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       Vrijwilligers voor de tuinwinkel, een complexbeheerder en leden voor de jubileumcommissie     

Het bestuur van A.T.V. Toepad is dringend op zoek naar een man 
of vrouw die de functie van: 
 
Terreinbeheerder wil bekleden. 
De terreinbeheerder coördineert alles wat met onderhoud e.d. op 
ons complex te maken heeft in de ruimste zin van het woord. Hij/
zij onderhoud contact met externe partijen zoals bijvoorbeeld ge-
meentewerken en rapporteert de nodige zaken aan het bestuur in 
constant overleg. 
Het is een belangrijke en zeer uitdagende functie. Wie eerst meer 
details wil weten over de werkzaamheden, kan zich richten tot dhr. 
Adri den Braber van tuin nr. 71. 
Wie deze functie denkt aan te kunnen, kan zich aanmelden bij on-
ze voorzitter dhr. Bram Oversluizen  of één van de andere be-
stuursleden. 
 
Tevens zijn we op zoek naar een: 
 
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 aanmel-
den bij een van de bestuursleden of d.m.v. een briefje met uw ge-
gevens in de brievenbus bij de poort. 
 
 
# Nuttige besteding van aantal uren vrijetijd.  
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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 
   
 
 
Vertegenwoordigers R.B.v.V , tevens vertegen- 
woordigers Unit Kralingen: 
Bram Sommeijer                                   tuin 40 
Adri Braber                                                     tuin 71           
 
           
 
Redactie Algemeen Doeblad: 
Ans (Lay out) en Hans Tros                            tuin 4             
Bert en Joke Seip                          tuin 60 
Kitty Martens en Wil van Dongeren               tuin 49 
Marian Haxe                          tuin 68 

 
 
       
       
 
 

De artikelen/reacties voor het Algemeen Doeblad 
zijn op de volgende manieren in  
te leveren: 
 
-per diskette of per e-mail        
(a.dansen@wxs.nl )   
-geschreven/getypt  naar tuin 4,   
-of in de postbus bij de ingang. 
 
Uiterste inleverdatum:  
                                 
 

 

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

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

Secretariaat 
Toepad 55 
3063 NJ Rotterdam  

Complexbeheerder        VACATURE 
 
Jubileumcommissie       Hans Oversluizen /   
                                         vacatures 

     Zaterdag  15.00 -17.00 uur 
     Zondag    13.00 - 16.00 uur 

18 april 2009 
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crematieplechtigheid van ons tuinlid wim kern d.d. 25 augustus ‘08  
 
Door een misverstand was het tijdens deze plechtigheid niet mogelijk een persoonlijk woord en een dankwoord na-
mens de Vereniging te zeggen. In verband hiermee heeft het bestuur besloten de toespraak via ons Algemeen Doeblad 
toch aan u kenbaar te maken. 
 
 
Dat vorige week maandag de barbecue op de tuin bij mij met Wim en diverse andere tuinvrienden ’s-avonds zo dra-
matisch zou eindigen hadden we totaal niet verwacht. 
 
Tijdens de barbecue was Wim spraakzamer dan anders. De anekdotes uit  zijn werkzame leven bij de Holland Amer-
ka Lijn passeerden de revue en er werd veel gelachen. Niets wees er op dat hij zich niet goed voelde. 
Ook bij het afscheid nemen, nadat we met elkaar nog van de koffie hadden genoten, was niets aan hem te merken. 
 
Als je dan na een kwartier wordt gebeld kom snel naar voren want Wim is niet goed geworden en vervolgens met de 
rest van de vrienden snel naar voren rent.  
Je krijgt dan een koude douche als je hem zo in nood in zijn wagen aantreft. 
 
Een aantal van ons heeft er nog alles aan gedaan hem bij te staan tot kort daarna de ambulance arriveerde. Ook de 
professionele hulp die snel ter plaatse was en die werd voortgezet in het ziekenhuis heeft Wim er niet meer bovenop 
kunnen helpen. 
 
Wij zijn een tuinvriend kwijt en de vereniging is een stille kracht armer. Want wat Wim met zijn 78 jaar allemaal nog 
voor de vereniging ATV Toepad deed als vrijwilliger is onvoorstelbaar. Waar vele anderen met 70 jaar stoppen om-
dat werkbeurten maken niet meer verplicht is, ging Wim steeds meer doen.  
Hij hielp mij en anderen met heel veel dingen. 
 
Hij hielp o.a. bij de verkoop in de tuinwinkel en bracht dit ook menigmaal met de tractor naar de tuin van de koper, 
zorgde voor een ordentelijk milieupark, zorgde met “zijn ploeg” voor het schoonhouden van de kantine, assisteerde 
bij de diverse onderhoudsklussen en hielp vele tuinleden bij het verwijderen van boomstronken. Want daar was hij 
specialist in met zijn hakbijl en takel. 
 
Het is eigenlijk te veel om op te noemen wat hij allemaal voor de vereniging en vele anderen deed. 
 
Maar zijn eigen tuin, dat was voor de vereniging een zorgenkindje. Wim verzamelde alles wat nog waarde had en wat 
hij mogelijk zelf nog kon gebruiken. Zijn huisje en tuin staan er vol mee. 
 
Enige weken terug hebben wij samen zijn terras voor zijn huisje opnieuw betegeld. Wim liep te sjouwen met de zwa-
re tegels alsof hij een jonge vent was, want hij was nog behoorlijk sterk. Hij was trots op het resultaat de rommel 
voor zijn huisje was weg en hiervoor in de plaats een leuk terras met bloembakken en zitje. 
We hadden nog vele plannen om zijn tuin op orde te krijgen, helaas is dat er niet meer van gekomen. 
 
Een voor de vereniging zeer actieve man is uit ons midden weggerukt. Wim wat zullen we je gaan missen! 
 
Bedankt voor alles wat je voor de vereniging en voor Ria en mij hebt gedaan, we zullen met weemoed aan je terug-
denken. 
 
Rust in vrede, een verplichte rust waar je in mijn ogen nog niet aan toe was. 
 
 
Mede namens het bestuur, 
Jan Baijens 
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De kantine is opgeknapt 
Er zijn door vrijwilligers weer vele uren gewerkt om de kantine van een nieuw verfje  te voorzien. 

Hieronder een impressie. 
Niet van iedereen is een foto gemaakt, er waren dus nog meer mensen actief.  

BEDANKT ALLEMAAL! 



 5  Algemeen Doeblad 

 

Sept. / oktober  2008 

Natuur in eigen tuin, start een insectenhotel  

Waar hang je zo'n kraamkamer op? 
Bij voorkeur hang je het gaatjesblok in de zon, op een rustig windstil plekje. 
Kraamkamer voor solitaire bijen en wespen 
Solitaire bijen en wespen zijn kleine, onopvallende en nuttige dieren. Sommige 
soorten bouwen urnvormige nesten van modder of klei. Er zijn ook soorten die ge-
noegen nemen met een holle stengel waar ze hun eitjes in kunnen leggen. Ze ma-
ken geen deel uit van grote volken, maar leven praktisch alleen. Wel kan het voor-
komen dat op geschikte plekken meerdere nesten naast elkaar gebouwd worden. 
Met dit houtblok maak je kunstmatige nestgelegenheid voor dergelijke insecten. 
Op deze manier kun je van nabij bekijken hoe zo'n insect te werk gaat. 

Een insectenhotel is b.v. een houten blok van ca 10 x 10 x 15 cm. Elk blok bevat vele gaten waarin solitaire 
bijen een plek kunnen vinden om hun eitjes te leggen. Solitaire bijen bestuiven vele bloemen; door het ont-
breken van een angel steken ze niet. Het is een belevenis om de ontwikkelingen rond zo'n blok te volgen. 

Wat gebeurt er in zo’n insectenhotel? 
Na de paring zoekt een wijfje een opening of gangetje waar ze eerst allerlei voedsel in deponeert. Zo verzame-
len metselbijen nectar en stuifmeel in de nestgang. De pottenbakkerswesp vangt echter luizen, spinnetjes of 
larfjes. Deze worden verlamd, maar blijven wel leven. Vlak naast deze voorraad voedsel wordt een aantal ei-
tjes afgezet. Daarna wordt het gangetje dichtgemetseld met een mengsel van speeksel en wat klei. De moeder 
bekommert zich hierna niet meer om haar kroost. Als de larfjes van de bijen en wespen uit hun eitje komen 
zijn ze verzekerd van voldoende voedsel. Door de aanwezigheid van deze bijen worden de bloemen in je tuin 
veelvuldig bezocht. Je kunt er zeker van zijn dat er meer zaden en vruchten zullen groeien. De solitaire wes-
pen zullen je helpen in de strijd tegen de bladluizen en schadelijke larfjes.   

Kan ik gestoken worden? 
Alle vrouwelijke solitaire bijen kunnen steken, maar de meesten hebben slechts een hele kleine angel, die 
niet eens door de huid heen komt. Mannetjes hebben er geen, omdat de angel is ontstaan uit een legbuis voor 
het leggen van de eieren. Wilde bijen steken niet gauw: ze hebben geen kolonie te verdedigen. 
  
Graag horen wij uw ervaringen met uw insectenhotel  

Bijdrage  
van Wil 
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Uittips Rotterdam september-oktober 2008 

Bijdrage van Wil 

12-14 september 2008 Wereld van de Witte de With 
Drie dagen lang is de Witte de Withstraat en omgeving het podium voor beeldende kunst, 
theater, fotografie, film, muziek, literatuur, dans, mode, debat en performances. 
(op 13 en 14 september om 15.00 uur zal het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest spelen). 
Op het festival laten kunstinstellingen, city-dressers, galeries, kunstenaars en modeontwer-
pers hun nieuwe en bestaande publiek op een andere manier kennismaken met hun pro-
grammering.  
 
Tijdens De Wereld van Witte de With presenteren gevestigde kunstcentra én jonge kunste-
naars hun visie op het thema ‘groen’. Voor hen staat groen zeker niet alleen voor natuur en 
milieu, maar vooral ook voor jong, fris en onbevangen. Met titels als onder meer ‘Guerrilla 

Gardening’,‘Groene handen’ en ‘Tuin van de eeuwige jeugd’.  
Het festival is grotendeels gratis toegankelijk. 
 
14 september 2008  Rotterdam Road Races 
Het jonge en dynamische evenement Rotterdam Road Races is een combinatie van het beste uit twee werelden: zowel valide 
sporters als sporters met een beperking staan zondag aan de start op de Coolsingel. Rotterdam Road Races bestaat uit 
de Fortis ½ Marathon en Rotterdam on Wheels. De vele deelnemers aan de start en de duizenden bezoekers langs het par-
cours zorgen voor een uitstekende sfeer. 
Rotterdam on Wheels bestaat uit drie wedstrijden: handbiken, wheelen en skaten. 
Adres: Start en finish Coolsingel 
 
28 september 2008  Boekenmarkt 
Snuffelen in ca 70 kramen waar antiquaren en boekhandelaren uit het hele land een unieke collectie tweedehands- en antiqua-
rische boeken en oude prenten op velerlei gebied zullen presenteren. 
Binnenrotte, Centrale Bibliotheek 
Tijd 10.00 – 17.00 uur gratis 
 
1 t/m 31 oktober 2008 Bouwputtenfestival 
Rotterdam kent talrijke bouwputten, de een nog groter dan de ander. Maar 
wat speelt zich daar nu precies in af? Het Bouwputtenfestival laat je kennis-
maken met de diverse bouwputten van de stad, via bezoeken onder deskun-
dige begeleiding, exposities en kinderactiviteiten. 
Diverse locaties. Website: www.cic.rotterdam.nl 
 
10-19 oktober 2008  Najaarskermis 
Kermis in Rotterdam 
Lloyd Multiplein, Schiehaven 
 
18 en 19 oktober 2008 Nostalgische haventoertocht met de Oud 
Rotterdammer 
Spido – om 9.45 uur – 10.45 uur – 12.00 uur – 13.00 uur – 14.15 uur en 
15.15 uur. 
Reserveren 010-2759991 of 010-2759993 
Kosten € 13,75 (incl. boek en consumptie) 
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Onder de appelboom 

Ik kwam thuis, het was 
een uur of acht en zeldzaam 
zacht voor de tijd van het jaar,        
de tuinbank stond klaar 
onder de appelboom 
 
ik ging zitten en ik zat 
te kijken hoe de buurman 
in zijn tuin nog aan het spitten 
was, de nacht kwam uit de aarde 
een blauwer wordend licht hing 
in de appelboom 
 
toen werd het langzaam weer te mooi 
om waar te zijn, de dingen 
van de dag verdwenen voor de geur 
van  hooi, er lag weer speelgoed     
in het gras en ver weg in het huis 
lachten de kinderen in het bad 
tot waar ik zat, tot       
onder de appelboom 
 
en later hoorde ik de vleugels 
van ganzen in de hemel 
hoorde ik hoe stil en leeg 
het aan het worden was 
 
gelukkig kwam er iemand naast mij 
zitten, om precies te zijn jij 
was het die naast mij kwam 
onder de appelboom, zeldzaam 
zacht en dichtbij 
voor onze leeftijd 
 
Rutger Kopland 
 
Uit zijn gedichtenbundel: 
Gedichten  (uitg. G.A. van Oorschot) 

Bijdrage 
van Kitty 
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In een vorig nummer van Het Doeblad heb ik u verteld over de zaden die ik heb gekocht tijdens mijn bezoek 
aan Kew Gardens in Londen. De zaden zijn van de Chinese Windmolen Palm en ik vroeg me af of het me zou 
lukken om palmen uit zaden op te kweken. Ik heb beloofd u op de hoogte te houden van mijn experiment en 
hier het tweede deel. 
 
Ik heb vanaf ik de zaden geplant had op 5 maart iedere dag gekeken of er al iets boven de aarde uit kwam. 
Volgens de handleiding zou het tussen de 2 en 6 weken kunnen duren voordat de eerste plantbeginselen te zien 
zouden zijn. Maar na twee weken was er nog niets te zien, na vier weken niet en ook na 6 weken niet. Ik be-
gon de moed al bijna op te geven, maar bleef ondertussen toch wel hopen 
op groei en bleef daarom de zaden vochtig houden. En zowaar, op 12 mei 
(9 weken na datum) kwam er in één van de potjes een heel klein dun 
sprietje boven. Eerst dacht ik me te vergissen, maar het bleek echt een 
plantbeginsel te zijn. En zo volgden later nog drie potjes, zodat er van de 
tien zaden er vier zijn uitgekomen. Geen gek resultaat! 
 
De foto bij dit stukje is gemaakt op 15 juni, toen de grootste palm inmid-
dels 8 cm hoog was. Op het moment dat ik dit schrijf  (half augustus) 
heeft één van de planten de geest gegeven. Ik was even vergeten dat ze 
ook nog water nodig hebben en één heeft me dat niet vergeven. Drie 
planten zijn er over en bij ieder van die drie is nu een tweede blad ver-
schenen, dus de groei zit er nog steeds in. Erg hard gaat het nog niet en 
de hangmat die ik klaar heb liggen om tussen twee palmen te spannen 
kan nog wel even de kast in. Mocht er weer iets interessants te melden 
zijn in dit experiment dan zal ik weer in de pen (uh.....het toetsenbord) 
kruipen en u op de hoogte stellen. 
 
Rob van Katwijk 

Palmexperiment deel 2 

In het eerste Doeblad van dit seizoen heb ik een oproep gedaan aan de leden van de Amateur Tuinvereniging 
Toepad om zich aan te melden op de Toepad Hyves. Inmiddels hebben we 9 leden! Er zijn door diverse leden 
foto’s van hun tuin of planten op internet gezet en er staan al 36 foto’s op. Ook staat er een agenda op met de 
activiteiten op de Vereniging en die rond tuinen in en om Rotterdam. Daarnaast staan er links op naar handige 
tuinwebsites. 
 
Nog even voor de digibeten onder de lezers: Iedereen die een computer heeft en een internetaansluiting kan lid 
worden van Hyves. Kort uitlegd: dat is een eigen persoonlijke pagina op internet met – als je dat tenminste wil 
– informatie over jezelf. Hoe meer informatie, hoe makkelijker anderen je kunnen vinden. Dat kan leuke ont-
moetingen opleveren met oud-klasgenoten of familie die men al een tijd niet gezien heeft. Wie lid is kan zich 
ook bij groepen aansluiten die met zijn of haar interesses te maken hebben, van de Bokito fanclub tot bijvoor-
beeld onze groep als beheerders van een tuin aan het Toepad 55.  
 
Hyves is op internet te vinden onder dit adres: www.hyves.nl. Voor onze Toepad-Hyve zoek Toepad onder het 
menu “Hyves” of ga naar http://toepad.hyves.net/.  
 
Rob van Katwijk 

Toepad op Hyves 
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     BOEKEN- WORM   
            een rubriek over tuinboeken  

Bijdrage van   
.  

Het Tuinboek Nederland  
 
 Gerritjan Deunk 
 
  Uitgeverij Thoth 2008 
  336 p. 
  Prijs  €14,90  ISBN 978 90 6868 

Alles wat iemand over “groen” Nederland zou willen weten staat in dit boek. Dat is te zeggen, al-
les wat iemand die in tuinen (en aanverwante zaken) geïnteresseerd is zou moeten weten, aldus de 
schrijver. Het Tuinboek Nederland is een caleidoscoop van tuinbegrippen en personen. Alfabetisch 
gerangschikt. Van Aalsmeer bloemenveiling tot bollenmuseum de Zwarte tulp. Het boek bestrijkt 
de periode van ca. 1600 tot de dag van vandaag. Het is een breed overzicht, een naslagwerk dat 
doorverwijst  b.v. naar een www-adres. 
De 300 verschillende onderwerpen in het boek zijn een persoonlijke keuze van de schrijver. 
Naast mooie foto’s en een beknopte tekst, veel praktische gegevens zoals adressen, openingstijden, 
websites, enz. 

Snoeien  
 
Graham Clark 
 
Kosmos uitgevers 10e druk 
Paperback 96 p. 
Prijs  €9,95  ISBN10: 902 1595567  ISB-
N13: 978902159 5566 

Wanneer moet u snoeien? Hoe moet u snoeien? Waarom moet u snoeien? Moet u elk jaar snoei-
en? Vragen die u als tuinliefhebber mogelijk ook regelmatig bezighouden. In deze praktijkgids 
vindt u ongetwijfeld de antwoorden: duidelijk geschreven en instructief geïllustreerd. U kunt er 
als het ware zo mee de tuin in om de theorie om te zetten in de praktijk. Eerst leest u over doel en 
noodzaak van het snoeien, de verschillende technieken en gereedschappen en over de groeivor-
men van bomen en heesters. Dan volgen alle benodigde gegevens voor het snoeien van bomen, 
heesters, klimplanten, rozen, heggen, fruitbomen, kleinfruit, kamer- en kasplanten. Even heel 
goed kijken en u kunt het ook! 
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Ik speel al een paar jaar met het idee om een vijver aan te leggen in mijn tuin, want water boeit en is rustgevend of het nu een 
stille plas betreft welke zijn omgeving weerspiegelt of stromend uit een waterelement, beeld of sproeier of zelfs een bergbeek 
die over rotsen buitelt en klatert. 
Misschien herkent u dit en speelt u ook met die gedachte. 
Omdat het aanleggen van een vijver mij leuker voorkomt dan een hoop andere klussen die ik nog in de tuin moet doen, wacht ik 
eigenlijk met het aanleggen tot die andere klussen zijn gedaan. Een aantal van die klussen houd ook verband met het aanleggen 
van de vijver en betreft voorbereidingen. Hierbij moet dan worden gedacht aan het aanleggen van een stroomvoorziening voor 
de pomp(en) en een afvoerbuis als overloop en eventuele verversingen van het water. 
Omdat ik al een paar jaar met de geachte van die vijver rondloop en niet impulsief hieraan ben begonnen, bemerk ik verandering 
van mijn oorspronkelijk idee van een ingewikkelde grote(re) vijver met waterloop tot mijn huidig plan van een redelijk eenvou-
dige en niet te grote vijver waar niet persé vissen in  hoeven. 
Het blijkt niet onverstandig eerst eens enkele boeken in te kijken om daar ideeën en adviezen op te doen. 
Eén aanbeveling is dat je beste de aanleg van een vijver in het najaar kan plannen, op deze manier krijgt alles goed de tijd om 
zich te zetten, een biologisch evenwicht te verkrijgen en vanaf het vroege voorjaar de planten in en rondom de vijver rustig aan 
te laten slaan en mee te laten groeien.  
De plaats van de vijver moet worden bepaald waarbij rekening moet worden gehouden welke invloeden er op die ligging betrek-
king hebben zoals zon en/of schaduw of bomen welke veel uitval hebben zoals bijvoorbeeld de Zilverberk. Verder moet de vij-
ver een mooie aansluiting of juist scheiding t.o.v. de rest van de tuin hebben. 
Wil je er een moerasgedeelte aan vast hebben, wel of geen vissen, stilstaand of stromend water ? 
Normaal zullen de meeste mensen een vijver aanleggen met waterplanten en vissen. 
In de vijver zullen dan de omstandigheden moeten worden geschapen waar zowel planten als vissen een gezonde en bloeiende 
gemeenschap kunnen vormen. Het is ondoenlijk een gespecialiseerde vijver in de tuin aan te leggen zonder dat die deel uitmaakt 
van een uitgebalanceerde ecosysteem. U kunt eventueel wel vissen houden zonder planten, maar dan worden filtratie en beluch-
ting van essentieel belang. U kunt ook planten houden zonder vissen, maar u zult dan meer moeten doen aan ongediertebestrij-
ding.  Waar de beginnende vijverbezitter vooral rekening mee moet houden, is de onderlinge afhankelijkheid van alle levensvor-
men in een omgeving van  stilstaand water. In stromend water is dit minder essentieel, maar ook hier speelt onderlinge beïnvloe-
ding een rol. Een vijver is een complete en zelfstandige leefomgeving. Toch wordt hij beïnvloed van buitenaf, zowel door wat 
erin terechtkomt als door zijn omgeving. Zoals altijd is de zon de motor achter de vijver en een vijver zonder zonlicht zal altijd 
een marginaal bestaan leiden.  
Dus de juiste locatie van een vijver is belangrijk vanuit esthetische overwegingen, maar nog veel belangrijker is de invloed van 
de plek op het welzijn van planten en vissen. Als u een verkeerde locatie kiest, zal het hele project rampzalig uitpakken. De vij-
ver moet vrij liggen, veel zon krijgen en voldoende diepte en verschillende diepten hebben. Onder deze omstandigheden kunnen 
planten en vissen zorgen voor een gezond en levenskrachtig watermilieu. 
Eigenlijk is de tuinvijver een combinatie van kunst en kunde. De kunst van het tuinieren en de kunde, het wetenschappelijk as-
pect, welke ligt in de kennis van de chemische processen in het water en van de levenscyclus en behoefte van planten, vissen en 
andere waterdieren. Het geheel wordt verder bepaald door uw eigen artistieke inbreng welke ervoor kan zorgen dat de vijver 
harmonieus opgaat in de tuin en/of andere effecten creëert. 
De basisprincipes van een succesvolle tuinvijver is een goede planning, begrip van wat er in de vijver gebeurt en kennis over de 
behoeften van het waterleven. Meer dan bij gewoon tuinieren moet u zich vooraf goed informeren. Dit leerproces is leuk en 
geeft meer bevrediging over het eindresultaat. Als u goed inzicht hebt verworven in de praktische kanten van het werk, volgt de 
ontwerpfase. 
 
TUINVIJVER STIJLEN 
Er zijn diverse tuinvijverstijlen met diverse ondervormen. Het gaat hier te ver om alles uitgebreid te beschrijven, bijgaand een 
beperkte opsomming van mogelijkheden. 
De Formele Tuinvijver  
Een formele vijver heeft een uitgebalanceerd uiterlijk met regelmatige vormen. Vierkanten, rechthoeken, cirkels en bogen spe-
len meestal een rol in het ontwerp. Met name rechte vijvervormen worden vaak gecombineerd met een verhoogde ligging. Als 
materiaal wordt vooral gebruik gemaakt van stenen en tegels in gemetselde vorm, maar ook houten bielsen al of niet voorzien 
van een zinken boven rand komt men tegen. 
De Informele Tuinvijver. 
Een informele tuinvijver heeft een natuurlijk uiterlijk en versmelt in het tuinlandschap. Anders dan de formele vijver, die vaak 
een blikvanger is en los midden in een gazon ligt, moet een informele waterpartij de indruk geven een integraal onderdeel van 
de omliggende tuin te zijn. 

Vijver maken  Bijdrage van  
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De Semi-Formele Tuinvijver. 
Qua design is de semi-formele tuinvijver vlees noch vis. Toch kan hij waardevol zijn, met name in een kleine tuin, waar een 
complete formele of informele tuin niet is te realiseren en bij uitstek geschikt voor een volkstuin. 
Hij kan verschillende tuingedeelten verbinden en de vijver zelf is de blikvanger. Een deel van de tuin kan formeel zijn ont-
worpen, met een vormelijke toegang tot de vijver. De rest van de beplanting is dan vrijer en informeler. 
De vorm die de semi-formele tuinvijver zal aannemen, wordt alleen beperkt door uw fantasie, hij combineert het beste uit 
beide tuinen, maar het bereiken van harmonie is wel een kunst. Besteed dus zorg aan het ontwerp van de vijver en aan de 
beplanting. Zo kan één kant van de vijver gevormd worden door een border, pad of patio, de andere kant door een gazon of 
bodembedekkers. De rand van de vijver hoeft niet overal gelijk te zijn en kan verschillende materialen bevatten, zoals hout en 
(stap)stenen. Planten kunnen eventueel scherpe kanten van de oevers verzachten, al kan een strakke lijn ook aantrekkelijk 
zijn. De mogelijkheden zijn onbeperkt.  
Een vijver heeft doorgaans geen hoogteverschillen, maar dit geldt niet voor de omgeving. Hoogteverschillen rond de vijver 
kunnen zeer aantrekkelijk zijn en de vijver moet in dit golvende landschap worden ingepast. 
 
De Koivijver. 
Een Koivijver is geen normale tuinvijver, want hoofddoel van deze vijver is de vissen gezond en gelukkig te houden. Het 
welzijn van de vissen gaat boven de esthetiek van het tuinontwerp, maar de vijver moet toch als integraal deel in de enscene-
ring worden opgenomen. Ook de constructie van een Koivijver is heel anders dan die van een normale vijver, omdat onder 
andere een goed filtratiesysteem moet worden aangebracht. 
 
De Moerastuin. 
Een moerastuin biedt een grote rijkdom aan planten, die in een gewone tuin nooit verkregen kan worden. Hij kan worden 
aangelegd als zelfstandig geheel of als verlenging van een vijver of stroomoever. Een moerastuin is een grote aanwinst, voor-
al als hij is aangelegd als integraal deel van een tuinvijver, maar ook zonder vijver is een moerastuin de moeite van het bekij-
ken waard. 
 
Bewegend water. 
Hierbij moet worden gedacht aan fonteinen en schuimbronnen alsmede andere waterelementen welke kunnen worden toege-
voegd aan een vijver maar ook als onafhankelijke kunstwerken in de tuin kunnen worden geplaatst met behulp van een inge-
graven waterbak welke is voorzien van een (dompel)pomp. 
 
Ontwerp. 
Bij het ontwerp van de vijver is het belangrijk de behoeften van de vissen niet te vergeten. Ze hebben een minimumdiepte 
nodig van 45 cm en een ruime oppervlakte. Een kleine vijver blijft open door een zorgvuldig ontworpen profiel. Het diepe 
middendeel houdt de verspreiding van de woekerende oeverplanten effectief tegen. 
Na de vorm te hebben uitgegraven, kan gebruikt worden gemaakt van folie. We kennen Polytheenfolie, PVC folie, Polyethy-
leenfolie en Rubberfolie. Laatste twee worden aangeraden vanwege hun lange levensduur en reparatiemogelijkheden. Rub-
berfolie is gemakkelijker te repareren maar veel duurder dan Polyethyleenfolie. Verder kunnen ook voorgevormde vijvers 
worden gekocht van Polyethyleen, Plastic of Glasfiber. 
Koop nooit folie voordat u een gat hebt gegraven. Graaf altijd eerst de vijver uit en bereken de benodigde foliegrootte. De 
oppervlakte van de folie is altijd makkelijk te berekenen, ongeacht de vorm of grootte van de vijver: de lengte plus tweemaal 
de maximumdiepte en de breedte plus tweemaal de maximumdiepte. Een folie van deze grootte past altijd. Er is voldoende 
overlapping aan de rand voor de afwerking, maar niet te veel, zodat u weinig hoeft weg te gooien. 
Bij een verhoogde bakstenen vijver met vijverfolie eerst een sleuf graven voor de fundering. De sleuf voorzien van bouwfolie 
(plastic) en dan een laag fijn puin of grind. Maak de fundering af met een laag beton. Bouw de muren op in halfsteensver-
band. Begin met de hoeken. De steenlagen zijn horizontaal en de muur loodrecht. Controleer dit regelmatig. Voorzie de 
(scherpe) binnenkant van de muur met een beschermlaag, bijvoorbeeld piepschuim. Leg de folie in de vijver en vouw hem 
zorgvuldig in de hoeken. Rubberfolie is hier de beste optie. Vouw de folie over de rand van het metselwerk en zet hem vast. 
Werk de muur af  met een laag gemetselde stenen in specie of met dekstenen. Zet de bovenste rand van de folie hieronder 
vast, net boven het beoogde waterniveau. Een mooi voorbeeld van een goed uitgevoerde verhoogde vijver vindt men in de 
tuin van onze voorzitter, Bram Oversluizen op tuinnummer 35 waar schijnbaar nog een waterval aan wordt toegevoegd. 
In een tuinvijver waar alleen planten groeien en van nature voorkomende dieren leven, ontstaat uit zichzelf een biologisch 
systeem. De vijver krijgt zijn eigen kringloop en produceert geen overtollig afval. Als de vijver echter vissen als bewoners 
krijgt, is een (mechanisch) filter praktisch onontbeerlijk. Naast een goed boek over vijvers kunt u voor ideeën en systemen 
bijvoorbeeld ook kijken op de internet pagina www.aquastyle.nl/aqua/, maar ook bij bouwmarkt Hornbach vindt u goede sys-
temen en een instructievideo. 
Veel succes ! 

  Vervolg vijver maken 
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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  24,90 
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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Borduur uw eigen originele kerstkaart om te versturen. 
Bijgaand twee afbeeldingen hoe te maken en de uit-
komst daarvan. 
Gebruik (stevig) zwart papier (Hobbywinkel) en goud-
kleurig garen voor een mooi effect. 
Gebruik de helft van een A4 formaat papier door een vel 
horizontaal te splitsen. 
Vouw dit stuk verticaal samen, waardoor het formaat 
wenskaart ontstaat met een binnen en een buitenzijde. 
Op de voorste buitenzijde komt de geborduurde ster. 
Ga als volgt te werk. 
Bepaal de plaats van de ster. 
Prik gaatjes volgens het patroon van afbeelding nr. 1 
Borduur het garen volgens de lijnen waarvan de eerste zijn aangegeven 
op afbeelding nr. 1. Zie het eindresultaat op afbeelding nr. 2 
Hierna kan de binnenkant van het borduursel eventueel worden 
afgeplakt met een stukje papier (hoeft niet). 
Boven of onder de Ster aan de voorkant kan een wens worden 
geschreven of worden geplakt met bestaande teksten welke op 
stickers in de hobbywinkel te koop zijn. 
De binnenkant van de kaart kan worden voorzien van een ge-
schreven persoonlijke noot. 
Gegarandeerd dat u positieve reacties krijgt van de ontvanger(s). 
Succes ! 
 

                 Kerstster Borduren. 
Bijdrage van 
Joke 

Afbeelding 1 

Afbeelding 2 

 
Voorbeeld 
van een za-
denzakje. 
Knip uit  en 
 plak uw ei-
gen zaden-
zakje. 
Versier hem 
of schrijf 
erop wat er 
in zit. 
(Zie blz. 14) 
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Draag uw zaadje bij: “Haal de zaadjes uit uw paprika’s, meloenen, watermeloenen, papaja’s en avocado’s. 
Droog ze en stuur ze naar mij”. Zo klinkt de oproep van de Gentse professor Willem Van Cotthem.  
 
“Ik werd in 2005 door UNICEF ALGERIE uitgenodigd om als raadgever op te treden voor het project:  
Familietuintjes en schooltuinen in de vluchtelingenkampen van de Sahrawis in Z.W. Algerije“. Uit onze 
voorstudie is gebleken dat we aan de families en scholen van deze vluchtelingen (meestal nomaden of vis-
sers), die er reeds meer dan 30 jaar in kampen leven, kunnen leren hoe ze kleine groentetuinen kunnen aan-
leggen. Tevens kunnen we tonen hoe ze, met gebruik van een bodemverbeteraar, groenten en fruit kunnen 
kweken met een minimum aan water en meststoffen. 
 
In dit deel van de Sahara, de streek rond de stad Tindouf, zijn er twee seizoenen : (1) het herfst- en wintersei-
zoen (van september tot januari), waarin allerlei groenten kunnen gekweekt worden, zoals sla, rode biet, 
wortelen, ajuin, peterselie, … (2) het lente- en zomerseizoen (van februari tot augustus), waarin het te heet 
wordt voor de groenten, maar waarin allerlei tropische vruchten kunnen geteeld worden, zoals meloenen, 
watermeloenen, pompoenen, paprika’s, avocado’s, papaja’s en aubergines. 
 
Het aanleggen van familietuinen en schooltuinen vormt geen groot probleem. De nodige ruimte is er. Als 
een wateropslorpende bodemverbeteraar in de grond gemengd wordt, volstaat een kleine hoeveelheid water 
om de bodem voldoende vochtig te houden voor een continue plantengroei.  
 
Wat voorlopig nog ontbreekt zijn voldoende zaden van tropische vruchtensoorten. Die zaden zijn immers 
veel te duur in de handel en voor deze mensen komt het er niet op aan bijzondere variëteiten van die vruch-
tensoorten te kweken, maar wel over wat sappig voedsel te beschikken in de heetste tijd van het jaar, als niks 
anders nog groeit in de woestijn”. 
 
Willem van Cotthem brengt de zaden eigenhandig naar vluchtelingenkampen in Algerije, bij mensen voor 
wie ze onbetaalbaar zijn.  
 
Zaadjes drogen is niet moeilijk. Stuur af en toe de zaden (pitten) die u aantreft in de vruchten die u zelf wel 
eens eet: meloenen, watermeloenen, pompoenen, paprika’s, avocado’s, papaya’s,  aubergines en andere tro-
pische vruchten. 
Spoel deze zaden even in water, laat ze drogen op een bord (niet op papier, want dat kleeft) en stuur ze op 
(liefst met de naam van de vruchtensoort die u meestal bij de aankoop vindt, bv. op een etiketje). Hoe meer 
zaden, hoe liever, want het gaat om enkele duizenden familietuintjes. Volgens de professor zal 75 tot 90 pro-
cent van de zaden die wij op die manier terugwinnen ook daadwerkelijk kiemen.  
 
Spaar dus je zaden en stuur ze (schoongemaakt ) naar: Prof. Dr. Willem VAN COTTHEM, Beeweg 36, B 
9080 ZAFFELARE. voor meer info http://zadenvoorleven.wordpress.com/ 

Origineel idee helpt Afrika  

Het is misschien een idee om de zaden deze winter te verzamelen en in de lente  in te leve-
ren via de postbus bij de ingang. We kunnen ze dan allemaal tegelijk versturen naar boven-
staand adres. Zie voor een knipvoorbeeld van een zadenzakje blz. 14 

Bijdrage van 
Wil 
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Paddenstoelen, vallende bladeren, spinnenwebben? Wel, dan staat de herfst voor de deur. 

De bladeren aan de bomen worden alweer bijna bruin en rood, de herfst komt er weer aan! September 
wordt herfstmaand genoemd, dit omdat op 22 september de herfst begint. 
 
Omdat het steeds kouder en kouder wordt, stroomt er in de boomstam geen sap 
meer omhoog naar de bladeren. Als de bladeren nu zouden doorgaan met ver-
dampen van water, dan zou de boom uitdrogen. Maar voor dit probleem is een 
oplossing. Doordat de dagen korter worden, krijgen de bladeren minder licht. 
Als gevolg daarvan wordt onder aan de bladsteel een laagje kurkcellen gevormd. 
Daardoor valt het blad van de boom. 
Voor het zover is, wordt het bladgroen afgebroken en geeft de boom afvalstof-
fen aan het blad af. Daardoor ontstaan die prachtige herfstkleuren. 
 
De bladeren van de berk worden geel, die van de kastanje goudkleurig en die van de eik rood - violet. 
Op de grond hopen de dode bladeren zich op. Daar worden ze aangetast door regenwormen, schim-
mels en bacteriën. Zo ontstaat humus, de mest waarmee de plant zich het jaar daarop weer voedt. 
 
Ter ere van de herfst ook iets over paddenstoelen, over de eetbare: 
Er zijn zeer veel soorten eetbare paddenstoelen die op grote schaal wereldwijd geoogst worden. 
 
Een paar van de meest geconsumeerde paddenstoelen zijn: 
De champignon (Agaricus bisporus, Weidechampignon) is de meest gegeten paddenstoel ter wereld 
kan gemakkelijk gekweekt worden. Dit type paddenstoel heet eigenlijk voluit Champignon de Paris. 
Ze hebben een karakteristiek, maar neutraal aroma en combineren goed met vis, vlees, gevogelte en 
bijna alle groenten. 

De oesterzwam is na de champignon wereldwijd de tweede meest gegeten eetbare 
paddenstoel. China is de grootste producent. Verschillende soorten kunnen op kool-
stofhoudend materiaal groeien zoals op stro of zelfs op oude kranten. In het wild 
groeien ze het meest op hout. Ze hebben een zachte smaak en komen zowel in soe-
pen en sauzen en bij een mals stukje vlees goed tot hun recht. Ook gebakken op 
toast smaken ze heerlijk. 
De in Nederland en België als Shitake bekend staande pad-
denstoel (Lentinus edodes) wordt voor- namelijk gebruikt in 

de Aziatische keuken. 
Het is een zeer eiwitrijke paddenstoel met een kruidige smaak. Door het 
stevige vruchtvlees zeer geschikt voor roerbakken, de ste- len kunnen gebruikt 
worden voor soepen en sauzen. 
Het eekhoorntjesbrood (Boletus edulis) is bekend om zijn nootachtige smaak. 
Het is een veelgezochte paddenstoel, gebruikt in een groot aantal culinaire 
schotels.  
En dan is er nog de truffel. Het eetbare vruchtlichaam van de truffel groeit ondergronds op wortel-
schimmel van enkele bomen zoals de eik, de populier en de hazelaar. Omdat truffels extreem moeilijk 
te vinden zijn gebruikt men vaak getrainde honden, of zelfs varkens, om ze door middel van hun 
reukvermogen op te sporen. 

Bijdrage van Wil 
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Van alles en nog 

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

                  Oplossing van vorige puzzel 

  NIET VERGETEN…….  NIET VERGETEN….....NIET VERGETEN ...…NIET VERGETEN  
 
 
Naam lid:  ……………………………………………………………………………………… 
 
 Tuinnummer:  ……………………………………………………………………………………… 
 
 Stand watermeter: ……………………………………………………………………………………… 
 
 Datum:   ……………………………………………………………………………………… 
 
 Handtekening:  ……………………………………………………………………………………… 
   . 
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Vervolg van alles en nog wat……………. 

Paddenstoelentaart (bijgerecht) 
 
Ingrediënten: 
 
50 gr walnoten  
3 sjalotjes 
250 gr kastanjechampignons 
200 gr oesterzwammen 
100 gr ontbijtspek 
100 gr rauwe ham ( dikke plak) 
2 teentjes knoflook 
4 eetlepels olijfolie 
zout en peper 
3 eieren 
1,5 dl slagroom 
1 eetlepel versgehakte peterselie 
1 eetlepel gehakte kervel   
6 lapjes diepvriesbladerdeeg 
 
Bereiding: 
 
Verwarm de oven voor op 200 °C. Hak de noten 
grof. Pel de sjalotjes en snij deze klein. 
Maak de paddenstoelen schoon. Snijd het spek en 
de rauwe ham in dunne reepjes. 
Verhit de olie en bak de sjalotjes, de spekjes en de 
ham hierin. Pers de teentjes knoflook erboven uit. 
Snij de kastanjechampignons in vieren, en de oes-
terzwammen in reepjes, bak ze al om scheppend 3 
min mee. Voeg zout en peper naar smaak toe. 
Klop de eieren los met de room en de verse tuin-
kruiden. Bekleed de ingevette taartvorm met de 
bladerdeeg. Prik de bodem hier en daar in en ver-
deel het paddenstoel mengsel erover. Giet het ei-
mengsel over de paddenstoelen en zet de vorm in 
het midden van de oven. Bak de taart in ongeveer 
30 minuten af. 
Eet smakelijk. 

 
Tuinleden die geen  

brievenbus  
hebben kunnen het doeblad  

in de kantine afhalen! 

Bijdrage  
van Wil 

Voor wie het nog niet wist: 

                     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 aanmel-
den bij een van de bestuursleden of d.m.v. een briefje met uw 
gegevens in de brievenbus bij de poort. 

Het artikel "Geef de pen door.." slaat 
nog één Doeblad over. Volgend jaar, aan het begin 
van het nieuwe seizoen kunt u "de pen" weer ver-
wachten. De redactie. 
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Wat heb je nodig? 
Een plank: 140 cm lang, 15 cm breed en 18 mm dik. 
Spijkers of schroeven en een scharnier. 
Verf (liefst milieuvriendelijk). 
  
Bouwtekening 
 Verdeel de plank in stukken, zoals op de bouwtekening.  
Als je dit hebt gedaan zaag je de stukken precies op de getekende zaaglijnen af. 

Maak nu de plankjes A en B vast met spijkers of schroeven op plankje F. 
Het is belangrijk dat de plankjes A en B op dezelfde hoogte zitten.  

Nu gaan we plankje E (de bodem van het kastje) met spijkers of schroeven vastmaken aan de plankjes  
A,  B en F. 

Het volgende plankje dat vastgemaakt moet worden is plankje C (de voorkant van ons vogelhuis).  
Maar eerst maken we in dit plankje een vliegopening op ongeveer 17 cm van de onderkant af.  
Voor een koolmeesje is de doorsnede van dit gat  ongeveer 3,2 cm. 
Voor een pimpelmeesje is de doorsnede ongeveer 2,8 cm.  
We spijkeren of schroeven plankje C vast aan A en B.  

Om plankje D aan plankje F vast te maken heb je een scharnier nodig. 

Het nestkastje ophangen 
  
Hang het kastje ongeveer 180 cm boven de grond in een boom of tegen een muur.  
Zorg ervoor dat het stevig vast zit. 
Richt de opening niet naar het zuiden en niet naar de kant waar de regen altijd vandaan komt. 
Let er op dat het kastje niet de hele dag in de volle zon hangt, anders krijgen de vogels het te warm in het nest. 
  
(de bouwtekening is afkomstig van www.boerenerf.nl)  

Vogelhuisje maken Bijdrage van 
Hans 
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Aansprakelijkheid 
   

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

Bijdrage Kitty 

Als september met donder knalt, met 
kerstmis sneeuw met hopen valt. 
 
Is september milt, wordt de winter wild. 
 
In september korten de dagen 1 uur en 
54 minuten. 
 
 
 
 
 
 
 
  1 September zon op: 6.52 uur,  
  1 September zon onder: 20.26 uur. 
30 September zon op: 7.39 uur, 
30 September zon onder: 19.19 uur. 
 
22 September, begin van de Herfst 
 
15 September: Volle maan 
29 September: Nieuwe maan 
 
 
 
 
Bron: Gerardus(dag)
kalender 

Wie in de herfst voor mooi weer bidt, in de 
winter met veel sneeuw zit. 
 
Daar hij de warmte verliest, kijkt oktober 
dikwijls triest. 
 
Is oktober nat en koel, wordt de winter zacht 
en zwoel. 
 
In oktober korten de dagen 1 uur en 56 mi-
nuten. 
 
  1 Oktober zon op: 7.41 uur, 
  1 Oktober zon onder: 19.16 uur. 
31 Oktober zon op: 7.33 uur, 
31 Oktober zon onder: 17.12 uur 
 
 
Zondag 26 oktober 
einde van de zomer-
tijd  
 
 
14 Oktober: Volle maan 
 
29 Oktober: Nieuwe maan 
 
Bron: Gerardus(dag)kalender 

De volksmond over het weer in september en oktober 
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 Groene agenda juli en augustus 
Bijdrage van Wil 

Zondag 14 september: Wandeling langs 50 eiken 
Plaats: Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86, Rotterdam 
Tijd: 14:00, Inlichtingen: 010 - 233 01 66, Organisatie: Arboretum Trompenburg 
Kosten: Entree € 4,-- / wandeling € 1,50 extra 
 
Zondag 14 september: 20 jarig jubileum Natuurcentrum de Boshoek 
Plaats: Natuurcentrum De Boshoek, Bospad 3, Schiedam 
Tijd: 11.00 - 16.30 
Er zullen op diverse tijdstippen demonstraties zijn met roofvogels. Daarnaast zijn te bewonderen: kerk-
uilen, oehoe’s, buizerds, gieren, valken en een condor.  Binnen en buiten het Natuurcentrum zijn er 
nog diverse andere activiteiten, zoals o.a. een grote streekmarkt met natuurproducten uit Midden Delf-
land. 
Organisatie: KNNV Waterweg Noord 
Kosten: Gratis 
 
Woensdag 17 september: Open dag met pompoenenverkoop 
Plaats: Educatieve Tuinen IJsselmonde, Kruisherenstraat 75, Rotterdam 
Tijd: 13:30 tot 16:30, Inlichtingen: 010 - 482 49 15, Organisatie: Sport en Recreatie 
Kosten: Gratis 
 
Donderdag 18 t/m zondag 21 september: Week van de vooruitgang 2008 
Plaats: Noordplein Het Oude Noorden, Rotterdam 
Op het Noordplein staat tussen de grote en kleine tenten, kraampjes en draaimolens ook een Groene Oase met een heus theehuis. 
Hier kunnen de bezoekers van het Klimaatplein zaterdag en zondag even rustig op adem komen en theedrinken met scones en  
Rotterdamse Rondjes is een (tijdelijke) tuin met echt gras, echte bomen, struiken en bloemen midden op het versteende Noord-
plein. De activiteiten op het plein sluiten aan bij de jaarlijkse Noorderboulevardbraderie op 20 en 21 september (Zwartjanstraat en 
de Noordmolenstraat).  
Inlichtingen: 010 - 465 64 96, Organisatie: Rotterdams Milieucentrum 
Kosten: Geen 
 
Zaterdag 27 september: Strand/ en schorrenwandeling bij Kwade Hoek 
Plaats: NME Centrum De Groene Draak, Kastanjelaan 27, Ridderkerk 
Tijd: 9:00, Inlichtingen: Christa Groshart 0180 - 428 262, Organisatie: NME Centrum De Groene Draak 
Kosten: Gratis 
 
Zondag 28 september: Paddenstoelen zoeken 
Plaats: Gemeenteboerderij, Voorweg 9, Spijkenisse 
Tijd: 14:00, Inlichtingen: 0181 - 60 00 99 of milieuhuis@spijkenisse.nl, Organisatie: Milieu Huis Spijkenisse 
Kosten: Gratis 
 
Zondag 5 oktober: Herfstexcursie Eiland van Brienenoord 
Plaats: Brienenoordeiland, Rotterdam 
Tijd: duur excursie van 11:00 tot 13:00 
Startpunt : Brug over Zuiddiepje aan het eind van Hoendiep in Rotterdam (zijstraat van Stadionweg). Parkeerplaats bij ingang 
aanwezig. Inlichtingen: 010 - 272 22 22, Organisatie: Zuid - Hollands Landschap 
Kosten: Gratis 
 
Zaterdag 11 en zondag 12 oktober: Herfst - Plantendagen 
Plaats: Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86, Rotterdam 
Tijd: 12:00 
Gespecialiseerde kwekers uit het hele land bieden hun bijzondere planten te koop aan. 
Inlichtingen: 010 - 233 01 66, Organisatie: Arboretum Trompenburg 
Kosten: €4,-- entree / rondleiding gratis 
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Dit wordt de zoveelste poging om wat op papier te zetten. Normaal gesproken kost 't me niet zoveel 
moeite een verhaal te schrijven, maar dit keer wil 't om de een of andere manier niet lukken. Het is niet 
omdat ik niet veel heb meegemaakt de afgelopen tijd, integendeel, maar het zijn voornamelijk vervelende 
en trieste gebeurtenissen geweest in het eerste half jaar van 2008. Niet echt het soort gebeurtenissen die je 
in ons Doeblad zet. 
 
Of… Toch… Waarom niet… Het overkomt ons allemaal… We kunnen en moeten er eigenlijk allemaal 
van leren. 
 
Iedereen is druk druk druk tegenwoordig, iedereen heeft een volle agenda, we willen allemaal meer en 
meer en iedereen leeft maar in de sleur van alledag. Waarom? Omdat we er 
gelukkiger van worden? Omdat we rijk willen worden? Pff… kom op zeg, RIJK ben je pas als je ECHT 
gelukkig bent, als je gezond bent en als je kan genieten van de mensen om je heen die echt belangrijk 
voor je zijn!  
Waarom moet een mens eerst een hoop ellende ondergaan om dit in te zien? 
Ineens worden we uit het harde en haastige leven gerukt en worden we met onze "beide pootjes" weer op 
de grond gezet, alles word ineens heel betrekkelijk, we gaan weer echt praten met elkaar en leren weer 
genieten van de kleine dingen in het leven. 
   
Een aantal medetuinders op ons complex hebben de afgelopen tijd ook heel veel te verwerken gehad of 
zitten er nog midden in. Hopelijk krijgen zij alle steun en liefde van hun naasten waardoor ze de kracht en 
positiviteit kunnen vinden die ze nodig hebben om hun "strijd" aan te gaan. 
 
Pff… al met al heb ik toch weer wat op papier gekregen, al klinkt het allemaal wel als een "wijze harde 
les"! Maar goed wat ik opgeschreven heb weten we eigenlijk allemaal, alleen 
vergeten we het zo makkelijk… zolang alles goed gaat…   
 
Daarom hoop ik dat een ieder die dit leest er iets mee doet en er niet mee wacht tot er voor hem of haar 
ellende "op de stoep staat".  
  
Het leven is veel te mooi om er geen tijd voor te hebben, juist als het goed gaat moet je er de tijd voor ne-
men! 
 
  
 
 
Veel liefde en wijsheid toegewenst, 
 
 
 
 . 

   
  

2008 

(Haxe, tuin 68) 
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Puzzel 
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Ons plekkie via “GoogleEarth” 

Gezocht vaste planten. 

Veel mensen passen in het naseizoen hun tuin aan of maken een (gedeeltelijke) herindeling. 
Vaak worden daarbij vaste planten geruimd. 
Het verzoek is om deze vaste planten niet gelijk in de afvalbak te deponeren, maar deze plantjes een tweede kans te geven. 
Op de open kale plek voor de buitenpoort bij de bloembak zijn deze planten van harte welkom. 
Dus heeft u een vast plant(je) over waardoor dan ook, dan graag even in de grond steken op deze kale plek bij de poort. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Adri den Braber.  

Dit was weer het laatste blad van het seizoen. 
We hopen als redactie dat u net zo veel plezier aan het 
lezen van dit blad heeft gehad als wij met het maken er-
van. 
Wij zien u graag volgende lente weer terug.  
De redactie. 

Tot de lente van 

        2009 
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