aanschaf zie: www.kefir.nl 

Kefir Bijdrage, Bert 
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Tuin in de branding 
Verhalen, liedjes en verzen uit Nieuw Vredelust  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 9789077276259 
NUR 420  
Gebonden 
Omvang: 368 blz 
EUR 25,- 

 
Een van de versjes uit het boek: 
 
Een regenworm in Duivendrecht 
had zich op dichtkunst toegelegd. 
Zo maakte hij met veel geslijm 
over het gras een kronkelrijm. 
Niet dat het ooit in druk verscheen, 
want worm en inhoud die zijn één. 
 
 
Help! Ik heb een tuin...  
Van Gil Claes en Wim Oudshoorn 
 
Een boek voor (beginnende) tuinmannen- en vrouwen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosmos uitgevers,  
128 blz  

     BOEKENWORM   
            een rubriek over tuinboeken  

Even onder Amsterdam ligt het volkstuinencomplex Nieuw Vredelust.  
Een groepje schrijvers en journalisten (en een professor moleculair genetica) 
leverden onder een valse naam en in het geheim jarenlang verhalen, liedjes en 
verzen aan het clubblad van dit tuinpark. Ruim tweehonderd van die ontboeze-
mingen zijn nu verzameld in deze bundel, waarin de thema's tuin en natuur 
vanuit de meest onverwachte hoeken worden belicht. 
Inmiddels zijn de namen van de schrijvers bekend: Adriaan van Dis, Maarten  
't Hart, Christa Heyting (de geneticus), Lien Heyting, Rudy Kousbroek, Hans 
Ree en  K. Schippers 

Eindelijk is het zover! Na jaren op je flatje driehoog ontdek je opeens het (tuin)
huis van je dromen. Leuk optrekje, ruim genoeg en bovenal: met een droom 
van een tuintje. Tuintje? Nou ja, een tikkeltje groter misschien, een tuin dus, 
maar allercharmantst om genieterig in rond te struinen. Natuur kan heerlijk zijn. 
Heel snel leer je dat die natuur het best alleen aan kan, maar niet altijd op de 
manier die je zelf voor ogen had. Onkruid mag dan zijn aardige kanten hebben, 
je voelt toch meer voor zuivere bloemperken en een ondoorwoekerd gazon.  
Stilaan maakt de vertedering van het eerste moment plaats voor enige lichte 
paniek: er is werk aan de winkel, maar hoe begin je hier in 's hemelsnaam aan?  

Een recensie in het Algemeen Dagblad: 
“Het boek is zeer de moeite waard. Het ruikt echt naar volkstuin, naar compost, 
slootwater en doorgeschoten boerenkool. Er staan bijzondere bijdragen in, hier 
en daar zelfs regelrechte juweeltjes […]. Voor wie de tuin en de taal liefheeft is 
dit boek een vreugde.” 

De tuincentra bieden je op het eerste gezicht nauwelijks een oplossing. Schopjes, harken en allerhand vreemdgevormd gereed-
schap, dozen gevuld met een bonte verzameling aan meststoffen, pesticiden, insecticiden, groeistimulators... Het wordt je stilaan 
groen voor de ogen en het moment van totale wanhoop is niet meer zo ver weg. 
Klinkt dit bekend? Het hoeft nochtans allemaal niet zo moeilijk. Tuinieren is een oergezellige klus, als je tenminste weet hoe, 
waarmee en wanneer. Dit boek wil trachten je op de goede weg te helpen. Tuinkenner Wim Oudshoorn en groenprater Gil Claes 
maken je enigszins vertrouwd met de meest essentiële tuinattributen en -activiteiten, en leggen je uit hoe je het best te werk gaat 
als kersverse tuinman of -vrouw. (dit boek is alleen tweedehands te koop) 

Bijdrage van Kitty 
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Voor een regenachtige dag (2) 

Bijdrage van Ans 

In het vorig doeblad heb ik een boekje gemaakt met behulp van karton en papier. Je kunt ook een bestaand boekje naar je eigen 
zin maken. Onderstaand boekje is een kartonnen boekje voor kleuters, gekocht in zo’n goedkope boekenzaak. 
Kosten 0,49 cent. Het is een boekje met 3 kartonnen blaadjes. (14x14 cm)  
  

 
       Het hele boekje heb ik een beetje geschuurd met een kartonnen nagelvijltje. De  randen 
       van  de blaadjes heb ik extra geschuurd tot het oorspronkelijke papier weg was. De rest 
       heb ik laten zitten omdat ik de kleur wel leuk vond. 
       Ik had nog wat behang  van Hornbach. Die heeft bij al het behang in de winkel een  
       extra rol liggen waarvan je wat  mag afscheuren als voorbeeld. (kosten 0,00 cent). Dit in 
       tegenstelling tot vb. bij Gamma waar je kleine voorgeknipte stukjes mag meenemen. 
       Dit behang heb ik gebruikt om de buitenkant te beplakken. Foto 2. 
         
 
 
        Je beplakt eerst de voor– en achterkant. Voor de rug neem je een stukje papier wat je 
        niet netjes afknipt maar afscheurt. Scheur het  breder als de rugkant groot is  De scheur- 
        randen kleur je dan met wat stempelinkt.  
        Plak dit als rug boven over  de voor -en achterkant heen.     
 
 
 
 
 

 
 
        De binnenkant heb ik met verschillende soorten papier beplakt. Je ziet hier  
        (rechterbladzijde van het boekje) papier wat ik eens kocht bij Zeeman: een heel pak-  
        ketje 1,49  Euro. 
        Het papier heb ik iets kleiner uitgeknipt als de bladzijde groot was. De ronde hoekjes  
        heb ik gemaakt met een hoekpons.    
 
 
 
 
 
         Het boekje was oorspronkelijk paars en met dezelfde kleur heb ik mijn (groen getinte) 
         papier langs de kanten een beetje bewerkt met stempelinkt.    
         Je kunt nu het boekje gaan versieren en  vb. plaatjes/foto’s erin plakken.  
 
   
 
        De laatste 2 foto’s zijn nog meer voorbeelden van een gekocht boekje. De blaadjes   
        zijn ook van  karton. De buitenkant is foam met daarop een foam afbeelding. Die af-   
        beelding  heb ik er afgesloopt  
        en het foamkaftje wat geel was 

heb ik met acrylverf blauw geverfd. 
Er zat zelfs ook een sluiting aan die ik mee heb geverfd. Alle blaadjes 
heb ik beplakt met  verschillende stukjes papier, alles  in een blauwe 
tint.       
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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  18/8, 15/9 

 
 

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

 
 

       Groep 3  tuin 56 t/m 83 werkmeester Jeannette van tuin 72 
Data  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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Mededeling van het bestuur 
 

Ten vervolge op een gesprek en schouw met en door een delegatie van de Deelgemeente Kralingen-Crooswijk, hebben wij bericht 
ontvangen dat de 

“beschoeiing aan de buitenzijde van het tuincomplex in slechte staat is. Deze zal worden meegenomen in de meerjaren onder-
houdsplanning.” 

 
In het najaar zal in het plantsoen aan de westzijde de bomen worden gesnoeid. 
Op tuin nr.13 zal de beschoeiing worden hersteld”. 
 
Degenen die de notulen van het overleg d.d. 27 april j.l. van een delegatie van ons bestuur met enige leden van de Deelgemeente en 
Sport en Recreatie (S&R) willen lezen, kunnen dit kenbaar maken bij de secretaris, tuin 9. 
 
 
Juli 2007 
 

Formulier waterstanden 
 
  
 Via dit briefje verzoeken wij u de waterstanden weer op te nemen. 
Net als verleden jaar zal het water deze winter niet worden afgesloten. 
Sluit svp wel uw eigen hoofdkraan (in de meterput bij de heg). Zet uw aftapkraan open en laat uw leidingen leeglopen, 
zodat deze tijdens vorstperioden niet kunnen bevriezen. Denkt u ook aan uw toiletpot en geiser. 
Gelieve het onderstaande briefje in te vullen in m3 (cijfers achter de komma mag u weglaten). Doe het briefje in de 
brievenbus (bij het hek) voor 1 november. Bij het niet op tijd inleveren van de waterstanden wordt 10,00 euro in reke-
ning gebracht voor opname – en administratiekosten  Het watergebruik zal worden geschat indien de briefjes niet of 
niet tijdig worden ontvangen. 
 
 Met vriendelijke groet,  
  
 Het Bestuur. 
 
 

"  NIET VERGETEN…….  NIET VERGETEN….....NIET VERGETEN ...…NIET VERGETEN  
 
 
Naam lid:  ……………………………………………………………………………………… 
 
 Tuinnummer:  ……………………………………………………………………………………… 
 
 Stand watermeter: ……………………………………………………………………………………… 
 
 Datum:   ……………………………………………………………………………………… 
 
 Handtekening:  ……………………………………………………………………………………… 
 
 e-mail adres:  ……………………………………………………………………………………… 
   uw e-mail adres zodat wij u in de toekomst snel op de hoogte kunnen stellen van informatie. 
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Schreeuwende Uilskuikens! 
Bijdrage Hans Tros. 

Op ons Toepad hoor je soms de vreemdste geluiden. Ik bedoel niet die van mensen afkomstig, dus mocht u zich 
aangesproken voelen door bovenstaande koptekst dan is dat niet mijn bedoeling!  
Ik vind het prettig  om in ons Toepad gebiedje, midden in het drukke Rotterdam naar al die dieren geluiden te 
luisteren. Als ik iets hoor wil ik graag weten wat het is. Gelukkig is het tegenwoordig makkelijk opzoeken. Je hebt 
van die Cd's met vogel geluiden en ook op het Internet kun je veel terug vinden. Ik wist niet dat zo’n klein winter-
koninkje zoveel noten op z’n zang had en dat een groene specht dat lachende geluid maakt. Zo’n krijsend piepje 
herken je gemakkelijk, vooral als je gelijk een muis ziet weg schieten. Ook die fluitende krekel herken ik nu als 
veenmol. 
 
Een paar jaar geleden hoorden wij ’s avonds als het begon te schemeren, iedere keer een zielig, krijsend geluid. Nieuws-
gierig als we waren, konden we maar niet ontdekken wat dit geluid veroorzaakte.  
Tot een dag dat we in het donker silhouetten van uilen zagen. Uilen?,.. krijsen die dan? Het internet geraadpleegd, en ja 
hoor een Steenuil schreeuwt. Alleen was het geluidsfragmentje wat je kon afspelen, heel anders als wat wij hoorden. 
Wat dieper het internet in, (vaak wordt het dan nachtwerk) bleek dat uilskuikens als zij uit het nest vallen, weer een 
(andere) boom in klimmen en dan gaan krijsen om door hun ouders gevoerd te worden.  
Zitten er op het Toepad dus toch uilskuikens! Ieder jaar weer in de vroege zomer.  
 
Dit jaar hoorden wij het 
echte volwassen uilen ge-
luid.  Niet dat “Oehoe” ge-
luid, maar 
“Hoewoewoewoe”  
of “Oe e oeoe e oeoe” 
  
Weer gezocht op het  
internet. Blijkt niet van  
een Steenuil te zijn.  
Die schreeuwt alleen maar 
Piiieuw.  
Deze steenuil kun je trou-
wens ook overdag zien. 
 
Het Toepad geluid is de 
Bosuil. 
 
 
Onze Toepad uilen zijn dus Bosuilen. Of wel Strix Aluco. 

 
 



 13  Algemeen Doeblad 

 

Augustus / September 2007 

 

De uilskuikens . Die hiernaast “is de boom in” en geeft met een “Ie 
Hieieieiii” te kennen dat ie honger heeft. 
 
De Bosuil eet, in tegenstelling tot andere uilen, zeer gevarieerd:  
kleine knaagdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en insecten. 
 
De gevormde paartjes blijven waarschijnlijk permanent bij elkaar. 
Het nest met 3-5 eieren bevindt zich meestal in boomholten, maar 
ook vaak op zolders van gebouwen die in een bosrijke omgeving 
staan. 
Een bosuil wordt ongeveer 40 centimeter groot. De vogel heeft 2 
verschillende kleurvormen: roestbruin en grijs. 

 

Uilenballen, ook wel braakballen zijn onverteerbare resten van prooien.  
Al het haar en botten worden in de maag samen geperst tot een bal en via de slok-
darm omhoog geduwd. Om elke braakbal zit een laagje slijm en daardoor kan de uil 
ze gemakkelijker uitspugen. Je zult allemaal haren, botten en zelfs insecten kunnen 
vinden in braakballen. In een braakbal vind je dus veel informatie over wat de uil 
heeft gegeten. Je zou een braakbal kunnen zien als een puzzel.  
Deze braakbal is van een Oehoe. Niet alleen uilen spugen braakballen, maar ook 
andere vogels, zoals de reiger.  In tuin 55 zijn braakballen gevonden. 
 

 
Het is nu 2 augustus en terwijl ik dit stukje schijf, het is 22.30 uur, hoor ik ze weer.  
Het is misschien toch niet Hoewoewoewoe of Oe e oeoe e oeoe. Luister zelf maar hoe de Toepad uil klinkt. 
De volgende dag zegt Ans dat ze, ‘overdag’ jonge uilen heeft gehoord ‘en gezien’.  
Maar ja, die ziet ze wel meer vliegen. Alhoewel,.. Het internet geeft aan dat je de Bosuil niet overdag ziet, alleen als 
ze jongen hebben. Het voeren wordt dan wel eens dagwerk! 

 

Recept 

Uilskuiken 
 
BEREIDINGSTIJD: 30 minuten  
 
INGREDIËNTEN: 2 personen 
Soepgroente 
Rijst voor 2 personen 
Kipreepjes  
Zout  
Peper  
Champignons  
Eieren  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BEREIDINGSWIJZE: 
Snij de groente nog iets kleiner. Kook de rijst en de eieren.  
Roerbak de kip in een wok en doe de soepgroente en de cham-
pignons erbij. Maak op smaak met zout en peper. Doe alles in 
één pan en klaar!  
 
 
Erg lekker en makkelijk!  
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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  
 
 
Bezemsteel muurvast 
Een nieuwe bezemsteel past bijna nooit in het gat  
van de bezem. Als je hem af gaat schaven laat de  
steel na verloop van tijd weer los. Je kunt beter het  
uiteinde van de steel gedurende enkele minuten  
in petroleum dopen. Het hout krimpt, zodat de steel  
moeiteloos in het gat aangebracht kan worden. 
Geef nog een paar flinke tikken met de hamer. 
Na enkele uren is het gekrompen gedeelte weer  
uitgezet en zit de steel muurvast. 

 
IN SEPTEMBER  
 
Mooi weer op 8 september, 
duurt nog vier of acht weken voort. 
 
 
Geen wolkje op 14 september, 
geeft een winter van woest gedrag.  
 
Is het op 22 september zonnig, helder 
en klaar, vele stormen verwacht u later maar. 
 
In september korten de dagen 1 uur en 
49 minuten. 
 
DE ZON  
Op   1 september gaat de zon op om 6.50 uur 
Op 30 september gaat de zon op om 7.38 uur 
 
Op   1 september gaat de zon onder om 20.28 uur 
Op 30 september gaat de zon onder om 19.20 uur 
 
 
 
DE MAAN   
Op 1 september gaat de maan op om 21.33 uur 
Op 1 september gaat de maan onder om 12.24 uur 
 
Op 30 september gaat de maan op om 20.28 uur 
Op 30 september gaat de maan onder om 13.05 uur 
 
 
 
Nieuwe maan:             11 september 
Begin van de herfst:   23 september 
Volle maan:                 26 september 
          
  
 Bijdrage Kitty 

 
IN AUGUSTUS  
 
Geeft augustus in het begin veel 
zonneschijn, dan zal het een strenge 
winter zijn. 
 
Is het weer op 15 augustus uitgelezen, 
zo zal de herfst ook voortreffelijk wezen. 
 
Trekken de zwaluwen voor 25 augustus 
weg, dan duidt dit op een vroege winter. 
 
In augustus korten de dagen 1 uur en 
56 minuten. 
 
DE ZON  
Op   1 augustus gaat de zon op om 6.00 uur 
Op 31 augustus gaat de zon op om 6.49 uur 
 
Op  1 augustus gaat de zon onder om 21.30 
uur 
Op 31augustus gaat de zon onder om 20.30 
uur 
 
DE MAAN   
Op 1 augustus gaat de maan op om 22.32 uur 
Op 1 augustus gaat de maan onder om 8.53 
uur 
 
Op 31 augustus gaat de maan op om 21.17 uur 
Op 31 augustus gaat de maan onder om 10.53 
uur 
 
Nieuwe maan: 13 augustus 
Volle maan: 28 augustus 

Bron: Gerarduskalender 
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Het Toepad-bruggetje tussen Rotterdam en het Kralingsche Veer, in 1931.  
Destijds was het hier nog een volstrekt landelijk gebied. Getekend door W.H. van Vliet 

 Groene agenda augustus / september 2007 
Bijdrage van Wil 

Zondag 19 augustus 
Nazomerwandeling 

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

De gids van Arboretum Trompenburg wandelt met u langs de prachtige borders in de tuin. In het Arboretum staan duizenden 
bomen, struiken, vaste planten, bollen en knollen uit alle werelddelen. In de kas een imposante verzameling succulenten 

Inlichtingen: 010 - 233 01 66 
Organisatie: Arboretum Trompenburg 

Kosten: € 3,85 / met wandeling € 1,50 extra 
 

Woensdag 5 september 
Natuurpad de Esch 
Plaats: Eindpunt tramlijn 21 De Esch, De Esch, Rotterdam 
Tijd: 10:00 
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 en-
thousiaste gids vertelt u hier alles over.  
Er wordt in kleine groepjes gewandeld en de wandeling duurt onge-
veer een uur. 
Inlichtingen: 010 - 436 28 44 (aanmelden gewenst) 
Organisatie: Gilde Rotterdam 
Kosten: € 3,- 

 
 

 
Zondag 9 september 

Wandeling IJsselmonde/ Pendrechtse Molen/ Natuurpad Zuiderpark 
Plaats: NMC De Molenwei, Brammertstraat 10, Rotterdam 

Tijd: 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. 
U kunt kiezen uit routes van 5, 10 of 15 kilometer. Aan de route van 5 km. is een puzzel verbonden voor kinderen.  

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

Kosten: € 1, -. t/m 12 jaar € 0,50 
 

Zondag 9 september 
Groene4daagse: HET JENEVERPAD 

Plaats: Centraal Station, bij café restaurant Engels, Stationsplein, Rotterdam 
Tijd: 08.30:10.00 

Op deze eerste dag van de Groene4daagse wordt het Jeneverpad gewandeld. Een prachtige wandeling van 26 kilometer langs de 
'Jeneversteden' Delfshaven, Schiedam, Vlaardingen. Er wordt vanaf 08.30 uur (tot 10.30 uur) gestart in en bij café restaurant 

Engels aan het Rotterdamse Stationsplein (bij CS). 
 
Voor wandelaars die 26 kilometer net even te veel vinden is een kortere 
familieroute beschikbaar van ongeveer 10 kilometer. U kunt dan starten 
vanaf café de Egelantier in het hartje van oud Vlaardingen vanaf 10.00 
uur. 
Het Jeneverpad eindigt in Maassluis.  
Daar kunt u op eigen gelegenheid terug met de trein richting Centraal 
Station. 
Inlichtingen: 010 - 465 64 96 
Organisatie: Groene4daagse werkgroep  
v/h Rotterdams Milieucentrum 
Kosten: € 2,50/€ 1,50 (kinderen t/m 12 jaar gratis) 

 
 

 

Rottemeren 
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Vervolg Groene agenda augustus / september 2007. 
 

Zondag 16 september 
Wandeling Rottemeren/ Nessebos/ Lage Bergse Bos 

Plaats: NMC De Blijde Wei, Bergse Linker Rottekade 435, Rotterdam 
Tijd:  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. 
Inlichtingen: 010 - 298 10 10 

Organisatie: Groenservice Zuid Holland 
Kosten: € 1, -. t/m 12 jaar € 0,50 

 
Zondag 16 september 

Groene4daagse 2007 - HET ERASMUSPAD 
Plaats: Centraal Station, bij café restaurant Engels, Stationsplein, Rotterdam 

Tijd: 08.30 : 10.30 
Op deze tweede dag van de Groene4daagse wordt het Erasmuspad gewandeld. Een prachtige wandeling van 23 kilometer door het 

centrum van Rotterdam, de Maasbruggen over dwars door zuid, Charlois, IJsselmonde richting Rhoon het groene gebied in met 
Klein Profijt, de Rhoonse grienden. Er wordt vanaf 08.30 uur (tot 10.30 uur) gestart in en bij café restaurant Engels aan het Rotter-

damse Stationsplein (bij CS). 
Voor wandelaars die 23 kilometer net even te veel vinden is een kortere familieroute beschikbaar van ongeveer 10 kilometer.  

U kunt starten vanaf restaurant Meerzicht in het hartje van het vernieuwde Zuiderpark vanaf 10.00 uur. 
Inlichtingen: 010 - 4656496 

Organisatie: Groene4daagse werkgroep v/h Rotterdams Milieucentrum 
Kosten: 2,50/1.50 

 
Zondag 16 september 2007 

Autovrije dag 
Op zondag 16 september 2007 vindt voor de achtste opeenvolgende keer een autovrije dag plaats. Verscheidene gemeenten sluiten 

dan straten af voor het autoverkeer. Milieudefensie verzorgt de nationale coördinatie. Veel grote gemeenten doen mee 
Ten opzichte van voorgaande jaren beleeft de autovrije dag in 2007 een fikse opleving. De volgende grote gemeenten hebben al aan-

gegeven mee te gaan doen: Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Arnhem. 
 

Zaterdag 22 september 
De tuin, uw steun en toeverlaat 

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

Een tuin is een plaats van rust en van vrede, een plaats van blijdschap en verdriet. Een tuin biedt bescherming tegen de buitenwereld. 
Daarnaast heeft een tuin ook andere functies, het is een voorraadkast, een medicijnkast en een plek voor creatieve uitspattingen. 

“ De tuin, uw steun en toeverlaat” is een wandeling met gids door Arboretum Trompenburg, een zeven hectare grote, zeer inspire-
rende tuin in het centrum van Rotterdam. 

Inlichtingen: 010 - 233 01 66 
Organisatie: Arboretum Trompenburg 

Kosten: € 3,85 / deelname wandeling is € 1,50 extra 
 

Zondag 30 september 
Groene4daagse 2007 - TON MARKESEPAD 
Plaats: Centraal Station, bij café restaurant Engels, Stationsplein, Rotterdam 
Tijd: 08:30 / 10:00 
Het Ton Markesepad is de vierde wandeling van de Groene4daagse. Het is een mooie 
wandeling van 23 kilometer van Rotterdam (Centraal Station) naar Nieuwerkerk aan de 
IJssel. Het pad start bij café restaurant Engels aan het Stationsplein. Het startpunt is 
vanaf 08.30 uur tot 10.30 uur open. Hier kunt u uw routeomschrijving afhalen. Het 
wandelboekje is hier met korting te koop. 
Er is deze dag ook een kortere wandelroute van ongeveer 10 kilometer. Deze start 
bij café-restaurant Het Zalmhuis Schaardijk 396, Rotterdam (langs de maas).   
Dit 2de startpunt is om 10.00 uur open. 
Inlichtingen: 010 - 465 64 96 
Organisatie: Groene4daagse werkgroep v/h Rotterdams Milieucentrum 
Kosten: €2,50/€1,50 
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      ‘’ EXSTRA KARAOKE AVOND’’‘’ EXSTRA KARAOKE AVOND’’‘’ EXSTRA KARAOKE AVOND’’   
    Vanwege het enorme succes van 28 juli      Vanwege het enorme succes van 28 juli      Vanwege het enorme succes van 28 juli     
       is er een extra        is er een extra        is er een extra KARAOKE KARAOKE KARAOKE avond ingelast.avond ingelast.avond ingelast.   
   

         Vrijdag 17 augustus 2007       Vrijdag 17 augustus 2007       Vrijdag 17 augustus 2007    
         Aanvang 19.00 uur   Aanvang 19.00 uur   Aanvang 19.00 uur  

‘’‘’‘’KARAOKE’’ KARAOKE’’ KARAOKE’’  

Mis deze gezellige avond niet en neem zoveel mogelijk vrienden, buren en Mis deze gezellige avond niet en neem zoveel mogelijk vrienden, buren en Mis deze gezellige avond niet en neem zoveel mogelijk vrienden, buren en 
familie mee. Hoe meer mensen hoe meer vreugd!  ATV Toepad 55 R’dam.familie mee. Hoe meer mensen hoe meer vreugd!  ATV Toepad 55 R’dam.familie mee. Hoe meer mensen hoe meer vreugd!  ATV Toepad 55 R’dam.  

 

Dit was alweer het laatste Doeblad 
van het seizoen. We hebben hem 
weer met plezier gemaakt en gaan 
volgend jaar weer met nieuwe ener-
gie beginnen.  
U weet het: hulp kunnen we altijd 
gebruiken in welke vorm dan ook! 
 
Tot in het nieuwe seizoen! 
 
Marian: de vaste verhalenschrijfster  
Kitty: de grote stimulator 
Wil: de “internetzoeker” 
Joke: de “ronddeler”  
Bert: de puzzelaar 
Hans: de probleemoplosser 
Ans: de “last- post” 
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WIST U DAT ………... 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een uil is de enige vogel die blauw kan onderscheiden van  
andere kleuren. 
Een uil gemakkelijk is te herkennen aan zijn grote kop en zijn  
enorme ogen.  
Een uil kan zijn kop wel 270 graden ronddraaien. 
Bij uilen het ene oog hoger zit dan het andere. 
De meeste uilen ‘s nachts op jacht gaan en zich overdag niet vaak 
laten zien. 
Er 133 soorten uilen bestaan waarvan meer dan 20 op de lijst van de 
bedreigde diersoorten voorkomen. 
Uilen uitstekende ogen en oren hebben. 
Uilen het beste kunnen horen van alle vogels. 
Uilen van oudsher een symbool van wijsheid zijn.  
Uilen weinig tijd besteden aan het maken van een nest. 
De plaats waar uilen regelmatig roesten vallen te herkennen aan de 
grote hoeveelheid uitwerpselen en braakballen op de grond. 
Elk jaar worden heel wat uilen gedood door snelrijdende auto’s  
of treinen. 
Uilen hun eieren in boomholtes rotsspleten of scheuren in muren 
leggen. 
Alle uilen lange poten en tenen hebben die voorzien zijn van  
enorme klauwen. 
Uilen de prooi meestal in zijn geheel doorslikken. 
Uilen er in vele verschillende maten en kleuren zijn. 
Er ook vele van verschillende uilen, grote en kleine zijn. 
De steenuil een van de kleinste uilen en de oehoe de grootse uilen 
zijn. 
Uilen ontzettend goede ogen hebben waarmee ze vele malen beter in 
het donker kunnen kijken. 
Voor alle soorten uilen in europa geldt dat ze erg zeldzaam zijn. 
Voor alle uilen geldt dat ze een schutkleur hebben om niet op te 
vallen. 
Als je ergens een braakbal vindt, er een uil in de buurt is. 
Er niet meer op uilen gejaagd mag worden. 
Mannetjes uilen en vrouwtjes uilen er hetzelfde uit zien. 
Onverteerbare delen voedsel door de uilen uitgebraakt worden in de 
vorm van een braakbal. 
Uilen, hele mooie en nuttige dieren zijn.  

   
Een watervlo uit Hoevelaken 
Wilde wel eens een wipje maken 
Een vlo die wipt nu eenmaal graag 
Liever niet morgen maar vandaag 
Maar voor een wipje groot of klein 
Moetje wel met z'n tweeën zijn. 
Op de bodem van een slootje 
Zag hij een vrouwtjes watervlooitje 
Hij sprak haar aan en vroeg haar toen 
Zullen wij samen een wipje doen 
Zij schrok en zei mijn beste vriend 
Van jouw flikflooien ben ik niet gediend 
Ik krijg hiervan een grote schrik 
Want ik hou niet van een vlooienpik 
Ik geef je nog een goeie raad 
Een eindje verderop in de straat 
Daar woont mijn zus, die doet het wel 
Die houdt wel van het vlooienspel. 
Bijdrage Bert 
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Nog een boom gemeten n.a.v. het artikel van vorige 
keer. (Bomen meten) 
 
De boom in tuin 18 is 2.30 cm in omvang. Dus net iets 
minder dik dan die bij de ingang van het 
complex. 
 
Nu nog  de afmetingen van tuin 55. 
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Even bomen over……… bomen (2)  

 
Dit artikel gaat over….. juist, ja, bomen en wel over hóge bomen. En over hoe je op verschillende manieren de lengte van een boom 
kunt meten (of zo goed mogelijk kunt schatten). De hoogste boom ter wereld is een Sequoia sempervirens, genaamd Hyperion. Deze 
boom is maar liefst 115,55 meter hoog! Deze enorm hoge boom werd pas in augustus 2006 ontdekt en opgemeten in een afgelegen 
gedeelte van het Redwood National Park, Californië door de professionele bomenmeters Chris Atkins, Michael Taylor, Steve Sillet 
en Robert van Pelt. 
De metingen werden eerst uitgevoerd met behulp van professionele laser- en meetapparatuur gebaseerd op de driehoeksmeetkunde. 
In september 2006 werd de boom voor het Guinness Book of Records hermeten op de meest nauwkeurige manier: Steve Sillet klom 
tot in de top van de boom om van daaruit een meetlint neer te laten. De boom bleek zelfs nog enkele tientallen centimeters hoger te 
zijn dan eerst opgemeten met de laser. 

 
Voor het meten of het schatten van de hoogte van een boom bestaan enkele eenvoudige methodes. Ruwweg schatten kan je zelf op 
verschillende manieren doen: 
Door te vergelijken met de hoogte van een herkenbaar object nabij de stam, bv. een paaltje of een huis (ong. 2 à 3 meter hoog) waar-
van je de hoogte kent of kan meten en door van op een afstand te kijken hoeveel keer dat object er volgens jou in past. Dat kan je ook 
op een foto doen die liefst van zo ver mogelijk genomen is en met een zo groot mogelijke zoom. 
 
Een meer correcte methode is gebaseerd op de driehoeksmeetkunde: je begint aan de stam van de boom weg te wandelen totdat je de 
top van de boom onder een hoek van 45° ziet (dit kan je gemakkelijk met je arm nagaan). De hoogte van de boom is dan de afstand 
van de boom tot waar je nu staat (bv. 25 m) + jouw ooghoogte (dus de hoogte van de grond tot aan jouw ogen, bv. 1,7 m). 
 
Het principe is dat wanneer in een driehoek met een rechte hoek (90°) (de hoek grond-
boom) er een hoek is met 45° (de hoek tussen jouw zichtlijn en de grond), dat dan de 
twee kleine zijden even lang zijn. De hoogte van de boom is dan even lang als de afstand 
van de boom-waarnemer. Maar aangezien jouw ogen zich niet op de grond bevinden, 
moet je jouw eigen ooghoogte er nog bijtellen (zie figuur). 
Mits een beetje oefening in het zetten van passen van één meter, kan je zo relatief snel de 
hoogte van iets bij benadering bepalen. 
 
Als je niet zeker bent of jouw schatting van de hoek van 45° wel goed is, kan je het ook 
zo doen: neem bijvoorbeeld een stokje dat enkele tientallen centimeters lang is en houd 
dit vertikaal vast met gestrekte, horizontale arm. Loop van de boom weg totdat de top van 
de boom overeenkomt met de top van het stokje. Draai dan het stokje totdat het horizon-
taal is en onthoudt met welke plaats (even ver van jou als de boom) de top van het stokje 
overeenkomt. De hoogte van de boom is dan gelijk aan de afstand van dat punt tot de 
boom. 
Deze methodes veronderstellen wel dat de boom niet op een helling groeit en de top van 
de boom goed bepaald kan worden.   
Een derde en de meest nauwkeurige manier bestaat erin naar de top van de boom te klim-
men en een zogenaamde "direct tape drop" uit te voeren. Vanzelfsprekend is dit niet voor 
iedereen weggelegd en dient dit niet zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te gebeuren. Deze methode wordt in de praktijk slechts 
zelden gebruikt.  
 

Op de foto zie je iemand met een touwtje naar de top van een mammoetboom klimmen om de hoogte 
ervan te bepalen. 
 
Hoogtes worden in de praktijk professioneel gemeten door met een hellingsmeter (clinometer) of met 
een vereenvoudigde versie van een landmetertoestel. 
 
De hoogste boom in Nederland staat op het koninklijke landgoed ’t Loo bij Apeldoorn. Het is een doug-
lasspar van 52 meter hoog die tussen 1860 en 1870 is geplant. 
De hoogste boom in Europa is een Eucalyptus globus, 80 meter hoog en is te vinden in Spanje en Portu-
gal. De hoogste boom van Rotterdam is mogelijk één van de hoge populieren aan het Lange pad in het 
Kralingse bos. Daar staat in ieder geval de dikste populier (omvang 485 cm) met een hoogte van ca. 25 
meter. 

Bijdrage Kitty. 
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HOOGTE METER ZELF MAKEN 
Bijdrage Kitty 

Voor de kinderen en alle volwassenen die dit leuk vinden! 
 
Wat heb je nodig: 
 
Blokje hout.  
Twee oogjes. 
Draad. 
Spijkertje. 
Gewichtje (bijv. moer) 
Stiften of verf. 
 
Dit is een apparaatje waarmee je indirect kan meten hoe hoog een boom is. Of ieder 
ander ding (gebouw) wat je wilt opmeten. Neem een blokje hout van bijv. 12 mm 
dik en 20 bij 10 centimeter. Schroef bovenin op de uiteinden de twee oogjes. Alle 
twee even ver erin draaien en zorgen dat de openingen over de dikte van het hout 
lopen. In het midden, en aan de bovenkant, op het vlak sla je een klein spijkertje. 
Daaraan maak je het touwtje vast. En aan dat touwtje maak je een gewichtje vast. 
Dan kan een moer zijn of iets anders van ijzer dat zwaar is. Teken op het vlak een 
boog en zet op precies 45 graden vanaf de bovenkant een duidelijk streepje. Dat kan 
je ook van de andere kant af doen en dan maakt het straks niet uit hoe je hem vast 
houdt. De hoogte meter is nu af. 
 
Nu wil je natuurlijk weten hoe het werkt!  

 
Kijk door het vizier (de twee oogjes) naar de boomtop en loop achteruit tot het touwtje met het 
gewicht precies over het streepje van de 45 graden valt. 
Pas wel op met achteruit lopen!   
Als het touwtje op 45 graden staat en je ziet precies de top van de boom dan kan je echt gaan me-
ten!  
 
De hoogte van de boom is nu namelijk precies de hoogte van de grond tot je ogen PLUS de af-
stand van jou tot de boom. Sta je dus 30 meter van de boom af en zitten je ogen op 1,5 meter van 
de grond dan is de boom precies 31,5 meter hoog.  
Het zal opvallen dat bomen vaak hoger zijn dan je denkt.  
 

Tip: 
Als je goed wilt meten is het misschien handig om een meetlat mee te nemen en bijvoorbeeld een touw van 5 meter. Dan kan je 
snel kijken wat de afstand van jou tot de boom is. 

                   Draaikolk 
Het valt mij op dat bonen altijd in dezelfde richting rond een staak spiraliseren. Hoe kan dat? 

Peter Dijkstra, Amsterdam 

n 'Ik herinner mij nog als de dag van gisteren dat ik dat aan mijn opa vroeg', schrijft Jan van Zanten (Wij
chen).'Hoe weten de bonen welke kant ze om de stok moeten groeien? Zijn antwoord was even verbluffend als 
simpel: ze voelen elke dag waar de zon opkomt en volgen de warme stralen tot zij ondergaat. Hij zei er nog bij 
dat bonen in het toenmalige Nederlands-lndie daardoor andersom groeien' 

 
 Marinus Hartman (Maarssen) voegt daar nog aan toe: 'Hetzelfde kom je ook tegen bij sommige bomen. In Ameri-
kaans   grenen zit ook een draai in het hout waardoor deze taaier is in één richting. Hiervan werd bijvoorbeeld 
gebruikgemaakt bij de constructie van molenwieken'  

Gelezen in de  “Intermediar” 
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Gedicht en foto-impressies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijdrage Kitty/Ans 

In je hoofd kun je alles 
Fietsen naar de maan  

Op de wolken staan 
Strelen met je handen los 
Lopen door een donker bos 

Vechten als 
een tijger 

Afscheid nemen zonder tranen 
Alles gaat vanzelf  

Onderstaand gedicht van dichter Theo Olthuis “tegengekomen” in Breda, 
aan een hek in de Fellenoordstraat. 

Dampende daken na regenbui 
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Voor en nadelen 
 
Met de zomer wil het nog niet echt lukken hè? Het is de laatste tijd een natte bedoeling, wij gaan dan ook regelmatig naar 
onze "woonboot" in jachthaven Toepad, klinkt goed toch? Nee hoor even serieus, van mij mag de zomer snel beginnen,  
't kan mij tegenwoordig niet warm genoeg zijn. Toen ik mijn "isolatiemateriaal" nog meedroeg begon ik bij het woord 
zomer al te zweten hahaha….. En omdat m'n lijf strak stond van de stress had ik al heel snel boven de 20º C het kookpunt 
bereikt. 
Maar sinds een jaar niet meer, jaja, we vieren deze maand mijn 1ste "IK"lustrum. 
En omdat ik me zo heerlijk voel wil ik mijn ervaring(en) toch nog een keer met jullie delen. 
 
Ik neem de dag zoals hij komt en doe niet meer alles volgens een planning, loop niet meer achter iedereen z'n k..t aan om 
alles maar goed te laten verlopen, daardoor ben ik nogal relaxed tegenwoordig wat ook weer z'n nadelen heeft hoor, 
maarrrr…. zoals Cruijff zegt: Ieder nadeel heeft z'n voordeel! En ja hoor hij heeft gelijk. 
Zo ging ik laatst op de fiets naar de Oosterhof, mp3 speler aan, heerlijk, kom ik daar aan zet de fiets op slot en kom tot de 
ontdekking dat ik geen portemonnee bij me heb, tja wat moet je in de Oosterhof zonder geld of plastic? "Vroeger" zou ik 
witheet en scheldend terug naar huis zijn gefietst en had de rest van de dag verpest geweest. 
Nu ben ik gewoon weer naar huis gefietst, 2 crackers met kaas ennn… mijn portemonnee gepakt en weer "zingend" naar 
de Oosterhof teruggefietst. 
Ook een paar dagen naar de tuin was voor mij een stressvolle onderneming, huis schoon (alsof het vies was), briefje af-
vinken met wat er allemaal meemoest. Tjongejonge ik krijg medelijden met mezelf als ik er nog aan denk! Maar ja nu 
kan het dus gebeuren dat ik wat vergeet, zo dus onlangs geschiedde: M'n lenzenvloeistof vergeten, maar in plaats van 
schelden en tieren heb ik er nu hard om gelachen en ben ik na een kop koffie lopend naar huis gegaan, lenzenvloeistof 
gepakt en op de fiets weer naar de tuin gegaan. De volgende dag heb ik de fiets weer thuisgebracht en ben ik weer gaan 
lopen naar de tuin. 
Mooi 2 dagen extra calorieën verbrand waardoor ik weer wat lekkers kon nemen! 
  
De ligusterheg deed ik voorheen heel luxe en lui "elektrisch", nu doe ik 'm met de oude heggeschaar van mijn opa, goed 
voor de kipfiletjes boven aan m'n armen! 
 
Zo zie je maar dat een duur abonnement op een sportschool helemaal niet nodig is. Er zijn genoeg manieren om extra te 
bewegen, al dan niet noodzakelijk! Maar ik zie er nu vooral de voordelen van veel dingen terwijl ik "vroeger" er de pest 
in zou hebben en m'n dag erdoor zou laten vergallen! Hoe stom kan je zijn! 
Als we een verjaardag MOESTEN vieren was ik de week ervoor (zoniet langer) al in paniek en met boodschappelijstjes 
in de weer, komt die en die, wat drinkt hij of zij ook al weer, heb ik genoeg van dit of dat, o jee er komen kinderen, lusten 
of mogen die dat wel?….. Enz… met als gevolg dat ik op de dag zelf als een kip zonder kop acterend "mijn dienst" draai-
de en halverwege de dag al barstende koppijn had en dan nog een hele avond moest. De dag erna moest ik dan echt bijko-
men. Zeg nou zelf dat is toch niet normaal! Tegenwoordig doe ik gewoon meer boodschappen dan anders, lustten ze iets 
niet, jammer dan. De dag vloog voorbij en voor ik het wist was het 02.30 uur toen de laatste visite weg ging en ik was 
niet eens moe, heerlijk. Ook de dag erna was er niks aan de hand. 
 
Het is voor mezelf en mijn omgeving af en toe nog steeds vreemd hoe anders bepaalde dingen tegenwoordig gaan maar 
het voelt toch zoveel lekkerder en heb tot nu toch nog geen klachten gehad! 
 
Ik hoop dat er iemand is die iets herkent in mijn  verhaal, ik weet bijna zeker dat ik niet de enige ben die zo geleefd heeft, 
of wel…. Nee toch? 
In ieder geval, als je zover bent om die knop om te draaien, of heb je het al gedaan, laat 't me even weten, dat zou ik heel 
leuk vinden. 
 
  Nog een mooie "na" zomer toegewenst! 
 
 
          Marian Haxe  tuin 68 
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Bijdrage van Bert Puzzel  

Tuinbakken 

Telefoon 
De secretaresse beëindigt meteen haar telefoongesprek wanneer de directeur binnenkomt.  
Directeur: “Er is toch afgesproken dat er geen privé-gesprekken gevoerd worden?”  
Secretaresse: “Meneer, dit was niet privé, maar een zakelijk gesprek”.  
Directeur: “Als dat zo is… mag ik je dan vragen onze klanten niet met “lieverd” aan te spreken?” 
 

Europees  
Twee journalisten zijn voor hun werk in Génève. ’s Avonds gaan ze naar restaurant “Europa” voor een etentje.  
Na de menukaart te hebben gelezen vraagt één van hen: “Ober, kunt u mij zeggen wat er in uw Europese schotel 
zit?”  
“Zeker, meneer”, antwoordt de ober. “Parijse aardappels, Brussels lof, Weense worstjes, Ardenner ham, Duitse 
biefstuk, bedekt met Zwitserse kaas en geserveerd met Frans stokbrood op een Delftsblauw bord… “.  



24 Algemeen Doeblad Augustus / September 2007 

 


