
Tuinkrant voor de leden van het Toepad                                                                                           5e jaargang,  nummer 2 - 2008  
 

 Algemeen Doeblad 

Eten uit de tuin
De volkstuin begon zijn carrière als uitvloeisel van een socialistisch ideaal, waarbij iedereen recht had op een eigen 
stukje grond. Na een lange werkdag konden de fabrieksarbeider, de havenwerker en de kleine middenstander hun erf-
deel aarde omploegen, er aardappels, uien en kool in poten en genieten van hun mini- vrijheidsstaatje langs het spoor. 

Inmiddels zijn heel wat volkstuintjes en zeker ons ATV Toepad meer sier-
tuinen dan voedsel producerende stukjes grond. Nochtans kweken heel 
veel tuin bezitters toch een beetje groente, kruiden en/of fruit. Het lijkt ons 
leuk om met zijn allen tips en truck’s in ons blad te verzamelen over het 
bewerken en bewaren van de meest gangbare kweeksels. Over het bewaren 
bedoelen we dan de meest efficiënte manier om het “teveel” aan gelijktij-
dig uitkomende groeisels te bewaren om later te verorberen. Ouderwets 
wekken, verwerken tot jam, invriezen (rauw of eerst koken) enzovoort, 
enz. 
Over het bewerken bedoelen we het zo lekker mogelijk bereiden van 
groente en kruiden of fruit tot een smakelijk gerecht. 
Waarschijnlijk is het u al opgevallen dat we af en toe een recept in ons 
blad hebben opgenomen. 
In dit blad vindt u er nog een aantal, maar dat is niet alles, nee we willen 
meer. 
Met uw hulp willen we dit uit-
breiden  met recepten van lek-

kere gerechten, gericht op voedsel uit de eigen tuin. Natuurlijk kan je ge-
rechten halen uit een boek of van internet, maar dat zijn vaak niet de 
gerechten zoals je die zelf maakt. Gerechten die je zelf maakt heb je 
vaak van thuis meegekregen, van een ander geleerd of een eigen 
variatie op een gebruikelijk recept. 
Juist naar deze gerechten zijn we op zoek. We willen dus uw actieve 

hulp over twee zaken. 
1. Manieren om voedsel efficiënt te bewaren. 
2. Recepten van uw eigen lekkerste gerecht(en). 
Nu kunnen we ons ook voorstellen dat u het ge-
heim van uw lekkerste recept niet prijs wilt geven 
en denkt “no way, José” of in het Nederlands 
“geen denken aan, lieve Sjaan” of dat u denkt ja, 
het maken van mijn gerecht vind ik niet zo’n pro-
bleem, maar om dat nou allemaal precies op te 

schrijven vind ik moeilijk. 
Dat bracht ons op het idee van “DE GROTE PROEVERIJ !”  
Te houden op zondag 24 augustus. 
Lees het artikel over ‘de grote proeverij’ en de activiteiten hierom-
trent verderop in dit blad. 
De activiteit is zo bedacht dat iedereen er aan mee kan doen. 
Denk nou niet dat uw wijze van bewaren of klaar maken te simpel is 
en anderen niet zal interesseren, vaak is iets wat voor u simpel is 
voor een ander een openbaring in eenvoud en efficiëntie.  
Dus ......... 
inleveren of uzelf opgeven, dat is ons devies ! 
 
 

 

  
  
 Wie, wat, waar………………………..blz.2   
  Buitenkeuken voor weinig ..……….....blz.3 
  De grote proeverij …………..……..... blz.4 
  Kantine activiteiten .………….…….. blz.5 
  Uit tips …………………...…………. blz.6 
  Lupinen voor Lea ….……………….. blz.7 
  Boekenworm…….……….……......... blz.9 
  Prijslijst winkel ….…….…………… blz.11 
  Van het bestuur ..…………..……….. blz.12 
  Feijenoord 100 jaar .……..………..... blz.14 
  Frêle Libel ….……………..…....…… blz.15 
  Van alles en nog wat ……………....... blz.16 
 Geef de pen door aan …...………....... blz.17 
  Het weer …………………………….. blz.18 
  Groene agenda ……………...…..…... blz.19 
  Afscheid van “ons meissie”…………. blz.20 
  Kruiswoordpuzzel...……..…………... blz.21 
  Kleurplaat …………………………… blz.22 
  
   

 

Bijdrage van Bert 



2 Algemeen Doeblad Juli / Augustus  2008 

 

Openingstijden kantine: 
 
            
               
  
 
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 17.15 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:  
       22 augustus  

 
 
 

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 

     Zaterdag  15.00 -17.00 uur 
     Zondag    13.00 - 16.00 uur 
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Buitenkeuken voor weinig 

Na de lounge sets zie je nu steeds meer reclame voor buitenkeukens. 
Van Barbecue met zijbladen tot complete (RVS) blokken met alles erop en eraan. 
Van wat goedkoper tot (zeer) duur. 
Ben je een beetje handig, dan kan je ook zelf iets maken. 
Mijn vrouw kwam met de mooiste reclame plaatjes naar mij toe om mij maar duidelijk te maken dat ze ook 
graag buiten een plekje had om te kokkerellen. 
Ik argumenteerde dat ik het zonde vond om onze gasbarbecue weg te gooien. Ook al was hij dan niet meer 
zo mooi, hij deed het verder toch prima. Toen kwam zij op het lumineuze idee of ik deze dan niet in een 
blad kon maken. Ja, dat lijkt me wel mogelijk opperde ik. 
Dit alles speelde reeds in het najaar van 2007. Voor niet al te veel geld hebben wij een hout blad aange-
schaft bij Ikea. Tijdens de winter rijpte het plannetje verder bij Joke. Meubelen van sloophout zijn op het 
moment de trend, dus bedacht ze dat als ik de buitenkeuken nou eens maakte van hout wat ik maar opspaar 
(want zonde om weg te gooien) en niets mee doe. Ze bedacht natuurlijk dat daarmee twee vliegen in een 
klap worden geslagen, en een mooie buitenkeuken en weer wat van die ouwe troep weg. Ja, ja, vrouwen 
kunnen heel praktisch zijn. (Vrouwen doen of zeggen sowieso nooit zomaar iets zonder reden, is mij wel 
eens verteld). Haar creatieve gedachte was in dit geval helemaal zo gek nog niet. Tenslotte bewaar ik vaak 
hout met de eerder genoemde reden, maar heb je er net niets aan wanneer je ergens iets moet aanpassen. In 
dit geval kon ik de keuken aanpassen naar het materiaal dat ik had en geschikt vond. Een rondje op de 
(ruime) zolder leverde de volgende spullen op. Twee eikenhouten bielzen van een paar meter lang en  

ca. 10 x 6 cm dik. Deze bielzen heb ik ongeveer twintig jaar 
geleden van Joke haar vader gehad die ze ook al jaren had, vier 
houten louvre deurtjes die ook al meer als vijfentwintig  jaar 
op zolder lagen, wat latten, een wit gemoffelde ijzeren hoeklijn 
en wat stukken wit geplastificeerd triplex. Op de tuin had ik de 
gasbarbecue op een ijzer onderstel met wielen en twee klapde-
len aan de zijkant. Daarnaast had ik nog wat ruwe grove plan-
ken liggen die door het buiten liggen een beetje verweerd wa-
ren, plus nog wat plaatmateriaal wat ik gebruikt heb voor de 
bouw van mijn tuinhuisje. Het moeilijkst is het verzinnen hoe 
alles samen te voegen. Het blad was duidelijk, hier moest een 
gat in komen waar de bovenkant van de barbecue doorheen 
kon steken waarbij het gedeelte met de bedieningsknoppen net 
tegen de onderkant van het blad aankomen. Met ijzeren hoek-
stukken kon het bovenste gedeelte van het frame tegen de on-
derkant van het blad worden geschroefd. De rest van het ijze-

ren onderstel kon worden afgezaagd. De eiken bielzen konden als poten en verbindingsstukken 
(dwarsliggers) dienst doen. De lelijkste gedeeltes in het zicht, hoe lelijker en beschadigder hoe beter. Af-
stand van de poten zo verdeeld dat er precies drie deurtjes op pasten met nog ruimte erboven (bij de buiten-
ste deurtjes) voor een lade. Met de latten en hoeklijn zijn de verbindingen aan elkaar bevestigd en aan het 
blad. Onderste latten zodanig dat dit gelijk dienst kan doen om de binnenbodem op te leggen, tien cm bo-
ven de onderkant van de poten. Achterkant en zijkanten met plaatmateriaal dichtgemaakt waarbij de zijkan-
ten iets terug laten vallen om daar de op maat gezaagde ruwe planken op te bevestigen (van binnenuit ge-
schroefd geeft het beste resultaat). Van rest materialen een lade gemaakt welke op de witte hoeklijn glijdt. 
In de uitverkoopbak van een DHZ zaak drie en twee bij elkaar passende handgrepen gekocht plus deur-
scharniertjes, wat schroeven en deurmagneetjes. 
Alles bij elkaar heeft de buitenkeuken lang geen 100 euro gekost, minder te bewaren ‘rommel’ en een blije 
vrouw (tot ze weer iets nieuw verzonnen heeft). 

Bijdrage van 
Bert Seip 
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De Grote Proeverij. 
 
Op zondagmiddag 24 augustus vindt er (bij voldoende belangstelling) de Grote Proeverij plaats. 
Het is de bedoeling dat een aantal gegadigden zich opgeven om een gerecht naar keuze in te dienen. 
Dit mag  bijvoorbeeld een gerecht zijn uit een Doeblad of een eigen specialiteit. 
Het gerecht hoeft geen culinair hoogstandje te zijn, een gewone hollandse pot is goed genoeg. 
Voorkeur gaat uit naar gerechten welke ingrediënten hebben die te vinden zijn in een volkstuin. 
Het gaat om de meest smaakvolle bereidingswijze. 
Het gerecht moet voor minimaal 4 personen zijn. 
De gerechten zullen op twee wijzen worden beoordeeld, waarvoor punten worden gegeven. 
Wijze 1 bestaat uit 5 of 6 juryleden geselecteerd uit bestuur ATV Toepad en redactie Doeblad. 
Wijze 2 bestaat uit de overige tuinleden welke zich tegoed kunnen doen aan de lekkernijen. 
 
De punten van de juryleden worden per kandidaat opgeteld, gemiddeld en bekend gemaakt. 
De punten van de overige proevers (tuinleden) worden ook per kandidaat opgeteld, gemiddeld en bekend ge-
maakt, waarna door het samenvoegen van de punten de winna(a)r(es) bekend is. 
 
Proevers kunnen meedoen door het betalen van 3,50 euro 
De winna(a)r(es) verdient het bedrag welke is opgebracht door de proevers. 
Het aantal proevers en binnen te halen bedrag wordt dus bepaald door het aantal kandidaten welke zich voor 
een gerecht opgeven. 
Stel er zijn 9 kandidaten, dan is er genoeg voor ca. 30 proevers en kan een bedrag van ca. 100 euro worden 
gewonnen, bij 4 kandidaten is dat ca. 10 proevers en dus ca. 35 euro. 
De nummers twee en drie krijgen een prijsje van het bestuur/redactie. 
Vind je het nou wel leuk om te koken maar niet om hierop te worden beoordeeld, kan toch worden meegedaan 
en dan buiten beoordeling (wel met vermelding naam, indien gewenst). 
 
Het evenement kan verder worden “opgeleukt” met andere activiteiten rondom het thema koken en mogelijk 
met het verkrijgen van ander voedsel en drank tegen betaling van een redelijk bedrag. Het voedsel bestaat uit 
een gerecht buiten mededinging of saté en dergelijke. 
 
Kom, doe eens gek en geef u op voor dit bijzondere initiatief, bijgaand vindt u het inschrijfformulier. 
Ook proevers kunnen zich voor- inschrijven voor hen die het leuk vinden om hieraan mee te doen en niet bui-
ten de boot willen vallen op de dag zelf. Proevers met voorinschrijving krijgen voorrang. 
 

O Ja, ik geef me op voor dit leuke evenement en zal meedoen met een gerecht. 
 
O Ja, ik doe mee met een gerecht buiten mededingen en zonder kans op een prijs. 
 
O Ja, ik geef me graag op om de gerechten te proeven en hiervoor punten te geven. 
 
 
Naam:  ---------------------------------------------------------------- O man  

   O vrouw 
Tuin nr.:          ---------- 

Bijdrage van  
Bert Seip 
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Zaterdag 12 juli Openings avond 20.00 uur

Zaterdag 19 juli Bingo 20.00 uur

Zaterdag 26 juli                 Gezellige avond/Andre Hazes 20.00 uur

Zaterdag 9 aug Karaoke avond 20.00 uur

Zaterdag 16 aug Bingo 20.00 uur

Zaterdag 23 aug Karaoke avond 20.00 uur

Zaterdag 30 aug 25 jaar Playback 20.00 uur

Let op!! Iedere zaterdagmiddag om 15.00 uur is de kantine open voor ieder die

gezellig wil bijkletsen met medetuinleden en bezoekers aan ons tuincomplex

Op Zondag kunt u van af 14.00 uur een heerlijk warm aanbevolen ijsje kopen, 

maar iets drinken aan de bar is natuurlijk ook mogelijk.

kantine activiteiten 2008
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10 en 12 juli 2008  Concert Doe Maar in de Kuip 
11-13 juli 2008 North Sea Jazz Festival 
13 juli 2008  Het groene Vroesenfeest (Vroesenpark) 
19-20 juli 2008 Red Bull Airrace (Erasmusbrug) 
19 juli 2008  Feyenoord 100 jaar  
26 juli 2008  Zomercarnaval (straatparade in het centrum) 
30 juli, 6, 13, 20 en 27 augustus Wednesday Night Skate (start 19.30 uur) 
31 juli t/m 3 augustus 2008 Camping Rotterdam (Noordereiland) 
1 en 3 augustus 2008 Port of Rotterdam Tournament (de Kuip) 
9 augustus 2008 Fit for free Danceparade (centrum)  
10 augustus 2008  Dag van de Romantische muziek (park bij de Euromast) 
17 augustus 2008  Bavaria City Racing (centrum) 
20-31 augustus 2008 Plein Bioscoop (Lloyd Multiplein) 
22 t/m 24 augustus 2008  Heerlijk Rotterdam (parklaan/scheepvaartkwartier) 
  Rotterdamse topkoks aan het werk 
29 t/m 31 augustus 2008  Drijf-inn (Oude Haven) van muziek genieten in een  
  Gondel of op een familievlot 
30 en 31 augustus 2008  Veerhavenconcert (zondagmiddag juniorconcert) 
31 augustus 2008 Luistervinken aan de plas (Kralingse plas) 
5-7 september 2008  Wereldhavendagen 
5-7 september 2008  Shantyfestival (Leuvehaven, Wijnhaven, Oude haven) 
6 t/m 7 september 2008 Havenfestival (Leuvehaven, Wijnhaven, Oude haven) 
   
 
  Cruiseschepen in Rotterdam: 
 
  Rotterdam               11-14 juli 2008 
  Queen Elisabeth 2  18 juli 2008 
  Maasdam             22 juli 2008 
  Rotterdam   28 juli 2008 
  

Uittips in Rotterdam juli en augustus 2008 

Bijdrage van Wil 
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 Lupinen voor Lea   
Verhaal van Elizabeth Termeer  
Bijdrage van Kitty 

Pa? Met Lea. Pa, heb je iets te doen vandaag? 
Iets te doen? Neu. Niets bijzonders. 
Ik ben bezig met het ontwerp van de tuin. Kun je voor mij kijken of  bepaalde planten bij jullie goedkoper zijn? 
Doe ik. Wat heb je nodig? 
Vijftig buxussen. 
Vijftig wat? 
Vijftig buxusplanten. Voor een heg, weet je wel. Ik wil een rand van buxus om mijn tuin. Volgens het groot heggen-
boek moeten die vijftien centimeter van elkaar. 
O, dat mag best iets verder. Nog meer? 
Ja, verder wil ik een bessenstruik en een framboos. 
Godverdorie, heb ik net een bes weggegooid. Nou ja, een paar maanden geleden dan. Een framboos zou ik niet ne-
men als ik jou was. Die krengen brengen zelden iets goeds voort. 
Ik wil toch graag een framboos, pa. Die had ik vroeger ook in mijn schooltuintje. De vruchtjes brengen een beetje 
nuttige natuur in de tuin. Leuk voor de kinderen. 
Okay, anders nog iets? 
Ja. Een appelboompje. 
Een appelboom? Kun je die wel ergens kwijt dan? 
Ik dacht links tegen de schutting. 
Tegen de schutting? Zullen de buren leuk vinden! 
Nou ja, niks aan te doen hè? Ik wil gewoon een appelboom in mijn tuin. Daar zet ik dan een hardhouten tuinstoel on-
der. In de zomer met een boek of een handwerkje onder mijn eigen boom te kunnen zitten, daar heb ik altijd van ge-
droomd. En dan in het najaar appels oogsten. Voor een appeltaart. Of een stoof-
schotel. Of appelflappen met suiker. Heerlijk! 
Als je er dan maar aan denkt om hem tijdig te snoeien. Anders scheurt-ie nog 
onder zijn eigen gewicht. Die jonge fruitbomen van tegenwoordig zijn niet zoals 
ze geweest zijn. Was dat het? 
Ik heb nog een paar vaste tuinplanten in gedachten. Maar die haal ik wel hier bij 
het tuincentrum. 
Niet te veel kopen hè. Ik heb planten zat. 
Maar jij hebt zo’n zonnige tuin en ik heb juist schaduwplanten nodig. 
Die planten van mij doen het overal. Waar zit je aan te denken? 
Aan hosta’s en vrouwenmantel en misschien aan een paar hortensia’s. Die heb 
je in verschillende soorten. 
Zeg, hoe groot is dat tuintje van jou eigenlijk? 
Maar ik wil het lekker vol hebben, pa. Er mag geen aarde tussen de planten te 
zien zijn. 
Niet handig hoor, bij het wieden. 
Maar zo is nu de mode, pa. Tijden veranderen. 
Okay, ’t is jouw tuin. Maar een hortensia heb ik zelf wel. Ik steek die van mij gewoon doormidden. En bloeiende 
planten, heb je die niet nodig dan? 
Heb je soms lupinen voor me? 
Lupinen? Die moeten wel in de zon hoor! 
Ik heb één hoekje waar ’s middags de zon komt. 
Mm. Toch zou ik als ik jou was geen lupinen zetten, als enige bloeiende plant. 
Wat doet er dat nou toe! Als ik ze nou toevallig mooi vind! 
Ze zijn ook niet lelijk. Maar het zijn krengen van planten. Kieskeurig. Ik ken iemand die heeft geprobeerd ze op te 
kweken uit zaad. Is niet gelukt. Uren aandacht aan besteed. Liefdevol bemest en begoten. Geen resultaat. 
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Vervolg verhaal Lupinen voor Lea 
 
 
Maar ik koop ze gewoon, ik koop ze als plant bij het tuincentrum. 
Waardeloze oorden, tuincentra. Mensen geld uit de zak kloppen ja, daar zijn ze goed in, die rotzakken.  
Maar ze verkopen tenminste lupinen, pa. En jij kan ze mij niet leveren. 
Ik zou ze niet willen, al kreeg ik ze voor niks. Ik ken iemand die kocht allerlei lupinen, kant en klaar in potten: gele en 
rode en oranje en roze en dubbelkleurige lupines. Zo stond het tenminste op de etiketten. En nou vraag ik jou hoeveel 
van die planten er uiteindelijk bloem gingen dragen? Wat denk je? 
Nou? 
Nul. Geen een.  
Nou, wie weet lag het aan de grondsoort. Misschien lukt het mij wel. Ik hou gewoon veel van lupinen. Opa en oma 
hadden ze vroeger ook, weet je nog? Een heleboel trouwens. 
Ja, als wisselbeplanting voor braakliggende grond, als goedkope bemesting. 
Nou ja. 
En slakken zijn er dol op. Ik ken iemand die zijn lupinen gewoon voor zijn ogen zag verdwijnen. De slakken aten ze op 
waar-ie bij stond. Die kerel heeft er alles aan gedaan: schelpen gestrooid, eierschalen, met koffie gesproeid, zelfs met 
gif is-ie in de weer geweest. Waarom neem je geen lavatera, die doet het overal. Of margrieten? Die heb ik volop. 
Maar je kunt ook afrikaantjes van me krijgen en... 
Pa! Nee! Ik wil geen afrikaantjes in mijn tuin. Ik wil een gewone Hollandse tuin! Met Hollandse bloemen! Lupinen, 
pa, zalmkleurige lupinen. En die slakken gooi ik gewoon bij de buren. 
Okay, okay. Dan zul je inderdaad naar het tuincentrum moeten, kind. Dan zit er niks anders op. 
Nou, je doet net alsof het een onfatsoenlijke daad is. Ik ga alleen maar ergens planten kopen. 
Goed, ’t is al goed. Wat wil je precies dat ik doe met die planten die je genoemd hebt?  
Eerst even kijken voor welke prijs je ze kunt krijgen. Buxus bijvoorbeeld, die is hier hartstikke duur. 
Hoeveel had je er ook alweer nodig? Dertig? 
Nee, vijftig, pa. Vijftig buxusplanten. Volgens het Heggenboek moeten ze vijftien centimeter van elkaar. 
Hoe groot wordt dat stukkie tuin van jou wel niet?  
Vijftig planten, pa. Ik heb het zelf uitgerekend. Ga je vandaag nog? 
Nu meteen. 
Bel je me gauw terug? O, begonnen ze maar vast met bouwen hè? Ik kan gewoon niet wachten tot dat huis klaar is! 

Italiaanse stooflappen. 
 
Benodigd. 
 
1 pond rundvlees 
2 uien 
1 winterpeen (of 4 wortels) 
zout en peper 
azijn en suiker 
selderij en basilicum (of Italiaanse kruiden uit molen) 
tomatenketchup 
 
Snij de uien in ringen, de peen in dunne reepjes en braad het vlees 
aan. 
Uien fruiten, peper, zout en wortels toevoegen alsmede de krui-
den. 
Scheut azijn en lepel suiker erbij plus een flinke scheut tomaten 
ketchup (naar smaak). 
Laat dit geheel enkele uren sudderen. 
Serveer de stooflappen met rode kool en rijst of aardappelen. 
Eet smakelijk! 

recepten 
Kiwi-sorbet zelf maken 

Ingrediënten:  
400 g kiwi,  
100 g suiker,  
1 dl water, 
1 eetlepel citroensap, 
1 eetlepel witte rum  
 
Hulpmiddelen: Staafmixer 
 
Schil en pureer de kiwi's.  
Doe het water en de suiker in een pan, 
roer goed totdat de suiker goed gesmolten is. 
Laat het daarna even afkoelen  
Voeg het dan toe aan het citroensap en de kiwipuree. 
Voeg nu als laatste ook de rum toe  
en doe het mengsel in de vriezer. 
 
Na ongeveer 2 uur het mengsel met vork loshalen.  
Daarna elk half uur loshalen. 
Na 4-5 uur is het klaar. 
Eet smakelijk! 

 van Joke en Bert 



 9  Algemeen Doeblad 

 

Juli / Augustus  2008 

     BOEKEN- WORM   
            een rubriek over tuinboeken  

Bijdrage van Kitty  
In geuren en kleuren  
Schrijvers over bloemen 

 
 
 
 
ISBN 978 90 77276 01 3 
NUR 300; 420 
 Gebonden in linnen band, met stofomslag 
 240 pagina's, 135 x 210 mm. 
 
'Amusant om te lezen.' de Volkskrant 
 
Meer dan veertig schrijvers – de fine fleur van de Nederlandse literatuur –  
kregen de uitnodiging een verhaal, gedicht of beschouwing over een bloem te    
schrijven.    
 De een over haar favoriete bloem, zoals Renate Dorrestein over de dotter. De 

ander, zoals Maarten ’t Hart, over de door hem meest gehate bloem: de haagwinde. De ware amateurtui-
nier, Simon Vinkenoog, houdt een lofzang op de clematis. De meeste schrijvers in deze bundel wroeten 
echter niet met hun handen in de aarde. Zij lieten zich inspireren door de eigenschappen van de bloem die 
hun was toebedeeld: haar schoonheid, haar geur of stank, haar giftige sappen. Maarten Asscher, die hele-
maal niet van bloemen houdt, beschrijft de geschiedenis van de camelia. Rutger Kopland dicht over ‘de 
veel te mooie te gele narcissen’. Helga Ruebsamen heeft medelijden met de strelitzia en Adriaan van Dis 
wordt door de geranium teruggevoerd naar zijn jeugd.  
 
Dit is geen tuinboek, geen literaire flora en geen bloemlezing uit de Nederlandse literatuur. Dit boek bevat 
zelfs geen illustraties. De bloemen bloeien, in geuren en kleuren, louter in de verbeelding.  
 
Ter illustratie, en ter vermaak voor op een warme zomeravond, treft u elders in dit blad één van de verhalen 
uit de bundel:  Lupinen voor Lea van schrijfster Elizabeth Termeer 
 

 
 
In juli en augustus worden er GROENE ACTIVITEITEN georganiseerd door de bibliothe-
ken in Rotterdam. Zo staan er een aantal GROENSPREEKUREN gepland. Hieronder treft 
u een overzicht: 
 

 
Zaterdag 19 juli, 10.30 uur, Bibliotheek Afrikaanderwijk  
(Paul Krugerstraat 61, tel. 010-485 84 53): 
 
Frans van Brakxhoofde, een groendeskundige, staat klaar om al uw vragen over tuinieren te beantwoor-
den. 
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Vervolg boekenwurm  
 
Zaterdag 26 juli, 10.30 uur, Bibliotheek Alexanderpolder 
(Wijkgebouw het Peil, Jan Bijloostraat 11, tel. 010-420 75 86): 
 
Schrijversbezoek met Romke van de Kaa, ex-kweker en freelance publicist. Sinds 1984 schrijft hij weerbarstige columns in het 
tijdschrift onze eigen tuin, ook is hij de samensteller van de tuinscheurkalender, die ieder jaar verschijnt. In het boek Geluk is een 
grasveld laat hij de lezer met veel humor delen in zijn kennis van tuinieren. 
 
Zaterdag 16 augustus, 10.30 -11.30 uur, Bibliotheek Overschie  
(Willem Hedaweg 12, tel. 010-415 75 68): 
 
Rob Verlinden, o.a bekend van De tuinruimers, geeft de beste tips om ook van uw tuin een groene oase te maken. 
 
Zaterdag 23 augustus, 10.30 uur, Bibliotheek Hoogvliet  
(Middenbaan-noord 198, tel. 010-416 11 76): 
 
Frans Willem Drost, een groendeskundige, staat klaar om al uw vragen over tuinieren te beantwoorden. 
 
* Deelname is gratis, vooraf aanmelden/reserveren is gewenst 

Dank aan Ben. 
Dit jaar kennen we wat problemen met de winkel bezetting op ons complex. 
Piet Rietveld moest dit jaar afhaken door problemen met zijn hart. 
Gelukkig gaat het met Piet weer goed na een bypass operatie. 
Piet moet het iets rustiger aan gaan doen en moest keuzes maken. 
Piet heeft besloten de tuin op te zeggen. 
Lees zijn afscheid en dankwoord elders in dit blad. 
De winkel werkbeurt werd direct overgenomen door een andere Piet. 
Piet Cornelisse was hiermee nauwelijks gestart toen zijn vrouw kwam te overlijden. 
Piet zijn vrouw was reeds ongeneeslijk ziek, maar haar overlijden kwam toch sneller dan was verwacht. 
Wij hebben alle begrip dat Piet zijn hoofd nu even niet staat naar de winkel verkoop. 
Een directe vervanger was er niet. 
Er is daardoor besloten dat de winkel dan helaas eens in de drie weken niet open is op zaterdag. 
Bijkomend probleem is dat Joke in de maand juli op vakantie is . 
Omdat dit natuurlijk ook de tijd is dat dan juist veel mensen op de tuin zijn, heeft Ben Dasberg zich vrijwillig opgeworpen dat hij die 
maand dan elke winkelbeurt voor zijn rekening neemt. 
Wij vinden dat een zeer sociale en bewonderenswaardige opgave van Ben. 
Wij willen Ben dan ook zeer hartelijk danken voor deze opoffering ten gunste van de mede tuinleden. 
Nogmaals Ben, HARTELIJK DANK.  
En ik denk dat we dit namens alle tuinleden mogen uitspreken. 

Zomerbietjes 
Recept door Janneke Vreugdenhil van NRC.nl, weblok koken etc. 
 
Zomerbietjes die zo uit het  zand komen eet ik het liefste  rauw. Snijd er eens een doormidden en verbaas je over de waanzinnig 
mooie patronen in vele tinten  wit, roze en rood. 
Dit recept is als bijgerecht voldoende voor vier personen.  
- 4 verse, rauwe zomerbietjes  
- 1 eetlepel karwijzaad  
- 1 eetlepel appelciderazijn  
- 1 eetlepel  biogarde of volle yoghurt  
- 3 eetlepels zonnebloemolie  
- klein handje dille, fijngesneden 

Schil de bietjes met een scherp mesje en schaaf ze óf in flinterdunne plakjes of rasp ze grof.  Rooster de karwijzaadjes in een droge, 
hete koekenpan tot ze gaan geuren. Klop een dressing van azijn, yoghurt en olie en maak op smaak met zout en versgemalen  peper. 
Meng karwijzaad, dille en dressing door de bietjes en laat de smaken een kwartiertje intrekken. 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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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Beste tuinleden, 
 
In de loop van de jaren is het aantal hondenbezitters op ons tuincomplex aanzienlijk gestegen. 
Dit is echter geen probleem, totdat er enkele keren voor de tuinen van mede tuinbezitters de ontlasting van de 
dieren werd gevonden. 
U begrijpt dat dit niet fijn is voor de andere tuinbezitters, of bezoekers, om de ontlasting op het pad te moeten 
vinden. 
Dus mocht het zo zijn dat er een ongelukje heeft plaatsgevonden, ruim dit dan even op. 
 
Verder vragen wij uw aandacht om de gedragingen van de honden op het complex, dit naar aanleiding van een 
aantal incidenten op het terrein . 
Bij het bestuur zijn een aantal klachten binnen gekomen over loslopende honden die elkaar aanvliegen met 
zeer vervelende gevolgen. 
Eerst vliegen de honden elkaar aan en daarna vliegen de hondenbezitters elkaar aan. 
De grootste fout die gemaakt wordt door hondenbezitters is, dat doet ie anders nooit!, maar bedenkt dat dieren 
net als mensen zijn en niet met iedereen bevriend kunnen zijn. 
Ook als men langs de tuinen loopt word men op een zeer agressieve manier benaderd door enkelbijters en rug 
happers in de vorm van de honden van de tuin eigenaren, dit is zeer vervelend en zeker als je wat in gedachten 
loopt en je verwacht het niet. 
 
Het voorstel van het bestuur is dan ook als volgt, maak op uw tuin een buffer van 3 meter tussen de hond en 
het hek zodat de honden niet blaffend of grommend tegen het hek of heg kunnen springen. 
En als u zich met uw hond op het pad bevindt houd deze dan aangelijnd zodat zij niet andere honden kunnen 
aanvallen of mensen. 
Geef iedereen het gevoel dat men zich veilig op het pad bevindt. 
 
Ik hoop dat u het allemaal met ons eens zult zijn, dat wij als tuinleden elkaar willen blijven groeten i.p.v. boze 
gezichten naar elkaar te moeten trekken, doordat u het fatsoen niet heeft gehad om aan elkaar te denken. 
Want zo als een oud gezegde doet spreken, DOE GEWOON EN HOUDT HET COMPLEX SCHOON. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur. 

Van het bestuur 

Worteltjessoep 
 

Meng 15 gram gesmolten boter met wat 
zwarte peper en 600 gram in grove stukken 
gesneden winterwortelen en kook het gaar. 
Pureer dit met 250 ml water en 1 theelepel 
gedroogde oregano. 
Verhit ½ eetlepel olijfolie en fruit hierin 
1 mespunt gemalen komijn en 1 eetlepel 
honing. Voeg het sap van 1 sinaasappel en 
½ liter groentebouillon, zout en versgema- 
len peper toe. Roer alles goed door en laat  
het nog eens 10 minuten zachtjes koken. 
Garneer met gehakte peterselie 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de 
belangstelling en de vele kaarten die ik ontvangen 
heb tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Omdat 
wij de tuin verkocht hebben groeten wij iedereen 
die wij gekend hebben. 
 

Piet en Truus Rietveld. 

Bedankt!! 
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Vervolg   
 
 
 
Coördinatie en communicatie werkmeesters 
In de ALV van april j.l. is beloofd dat het bestuur contact zou opnemen met de drie werkmeesters om coördinatie en communica-
tie te verbeteren. 
Op zaterdag 17 mei j.l. is er een overleg geweest met twee bestuursleden en de werkmeesters. Hieruit is voortgekomen dat er een 
overzichtslijst komt van werk wat standaard gebeuren moet en waarop kan worden aangetekend wat gedaan is. Wel moet worden 
opgemerkt dat sommige werkjes vaker moeten gebeuren dan andere, maar dat spreekt vanzelf. 
 
Ook zal het bestuur eventuele wensen voor onderhoud aangeven. Uiteraard kunt u uw wensen ook aan het bestuur en/of aan uw 
werkmeester doorgeven, die – na beoordeling van noodzaak – een en ander al of niet zal laten uitvoeren. 
 
Een dergelijk overleg met de werkmeesters zal eind augustus weer gehouden worden. 
 
 
Feest-jubileumcommissie: 
In de ALV van april j.l. is gevraagd naar feestfiguren die in de commissie willen plaatsnemen. 
Er hebben zich een paar kandidaten gemeld: 
Ingrid Berkhout (tuin 75), Mw.Klaassen (tuin 16) en Jan Baijens (tuin 74). 
 
Zijn er inmiddels nog meer leden enthousiast geworden? 
 
n.b. 
U hoeft niet in de commissie plaats te nemen om toch suggesties voor viering van het jubileum door te geven. Wij horen graag 
uw reacties op korte termijn! 
 
 
 
Bijeenkomst recente leden 
Op zaterdag 17 mei is er een bijeenkomst geweest van het bestuur met leden die vorig en dit jaar op ons complex zijn gekomen. 
Deze traditie werd ook nu weer als nuttig ervaren. 
 
De heer H.Gravestein (tuin 78) heeft zich bereid verklaard om één maal per maand op zaterdagochtend om 09.00 uur grof vuil 
(geen tuinafval) af te voeren met zijn busje. U moet dan zelf met hem meegaan naar het Milieupark. 
Wanneer u spullen hebt, kunt u het beste rechtstreeks met hem contact opnemen voor het maken van een afspraak. Uiteraard 
staat hier een redelijke vergoeding tegenover die u het beste ook met hemzelf kunt afspreken. 
Heer Gravestein hartelijk dank voor dit initiatief! 
 
 
Bespreking over web-site en internet op het complex 
Ook op zaterdag 17 mei is er een verkennende bespreking geweest van een delegatie van het bestuur met de heer Fred Kies (tuin 
34). 
 
Zoals in de ALV is aangegeven willen wij vaart zetten achter de mogelijkheid van internet op de tuin. Wij hebben daar wel de 
kennis van anderen voor nodig, automatisering is een vak apart. 
 
Fred heeft voorstellen gedaan voor een nieuw logo, waaruit het bestuur een keuze heeft gemaakt. 
Ook buigt het bestuur zich momenteel over de opbouw en opzet van de web-site. 
Geen sinecure, maar wel belangrijk. 
 
Algemeen 
De hiervoor genoemde ontmoetingen zijn van alle kanten als prettig en nuttig ervaren. Het bestuur merkt positieve betrokkenheid 
en welwillendheid van velen. Wij moeten het met z’n allen (en ook individueel) zo goed mogelijk hebben op de tuin en dan is 
een positieve instelling van groot belang. Het bestuur is blij met blije gezichten en een goede sfeer. 
Wij gaan hopelijk op deze manier met elkaar door. 
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Feyenoord 100 jaar Bijdrage van Wil 

Het hart van het jubileum is natuurlijk 19 juli 2008,  precies honderd jaar na de officiële oprichtingsdatum 
van de club.  
 
Op zaterdag 19 juli 2008 zullen diverse festiviteiten in en rond Stadion Feij-
enoord plaatsvinden: van een heus verjaardagsfeest in het stadion, tot de ont-
hulling van een eregalerij en de uitreiking van een groot aantal jubileum-
speldjes aan mensen die in de afgelopen honderd jaar van onderscheidend 
belang zijn geweest voor de club. 
Uiteraard wordt op deze dag ook de selectie voor het seizoen 2008-2009 ge-

presenteerd.  
De spelers die daartoe behoren, hebben de eer om gedurende het seizoen 2008-
2009 te spelen met het gouden logo op het Feyenoord-shirt. 
 
Wilt u zelf “actief” meedoen met de jubileumviering van Feyenoord? Wandel 
dan het Feyenoordpad. Er is in april 2008 ter ere van het 100 jarig bestaan  een 
boekje verschenen waarin deze wandeling wordt beschreven. U wandelt langs 
alle historische plekken die herinneren aan de rijke geschiedenis van de voetbal-
club. Van het Afrikaanderplein, waar Feyenoord 100 jaar geleden begonnen is 
naar de Kromme Zandweg en van daaruit naar de Kuip, het gezicht van Feyen-
oord nu. De schrijver van het boekje is diep in de historie gedoken en u zult ver-
rassende en leuke anekdotes tegenkomen. 
 
Tegelijkertijd geeft de wandeling niet alleen een beeld van de rijke voetbalhisto-
rie, maar ook van het Rotterdam Zuid van nu. Door het lopen van de wandeling 
zult u de enorme variatie aan woningen, bewoners, voorzieningen en sferen zien 
die de wijken in Rotterdam Zuid kenmerken. Rotterdam Zuid is niet één wijk, 
maar het zijn er vele. En één van de belangrijkste dingen die deze wijken bindt, 
is voetbalclub Feyenoord. 
 
Vanuit het centrum is met bus 48 het beginpunt van de wandeling langs het Fey-
enoordpad te bereiken. Uitstappen bij de halte Persoonsdam; daar ligt de baker-
mat van de jubilerende voetbalclub. 
 
Het boekje  'Het Feyenoordpad' is te koop bij boekhandel Donner, www.donner.nl en het Historisch Rot-
terdams Museum, www.hmr.nl. De prijs is € 9,90  
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Ze ogen zo lieflijk, teder en onschuldig als ze dansen boven het water. Sierlijk zijn ze zeker, maar vredelievend aller-
minst. Want libellen zijn geduchte rovers en ook hun manier van voortplanten lijkt knap agressief. 
 
Als je een libel ziet vliegen heeft het “frêle” dier al een heel leven achter de rug. Een libel groeit op in het water. Het 
waterleven van een larve duurt één tot vier jaar (afhankelijk van het soort). Een volwassen libel leeft een paar weken 
tot hoogstens twee maanden. 
 
De larve groeit en groeit en vervelt telkens. Na iedere vervelling lijkt de larve meer op een volwassen libel. De laatste 
keer vervellen heet “uitsluipen”. Ze kruipt dan via een waterplant of steen uit het water en de larvenhuid barst open. 
De libel kruipt (“sluipt”!) eruit. 
 
Net als de larve is de volwassen libel uitgerust met stevige kaken waarmee kevers, vlinders, vliegen én andere libel-
len vakkundig worden fijngemalen. Dankzij vier afzonderlijk aangestuurde vleugels kunnen ze stil hangen, cirkelen, 
achteruitvliegen en razendsnel accelereren. Het aantal vleugelslagen is 20 tot 40 per seconde (sommige muggensoor-
ten 1050 slagen per seconde!). De grotere libellen kunnen in korte tijd ruim 50 km per uur vliegen. 
 
Eenmaal écht volwassen (dat duurt een weekje) is het tijd om aan het nageslacht te werken. Het ritueel is knap om-
slachtig; de geslachtsorganen van zowel het vrouwtje als het mannetje zitten 
aan het eind van het lange lijf, dus is er een truc nodig om te kunnen paren. 
Het begint ermee dat het mannetje met de tangen aan zijn achterlijf het 
vrouwtje letterlijk in het nekvel pakt. Samen vliegen ze in tandem naar een 
rustig plekje. Het mannetje klapt zijn achterlijf naar voren en brengt wat zaad 
naar een depot vlakbij zijn kop. Dan klapt ook het vrouwtje haar lijfje naar 
voren – samen vormen ze nu een hart – en neemt het zaad op. Samen, al dan 
niet in tandam, vliegen ze naar het water. Daar zet het vrouwtje de eitjes af 
door steeds met het achterlijfje op het water te tikken, of door haar legboor in 
planten te duwen. Het mannetje bewaakt haar nauwlettend om te voorkomen 
dat een rivaal nogmaals met het vrouwtje paart. Dagenlang zijn ze zo samen 
in de weer om uiteindelijk te sterven. 
 
LIBELLEN NAMEN 
Libellen worden onderverdeeld in juffers en echte libellen. Juffers zijn meest-
al fragieler. Ze houden in rust de vleugels langszij, echte libellen houden ze 
uitgespreid. De ogen staan bij juffers aan de zijkant van de kop, bij echte li-
bellen raken ze elkaar. 
 
Enkele namen: 
Een tengere pantserjuffer, een sierlijke witsnuitlibel, een wereldzwerver, de blauwe breekscheenjuffer, de paardenbij-
ter, een platbuik. 
 
 
Bron: (bewerkt) Artikel uit het blad “Natuurlijk” (uitgave landal greenparks, voorjaar 2008) 

HET VERBORGEN LEVEN VAN DE “FRÊLE LIBEL”  
Bijdrage van Kitty 
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Als ’s morgens het licht 
door de gordijnen dringt 
smelten je laatste dromen. 
 
Er klinken geluiden 
uit de achtertuinen 
een buurman stapelt stenen 
een rammelende kettingkast. 
 
Het is vandaag de eerste dag 
om met iets te beginnen 
waar niemand aan begon. 
 
Dichter: Fetze Pijlman 
 
 
Bron: brochure PLINT 
 

Van alles en nog wat….. 

                  Oplossing van vorige puzzel 

Tuinleden die geen  

brievenbus  
hebben kunnen het doeblad  

in de kantine afhalen! 

Overzicht data werkbeurten ATV Toepad voor tuinjaar 
2008 

  
  

 Groep 1  tuin 2 t/m 28  werkmeester Mindert van tuin 73 
Data  12/7, 16/8, 20/9 

 
  

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

 
  

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

 
 
 

DE EERSTE DAG 

Bijdrage 
van Kitty 



 17  Algemeen Doeblad 

 

Juli / Augustus  2008 

Vervolg van alles en nog wat……………. 

 AANGEBODEN: 
Na het overlijden van mijn moeder ben 

ik in het bezit van twee seniorenstoelen. 
De stoelen hebben € 300 per stuk gekost. 

Heeft u interesse: doe een bod! 
 

Rob van Katwijk 
06-24 14 54 86 

 

Geef de pen door aan…… 
Helaas, in dit nummer geen persoon-
lijk verhaal van één van onze tuinle-
den. De pen is  namelijk in een verhui-
zing terecht gekomen! De pen zit zeer 
waarschijnlijk in één van de vele ver-
huisdozen. In het volgende Doeblad in 
september zijn de dozen uitgepakt en 
wordt de pen weer doorgegeven. 

     GEZOCHT….. 
tuinlid die zijn werkbeurt vervult door de winkelverkoop. 

Gemiddeld eens in de drie weken winkel verkoop van 1 uurtje en wel 
van 10 tot 11 uur in de maanden april t/m september. 

 
Indien u interesse heeft voor deze leuke job, kunt u zich aanmelden bij 
een van de bestuursleden of d.m.v. een briefje met uw gegevens in de 

brievenbus bij de poort. 

TE VEEL IS TE VEEL 
 
 “Moet ik uw pizza in zes of in acht 
stukken snijden?” vraagt de pizza- 
man. 
“In zes, altublieft,” antwoordt de 
klant, “acht stukken krijg ik toch 
niet op.” 

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.” 
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DE VOLKSMOND OVER HET WEER 

Aansprakelijkheid 
   

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

Citroen in plaats van tuinhand-
schoenen 

(R. van Kleef, Zeist) 
In de tuin werk ik graag. Wat dat betreft is dit het ideale 
seizoen voor mij. In deze periode ga ik dan ook zelden op 
vakantie, want nu is mijn tuin op z’n mooist en daar wil ik 
optimaal van genieten. Hoewel ik veel tuinier wil ik van 
tuinhandschoenen echter niets weten. Ik vind het heerlijk 
om met blote handen in de aarde te wroeten. Na gedane 
arbeid is dat ook duidelijk te zien. Denk alleen maar aan de 
rouwranden ........ Een probleem is dat evenwel niet. 
Door mijn handen en nagels met citroensap te bedruppelen 
en ze vervolgens te wassen, worden ze weer heerlijk zacht 
en schoon en heb ik geen last meer van ruwe handen. 

Bijdrage Kitty 

De volksmond over het 
weer in juli 
 
Regen op 6 juli: 
Tegenslag en grote grief,  
want  zonder onderbreken, 
regent het 6 weken. 
 
Drie dagen voor 25 juli goed, een koren-
oogst in overvloed. 
 
26 Juli met mierenhopen, doet de winter 
hard verlopen. 
 
In juli korten de dagen 1 uur en 
 8 minuten. 
 
  1 Juli zon op: 5.24 uur,  
  1 Juli zon onder: 22.03 uur. 
31 Juli zon op: 6.00 uur,  
31 Juli zon onder: 21.31 uur. 
 
 
3 Juli: Nieuwe maan 
18 Juli: Volle maan 
 
 
Bron: Gerardus(dag)kalender 

De volksmond over het weer 
in augustus 
 
Als 16 augustus te lelijk kijkt,  
de rups niet uit de tuinen wijkt. 
 
Trekken de zwaluwen voor 25 augustus, dan 
duidt dit op een vroege winter, blijven de 
zwaluwen lang, 
wees dan voor de winter niet bang. 
 
 
In augustus korten de dagen 1 uur en 
 50 minuten. 
 
  1 Augustus zon op: 6.01 uur,   
  1 Augustus zon onder: 21.29 uur. 
31 Augustus zon op: 6.50 uur, 
31 Augustus zon onder: 20.28 uur. 
 
 
  1 Augustus: Nieuwe maan 
 16 Augustus: Volle maan 
 30 Augustus: Nieuwe maan 
 
Bron: Gerardus(dag)kalender 

tip 
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 Groene agenda juli en augustus 
Bijdrage van Wil 

T/m augustus 
Tentoonstelling Wilde Stadsplanten 
Plaats: NIVON, Dirksmitstraat 76, Rotterdam 
Dit is een fototentoonstelling van wilde stadsplanten. De foto’s zijn gemaakt door voormalig stadsbotanicus Piet Florusse.  De 
foto’s worden geëxposeerd in het kader van het Groenjaar. 
Tijd: de tentoonstelling is op werkdagen te zien tussen 10.00 uur en 16.00 uur en tot 28 juni nog op woensdag en vrijdagavond 
tussen 19.30 uur tot 22.00 uur. 
Inlichtingen: 010 – 411 88 24, Organisatie: NIVON 
Kosten: Gratis 
 
Zondag 13 juli 
De Wereldwachter, theater over Ons Klimaat 
Plaats: Vroesenpark, Rotterdam 
Tijd: 13.00 uur  
Inlichtingen: 010 – 4656496, Organisatie: Rotterdams Milieucentrum 
Kosten: Geen 
(Aanvang dag in het Vroesenpark om 12.00 uur met o.a. Volkstheater) 
 
Zondag 13 juli 
15 jaar hosta's in Arboretum Trompenburg 
Plaats: Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86, Rotterdam 
Tijd: 14:00 
Inlichtingen: 010-233 01 66, Organisatie: Arboretum Trompenburg 
Kosten: Entree € 4,-- / wandeling € 1,50 extra 
 
Woensdag 16 juli 
Avondwandeling Duinen van Oostvoorne 
Plaats: Bezoekerscentrum Tenellaplas, Duinstraat 12 a, Rockanje 
Tijd: 19:30 - 21:30 
Inlichtingen: 010 - 272 22 22 (aanmelden gewenst), Organisatie: Zuid - Hollands Landschap 
Kosten: Gratis 
 
Zondag 3 augustus 
Vlinders en libellen Eiland van Brienenoord 
Plaats: Brug over het Zuiderdiepje aan het eind van het Hoendiep, Zijstraat Stadionweg, Rotterdam 
Tijd: 11:00 - 13:00 
Inlichtingen: 010 - 272 22 22 (aanmelden gewenst), Organisatie: Zuid - Hollands Landschap 
Kosten: Gratis 
 
Zondag 10 augustus 
Zomerwandeling 
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 23 augustus 
Plantenexcursie Westduinen 
Plaats: Werkschuur, Westduinseweg 37 (via Klarenbeekweg), Ouddorp 
Thema: Herfstschroeforchis en gentiaan 
Tijd: 14:00 - 16:00 
Inlichtingen: 010 - 272 22 22 (aanmelden gewenst), Organisatie: Zuid - Hollands Landschap 
Kosten: Gratis 
 
Woensdag 30 augustus 
Vleermuistocht 
Plaats: Aanlegsteiger aan de Bermweg, Spijkenisse 
Vleermuistocht, vaartocht met de Fluisterboot, o.l.v. Misko Papac of Michael de Bruin. Tegen de schemering op het water vleer-
muizen opsporen met een ”bat-detector”. 
Tijd: 20:30 
Inlichtingen: 0181 - 600099 of milieuhuis@spijkenisse.nl, Organisatie: Milieu Huis Spijkenisse 
Kosten: € 7,50 Maximaal 38 personen. 

Even noteren! 
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     3 Weken oud was ze, toen we haar voor 't eerst zagen. We hadden keus uit 9 puppy's, maar 
"nummer 8" had ons al uitgekozen. 5 Weken later konden we onze nieuwe aanwinst, inmiddels Chelsea genaamd 
mee naar huis nemen.  
30 April 2000 ging ze voor het eerst mee naar "de tuin" en dat hebben we geweten! 
We waren sinds 8 maanden de trotse eigenaren van tuin 68 en hadden al heel wat 
"bloed zweet en tranen" gewerkt om de tuin een beetje naar onze smaak te maken.  
Een pup van 9 weken verandert je leven maar ook je tuin! Dit was een feest voor haar. 
We hadden een oplossing, de meeste van jullie zullen 't nog wel weten, een camping-
bedje.  
Ons "kleine meissie" groeide gestaag dus deze oplossing was voor korte duur, maar 
goed Chelsea zat op "school" was steeds de beste van de klas dus kon ze al goed luis-
teren… ja zeker wel, alle commando's volgde ze op, maar ja "op de tuin"….daar moet 
gewerkt worden en had ze al snel door dat als baassie en vrouwtje "druk in de weer" 
waren, zij "ongezien" haar gang kon gaan…. Met graven in de aarde (schoffelen?), 
rondjes draven over het gras waarbij de pollen je om de oren vlogen (verticuteren) om 
daarna heerlijk languit uit te rusten in de aarde en 't liefst op net geplant eenjarig goed. 
Natuurlijk  luisterde ze op dit soort momenten niet en eerlijk gezegd moest ik er op dat soort momenten vaak om la-
chen, maar dat mocht zij niet zien! - ze was heel stout en vrouwtje was heel boos!- Dat koppie dat ze dan trok, heer-
lijk, daar kon je niet lang boos op zijn. 
Chelsea vond 't altijd heerlijk op de tuin, als we thuis het woordje tuin lieten vallen, zat ze bij wijze van spreken al in 
de auto. Als Tiemen of ik op het ligbed lagen, moest ze erbij liggen, ook als je in de volle zon lag! Ze had zelfs een 
eigen zwembad, waar wij, bij oververhitting ook in mochten pootje baden. 
We hebben veel vrije tijd in de hondensport gestoken, geweldig vond ze dat, speuren, appèl, pakwerk, samen met 
Tiemen was het een eenheid op het veld, prachtig om te zien en ze haalden met examens de meeste punten. Jammer 
genoeg is Chelsea 2x aangevallen door loslopende honden en veranderde haar gedrag tegenover honden, voor 
mensen bleef het een schat en bleef ze enthousiast maar, met uitzondering van Fox en een paar honden bij ons in de 
buurt, was iedere hond een bedreiging en gaf dit dan ook luidruchtig aan alsof ze heel vals was. 
2 Maart j.l. is ze 8 jaar geworden en hebben we nog een heerlijke week in Oostenrijk met haar gehad. Half april liep 
ze met haar achterpoten alsof ze dronken was, na allerlei onderzoeken bleek dat ze tumoren had die tegen 't ruggen-
merg aan drukte en deze verlamming veroorzaakte, er was niets meer aan te doen, na 2 dagen kon ze al niet meer 
zelfstandig lopen en moesten we haar een spuitje laten geven. 
 
De eerste keer naar de tuin zonder haar was heel moeilijk. Ik weet dat het zal slijten en uiteindelijk een plekje zal  
krijgen maar voorlopig is haar "afwezigheid" nog erg aanwezig. 
 
           Marian Haxe, tuin 68 

Afscheid van "ons meissie" 
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Puzzel 
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