
Tuinkrant voor de leden van het Toepad                                                                                           5e jaargang,  nummer 1 - 2008  
 

 Algemeen Doeblad 

Vreemde vogels op de tuin! 
Het eerste Doeblad van dit seizoen. De vogels zijn al weer druk 
bezig, toch moet ik ook even een ei kwijt.  
Een tuin heb je natuurlijk voor de planten, maar ik 
heb eigenlijk meer iets met de beessies. 
 

U zult wel denken he’bie hem weer,… maar wist u dat 
er bij ons op de tuin ook halsbandparkieten zitten?  
En nog geeneens in een kooi!  
In het begin van het seizoen, tijdens het snoeien 
(tussen de sneeuw en hagelbuien door) heb ik ze  
gehoord en gezien. 
Een gifgroene vogel van ongeveer 40 cm, met een 
blauw/groene lange staart en een rode snavel. 
Het mannetje krijgt ongeveer op de leeftijd van 3 jaar hun  
kenmerkende zwarte met wit en roze afgezette halsband. Waarmee de 
naam Halsbandparkiet meteen verklaard is. 
Hij heeft een heel opvallende, luide lokroep. Zeg maar schreeuw!  
De diertjes zijn oorspronkelijk 
afkomstig uit India, maar door 
de reeks zachte winters is er 
sprake van explosieve toename 

in de vrije natuur van de luid kwetterende vogels. Hij nestelt in 
boomholten en moet daar concurreren met andere holenbroeders 
zoals specht,  kauw, en torenvalk.  
Door het verjagen van deze inheemse vogelsoorten en het inpik-
ken van hun nesten is men bang dat hierdoor het natuurlijke  
evenwicht wordt verstoord. Of dat bij ons ook geldt weet ik niet, 
want er komen bij ons ook genoeg roofdieren voor. Er cirkelen 
enorme roofvogels boven ons gebied rond. Buizerd, havik of 
arend? Ik weet het niet. Het worden er elk jaar meer. Er zijn er 
nu vier van die joekels!  
Laatst reden wij ’s avonds rond 23.00 uur onder de Brienen-
oordbrug en dachten 
we een kat te ziet 
oversteken. Bleek het 
een vos! 
Misschien heeft die 
prachtige exotische 
kleur ook weer een 
nadeel. Je hoeft geen 
arendsogen te heb-
ben om ze te zien.  

         Hans. 
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Openingstijden kantine: 
 

Geen opgave ontvangen 
 
 
  
 
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   kantinezaken     tuin 41 
Peter de Jong  penningmeester  
Tel.06-43056032   
             
            
Kascontrolecommissie: 
Dhr. A.Luten                                              tuin 13  
Marleen Otte-Grandia                                  tuin 26 
Mevr. I.C. van Riemsdijk                            tuin 67 
  
 
Verkooploods: 
Joke Seip                                                  tuin 60 
Dhr. B. Dasberg                                    tuin 65 
Dhr. P. Cornelisse                                           tuin 64 
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): 
Hans Oversluizen                                    tuin 41 
                                 

 
Kantinebeheer/inkoop/bardienst 
Hans Oversluizen                     tuin 41           
Jan Baijens   tuin 74 
 
 
onderhoud complex / werkbeurten 
VACATURE voor dhr.Rietveld                     tuin 43 
 onderhoud rijdend materieel   
Mindert van Tilborgh   werkmeester +          tuin 73 
coördinator   per 08/2009 VACATURE                              
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:  
       20 juni  

 
 
 

Amateur  Tuinvereniging  A.T.V. Toepad     
      opgericht 1 september 1969 
                                                                                                                                                                                                       

e-mail: atv-toepad@xs4all.nl 
 Tel. 010-433 01 35 
 (indien iemand aanwezig) 

Secretariaat 
Toepad 55 
3063 NJ Rotterdam  

Complexbeheerder        VACATURE 
 
 Jubileumcommissie      VACATURES 
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Geef de pen door aan:………….. 
Aan het begin van het seizoen 2008 is mij de pen aangereikt om iets te schrijven; die pen heb ik met plezier aange-
pakt. 
Ik schrijf met opzet  ‘met plezier’ omdat ik bij veel dingen in het leven vind dat je het met plezier moet doen. Als dat 
niet lukt, kun je het beter laten omdat het dan voor anderen en voor jezelf ‘niet goed voelt’ en het dan ook slecht lukt. 
 
 Plezier beleef ik aan de tuin, maar…..zoals bij alles, er zitten ook minpuntjes aan. 
 
 Toen ik tuin 9 kocht heb ik mij niet gerealiseerd dat er ook weleens technische klusjes aan te pas komen. Aangezien 
ik twee linkerhanden heb, is dat lastig en moet ik nogal ‘ns iemand uit m’n kennissenkring vragen of hij mij wil hel-
pen. Ik voel mij dan min of meer afhankelijk en dat ben ik slecht gewend. 
 
 Ik ben opgegroeid in een huis met een grote tuin en kende ieder plantje en grassprietje. Ik heb daar destijds met ple-
zier veel tijd en energie in gestoken. 
Toen ik naar een flat verhuisde, miste ik het direct naar buiten kunnen lopen (wat een vrij gevoel geeft) en miste ik 
het bezig zijn in de natuur. Pas toen realiseerde ik mij dat dat mij altijd veel energie heeft gegeven. 
 
 Ja, hoe gaat dat dan, werk en studie slokken je op en daarbij waren er ook omstandigheden rondom mij die mij op-
eisten, dus gingen er veel jaren zonder tuin voorbij. 
Vier jaar geleden stuitte ik bij toeval op ATV Toepad en had ik het gevoel, door het bezit van een tuin, naar mijn 
‘roots’ terug te keren. Wat ik mij niet 
gerealiseerd had is, dat het mijn tuin 
niet was. Ik heb erg moeten wennen 
aan de structuur van de grond, de 
soorten onkruid en de beplanting, 
met name aan het feit dat sommige 
planten het gewoon niet doen, daar. 
In tegenstelling tot vroeger kende ik 
dus niet ieder bloempje en grasje. 
 
 Jullie begrijpen nu dus inmiddels dat 
ik aan de techniek en de soort tuin 
heb moeten wennen, maar dat zal 
iedereen wel hebben die een voor 
haar/hem ‘nieuwe’ tuin en huisje 
krijgt. 
 
 Een belangrijk aspect heb ik nog 
niet genoemd en dat is het fenomeen 
‘tijd’. Zoals iedere hobby kost een 
tuin veel tijd en dat weten we alle-
maal. De natuur staat niet stil en als je denkt dat je klaar bent, kan je weer van voren af aan beginnen. Maar toch….de 
natuur blijft boeien door de seizoenen heen; laten we daar oog voor houden. 
 
 Ik hoop dat allen zullen meewerken om ons Toepad-complex netjes te houden, zodat het een oase van rust, schoon-
heid en ontspanning voor ons allemaal kan blijven. 
 
 Ik hoop velen met plezier en in goede harmonie in de komende zomer te ontmoeten. 
We gaan van de – hopelijk mooie - zomer genieten! 
 
                                                                                                                                                 Ingrid Kranenburg  

Ook in de winter kunnen we (soms) genieten van de tuin. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in het verenigingsgebouw  Toepad 55 te Rot-
terdam d.d. 19 april 2008, aanvang 14.00 u. 

Aanwezig: 30 stemgerechtigde leden, dit zijn de eigenaren van tuinnummers: 
28, 46, 74, 40, 83, 37, 27, 41, 72, 25, 8, 65, 45, 71, 5, 47, 73, 44, 13, 24, 63, 26, 32, 67, 18, 34, 4, 78, 60, 9  en P.A. de Jong, pen-
ningmeester (geen tuin). 
Van tuinnummer 56 is een vertegenwoordigster aanwezig. 
 
 1. Opening 
Ingrid Kranenburg opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Zij staat stil bij degenen die in het afgelopen verenigingsjaar overleden zijn, dat zijn de heer Kling, tuin 37 en mw. de Zeeuw, tuin 
76. Tevens gedenkt zij het overlijden van oud-tuinleden, de heer Vermeulen, tuin 37 en mw. Groeneveld, tuin 15. 
Helaas zijn er ook zeer naaste familieleden van tuineigenaren overleden. Op deze plaats wordt meegedeeld dat wij met de nabe-
staanden meeleven; hen wordt veel sterkte toegewenst. 
Allen gedenken staande de overledenen. 
 
 Als nieuw lid heten we in dit jaar welkom de heer Themans, tuin 21; familie Cornelisse, tuin 64; fam. Klaassen, tuin 16 en de fa-
milie Moorman, tuin 77. 
 
 2. Mededelingen 
   Algemeen 
   ●   De voorzitter van onze vereniging, Bram Oversluizen, is in verband met persoonlijke omstandigheden verhinderd vandaag        
 aanwezig te zijn. Hij is al enige maanden buiten functie, en wij, als bestuur hopen dat hij snel weer op de tuin terugkomt. 
 Vandaag is Ingrid, zo meldt zij, vergadervoorzitter. Het zittende bestuur heeft in de afgelopen tijd en zal, zo lang als dat 
 nodig is, met elkaar voor de voortgang zorgen. 
 
   ●   Piet Rietveld, tuin 43 ligt momenteel in het ziekenhuis. 
 
   ●   Op de agenda staat dat de bar gesloten is, allen wordt verzocht zich hieraan te houden. 
 Ook worden de aanwezigen verzocht niet te roken en de mobiele telefoons uit te zetten. 
 
   ●   Tijdens het Europese Kampioenschap voetballen zal er waar
 schijnlijk weer op het grote  scherm in de kantine met elkaar 
 naar diverse wedstrijden gekeken kunnen worden. 
 
   ●   Er wordt aandacht gevraagd voor de website van de RBvV,  
 wanneer men algemene informatie wil.  
 Ook zijn via deze website diverse formulieren te downloaden. 
 
    Afzeggingen en machtigingen 
 Stemmachtiging is ontvangen van eigenaar van tuin 49. 
 Afzeggingen zijn ontvangen van de eigenaren: Mattaar nr. 11; 
 van Santen nr. 15; Moorman/Breemer nr. 77 en van de er
 ven  van tuin nr. 76. 

 
 3. Inventarisatie rondvraag 
Er worden 2 onderwerpen genoemd: Werkbeurten en Web-site. 
Nadere bespreking vindt onder agendapunt 11 plaats. 
 
 4. Ingekomen stukken 
Het verslag van de kascontrolecommissie d.d. 5 april 2008 wordt voor-
gelezen. Voor de afwezigen wordt de tekst hierna geciteerd: “De kas-
commissie heeft de boeken voor het jaar 2007 gecontroleerd en in orde 
bevonden. In de notulen van de ALV 2007 is vermeld dat de kascom-
missie ook nog zou  kijken naar het boekjaar 2005. Na overleg met de 
penningmeester zijn wij ook daar nu mee akkoord.”  Was getekend: 
Marleen Otte en Albert Luten. 
De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn inzet en goede kwali-
teit van werken. Het is een belangrijke taak die veelal achter de scher-
men wordt uitgevoerd. 
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5. Notulen ledenvergadering april 2007 
Zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. Hierbij zijn deze notulen goedgekeurd en vastgesteld. 
 
 6. Jaarverslag secretaris 
Ook hier zijn er tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen. 
 
 7. Financiële zaken 
balans 2007 en 
staat van baten en lasten 2007 met begroting 2008 
De penningmeester deelt met genoegen mede dat het boekjaar 2007 met een batig saldo van 4.300 € (hij noemt afgerond bedrag) 
is afgesloten. Ook attendeert hij op het feit dat er extra kosten zijn gereserveerd in verband met het aanstaande 40-jarig jubileum 
in september 2009. 
Geen der aanwezigen heeft op- of aanmerkingen of vragen. 
Hierna stelt de voorzitter de ALV voor, het bestuur décharge te verlenen m.b.t. het financiële beleid over de boekjaren 2005 en 
2007. Dit wordt door de ALV verleend. 
 
 8. Bestuur en commissies 
Bestuur 
Twee leden zijn aftredend, namelijk de heren Jan Baijens en Bram Sommeijer. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld. 
Aan de aanwezigen wordt gevraagd of er in hun midden iemand is die zich tegenkandidaat wil stellen. 
Er zijn hierop geen reacties waarop vastgesteld kan worden dat de heren Baijens en Sommeijer benoemd zijn voor een nieuwe 
zittingsperiode (3 jaar). 
De voorzitter dankt hen voor de zeer vele inspanningen in het verleden aan onze vereniging gedaan en zegt ‘ga zo door’ zij wenst 
hen veel succes voor het toekomst. 
 
 Kascontrolecommissie 
De heer Mindert van Tilborgh wil uittreden uit de kascontrolecommissie. 
Er wordt gesteld dat twee leden in principe genoeg moeten zijn, maar de voorzitter vraagt wie er belangstelling heeft om zich als  
lid van voornoemde commissie aan te melden. Wanneer niemand zich mocht melden, zou het prettig zijn dat we iemand kunnen 
benaderen die in geval van nood (dus als reservelid), beschikbaar is. Zij vraagt allen na te denken. 
 
 Verkoop loods 
De heer Rietveld legt om gezondheidsredenen per direct zijn functie neer. 
De heer Cornelisse neemt deze taak over, het is prettig dat dit zo snel geregeld is kunnen worden. 
 
 Kantinebeheer/inkoop/bardienst/bingo 
De heren Richard en Willem Engel - zij stoppen met hun werkzaamheden voor de vereniging -worden verzocht bij de bestuursta-
fel te komen. 
Zij krijgen gezien hun grote staat van dienst als blijk van waardering een enveloppe uitgereikt. 
Deze geste is ook voor Ingrid Berkhout, die helaas vanmiddag afwezig is. 
Eén van de heren zal de voor haar bestemde enveloppe aan Ingrid overhandigen. 
De heren Hans Oversluizen en Jan Baijens nemen de taken van voornoemden over. 
 
 Onderhoud complex/werkbeurten 
De heer Mindert van Tilborgh is dit verenigingsjaar nog werkmeester. Voor komend jaar moet een opvolger gezocht worden. Is 
er iemand die deze taak t.z.t. over wil nemen? 
 
 Eén der aanwezigen merkt op dat de heer Rietveld tevens zorgde voor onderhoud rijdend materieel. Hiervoor moet ook nog een 
oplossing gevonden worden. Wie o wie wil dit op zich nemen? 
 
 Allen wordt gevraagd na te denken voor welke taak/functie zij zich willen inzetten. 
Met vereende krachten komen we heel ver; het kunnen en moeten niet altijd dezelfden zijn.  
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De voorzitter dankt, mede namens de andere bestuursleden, een ieder die dit jaar zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan ATV 
Toepad, onze vereniging.  
Na een korte pauze wordt de vergadering voortgezet. 
 
 De voorzitter kan tot haar vreugde meedelen dat de oproep voor nieuwe vrijwilligers reeds goed gewerkt heeft. Mw. Van Riems-
dijk, tuin 67 heeft zich in de pauze gemeld als lid van de kascontrolecommissie. 
Fijn zo en nu graag nog enigen enthousiastelingen voor de andere openstaande functies. 

 
 9. Jubileum 2009 
September 2009 bestaat ATV Toepad 40 jaar en dat zullen we vieren! 
Het bestuur stelt voor om een feestcommissie in het leven te roepen. 
Welke feestfiguur wil zich hiervoor melden? Een ieder wordt gevraagd 
ook hierover na te denken en zich zo spoedig mogelijk bij één van de 
bestuursleden te melden. 
Wanneer men niet direct in de feestcommissie zitting wil nemen, maar 
wel ideeën heeft die kunnen bijdragen aan de feestvreugde, laat dit 
s.v.p. dan ook weten. 
 
 10. Bestuursbeleid 

Met communicatie en saamhorigheid komen we met elkaar een heel eind om te streven naar een grotere netheid op het complex, 
ook horen daarbij bijvoorbeeld vuilafvoer discipline, gedrag met en van honden. Jan Baijens meldt dat in de afgelopen week in 
de container bestemd voor snoeihout oude stoelen, kapotte tuinschermen en nog meer zaken zijn gegooid die hier niet in thuis 
horen! De Roteb neemt containers met dergelijk afval niet mee of anders tegen veel hogere kosten. 
Het is een vereiste om met elkaar mee te werken aan een mooi complex waarop het plezierig toeven is, immers een ieder heeft 
voor zijn/haar plezier een tuin met huisje. Ook de eigen tuin dient goed onderhouden te worden. Wanneer dit te wensen overlaat, 
neemt het bestuur met  betrokkenen contact op. Op een ieders medewerking wordt gerekend. 
 
 11. Rondvraag 
Adrie Braber vraagt of de werkbeurten op elkaar afgestemd kunnen worden. Men doet nu weleens overtollig werk etc. Het blijkt 
dat de werkmeesters onderling niet het gewenste contact hebben. 
De voorzitter dankt voor de gemaakte opmerking en stelt voor dat er een betere coördinatie dient te komen tussen (een delegatie 
van) het bestuur en de werkmeesters en de werkmeesters onderling. Node wordt een terreinbeheerder gemist. Wanneer er ie-
mand is die dat op zich wil nemen, hij/zij melde zich s.v.p. 
 
 Ten vervolge op het punt ‘coördinatie’ wordt ook gemeld dat er coördinatie dient te komen tussen (een delegatie van) het be-
stuur en de administratie. Ben Uyttenbroek deelt mede dat hij fouten heeft ontdekt op de werkbeurtenlijst, zijn toelichting hierop 
is niet geheel duidelijk.  
Toegezegd wordt dat voornoemde coördinatiepunten en de werkbeurtenlijst op zeer korte termijn aandacht krijgen van het be-
stuur. 
 
 De voorzitter merkt m.b.t. het doen van werkbeurten het volgende op: 
Het is niet de bedoeling dat men op één dag met 2 personen komt om een werkbeurt te doen, die dan voor twee telt. Er moet, het 
seizoen door, evenredigheid zijn. Aan het eind van het seizoen kan het zijn dat men werkbeurten moet inhalen en dan kan er na 
overleg met het bestuur wel - zo nodig - iets afgesproken worden. 
Ook ligt het verzoek er dat een ieder zoveel mogelijk in zijn eigen groep de werkbeurten doet. 
 
  
 Fred Kies vraagt naar de voortgang m.b.t. de opzet van de website  ATV Toepad. 

Het bestuur heeft dit jaar als speerpunt “mentaliteit en gedragsregels” 
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Het bestuur antwoordt dat dit onderwerp helaas door afwezigheid van de voorzitter is blijven liggen. Het heeft nu grote prioriteit 
omdat er goed gebruik van gemaakt zou kunnen worden, m.b.t. verenigingsinformatie, het aanbieden van huisjes die te koop 
staan enz. enz.. 
 
 Daarnaast komt de mogelijkheid van internet op de individuele tuinen ter sprake. Ook dit heeft haast, nu het seizoen begint. 
In het najaar hebben zich reeds 9 mensen gemeld die belangstelling hebben om gebruik te maken van internet op het complex. 
Onder de aanwezigen van vanmiddag blijken er nog meer belangstelling hiervoor te hebben. Het bestuur zegt toe de mogelijkhe-
den - inclusief een kostenplaatje – te onderzoeken en met een voorstel te komen. Een en ander zal via het Doeblad nogmaals on-
der de aandacht worden gebracht. 
 
 De heer Kies houdt zijn aanbod gestand om aan een en ander mee te werken, het bestuur is blij met zijn voorstel en komt er op 
korte termijn op terug. 
 
 Aan het einde van deze rondvraag worden de aanwezigen gevraagd of zij nog iets te melden of te vragen hebben. 
Hiervan wordt door één lid gebruik gemaakt met de vraag wat de kantineverhuur opbrengt. 
De penningmeester antwoordt dat dit 1.375,-- € is, door verhuur aan koor Betty Fox en anderen. 
Enige bestuursleden merken op dat dit onderwerp vorig jaar in de 
ALV ook aan de orde is geweest en toen bleek dat er bij de leden 
geen behoefte bestond aan nadere specificatie van de inkomsten.  
Geïnteresseerden werd toen en ook nu de mogelijkheid geboden de 
boeken hieromtrent in te zien. 
 
  
 12. Sluiting 
De voorzitter dankt allen voor hun constructieve inbreng en spreekt 
de wens uit dat wij met elkaar een goed tuinjaar zullen krijgen.  
Met “een prettige zomer toegewenst” wordt de vergadering gesloten. 

Toepad op Hyves 
 
 Voor degenen die nog niet weten wat Hyves is: In 2004 is Hyves gestart op Internet. Op Hyves kan je een profiel aanmaken 
waarin staat wie je bent, wat je doet en waar je interesses liggen. Als je niet wilt dat iedereen jouw gegevens kan zien, dan kan je 
deze afschermen. Je kan binnen Hyves op zoek gaan naar vrienden en familie en als je iemand tegenkomt die je kent kan je die 
uitnodigen om je “vriend” op Hyves te worden. Je kan dan af en toe bij de Hyve van die vriend(in) gaan kijken of hij of zij foto’s 
heeft geplaatst of nieuws. Zo kwam ik een neef tegen die ik jaren niet gezien had en kan ik kijken hoe het met hem gaat. Er zijn 
inmiddels vier miljoen mensen in Nederland aangesloten bij Hyves. 
 
 Er zijn binnen Hyves groepen voor mensen met bijvoorbeeld de zelfde interesses, opleiding of denkbeelden. Zoals mensen die 
fan zijn van een zanger of een groep, of aanhangers van Feyenoord, maar er is bijvoorbeeld ook een groep voor mensen die bo-
ven de 40 jaar zijn. In zo’n groep kan je filmpjes of foto’s zetten en berichten voor de andere leden van die groep. 
 
 Ik heb nu een Toepad Hyve gemaakt; een groep voor mensen die een tuin hebben aan het Toepad 55 en die hun leuke ervarin-
gen, foto’s en/of filmpjes met anderen binnen de Tuinvereniging willen delen. Er is een agenda met tuinevenementen waarin u 
regelmatig kunt kijken en er is een pagina met handige tuinlinks (onder “meer informatie”). Wilt u zich ook aansluiten bij Hyves, 
ga naar http://www.hyves.nl. Bent u al deelnemer en wilt u lid worden van mijn Toepad Hyve zoek op Hyves naar “Toepad” of 
ga naar http://toepad.hyves.net/. 
 
 Rob van Katwijk (tuin 55) 

Wist U dat………. 
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Uit in Rotterdam  
Bijdrage van Wil 

 
 

12 mei 2008 Roparun (finish op de Coolsingel)  
25 mei 2008 Dunya Festival (park bij Euromast) 

28 mei - 30 september 2008 Strand aan de Maas (Leuvehoofd) 
 

8, 15, 22, 29 juni,  6 en 13 juli 2008 ZomerZondagen (park bij Euromast) 
12 juni- 22 juni 2008 Parade (Museumpark) 

18–22 juni 2008 CHIO Rotterdam (Kralingse bos) 
22 juni 2008 Ladies Run (rondjes Erasmusbrug/Willemsbrug) 

25 juni 2008 Paardenmarkt Oud IJsselmonde 
27 en 28 juni Concert Kane in de Kuip  

 
29 juni 2008  Nelson Mandela Festival (Zuiderpark) 

4, 5, 6, 7, 8 en 9 juli 2008 Concert Vrienden van Amstel Live in de Kuip 
6 juli 2008 Get Hoekt on Fish (mega visBBQ, strand aan de badweg Hoek van Holland) 

 
6 juli 2008 Metropolis Festival (Zuiderpark) 

 
 Cruiseschepen in Rotterdam: 

 
                                                                     Oriana   1 juni 
                                                                     Boudicca  13 juni 
                                                                     SevenSeasVoyager 20 juni 
                                                                     Eurodam  29 juni – 2 juli (doop) 

 
 De magische cirkel van de 4 jaargetijden 
Kunnen ons niet allemaal verblijden 
 
 De ene zegt heerlijk en de ander wordt depressief 
Maar we moeten het nemen voor lief 
 
 De winter met zijn witte sneeuwdek 
Heeft in mijn hart ook een aparte plek 
 
 Mooie landschappen en een wit takken geheel 
Elke twijg krijgt zijn witte vorstige deel 
 
 Het maakt de schilder of fotograaf in ons los 
Als je loopt door zo’n prachtig wit geworden bos 
 
 De herfst met zijn kleuren pracht en verscheidenheid 
Maakt dat mijn hart in deze periode van blijheid schreit 
 

 
 
Een uitbundig kleed wordt dan geweven 
En doet ons van bewondering beven 
 
 Dan de zomer met uitbundige kleuren vracht 
En alle bomen in volle blader pracht 
 
 De mensen vrolijk op strand of straat 
Genieten van de zon die dan straalt 
 
 En dan de verwondering als het lente is 
Alles komt weer uit de koude grond en staat opnieuw in bloei 
 
 Tijd voor de bezinning in het leven 
En de kansen die ons worden gegeven 
 
 Dat is een tijd van vernieuwing en ontzag 
En ik ben elk voorjaar weer innig blij 

DE VIER JAARGETIJDEN 
Bijdrage  Bert Seip 

Bijdrage Wil 
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 ROTTERDAM - Schaapherder Arie Hallensleben hoedt zijn kudde onder de rook van Rotterdam. Dagelijks, weer of 
geen weer, trekt hij met zijn schapen door de polder De Esch en langs de dijk van de Nieuwe Maas ter hoogte van de 
Nesserdijk in Kralingen. Op een steenworp afstand, het décor van de skyline van de stad. Wie droomt er niet van zo'n 
romantisch leven. 

Een bulderende zuid-westerstorm raast over de polder en de 
rivier. Het kolkende maaswater spat hoog op tegen de dijk. 
Optornend tegen de wind op zoek naar de man met het 
mooiste beroep van Rotterdam. Onder aan de dijk, in de diepe 
polder, valt de klopper op de deur van een immense houten 
schuur. De ontvangst is gastvrij. Binnen snort de kachel. De 
herder, Arie Hallensleben, oogt kwiek en tenger. Zijn vrouw 
Marja schuift aan en schenkt dampende koffie in. De scha-
penhouder ontpopt zich als een meeslepend verteller met een 
aanstekelijke lach. 
 
  
Het buiten zijn met de kudde geeft hem innerlijke balans en 
rust. De dieren zijn hem alles. Bescherming van zowel natuur 
als cultuur staan hoog in het vaandel. Het begon allemaal toen 
hij slenterde over de veemarkt en het laatste kalf, wat later 

een stier bleek te zijn, kocht voor honderd gulden. De koopman levert er een zuigfles bij.  
 
 Wel moet het beest de trap op naar de woning van drie hoog. Bij het vallen van de avond wordt het kalfje gestald in 
de bosjes tot schrik van de buren. Met drie overgeschoten schapen wordt een lapje grond gepikt in polder De Esch, 
destijds een ruig stuk niemandsland. Hier ontluikt het romantisch herdersleven dat tot op de dag van vandaag zeven-
endertig jaar duurt. 
 
 De kudde, groeit uit tot 340 schapen. Dan komt er een onheilstijding. De polder dreigt te worden afgegraven vanwe-
ge een bocht in de Maas. Huis en haard verdwijnen onder water. Hiertegen komen de bewoners in verzet. Het voor-
touw neemt Jan Vlasblom, beeldhouwer, overleden in 1998. Mede met ''de inzet'' van de schaapskudde wordt het 
plan afgeblazen. De schapen zijn gered. 
 
 Na jaren van gebakkelei wordt de bouwvallige monumentale boerderij 'De Rozenhof' uit 1800 en later 'Het Erf Vlas-
blom', woonhuis en atelier, gerestaureerd dankzij de inspanning van de stichting Esch Polder den Oord. Aan het 
knokken en pionieren komt een einde. Arie en Marja krijgen tot hun grote vreugde onderdak in het woonhuis. De 
bijgebouwen worden gegund aan De Boumanstichting, Versla-
vingszorg. 
 
 Nu, anno 2008 heeft Arie Hallensleben zijn schaapjes nog niet 
op het droge, maar hij laat zijn levende have niet in de steek. Wel 
is hij op zoek naar een leerling-herder, een schaap met vijf poten. 
Kan hij eindelijk met vakantie. 
 
 
 Bron: De Havenloods Noord. 
 
 
 Tip: loop eens langs de schaapskudde, de lammetjes zijn net ge-
boren! 

Tussen ooien en rammen Bijdrage Wil 

Foto: WHK. 
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 Tijdens mijn bezoek aan Kew Gardens in Londen (zie elders in het Doeblad) kwam ik in een van de winkels in de 
tuin een collectie plantenzaden tegen. Eén van de meest opvallende zaden die zij verkochten was zaad van palmbo-
men. Nu is tuinieren voor mij ook experimenteren en het leek me heel bijzonder als het zou lukken om uit zaad een 
palm op te kweken, dus schafte ik een zakje aan. 
 
 Ik heb zaad gekocht van de Chinese Windmolen Palm (Chamaerops excelsa syn. Trachycarpus fortunei). Nu denk ik 
bij palmen aan een warm klimaat, maar uit de beschrijving op het zakje bleek dat deze palm tot een temperatuur van  
-18 C. kan overleven. Oorspronkelijk groeit deze plant in het zuiden van China en het zuiden van Japan en zelfs op 
de hellingen van de Himalaya. Ik las ook op Nederlandse websites dat dit de beste palm is die het in ons klimaat kan 
uithouden. 
De beschrijving van de zaden gaf ook aan dat het een snelgroeiende plant is en dat de zaden het hele jaar door binnen 
geplant kunnen worden. Dat klonk mij toch ideaal in de oren! Omdat ik het zo’n bijzonder experiment vind leek het 
mij leuk om u op de hoogte te houden van de voortgang en het verloop van 
het experiment in Het Doeblad te zetten. 
 
 De eerste stap was het planten van de 10 zaden. Deze moesten eerst een 
nacht in water op kamertemperatuur staan. Op 4 maart 2008 heb ik de za-
den in het water gezet en de volgende dag heb ik ze in zaai- en stekgrond 
op 1 centimeter diepte geplant. Volgens de beschrijving op de verpakking 
zou het 2 tot 6 weken duren voordat de eerste plantbeginselen te zien zou-
den zijn. 
In het volgende Doeblad kunt u lezen hoe het verder gaat met de zaden. 
Lukt het me werkelijk om palmbomen te kweken? 
 
 Rob van Katwijk (tuin 55) 

 Het Palm experiment  deel 1 
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     BOEKEN- WORM   
            een rubriek over tuinboeken  

Bijdrage van Kitty  
 Welke plant waar? 
 

 
 Een uiterst praktisch handboek voor elke tuinliefhebber.  
 
 Hét antwoord op de vraag: 'Welke planten zijn het meest geschikt voor die 
bepaalde plek of situatie?'  
 
 Meer dan 1200 schitterende kleurenfoto's van tuinplanten, met daarbij gege-
vens over hun hoogte, breedte, bloeiperiode, winterhardheid en andere wetens-
waardigheden. Beplantingsideeën voor alle tuinen, ongeacht hun grootte, 
grondsoort en ligging. 312 pagina’s, auteur Roy Lancaster.  
 
 Dit is een product van De Tuinen van Appeltern uit Appeltern. 
 
 ISBN 9021539365 prijs € 24,95  
 
  
  

 
 
 Bordergeheimen 
 
 
 

 In Bordergeheimen legt tuinontwerper en borderspecialiste Dina 
Deferme haarfijn uit hoe je de schitterendste borders kunt ont-
werpen, creëren en onderhouden.  
 
 
 Ze stelt de beste borderplanten voor, schenkt je tal van kneepjes 
en toont tientallen voorbeelden die ze in haar eigen tuin bij el-
kaar sprokkelde. Johan de Meester bracht de borders en de bor-
dergeheimen van Dina op een meesterlijke manier in beeld. Bor-
dergeheimen uit de tuinkamers van Dina Deferme is meer dan 
een schitterend kijkboek. Het maakt van de lezer stap voor stap 
een borderspecialist en je tuin zal er ongetwijfeld mooier van 
worden, zodat je er nog meer van kunt genieten. 157 pagina’s.  
 
Dit is een product van De Tuinen van Appeltern uit Appeltern. 
Prijs € 29,95 
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Foto’s Ans en Hans 
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 Prijslijst Winkel ATV Toepad       
                                                 Openingstijden elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur 

Prijzen en artikelen gelden vanaf 2008  

Gasfles………………...…………….………... per fles…………………..……...……… Euro  24,40 
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………………….……….…………….    1,45 
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 5 ltr …………………….….. per zak………………….…..………………….  3,50 
Culterra 10-4-6 ………………………………. per zak………………….…..………………….   14,00  
Landbouwkalk 6 kg……………………….….. per zak………………….……………..…….....   2,20 
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.  

Tevens kan, wanneer men zelf capabel is om de tractor te besturen, in overleg met en 
ter beoordeling van het bestuur, de tractor voor een dagdeel worden gehuurd. In deze 

situatie ligt de verantwoordelijkheid bij de bestuurder van de tractor. 
 
 
 

Statiegeld gasflessen: 
In het verleden moest door de vereniging statiegeld betaald worden bij aanschaf van 

gasflessen waarvoor geen lege fles werd ingeleverd. 
Tegenwoordig worden maximaal 30 lege gasflessen omgeruild voor 30 volle flessen 

die wij in ruime mate in voorraad hebben. 
Voor die leden die per heden geen lege gasfles inleveren, zal bij aankoop van een volle 
fles, bovenop de kosten van een nieuwe fles, een extra bijdrage worden gevraagd van 

10,00 euro voor de investering die door de vereniging in het verleden is gedaan ! 
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Kew Gardens 
 
 In juli 2007 heb ik een bezoek gebracht aan Kew Gardens. De Royal Botanic Gardens, Kew, zoals de officiële benaming 
luidt, zijn gelegen in het westen van Londen, aan de zuidkant van de rivier de Theems nabij Richmond. De tuinen beslaan 
een oppervlakte van 120 hectare. Koningin Victoria schonk de tuinen in 1841 aan het volk, waarmee de tuin toegankelijk 
werd voor het publiek. 
 
 Tussen alle regenachtige dagen die de zomer van 2007 bracht was de dag van mijn bezoek gelukkig een zonnige dag. Ik 
maakte een wandeling door een deel van de tuin en bezocht natuurlijk het Palmenhuis (1848), de Oranjerie en de Princess 
of Waleskas uit 1987. In het Palmenhuis kan een rondgang worden gemaakt bovenin de kas, zodat je een uitzicht hebt op 
de toppen van de palmen en andere gewassen. Rond het Palmenhuis was een opvallende siertuin ingericht: een siertuin 
met groenten. In een grasveld waren er perkjes gemaakt met groenten en fruit; er was bijvoorbeeld een perk met aantal 
druivenplanten met daaromheen in cirkelvorm uien en daar weer omheen sla. Een bijzonder gebruik van groenten zoals ik 
nog niet eerder had gezien en misschien een inspiratie voor de Toepad-bewoners (?). 
Naast de eerder genoemde bouwsels staan er in Kew Gardens ook onder andere een Pagode uit 1761 en Kew Palace. Kew 
Palace stamt uit 1631. Vroeger heette dit paleis The Dutch House. In 1781 werd het aangekocht door koning George III 
om zijn kinderen te laten wonen. Het paleis is in 2006 nog het decor geweest van de viering van de 80e verjaardag van 
Koningin Elisabeth. Achter Kew Palace liggen de Queen’s Gardens. Voor de toegang tot het huis moet apart betaald wor-
den. 

Ieder jaar is er een thema-tentoonstelling en in 2007 was het thema 
“mediterraan”. Zo was er achter het Palmenhuis een Lavendeltuin, met 
rijen lavendel zoals ze ook bloeien in het zuiden van Frankrijk, waar ze 
gekweekt worden voor onder andere de parfumindustrie. Bij een van de 
restaurants in Kew was Lavendel-ijs te koop, wat erg goed smaakte! 
Kew Gardens heeft ook een grassentuin. Veel soorten gras in kleuren 
van lichtgroen tot rood staan verspreid over de tuin en op de bordjes 
staat te lezen om welke soort het gaat. De eerste plant die ik voor mijn 
volkstuin heb gekocht was een gras: het Zebragras (Miscanthus Sinen-
sis Zebrinus); donkergroen gras met lichtgroene horizontale strepen. 
Ook dat Zebragras was in de grassentuin te zien. 
In ieder seizoen zijn er bijzondere dingen te zien in Kew Gardens. Zo 
staan er in het voorjaar 5 miljoen (!) bloembollen te bloeien. In de zo-
mer zijn er optredens; in 2008 van o.a. Lulu en The Gipsy Kings. 
Kew Gardens is ook bekend als wetenschappelijk instituut op het ge-
bied van de plantensystematiek: het herbarium heeft een uitgebreide 
bibliotheek en is de bron van tal van toonaangevende publicaties. Het 
Millemmium Seed Bank Project is een internationaal samenwerkings-
project op initiatief van de Kew Gardens, dat in 2000 is gelanceerd. Het 
is het grootste beschermingsproject dat ooit is uitgevoerd. De doelstel-
ling is dat de deelnemende instituten aan dit project aan het begin van 

2010 zaden van 10% van de wilde zaadplantensoorten in de wereld in zaadbanken zullen hebben opgeslagen. 
 
 Kew Gardens is een mooi park om te bezoeken. Ik heb slechts een deel van de 
tuin gezien. Maar wat ik gezien heb was erg mooi.  
Er zijn brede paden om te wandelen, grote grasvelden om te picknicken en veel 
mooie en bijzondere planten en bomen om te zien, te voelen en te ruiken. Er kan 
gebruik worden gemaakt van gratis rondleidingen. In de Gardens zijn er diverse 
plaatsen waar gegeten of gedronken kan worden en er zijn winkels waar je o.a. 
zaden kan kopen en vele tuinboeken, waaronder eigen uitgaven van Kew Books. 
De toegang tot de Gardens is niet gratis. In 2008 is het 13 pond (ongeveer 19 eu-
ro). 
Kew Gardens is bereikbaar per metro op de District Line (station: Kew Gardens) 
en per trein: South West Trains vanaf Waterloo Station (station: Kew Bridge). 
Meer informatie op de website: http://www.kew.org/ .   

Bijdrage  
Rob van Katwijk 
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Overzicht Data werkbeurten ATV Toepad voor tuinjaar 
2008 

  
  

 Groep 1  tuin 2 t/m 28  werkmeester Mindert van tuin 73 
Data  5/4, 3/5, 31/5, 21/6, 12/7, 16/8, 20/9 

 
  

 Groep 2  tuin 29 t/m 55  werkmeester Huug van tuin 47 
Data 12/4, 10/5, 7/6, 28/6, 9/8, 6/9, 4/10 

 
  

 Groep 3  tuin 56 t/m 83  werkmeester Jeannette van tuin 72 
Data 19/4, 17/5, 14/6, 5/7, 30/8, 13/9, 18/10 

 
 

 
Herhaald bericht!! 

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 mogelijk-
heden 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 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 het complex. Of bij een bestuurslid inleveren .  
U hoeft dat niet nogmaals te doen als u dat verleden jaar al deed. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ja, ik zou wel internet  op mijn tuin willen. Informeer mij vrijblijvend over de mogelijkheden en de kosten 
voor deze service. 
 
 
Naam               _____________________________________________________ 
Tuinnummer    _____________________________________________________ 
Telefoon nr.     _____________________________________________________ 
E-mail  adres   _____________________________________________________ 

Internet op de tuin?         
Bijdrage  
van het bestuur 
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 Op de Westzeedijk stonden 2 monumentale kerken: de Nieuwe Zuiderkerk en de Heilige Laurentius en 
Ignatius Kathedraal. 

 
De gereformeerde Nieuwe Zuiderkerk is gebouwd vanaf 22 oktober 
1914 naar een idee van architect Tjeerd Kuijpers en werd ingewijd 
op 29 maart 1916. Er waren 900 zitplaatsen. De laatste dienst werd 
gehouden op 27 oktober 1968. In 1969 is de kerk gevallen onder de 
slopershamer.  
 
De Laurentius Kathedraal werd gebouwd vanaf 18 juli 1890 door de 
Haagse architect Nic. Molenaar en ingewijd op 10 november 1892. 
De kerk telde 1200 plaatsen. De laatste dienst werd gehouden op 24 
september 1967. Eind 1968 ging de kerk van Mgr. M.A. Jansen 
tegen de vlakte. 
 
De Zalmhaven kreeg zijn naam op 8 juli 1892. De haven en de 
straat danken hun naam aan de Zalmvisserij op de nieuwe Maas. De 
oorspronkelijke Zalmhaven, ook wel Salmgat genoemd, maakte 
deel uit van het meest zuidelijke stuk van de Schiedamsevest 
buitendijks. In  1612, toen Rotterdam werd uitgebreid langs de 
Schiedamsedijk  

 
en Leuve tot aan de Maas, had men aanvankelijk het plan nog 
verder westelijk te gaan. Er waren reeds  stukken bouwgrond uit-
gegeven aan de geplande Vissershaven, Elfthaven en Zalmhaven. 
Het plan werd echter niet uitgevoerd: de kopers moesten in 1620 
schadeloos worden gesteld. Door verplaatsen van scheepstimmer-
werven van de Blaak naar het Nieuwewerk moest Salmgat worden 
uitgegraven. Dat gebeurde in 1693 en het kreeg de naam Salmgat 
of Buijsegat. Uiteindelijk werd het te smal en te ondiep en werd er 
in 1702 een nieuwe doorvaart gemaakt door het Westerse Hoofd, 
uitkomend op de Leuvenhaven. De oude toegang werd in 1782 
gedempt en als Balkengat bleef het oude Salmgat nog tot 1891 
bestaan. Toen werden de slikken opgehoogd en op het daardoor 
verkregen terrein werd de Zalmstraat aangelegd. 
 In de jaren negentig van de vorige eeuw is de Zalmhaven 
gedempt om de bouw van de Erasmusbrug mogelijk te maken. 
In het voormalige havenbekken zijn ook woningen gebouwd. De 
Stokkenbrug over de toegang tot de Zalmhaven kreeg een nieuwe 
bestemming over de Binnenhaven en heet nu Pincoffsbrug. 
 
 Bron van informatie: De oud Rotterdammer. 

Kerken Westzeedijk en Zalmhaven vergane glorie. 

 Ingezonden door dhr. Visser (tuin 27) 

Ignatius Kathedraal 

Nieuwe Zuiderkerk 
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Hete Haagsche Prut. 
 
 Benodigdheden (vier personen); 
 
1 pond varkensvlees 
11/2 pond uien 
1 paprika 
2 prei 
1 ons soepgroenten 
zout / peper / paprikapoeder 
knoflook 
blikje tomatenpuree 
theelepel Rozemarijn / Marjolein 
scheutje ketchup 
sambal naar smaak 
 
 Bereidingswijze; 
 
vlees in blokjes snijden 
met peper en zout aanbraden 
uien erbij fruiten 
prei, paprika en soepgroenten erbij doen 
even mee laten sudderen 
ketchup, tomatenpuree en kruiden toevoegen 
Het gerecht wordt smaakvoller wanneer dit een dag van 
tevoren wordt gemaakt 
 
 Serveren met rijst 

JONGE SLA 
 
Alles kan ik verdragen, 
het verdorren van bonen, 
stervende bloemen, het hoekje 
aardappelen, kan ik met droge ogen 
zien rooien, daar ben ik 
werkelijk hard in. 
 
Maar jonge sla in september, 
net geplant, slap nog, 
in vochtige bedjes, nee. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Uit het werk van Rutger Kopland : Alles op de fiets  
G.A.van Oorschot 1970 
 
 

Van alles en nog wat….. 

Gedicht Rob van Katwijk 

Rece
pt van Jo

ke e
n Bert 

Hoe mussen ook wel worden genoemd!!! Tjilp? 

Tuinleden die geen  

brievenbus  
hebben kunnen het doeblad  

in de kantine afhalen! 
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Vervolg van alles en nog wat……………. 

Tuinbak  
 
 Ouderdom komt met gebreken. 
 
 Een echtpaar op gevorderde leeftijd 
krijgt problemen met het geheugen. 
De dokter had hen daarom het advies 
gegeven om zo veel mogelijk op te 
schrijven. Op een avond vraagt de 
vrouw aan de man: “Zou je voor mij 
uit de koelkast een ijsje willen halen, 
met aardbeiensaus en slagroom? En 
ik zou het maar opschrijven, anders 
vergeet je het nog.” 
De man zegt: “Nee, dat vergeet ik 
niet,” en hij gaat naar de keuken. 
Een kwartier later komt hij terug met 
een bord eieren met spek. “Zie je 
wel,” zegt de vrouw, “ik zei toch 
dat je het op moest schrijven: je bent 
de toast vergeten!” 
  

Gedicht  
 
 Stilstaan  
 
 Vanmorgen horloge gepakt: 
Staat stil. Kapot. 
Niks meer aan te doen. 
 
 Op het balkon gezeten. 
Broodje kaas gegeten. 
Poes gestreeld. 
Geraniums water gegeven. 
 
 Radio aangezet. Gewenst 
dat niet alleen mijn horloge 
maar ook deze dag 
stil zou blijven staan.  
  
 Dichter: Gil van der Heyden 
 
 Bron: Brochure Plint 

Te Koop,  
 i.v.m. verhuizing buitenkansjes : 
 Ovale Spiegel 
 Eetservies, compleet 12 delig 
 Zilveren theeservies 
 Kantoorstoel 
 Perzische tapijten 
 Toilet (kap)-tafel 
 Wit bureautje 
 Hoekstoeltje met rieten zitting 
 T.V. 
 Geluidsversterker, subwoover 
 Grote diepvriezer met laden 
 Jaloeziekastje 
 Naaimachine, ook decoratief om  
 neer te zetten 
 Houders voor muntenverzameling 
 Albums voor muntenverzameling 
 Kinderserviesje 
 Kapstok, grootmoeders tijd 
 Vaas, als “hoorn van overvloed”  
 Grote kristallen asbak 
 Olivetti draagbare schrijfmachine,  
 voor de verzamelaar! 
 Ik heb liever dat iemand die ik ken er   
 plezier van heeft dan dat ik het op   
 marktplaats moet zetten. 
 Alles tegen zeer lage prijs of (bijna)   
 gratis te verkrijgen bij 
 
 Ingrid Kranenburg, 
Tuin 9, telefoon: 010 – 414 99 98. 

tuinbak 2 
 
Protest 
 
 Een kok gaat een kippensoep koken. 
Hij plukt de veren van de kip en stopt 
haar in een pan met water. Na een 
kwartier komt de kip naar de kok toe 
en zegt: “Of je doet het vuur aan of je 
geeft mij mijn veren terug, ik krijg 
hier kippenvel van.” 
  
 Bron: Gerardus(dag)kalender 

 Waf waf 

HT 
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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  
 
 
 
Verweerde bloempotten 
Terracotta potten krijgen een groene verweerde 
uitstraling als je ze insmeert met karnemelk of 
yoghurt en ze daarna op een schaduwrijk  
vochtig plekje zet. 
Een rustieke uitstraling krijgen ze als je ze 24 
uur in een emmer met sterke thee zet. 

Bijdrage Kitty 

De volksmond over het weer 
in mei 
 
 Als eind mei de eiken bloeien, 
zal daar een vet jaar uit bloeien. 
 
 De padden wijzen regen aan, 
als ze des avonds zijn op de baan. 
 
 Voor de nachtvorst zijt ge niet beschermd, 
totdat Servatius (13 mei, ijsheilige) zich ont-
fermt. 
 
  
 In mei lengen de dagen 1 uur en 27 minuten 
 
  
  1 Mei zon op: 6.09 uur, 1 Mei zon onder: 
21.05 uur. 
31 Mei zon op: 5.26 uur, 31 Mei zon onder: 
21.49 uur. 
 
  
  5 Mei: Nieuwe maan 
20 Mei: Volle maan 
 
  
  

De volksmond over het 
weer in juni 
 
 Vliegen de vleermuizen ’s avonds heen 
en weer, 
dan ontwaakt de morgenstond met mooi 
weer. 
 
 Als op St. Pieter (29 juni) het haantje 
veelvuldig 
kraait, dan komt veel regenweer ons 
toegewaaid. 
als ze des avonds zijn op de baan. 
 
  
 Tot en met 23 juni lengen de dagen 19 
minuten. 
Van 24 juni tot 1 juli korten de dagen 5 
minuten. 
 
  1 Juni zon op: 5.25 uur,   1 Juni zon 
onder: 21.51 uur. 
23 Juni zon op: 5.19 uur, 23 Juni zon 
onder: 22.04 uur. 
30 Juni zon op: 5.23 uur, 30 Juni zon 
onder: 22.03 uur. 
 
 
  3 Juni: Nieuwe maan 
18 Juni: Volle maan 
 
  
 Bron: Gerardus(dag)kalender 
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 Groene agenda  
Bijdrage van Wil 

Groene agenda mei en juni 2008 
 

 Zaterdag 10 en zondag 11 mei 2008 
Rododendron - Plantendagen! 
Plaats: Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86, Rotterdam 
Speciale dagen voor tuinliefhebbers! Gespecialiseerde kwekers uit het hele land bie-
den hun bijzondere planten te koop aan.  
U krijgt deskundig advies over planten, tuinontwerp en tuinonderhoud. Naast planten 
worden ook ambachtelijke tuingereedschappen, tuinboeken, tuinmeubels en tuinkunst 
verkocht. Er is een theehuis en vanaf 12.00 uur worden gratis rondleidingen gegeven. 
Inlichtingen: 010 - 23 30 166 
Kosten: €4,-- entree / rondleiding gratis 
 

 
Zaterdag 17 mei 2008 
Wandeling in het Schiebroekse Park 
Plaats: Het vertrekpunt is bij Volkstuinen aan Berberisweg/ Veldkersweg., Rotterdam 
Tijd: 10:00 - 12:00 
Inlichtingen: 010 – 461 55 15. Organisatie: Hillegersberg - Schiebroek (Deelgemeente) 
Kosten: Gratis 
 
 Zondag 18 mei 2008 
Rododendronwandeling 
Plaats: Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86, Rotterdam 
Tijd: 14:00 
Inlichtingen: 010 - 233 01 66. Organisatie: Arboretum Trompenburg 
Kosten: Entree € 4,-- / wandeling € 1,50 extra 
 
 Zaterdag 24 mei 2008 
Wandeldag omgeving Krimpenerwaard 
Plaats: Krimpenaarwaard 
Tijd: 8:00 - 14:00 
Wandelingen van 5, 10, 15, 25 en 40 km door de Krimpenerwaard en langs de Vlist. Tevens een onge-
veer 7 km lange wandeling die grotendeels door de historische binnenstad van Schoonhoven voert. 
Inlichtingen: wandeldag@csgwillemdezwijger.nl. Organisatie: Natuur- en recreatieschap 
Krimpenerwaard 
Kosten: Gratis 
 
 Zaterdag 24 mei 2008 
Milieu-Lentemarkt 
Plaats: Oost West Centrum Rotterdam, Mariniersweg 9, Rotterdam 
Tijd: 10:00 – 17:00 
Inlichtingen: 010 - 413 55 44. Organisatie: Oost West Centrum Rotterdam 
Kosten: Gratis 
 
 Zondag 25 mei 2008 
Schaapscheerfeest 
Plaats: Kinderboerderij De Kraal, Langepad 60, Rotterdam 
Tijd: 13:30 
Voor alle leeftijden.  Toegang gratis. Schapen scheren, wol verwerken met spin-
nen, kaarden en verven. Spelletjes. 
Inlichtingen: 010 - 432 79 21. Organisatie: Sport en Recreatie 
Kosten: Gratis 

 Wat een gezeur over mus-
sennamen. Noem eens wat 
eendennamen! 
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Vervolg groene agenda 
 
Zondag 1 juni 2008 
Natuurexcursie voor kinderen & ouders 
Plaats: Natuurpolderpark de Esch, Rotterdam 
Tijd: 14:00 - 16:00 
Kinderen en hun ouders, grootouders of verzorgers kunnen een uitstapje maken in de wonderlijke wereld van de insecten en 
andere kleine beestjes in polder De Esch. Met behulp van zeefjes, netjes, loeppotjes en zoekkaarten bekijken, worden de 
bodemdiertjes en insecten in de lucht en in het water onderzocht. Voor alle materialen wordt gezorgd, je hoeft zelf alleen 
maar te zorgen voor makkelijke kleren die vies mogen worden, en natuurlijk.... zin!  Je gaat op zoek naar waterdiertjes met 
schepnetten, zeefjes, teiltjes en zoekkaarten. Wat leeft er allemaal onder water? Deze zondag kan je het ontdekken! 
Inlichtingen: 010 - 411 88 24 of info@nivonrotterdam.nl (aanmelden gewenst) 
Kosten: € 9,= p.p. (voor Nivon-leden € 7,50 p.p.) 
 
 Zondag 1 juni 2008 
Schaapscheerfeest 
Plaats: Kinderboerderij De Kraal, Langepad 60, Rotterdam 
Tijd: 12:00 - 15:00 
Inlichtingen: 010 - 452 36 66. Organisatie: Sport en Recreatie 
Kosten: Gratis 
 
 Zaterdag 7 juni 2008 
Vlinder- en libellenexcursie 
Plaats: startplaats Biesboschcentrum Dordrecht, Baanhoekweg 53, Dordrecht 
Tijd: 10:45 uur. Tijdsduur 2/2,5 uur  
Wist u dat er in het voorjaar andere vlinders actief zijn dan in de zomer?  De excursie van vandaag vindt plaats op het 
Griendmuseumpad. Natuurlijk is er ook aandacht voor de bijzondere libellensoorten die in de Biesbosch leven.  
Kosten prijs (incl. zonnepont): € 3,50, 65plus/kinderen 4 t/m 12 jaar € 2,50 
Inlichtingen: 078 - 630 53 53 (reserveren noodzakelijk). Organisatie: Biesboschcentrum Dordrecht 
  
Zaterdag 14 en zondag 15 juni 
Verborgen Tuinen in Rotterdam 
Plaats: In de hele stad..., Rotterdam 
 
Rond de 120 tuinen zijn half juni 2008 één weekend opengesteld voor publiek. 
De tuinen – waaronder 34 nieuw in het programma! - zijn te bezoeken op zaterdag 14 en zondag 15 juni van 10.30 – 16.30 
uur. 
 
Van kijktuin naar proef-tuin 
Dit jaar heeft de Verborgen Tuinen het thema ‘eetbaar groen’. In veel tuinen wordt u dit jaar opmerkzaam gemaakt op eetba-
re planten en bloemen.  In de zomer vind je heel veel eetbare bloemen in de tuin. Ze ruiken heerlijk en geven bovendien een 
bijzondere smaak aan gerechten en drankjes. Soms zelfs beter dan kruiden dat doen.  
 
 Zo blijkt de smaak van lievevrouwebedstro met z’n tere bloemblaadjes heerlijk in een glas wijn of vruchtenbowl; 
kan je een entrecote bereiden met hosta bloemknopjes en kan je bloemblaadjes van de goudsbloem gebruiken als 
namaaksaffraan. Verborgen Tuinen heeft voor 2008 een ‘heerlijk thema’ voorbereid! 
 
Er is een Tuinengids verkrijgbaar met informatie over alle deelnemende 
tuinen, de vier fietsroutes en alle extra activiteiten. Toegang alleen met 
entreebewijs (2 dagen geldig). Prijs Entreebewijs: twee dagen geldig, per 
persoon: € 5,-(Rotterdampashouders € 3,50). Tuinengids met 4 routes en 
routekaarten: € 7,50 (Rotterdampashouders € 6,-). Kinderen tot 10 jaar 
gratis toegang, mits onder begeleiding van volwassenen. 
N.B. Bij de volgende verkoopadressen wordt geen Rotterdampaskorting 
gegeven: Plaswijckpark en Arboretum Trompenburg. 
Inlichtingen: www.verborgentuinen.nl 

Kwik. 
Kwek, 
kwak 

Heel origi-
neel!! 
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Groenjaar 2008 

 
2008 is in Rotterdam het GROENJAAR! 
Kijk op www.rotterdam.nl/groenjaar voor meer informatie. 
 
4 maart officiële opening van Groenjaar 2008  
Op 4 maart 2008 is het Groenjaar 2008 officieel geopend. Rotterdam staat vanaf die datum geheel in het teken van 
groen. De agenda van 2008 staat dan ook bol van de groene activiteiten en evenementen.  
 
Groenoffensief 
Groenjaar 2008 is een gemeentebreed 'groenoffensief' onder leiding van wethouder Buitenruimte Lucas Bolsius, 
met samenwerking tussen onder andere de bestuursdienst, Gemeentewerken, dS+V, OBR en Sport en Recreatie. 
 
Waarom het Groenjaar 2008? 
'Het werd hoog tijd om het groen in Rotterdam meer onder de aandacht te brengen', legt programmamanager 
Groenjaar Jan Fischer uit. 'Op zich heeft Rotterdam veel groenoppervlak per bewoner, maar we willen dat de Rot-
terdammer het meer beleeft. Want de stad is groener dan we denken. Ook mag de groenkwaliteit soms beter. Neem 
onze bomen, die gemiddeld krap de vijftig jaar halen. In andere grote steden is dat zestig, en voor heel Nederland 
zeventig. Rotterdam heeft na de oorlog veel snelle groeiers als populieren geplant. Die hebben hun tijd nu wel 
gehad.' 
 
Ingeborg Berger, opdrachtmanager vanuit dS+V (Dienst Stedebouw van de gemeente Rotterdam: 'Het gaat niet 
zozeer om de hoeveelheid groen, als wel om de aantrekkelijkheid ervan voor iedereen die in de stad woont, werkt 
of de stad bezoekt. Het Groenjaar is een jaar van meer beleving in het groen. Zie het ook in de context van de 
stadsvisie. Een van de pijlers is een aantrekkelijke woonstad. Dan kom je al snel bij de buitenruimte uit. Er zijn 
natuurlijk prachtige plekken in Rotterdam, zoals het Kralingse Bos, het Park bij de Euromast, en soms vergeten 
pareltjes als het Arboretum Trompenburg, maar ál het groen in de stad moet een tree hoger in waardering.' 
 
'In het verleden ging de aandacht in Rotterdam vooral naar architectuur', zegt Jan. 'Nu is het tijd om de "harde" 
architectuur te koppelen aan het "zachte" groen.' 
 
Wat gaat er gebeuren? 
Jan Fischer: 'Het Groenjaar loopt in het groeiseizoen, dus van maart tot en met oktober. Een grote klapper was 
bijvoorbeeld de Boomfeestdag op 19 maart, waar Rotterdam dit keer de nationale gastheer van is. Dat was het 
startsein om kinderen 2008 bomen te laten planten. Er komen drijvende tuinen, het Groene Duimen-project is heel 
belangrijk en we hebben bijvoorbeeld kinderen in Pernis hun ideale speelbos laten ontwerpen. Ook gaan we 
"groene informatie" aanbieden via bijvoorbeeld Google Earth. Iedereen moet erbij betrokken zijn. Niet alleen de 
diensten, maar ook de Rotterdammer, ondernemers, de deelgemeenten, de regio en instellingen als Zuid-Hollands 
Landschap. 
  
Waar staat Rotterdam na het Groenjaar? 
'Je verbetert het groen in de stad niet structureel in één jaar', zegt Jan. 'We gaan de stad niet opza-
delen met waaibomenhout, maar kijken met een langetermijnblik naar het groen.' 
Ingeborg: 'Het gaat inderdaad om de lange adem. Je legt nu een kiem, die geef je een groeispurt 
met het Groenjaar, en dan moet je als stad decennia volhouden.' 
 
'Al het groen in de stad moet een tree hoger' 

Bijdage Wil 

 Piet? 
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De dag van het Park 

 
 
 De Dag van het Park is een initiatief van de ANWB dat is overgenomen van een voorbeeld in België. Daar is de 
Dag van het Park al ruim 15 jaar een landelijk succes. Door middel van deze dag wordt op een positieve manier 
aandacht gevraagd voor het groen in de stad. Bewoners kunnen (opnieuw) kennismaken met het park in hun directe 
woonomgeving of verder weg en gemeenten kunnen die dag de parken en het groenbeheer extra in het zonnetje 
zetten door middel van allerlei activiteiten. 
 
 De Dag van het Park wordt dit jaar gevierd op 25 mei 2008. Het landelijke thema is 'Mooi Dichtbij'. Van 10.00 
tot 17.00 uur kunt u in een park bij u in de buurt tal van voorstellingen, muziekoptredens en demonstraties ver-
wachten, georganiseerd door de verschillende deelgemeenten. 
 
 Zo is er een groot  feest in het Zuiderpark en wordt er in het Prinsenpark (aan de Prinsenlaan) een speciaal open-
luchtconcert verzorgd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest. 
 
 In Arboretum Trompenburg wordt deze dag gevierd met muzikale optredens en poëtische voordrachten in de tuin. 
Wilt u ook deelnemen aan de Dag van het Park in Arboretum Trompenburg? Wilt u een gedicht voordragen of een 
verhaal vertellen, een lied ten gehore brengen of een ander muzikaal optreden verzorgen? 
 
 Neemt u dan contact op met Adelien Vis via a.vis@trompenburg.nl of tel. 010-2330166. (uiterste inschrijfdatum: 
12 mei) 
Meer informatie over de Dag van het Park: www.dagvanhetpark.nl 
 
  

Jubileumjaar Arboretum Trompenburg,  juni 2008 150 jaar  
 

 Arboretum Trompenburg viert het openstellen van Tuin Excelsior en het 150-jarig bestaan van de tuin met bijzondere 
rondleidingen, exposities en muziek in de tuin in juni 2008. Wel reserveren! 

 
 Programma 

 
Za 7 juni          12.00 en 14.00 uur     rondleidingen in Tuin Excelsior 

   Zo 8 juni          12.00 en 14.00 uur     rondleidingen in Tuin Excelsior    
  

Za 14 juni        12.00 en 14.00 uur     thema-rondleiding 150 jaar Arboretum Trompenburg  
Zo 15 juni        12.00 en 14.00 uur     thema-rondleiding 150 jaar Arboretum Trompenburg 
Za 21 juni        12.00 en 14.00 uur     thema-rondleiding 150 jaar Arboretum Trompenburg  
Zo 22 juni        12.00 en 14.00 uur     thema-rondleiding 150 jaar Arboretum Trompenburg 

 
Za 28 juni        12.00 en 14.00 uur     rondleiding in de Overtuin  

 
Zo 29 juni        12.00 en 14.00 uur     rondleiding in de Overtuin   muziek in de Overtuin 

 
Vanaf 7 juni     Foto-expositie Tuin Excelsior 

 
Vanaf 21 juni   Foto-expositie 150 jaar Arboretum Trompenburg  

Bijdrage Kitty en Wil 
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Even bomen over……… bomen   
Bijdrage van Wil 

‘Een boom is net een mens’  
‘Ik vergelijk bomen vaak met mensen’, zegt Ronald Loch. ‘Als ze jong zijn, hebben ze veel begeleiding nodig. Een boom wordt 
dan met twee palen en boombanden ertussen verankerd. Met een beetje fantasie kun je daarin twee ouders zien die het kind vast-
houden.  
Dan wordt het kind groter, de palen gaan weg, de band wordt verbroken, en het staat op eigen benen. Totdat je in de oudere fase 
belandt. Dan gaat de conditie achteruit en komen de gebreken. In die fase voeren we de zorg voor de bomen en de controleron-
den weer op.’  
 
Ronald Loch is Adviseur Bomen bij Gemeentewerken. Hij schetst de zorg die 
Rotterdam aan zijn 135.000 straatbomen besteedt.   Veertien boomverzorgers 
en vijf controleurs van Onderhoud Buitenruimte zijn  daar continu mee in de 
weer. En daarnaast heeft elke gemeentewerf een boombeheerder die zich ook 
met het onderhoud en de instandhouding bezighoudt.  
 
Storm 
Wat houdt de zorg precies in? ‘We snoeien, we verplanten en soms, als het 
nodig is, halen we ze weg. Dat laatste gebeurt alleen als een boom ziek is en 
een gevaar voor de omgeving oplevert doordat hij bij een storm kan omval-
len. Verder werken we aan de bestrijding van allerlei ziektes, zoals de beken-
de iepziekte en de bloedingziekte bij kastanjebomen. Voor de iepen hebben 
we injecties, maar voor de kastanjebomen is nog geen medicijn gevonden, 
omdat we niet weten wat de precieze oorzaak is.’  
 
Bomendepot 
Bij de zorg hoort ook het bomendepot van de gemeente. Daar staan nu zo’n 
zestig grote of beeldbepalende bomen waarvoor in de stad (tijdelijk) geen 
plaats meer is. En ook de twaalf monumentale bomen die de deelgemeenten 
dit Groenjaar cadeau krijgen, komen vanuit het depot.  
 
Kijk voor groene tips, groen in Rotterdam en overige informatie op 
www.groenjaar.nl 
 
 Bron: stadskrant, week 13 
 
  

GAZONKALENDER 
 
 Mei  
 Bemest het gazon met gazonmest. 
 Maai regelmatig. Als het gras snel genoeg groeit, vanaf mei al eens per week maaien. 
 Besproei het gazon als het weinig regent, bij voorkeur vroeg in de ochtend of na zonsondergang. 
 Verwijder het onkruid. Pas eventueel specifieke onkruidbestrijdingsmiddelen toe als hardnekkige onkruiden steeds 

 terug blijven komen. 
 
 Juni  
 Herstel kale plekken; zaai deze opnieuw in of leg zoden. 
 Maai regelmatig. 
 Blijf het onkruid verwijderen, pas eventueel specifieke onkruidbestrijdingsmiddelen toe als hardnekkige onkruiden 

 steeds terug blijven komen. 
 Sproei overvloedig in droge perioden. 
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Bijdrage van Bert câééxÄ  
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