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 De boottocht gaat gezien het aantal inschrijvingen definitief door. 
 

  Wanneer varen: zondag 16 augustus 
  Waar inschepen: opstapplaats de Esch 
  Hoe laat vertrekken: tussen 10.30-11.00 uur 
  Hoelang varen: circa 4 tot 5 uur 
  Parkeren: gratis nabij opstapplaats 
  Wat aan boord: lunch, hapjes en drankjes 
  Faciliteiten: mooie boot met 2 dekken, bar en ruim toilet. 

Wie, wat, waar………….…………….   blz.2 
Geef de pen door...…………..……….. blz.3 
Notulen ledenvergadering.....…………. blz.4 
Het “doepad”………………………….. blz.8 
Uittips juli..……………….................... blz.9 
Zomerse gerechten…………………….. blz.11 
Palmexperiment……………………….. blz.12 
Boekenworm…….……….……............. blz.13 
40 jaar geleden...…….…………………. blz.14 
Zevenblad weg?........…………………. blz.15 
Prijslijst winkel…...……..…………….. blz.16 
Van alles en nog wat ………………….. blz.17 
Uittips augustus………………..………. blz.19 
HommelSssssss in de trommel………... blz.21 
Wat een rijkdom !……………………... blz.23 
Puzzel...…..……………....................... blz.24 
Groene agenda……………………….. blz.25 
Internet op onze tuin………………….. blz.26 
Voor de kinderen………………….…… blz.28 
 

Mis de boot niet! 

  U zou wel eens tussen wal en schip kunnen vallen, en dan valt alles in het water. U wilt toch ook niet buiten de boot vallen? 
   We willen u nergens mee afschepen, maar dan kunt u toch mooi het schip ingaan! Gaat u al overstag?  
    We moeten natuurlijk wel roeien met de riemen die we hebben, anders zitten we in elkaars vaarwater. 
       Maar als het lek boven water komt hoeven we het zinkend schip niet te verlaten. 
 
        We kunnen het natuurlijk ook over een andere boeg gooien, u kunt ook de boot afhouden. Denk dan maar zo,  
            de beste stuurlui staan op de wal(len).  
              U komt er dan wel bekaaid van af en vaart dan natuurlijk wel onder een valse vlag. 
            Dat slaat kant nog wal. Daar valt geen land mee te bezeilen, dan raakt u aan lager wal en haalt toch altijd bakzijl. 
              En dan gaat alles naar de haaien. 
 
                 Voelt u al nattigheid? Of denkt u dat we u in de boot nemen?  
                   Op hoop van zegen dan maar en alle hens aan dek! 
                       Wij wensen u een behouden vaart. 
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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 
A. Moorman secretaris tuin 77 
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 Otten-Grandia                                  tuin 26 
Mevr. I.C. van Riemsdijk                            tuin 67 
  
 
Verkooploods: 
Joke Seip                                                  tuin 60 
Dhr. B. Dasberg                                    tuin 65 
Dhr. H. Gravestein                                           tuin 78 
Adri Braber                       inkoop                tuin 71 
                 
 
Bouw- en taxatiecommissie: 
Bram Sommeijer lid + coördinator  tuin 40 
Jan Baijens lid  tuin 74 
Willem Engel lid tuin 45 
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 
onderhoud rijdend materieel VACATURE  
werkmeester +  coördinator  VACATURE                          
       
Jeannette Beusker  werkmeester +                  tuin 72 
adm.werkbeurten                                                                   
Hugo Brand            werkmeester                    tuin 47 
   
Complexbeheerder        VACATURE 
 
 
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 
 
Jubileumcommissie 
 Hans Oversluizen                                            tuin 41 
 Jan Baijens                                                     tuin 74 
 Mevr .I. Berkhout                                           tuin 75 
 Mevr. J. Klaassen                                            tuin 16      
       
 
 
De artikelen/reacties voor het Al-
gemeen Doeblad zijn op de 
 volgende manieren in te leveren: 
 
-per stick of per e-mail        
(a.dansen@wxs.nl )   
-geschreven/getypt  naar tuin 4   
-of in de postbus bij de ingang. 

 

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  

  juli t/m 6 september: 
  zaterdag 15.00 - 17.00 uur 
  zondag   14.00-16.00 uur     
  Na 6 september : zaterdag 14.00-17.00 uur 

4 augustus 2009 
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Het is alweer bijna twee en dertig jaar gelden dat ik de koopovereenkomst samen met de toenmali-
ge secretaris, de Heer A. de Graaf ondertekende. Wij zijn pas verhuisd en al ruimende in ons voor-
malige huis vond ik hem, de koopovereenkomst. Voor het lieve bedrag van  11000 gld + 3% provi-
sie werden wij de bewoners van tuin 11. Rib uit mijn lijf dacht ik nog, 11.330 gld. Maar na ver-
koop van mijn caravan was het toch wel te doen voor een jong gezin, met 2 kleine kinderen en nog 
niet zo’n hoog salaris. Heen en weer rijden naar de Veluwe naar de caravan  kostte ook niet niks.  
In tuin 11 stond een behoorlijke  vlaggenmast, die hebben wij maar aan de vereniging geschonken. 
(hij staat nog in het plantsoen voor de kantine). Ik kreeg  daarvoor nog 30 gld korting. Mijn buren 
op tuin 10, Cris en Jan Scheffers,  gaven graag advies over hoe je een tuin moest onderhouden. 
Zelf schilderde Cris zijn huisje met een klein kwastje, waar bijna geen haar meer op zat, met grote 
bussen verf die al jaren oud waren. Cris is overleden. Wij hebben al 2x nieuwe buren gehad op tuin 
10. 
Aan de andere kant op tuin 12 zat de fam. Klaris: Bram en …., een stel echte Rotterdammers van 
de Kuiskade en zo behulpzaam als een ’’k weet niet wat. Ze zijn al een paar jaar weg, maar ik mis 
Bram heel erg, want in het voorjaar en de herfst aten wij ’s middags met een paar man onder het 
genot van Bram z’n koffie en veel gepraat van Bram, Willem Kern en soms nog wat anderen, onze 
boterham . 
Bram zag er ook nooit tegenop om mijn tuin van 337 m2, als ik met vakantie ging, bij te houden, of 
wij nou 3 of 4 weken met Pasen of met herfstvakanties gingen.. 
De eerste 15 jaar hebben we veel groente gekweekt in platte bakken en van de koude grond. Van 
mijn collega A. Braber heb ik geleerd hoe je Rijnlandse speksnijbonen moest kweken. Stokken zet-
ten zoveel boontjes er omheen en groeien maar. 
Het eerste jaar kwam er van dat zakje bonen ruim 30 kg speksnijbonen in de vriezer, de hele fami-
lie heeft ervan gegeten en mijn kinderen hebben nu nog een beetje de pest aan kapotte bonen, zoals 
zij gesneden snijbonen noemden.  
Van alles hebben we gekweekt, bonen, uien, snijbiet, sla, andijvie, broccoli noem maar op. 
Tegenwoordig kopen wij die paar boontjes maar, veel minder werk. 
De tuin staat nu vol met struiken, planten, bloemen en we recreëren maar een beetje. Toch blijft het 
een hoop werk met een beetje versleten knieën, en een enge ziekte in mijn lijf, waarvoor ik binnen-
kort weer allerlei scans voor moet ondergaan en biopten moet afstaan en oom dokter weer iets 
nieuws voor  mij in petto heeft, hoop ik het nog een poosje vol te houden.. Gaat dat niet dan den-
ken wij eraan om de tuin  te koop aan te bieden en het wat rustiger aan  te doen en alleen de sleur-
hut maar aan te houden. Maar zover is het nog niet.   
In juni gaan wij weer een paar weken naar Italië en na die tijd zullen wij weer op tuin 11 zijn waar 
wij dan weer genieten van de natuur op ons complex. 
 
Hatelijke groet van Loed en Ria Mattaar. 
 
Wij geven de pen door aan onze buren over de sloot: Bram en An Sonmeier. 

Geef de pen door……. Familie Mattaar tuin 11 
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Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in het verenigingsgebouw  Toepad 55 te 
Rotterdam d.d. 25 april 2009, aanvang 14.00 u. 

Aanwezig zijn eigenaren c.q. vertegenwoordigers van tuinnummers: 
37, 40, 27, 28, 52, 8, 25, 65, 72, 62, 63, 44, 5, 26, 56, 77, 35, 4 , 49, 13, 9, 48, 47, 72, 
78, 43, 75, 16, 64, 67, 71, 74, 81, 24, 41, 45, 73. 
De penningmeester en secretaris: P.A. de Jong en I.E.M. Kranenburg, beiden geen 
tuin. 
Aanwezig zijn 31 stemgerechtigde leden. 
Van 6 tuinnummers: 26, 47, 49, 56, 65 en 72 zijn vertegenwoordigers aanwezig.  
Afzeggingen zijn ontvangen van eigenaren van tuinen 18, 11, 14, 34 en 19. 
Er zijn geen stemmachtigingen ontvangen. 
 
1. Opening 
De voorzitter, B. Oversluizen, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Hij noemt degenen die in het afgelopen verenigingsjaar overleden zijn: de heren Veerman en Kern. Hij memoreert dat 
de heer Kern op de achtergrond heel veel voor de vereniging heeft gedaan. Wij missen hem zeer want Willem stond 
altijd klaar. 
De vergadering neemt een minuut stilte in acht ter herinnering aan de overledenen. 
 
Er zijn veel nieuwe leden te verwelkomen; de namen met tuinnummer luiden: 
Kagenaar, 26; van Heesen, 43; de Jong, 64; Twuyver, 83; Barreveld, 14; Valente, 21; Otte, 80; Verhoeven, 30; 
v.d.Berg, 29, Take, 9 en Hendriks, 15. 
 
 
2. Mededelingen 

Bestuurszaken 
De voorzitter deelt mede dat hij, zoals velen reeds weten, in de afgelopen periode door privé omstandigheden 
niet aanwezig is geweest. Het voorzitten van de ALV van vorig jaar heeft hij toen aan de secretaris, Ingrid Kra-
nenburg, moeten overlaten. 

 
Door genoemde afwezigheid van de voorzitter zijn er een aantal zaken blijven liggen:  

De lamp van de camerabewaking is van slag en blijkt aan vervanging toe. 
Het vervaardigen van de internet site verdient betere ondersteuning. 

 
De voorzitter deelt mede dat hij erg blij is dat de andere bestuursleden prima werk hebben gedaan tijdens zijn 
afwezigheid. Hij deelt mede er vanaf nu weer met frisse moed tegenaan te gaan, zodat hij zijn termijn kan vol-
maken. 

 
 Algemeen 
• Allen die niet meer een verenigingsfunctie hebben of bardienst doen en nog sleutels van het complex, de tuinwin-
kel en of de kantine hebben, worden verzocht deze bij een van de bestuursleden in te leveren. 
Op de werkbeurtenlijst staat onder groep 1 een fout: er staan 6 werkbeurten, maar dit moeten er 7 zijn. Een goede, aan-
gepaste lijst hangt in de vitrine, s.v.p. aandacht daarvoor. 

 
3. Inventarisatie rondvraag 
Genoemd worden: terras en omheining, hondenuitlaatplaats, gebruik platte karren, aanschaf gereedschap, met name 
bladblazer en AED apparatuur.   
Enige onderwerpen worden direct behandeld; de rest onder agendapunt 11. 
 
Het terras en de omheining om de kantine behoeven een opknapbeurt. De vrijwilligers van de tuinbeurten komen daar 
helaas niet aan toe, immers de werkmeesters hebben maar kleine groepjes. Is er budget om een en ander te vernieuwen? 
Dit wordt binnenkort door het bestuur besproken. 
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Het is irritant dat weer opgemerkt moet worden dat er nog steeds door veel leden gefietst en gebromd wordt op de voet-
paden. Helaas worden er geen sancties opgelegd.  
Het bestuur antwoordt dat zij, zoals bekend is, niet de rol van politieagent op zich neemt. 
Wel wordt opgemerkt dat iedereen die fietst zelf verantwoordelijk en aansprakelijk is. 
Een verbodbord op de grond wekt ergernis op en ook willen we geen ‘vervuiling’ van borden, maar wel medewerking en 
discipline van ons allemaal. 
 
Er zijn tuinleden die de uitwerpselen van hun hond direct opruimen, anderen laten tot grote ergernis de vieze boel lig-
gen. Hiervoor geldt hetzelfde als voor het fietsen op het complex: we moeten met elkaar het prettig hebben en het elkaar 
niet moeilijk maken. Elkaar aanspreken is de enige manier om de genoemde, vervelende, dingen uit de wereld te helpen. 
 
Aanschaf van aanvullend tuingereedschap, zoals misschien een bladblazer, zal het bestuur nader bezien. 
 
Allen worden verzocht de platte kar terug te zetten na gebruik, dus niet de hele dag voor de eigen tuin te laten staan. Het 
betreffende lid zal hierover een stukje in Doeblad schrijven. 
In dit verband wordt opgemerkt dat een tuincomplex in Blijdorp van de Gemeente Kliko’s heeft gekregen. Het bestuur 
antwoordt dat wij destijds ook de keuze hebben gekregen van 83 bakken op het complex, die men dan zelf naar voren 
zou moeten brengen en op dezelfde dag ook weer na lediging weer op moet komen halen. Van deze mogelijkheid is af-
gezien omdat dit systeem opslagproblemen geeft. 
Jan Bayens vraag wederom discipline van ons allen m.b.t. het vullen van de afvalcontainers. Het is zeker niet de eerste 
keer dat hij dit onder de aandacht brengt, maar kennelijk is het nog niet tot een ieder doorgedrongen. Het is niet de be-
doeling dat in iedere bak iets gestort moet worden, maar dat er eerst een bak vol moet zijn, voordat een volgende gevuld 
wordt. Het afvoeren in z’n totaliteit is een hoge financiële post; waarbij wij er met zijn allen voor moeten zorgen, dat wij 
op deze manier het goedkoopste systeem hebben. 
Van het videosysteem gaat vooral een preventieve werking uit; persoonlijk iemand aanspreken kan wel, maar nog steeds 
wordt gerekend en gehoopt op gezond verstand en medewerking. 
 
AED-kastje: hiernaar is geïnformeerd, de aanschafkosten zijn erg hoog. Bovendien moeten er dan mensen een cursus 
over het gebruik, volgen. Het bestuur blijft aan het onderwerp ‘aanschaf defibrillator’ aandacht schenken en informeert 
of dit via de Deelgemeente voor een deel subsidiabel is. 
 
4. Ingekomen stukken 
Er is een ondertekend document van de kascontrolecommissie ontvangen waarin de commissie goedkeuring over de fi-
nanciële stukken over 2008 vastlegt. 
 
5. Notulen ledenvergadering april 20078 
Zowel tekstueel als inhoudelijk zijn er geen opmerkingen. Hierbij zijn deze notulen goedgekeurd en vastgesteld. 
 
6. Jaarverslag secretaris 
Hier zijn er tekstueel en inhoudelijk geen opmerkingen. Ook dit document wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
7. Financiële zaken 

balans 2008 en 
staat van baten en lasten 2008 met begroting 2009 

De penningmeester deelt mede dat er een typefout is geslopen in de lasten, m.b.t. begroting 2009 Kosten loods & com-
plex,: 1821, moet zijn: 4821. Hij verontschuldigt zich. 
 
Hij deelt mede dat er een goede samenwerking met de leden van de kascontrolecommissie is. Bovendien is met hen be-
sproken dat aanschaf van een nieuw boekhoudprogramma nuttig zou zijn. 
Hij bedankt Jan Bayens voor de goede financiële overzichten van de kantine.  
Hij deelt verder mede dat er aandacht is geweest voor spreiding van gelden op niet risicovolle spaarrekening(en). 
De Vereniging heeft een betrouwbare bank; een rekening openen voor een vereniging is lastig. 
Binnenkort zullen er met de kascontrolecommissie nadere afspraken gemaakt worden om de boekhouding te optimalise-
ren.  
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Gevraagd wordt: de winst stijgt kennelijk met 25.000,-- €, dit is niet inzichtelijk.  
De penningmeester antwoordt dat dit het balanstotaal na reservering is en dat hij volgend jaar overgaat tot een winstre-
kening voor reservering. Het balanstotaal voor reservering zal dan de winst zijn.  
Geen der aanwezigen heeft nadere op-of aanmerkingen of vragen.  
Hierna wordt aan het bestuur décharge verleend m.b.t. de financiële stukken en het gevoerde financiële beleid over het 
jaar 2008. 
 
8. Bestuur en commissies 

Bestuur 
Door verkoop van de tuin van de secretaris is een vacature voor die functie ontstaan.  
De heer André Moorman (tuin 77) stelt zich beschikbaar voor 3 jaar. Er zijn geen tegenkandidaten en ook geen aanmer-
kingen.  
Besluit: Ingrid Kranenburg treedt af en en de heer Moorman is vanaf heden secretaris. 
Het bestuur dankt Ingrid, mede namens alle tuinleden, voor haar inzet in onze vereniging. 
 
De heer Peter de Jong is herkiesbaar voor een termijn van 3 jaar. 
De penningmeester doet sedert vele jaren goed werk voor onze vereniging in allerlei functies. Vermeld daarbij dient te 
worden dat hij nota bene zelf geen tuin heeft op het complex! Op iedere post waar hij zit of heeft gezeten is vernieuwing 
ingezet. Of het nu gaat om ontwerpen van databases of een formulier, hij is de man! Dat hij nu weer beschikbaar is, is 
bijzonder. 
Niemand van de aanwezigen heeft aanmerkingen, waarna de heer de Jong penningmeester blijft voor de periode van 3 
jaar. 
 
De voorzitter merkt op dat hij, met de andere bestuursleden, blij is met allen die zich vrijwillig voor onze Vereniging 
inzetten. Zonder veel medewerking kan onze vereniging niet bestaan. 
 
 Verkoop tuinwinkel  
De heer Gravestein is kandidaat voor een functie in de tuinwinkel.  
Ook hierover worden geen opmerkingen geplaatst, waarna vastgesteld wordt dat deze kandidaat benoemd is tot lid in de 
commissie verkoop tuinwinkel. 
 
 Bouw-en taxatiecommissie 
Na 17 jaar legt de heer Robles zijn functie in de bouw-en taxatiecommissie neer. Wij danken de heer Robles voor de 
jarenlange trouwe dienst aan onze vereniging. 
Het bestuur prijst zich gelukkig dat er een opvolger is gevonden, namelijk de heer D.de Wit. 
Hierover hebben de leden geen opmerkingen en zal de heer D.de Wit zijn plaats innemen. 
 

Onderhoud complex/werkbeurten 
Mevrouw Becker neemt de taak van werkmeester over van de heer M. van Tilborgh. Ook hier plaatsen de leden geen 
opmerkingen. 
  
 Beheer en onderhoud rijdend materiaal en 
 Beheer complex 
Helaas zijn voor bovenvermelde functies nog geen gegadigden. Oproep voor belangstellenden. 
Op verzoek zal concreter gemaakt worden wat de functie van complex-beheerder inhoudt. 
Afgesproken wordt dat in de 2e uitgave van Doeblad de vacature met taakomschrijving geplaatst zal worden.  
Allen wordt gevraagd na te denken voor welke taak/functie zij zich willen inzetten. 
Met vereende krachten komen we heel ver; het kunnen en moeten niet altijd dezelfden zijn. 
 
De voorzitter dankt, mede namens de andere bestuursleden, een ieder die dit jaar zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan 
ATV Toepad, onze vereniging. Hij wenst de nieuwe medewerkers veel succes. 
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9. Jubileum 2009 
 
September 2009 bestaat ATV Toepad 40 jaar en dat zullen we vieren! 
Jan Bayens deelt mede dat het definitief is dat er op 16 augustus een boottocht gehouden wordt. 
Een ieder heeft een enquêteformulier ontvangen omdat er afspraken gemaakt moesten worden. 
Degenen die nog niet gereageerd hebben kunnen dit alsnog doen. Betreffende tuinen die nog moeten reageren staan ver-
meld op een lijstje wat in de mededelingenkast hangt. 
 
Tevens hebben we allemaal het verzoek gekregen om oude foto’s in te leveren. Deze zullen dienen om 40 jaar ATV 
Toepad in beeld te brengen. Na scannen worden de foto’s aan de eigenaren geretourneerd. 
 
Definitieve datums m.b.t. jubileum komen in de mededelingenkast. 
 
10. Bestuursbeleid 
De voorzitter merkt op dat zaken die zijn blijven liggen worden voortgezet. 
Gevraagd wordt wat dat behelst en of de leden het daarmee eens kunnen zijn. Het “beleid” zoals heden neergelegd door 
de voorzitter is wel zeer mager. 
Reactie voorzitter: dit komt mede doordat er geen grote plannen zijn voor de vereniging en dat er op bestuurlijk niveau 
geen grote problemen zijn. 
 
Daarna wordt gesteld dat we allemaal zullen proberen de mentaliteit zo te maken dat we problemen die we nu hebben 
niet weer zullen hebben; fietsen, hondenpoep, vuilafvoer etc.  
De Statuten zullen in het Doeblad gepubliceerd worden. 
 
11. Rondvraag 
Hondenuitlaatplaats; waar? Een oplossing is niet direct voorhanden en is buiten de poort langs het Toepad nog steeds de 
beste plaats. 
Benadrukt wordt dat honden altijd buiten het hek van het complex uitgelaten moeten worden en niet in de groenstrook 
langs de begraafplaats of achterin op het complex. Bovendien mogen honden niet loslopen op de paden. 
 
Gevraagd wordt of ons complex in de toekomst eventueel een andere bestemming krijgt. 
De heren Sommeijer en Braber bezoeken regelmatig vergaderingen van de Deelgemeente en van de RBvB (= Rotter-
damse Bond van Volkstuinders) en melden dat wij momenteel niet bedreigd zijn of worden. In Beverwaard heeft een 
Vereniging te horen gekregen dat men aan het eind van het jaar weg moet i.v.m. het bouwen van een tramremise. 
De Gemeente heeft soms, buiten het contract, bepaalde plannen, maar dat is voor ATV Toepad niet aan de orde. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid bij deze ALV en wenst allen een prettig tuinjaar toe. 

 

Opmerking: 
het huishoudelijk reglement van de vereniging  ATV Toepad kan op verzoek worden toege-
zonden. Vermeld op een briefje uw naam en adres  met de vraag “graag huishoudelijk regle-
ment “ en doe dit in de brievenbus bij de ingang. 
De secretaris. 

Vervolg van vorige blz 
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In het kader van het 40 jarig bestaan van onze tuinvereniging is het leuk om ook eens even terug te kijken wat de eer-
ste voorlopers van ons verenigingsblad te melden hadden. 
Het oudste bewaarde kopie van het blad is zeker niet het eerste welke is verschenen. 
Indien iemand van onze leden nog in het bezit is van de allereerste bladen, zouden we daarvan graag een kopie willen 
maken voor het archief van onze vereniging. 
Het oudst bewaarde blad betreft jaargang 1 no. 8 van december 1989. 
 
Het eerste wat opvalt is de naam en wel: HET DOEPAD. 
Heel toepasselijk want er is hier inderdaad altijd wel wat te doen, maar een mooi resultaat geeft uiteindelijk toch altijd 
weer een voldaan gevoel. 
Hieronder een beschrijving wat er zoal in het blad stond en vermelding van opmerkelijke zaken. 
Ik begin met een opmerkelijke zaak. 
Het prikbord vermeldt dat de danslessen een groot succes zijn geworden en de groep in  tweeën gesplitst moest wor-
den want anders was het verenigingsgebouw te klein. Tevens de opmerking dat er nog al eens iets lukt bij onze vereni-
ging. Dit laatste roept jaloerse gevoelens op bij mij. 
 
Tweede opmerkelijke zaak is de melding van een proef waarbij vanaf 11-12-’89 beveiliging plaats vindt d.m.v. een 
surveillance bedrijf. Er staat een artikel dat in de winter de bevolking meestal toeneemt. Minder mensen en des te meer 
dieren waaronder muizen, ratten en konijnen. Met name het aantal ratten was onrustbarend toegenomen en er worden 
tips gegeven om hier iets aan te doen. Opmerkelijk; Er staat dat de wet het verbiedt om op ratten te schieten, want het 
tuincomplex is openbaar terrein en derhalve verboden een wapen voorhanden te hebben. 
 
Een  bladzijde met een paar leuke komische verhaaltjes, een bladzijde met tips over het snoeien van bomen, een blad-
zijde met opgave van EHBO ers op de tuin met naam en tuinnummer voor noodgevallen waarvan twee personen zelfs 
hart reanimatie beheersten. 
 
Verder was er een jaar afsluitend woord van de voorzitter, de heer C. Vonk, waarbij dank werd uitgesproken aan de 
heer J. van Twuyver voor zijn initiatief dit verenigingsblad na jaren van vage plannen op te hebben gezet en de samen-
stellers te bedanken voor hun inzet. 
Laatste opmerkelijk zaak heb ik bewaard als klapstuk voor het einde en betreft het volgende (letterlijk overgenomen) 
stukje: 
 

Het “doepad”  

“TREUR MAAR NIET” of je nu v.Katwijk heet, Oversluizen of van Lith    

ons “Doepad” blijft een familieblad met pit!!  

Vanaf de derde week van februari                                                                                       

kunt U dit blad weer maandelijks verwachten, want ……………. 

bijdrage  
van Bert 

Schuitje varen, theetje drinken, 
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Bijdrage van Wil 

Uittips Rotterdam juli  2009 

Elke zaterdag in de zomer 
Torenbeklimming Laurenskerk 
Elke zaterdag in de zomer kun je met een gids de toren van de Laurenskerk beklimmen. Kaartverkoop aan de balie in de kerk.  
Tijd 12.30 uur en 14.00 uur. Kosten € 2,50, kinderen t/m 12 jaar € 1,50 
 
Iedere dinsdag van 7 juli t/m 25 augustus 2009 
Zomermarktconcert 
Klassieke muziek: Zomermarktconcert op het hoofdorgel van de Laurenskerk.  
Tijd 12.45 uur tot 13.15 uur. Gratis 
 
Zaterdag 4 juli 2009 
Filmblik: iedere 1e zaterdag van de maand een verrassingsfilm die nieuw is in de collectie van de bibliotheek 
Plaats: Centrale Bibliotheek Rotterdam. Tijd: 14.00 uur. Gratis 

 
Zaterdag 4 juli 2009 
Festival: De Nieuwe Binnenweg... Leeft! 

Tussen het Eendrachtsplein en de 's-Gravendijkwal staat een rij ongewone karakters opgesteld. Het lijken 
standbeelden, maar wie nog een keer kijkt, ontdekt dat de beelden leven!  
Plaats: Nieuwe Binnenweg. Tijd: 13.00 tot 17.00 uur. Gratis 
 
 
 

 
Zondag 5 juli 2009 
Harley Herrie dag 
Jaarlijkse Harley herrie dag met honderden Harley’s.  Harley herrie contest, live muziek, eten en drinken en natuurlijk een bikers-
markt 
Plaats: Binnenrotte. Tijd 13.00 uur. Gratis 
 
Zondag 5 juli 2009 
Metropolis Festival 2009 
Metropolis is dé plek voor aanstormend talent om te laten zien dat ze de belofte voor de toekomst zijn! Bands als Interpol en The 
Strokes begonnen hier hun carriere.  
Plaats: Zuiderpark Rotterdam. Gratis 
 
Zondag 5 juli en 12 juli 2009 
Festival: ZomerZondagen (10e editie) 
Het lekkere ontspannen sfeertje maakt dit gratis festival tot dé ontmoetingsplek van de Rotterdamse zomer! Zomerse muziek, ver-
rassend theater en een uitgebreid kinderprogramma, dat is wat de ZomerZondagen bieden in het mooiste Park van Rotterdam, bij 
de Euromast.  
Plaats: Park bij Euromast. Tijd: 14.00 – 18.00 uur. Gratis 
 
Woensdag 8 juli , 15 juli, 22 juli, 29 juli en 5 augustus 2009 
YOUR WORLD Wednesday Night Skate 
Het gaat weer rollen door Rotterdam! Dit jaar onder de naam: YOUR WORLD Wednesday Night Skate. Rotterdam is dit jaar de 
jongerenhoofdstad en waar zie je meer mensen die jong van geest zijn dan op de Binnenrotte? 
Plaats Binnenrotte. Tijd: 18.30 verzamelen, 21.30 finish, vanaf 22.00 uur apres skate. Gratis 
www.wns.nu 

Bijdrage van 
Wil 
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Redactie en vakantie 

Het was weer  vermakelijk om als toeschouwer naar te kijken. 
De redactie tijdens een van de vergaderingen waarbij de planning van het Doeblad moest worden afgestemd op de 
geplande vakanties van de afzonderlijke leden van de redactie. Dit alles onder de bezielende leiding van Wil van 
Dongeren welke het in zich heeft om goed gestructureerd te kunnen werken en de organisatorische motor is voor de 
planningen rondom ons blad. Dit is ook wel nodig om Ans met wat hulp van Hans genoeg tijd te geven voor de ener-
gie vretende opmaak (layout). Wil en Ans zaten dan ook druk te overleggen op welke datums er kan worden verga-
derd en wat de uiterste data zijn van inleveren kopij en wanneer de opmaak klaar is voor controle op o.a. typefouten 
en wanneer het blad dan kan worden geprint (wie brengt, wie haalt?), kan worden geniet, verpakt en wanneer kan 
worden uitgedeeld. Een overleg welke gepaard gaat met de nodige opmerkingen tussendoor van de overige redactie-
leden waarvan de opmerkingen meestal minder serieus zijn als de eerder genoemde druk overleggende dames. 
Het is ook wel iets waarbij de meeste mensen geen idee hebben van wat er alles bij elkaar komt kijken voordat ons 
blad kant en klaar bij u op de (gras)mat ligt. Het is dan ook wel op zijn plaats om naast de andere redactie leden Wil 
van Dongeren en Ans Tros in het bijzonder te bedanken voor hun drijvende inbreng in ons aller 

Algemeen Doeblad 

Bijdrage 
Van Bert 

Zaterdag 11 juli 2009 
Pijnackerplein Bluegrass & Country festival 
Van 12:00 t/m 16:00 uur 's-middags is er een kinderprogramma met diverse attracties waaronder pony rijden en lasso werpen. En er 
zijn workshops voor jong en oud, waaronder ukelele spelen en line-dancen. Vanaf 16:00 treden er verschillende bekende Bluegrass 
en Country bands op. Vanaf 22:00 uur gaat het festival verder in Cafe de Bel met de Bel Band. Optredens: o.a. The Blue Grass 
Boogiemen (bekend van Lowlands), The Hillbilly Pickers (Hillbilly Bop). Vanaf 12.00 uur. Gratis 
 
Maandag 13 juli tot en met zaterdag 18 juli 2009 
Kruisingen: Dans/kunstproject voor het Heemraadsplein door choreografen en dansers Thomas Körtvélyessy / Reàl Dance Com-
pany en Damaris Verduijn. 
Programma: woensdag 13.00-15.00 uur kindermiddag (o.l.v. de dansers). Donderdag 20.00 uur repetitie met groep wijkbewoners. 
Zaterdag 15.00 uur generale overdag voor publiek, 22.00 uur einduitvoering. Gratis. 
Website: kruisingen-heemraadsplein.nl 
 
Zaterdag 18 juli 2009 
Free Gaming Round 2 
Op het grootste gratis outdoor gaming festival kun je de nieuwste speelbare games, previews, optredens, competities, (game)art, 
workshops en live game actie beleven. Hèt zomerfestival voor jongeren start om 12:00 uur met een ludieke openingsactie en duurt 
tot 23:00 uur. Leuk voor de doorgewinterde gamers, maar ook zeker voor de leek. 
Plaats: Schouwburgplein en omgeving. Tijd: 12.00  tot 23.00 uur. Gratis. 
Internet:  www.free-gaming.nl  
 
Vrijdag 24 juli 2009 

 
Festival: Ortel Zomercarnaval - Battle of Drums 
Vrijdagavond schudden brassbands de stad goed wakker tijdens de Battle of Drums, waarbij 
ze een gooi doen naar de titel Beste Brass Band.  Steun je favoriete brassband tijdens de grote 
finale op 24 juli 2009.  
Plaats: Coolsingel. Tijd: vanaf 19.00 uur. Gratis.  
 
Zaterdag 25 juli 2009 
Festival: Ortel Zomercarnaval Straatparade (25e editie) 

Op zaterdag barst het feest in alle hevigheid los met de kleurrijke Straatparade door het centrum van Rotterdam. De parade start om 
13.00 uur op de Boompjeskade bij de Erasmusbrug. Gratis. 
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  Lijst data werkbeurten 

Groep 1  tuin 2 t/m 28 werkmeester Mw. Becker  
Data:  18/7, 15/8, 26/9 
 
Groep 2   tuin 29 t/m 55 werkmeester Huug 
Data:  11/7, 22/8, 3/10 
 
Groep 3  tuin 56 t/m/ 83 werkmeester Jeannette 
Data:  4/7, 29/8,19/9, 10/10   

Zomerse bolletjes 
Bereidingstijd: 10 minuten, voor 4 personen, keuken: Turks, lunch/brunchgerecht 
 
Ingrediënten: 
1 turks brood, 200 gr roomkaas, 4 eetlepels verse tuinkruiden naar smaak, wat gerookte zalm, 1 kleine ui (in ringen), kappertjes, 
100 gram sla 
 
Bereidingswijze: 
Bestrijk 4 punten brood met een mengsel van roomkaas en tuinkruiden. 
Leg daarna wat sla op het brood, wat gerookte zalm, uienringen en kappertjes 
 
Serveertips: 
Geef er eventueel aardappelchips en partjes citroen bij  
 
 
Franse Rijstsalade 
 
Bereidingstijd: 10-20 minuten, voor 4 personen, keuken: Frans, soort gerecht: salade 
 
Ingrediënten: 
 
Voor de salade: 
400gr. gare rijst, 2 groene paprika’s in blokjes, 1 klein blikje tonijn in stukjes (uit laten lekken), 1 komkommer in blokjes 
 
voor de saus: 4 à 6 eetlepels olie, 2 à 3 eetlepels azijn, 1 uitje fijn gesnipperd, peper, 2 theelepels mosterd, eventueel knoflook en 
mierikswortelpoeder 
 
Bereidingswijze 
Voor de salade: meng alle in blokjes gesneden ingrediënten door elkaar 
Voor de saus: meng alles door elkaar met eventueel knoflook of mierikswortelpoeder. Meng daarna de salade en saus door elkaar 
en laat dit enkele uren staan. Eventueel nog peper en zout naar smaak toevoegen. 
 
 
Focaccia panini 

 
 
Bereidingstijd: 10 minuten, voor 2 personen, keuken: Mediterrane, soort gerecht: lunch/
brunchgerecht 
 
Focaccia is authentiek Italiaans plat boerenbrood, waarmee je heerlijke sandwiches kunt maken. Snijd 
voor 2 personen 1 bol mozzarella in plakken. Giet een blikje tonijn op olie af. Snijd 2 focacciabrood-
jes overlangs open. Bedruppel de snijvlakken met olijfolie extra vierge en leg de plakken mozzarella 

op de onderkanten van de broodjes en verdeel de tonijn met 1 eetlepel fijngehakte verse Italiaanse kruiden, 1 eetlepel kappertjes en 
4 zwarte olijven in plakjes erover. Maal er zeezout en zwarte peper boven en leg de bovenkant van de focacciabroodjes erop. Ser-
veer ze diagonaal doorgesneden op een bedje van gemengde groene sla of in een servetje. 
 

3 Zomerse recepten: lekker en gemakkelijk Bijdrage  
van Wil 
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Palmexperiment deel 4 
In het vorige stukje over mijn poging om palmen vanuit zaad op te kweken heb ik er een stukje over opvoeding van kinderen bij-
gehaald, omdat een bezoekend echtpaar hun zoontje niet waarschuwde toen hij met zijn handen aan mijn palmen zat. 
Dit keer moest ik bij het schrijven van dit stukje weer denken aan het opvoeden van kinderen. Ik heb mijn palmen opgekweekt uit 
zaad. Langzaam heb ik ze zien opgroeien en ik geef ze voeding (water), liefde en onderdak (in een kasje). Iedere keer kijk ik weer 
wat het beste voor ze is. Geef ik ze niet te veel of te weinig? Neem ik de juiste beslissingen? Nu was de tijd gekomen om ze uit het 
kasje te halen (ze groeiden er echt uit) en ik bedacht me toen: “zullen ze het wel redden in die grote buitenwereld”? Inmiddels zijn 
mijn “kinderen” echter een aantal weken uit het kasje en groeien ze gestaag verder. Ze hebben geen dak meer boven zich en ne-
men die ruimte om hun weg te zoeken. De grootste heeft inmiddels een hoogte bereikte van 28 cm (4 cm hoger dan in het vorige 
stukje) en ieder van de drie palmpjes krijgt nu een derde blad. Ze ontwikkelen zich langzaam verder, zoals echte kinderen ook 
steeds verder in hun ontwikkeling komen. 
Volgende keer meer over mijn groene “kinderen”. 
  
Rob, juni 2009 tuin 55 

In het weekend van 13 en 14 juni jl. werd in Rotterdam 
voor de negende keer “Verborgen Tuinen” gepresenteerd. 
In dat weekend waren meer dan honderd verborgen en/of 
bijzondere tuinen open voor het publiek. Een vriend en 
vriendin van mij wonen in een dijkhuis aan de Schulpweg 
op Rotterdam Zuid en hadden hun tuin ook opengesteld. 
Ze hadden mij gevraagd om hen op de zaterdag bij te 
staan bij het ontvangen van de tuinliefhebbers. 
De tuin die de vrienden hebben is een soort van Cottage 
Garden. Dicht beplant met veel groen en bloemen. Voor 
het publiek binnen kwam kreeg ik een rondleiding van de 
vriendin en vertelde zij ons meer over de planten in de 
tuin en over de beelden die er tentoongesteld stonden. Op 
een klein briefje heb ik de namen van de kunstenaars ge-
noteerd zodat ik die kon reproduceren op de momenten 
dat dat nodig zou zijn. De plantennamen probeerde ik te 
onthouden. 
Bij het eerste moment dat de tuin voor het publiek open 
was kwamen de eerste mensen binnen. Wat me opviel dat 
mensen erg netjes waren. Sommige gaven een hand en 
stelden zich voor. Mijn taak was om met de bezoekers mee te lopen en hier en daar wat te vertellen (en in de gaten te houden dat 
ze geen stekjes meenamen). Door mijn ervaring met onze volkstuin was ik in staat om veel planten te benoemen en daar ook meer 
over te vertellen. De andere planten probeerde ik handig te omzeilen door mensen op andere planten te wijzen of  ik ging naar de 
eigenaresse om haar de naam te vragen. Zo heb ik Zeekool (een struik met vele witte bloemen) en Valeriaan leren kennen. 
Het was een zonnige dag en aangezien de vriendin ook een theetuin gemaakt had bleven veel mensen een tijd in de tuin, genietend 
van thee en gebak, waarbij leuke gesprekken ontstonden over de liefde voor planten en tuin. Af en toe hielp ik in de bediening, 
maar ik merkte snel dat als er meerdere mensen tegelijk bestelde dat ik ging twijfelen over wat ze nou besteld hadden. Tuingids 
zijn was voor mij genoeg. We hebben bijgehouden hoeveel bezoekers er waren en kwamen aan het eind van de dag op 150 men-
sen. Hoewel het weer de dag daarop slechter was kwamen er toch nog 78 bezoekers. 
Ik vond het leuk om vrijwilliger te zijn en wil het volgend jaar wel weer doen. Ik zou ook best onze volkstuin zo willen opknappen 
dat deze voor “Verborgen Tuinen” in aanmerking zou komen. Dat wordt hard werken deze zomer! 
  
Rob, juni 2009 tuin 55 

Verborgen Tuinen (verslag van een vrijwilliger) 
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BOEKENWORM                 een rubriek over tuinboeken  

Bijdrage van    
 
 
 
 
 

   De creatieve tuinier,  
   een (h)eerlijke tuin voor elk budget  
    
   Auteur:  A. Fowler  
   Illustrator: Steven Wheeler 
 
 
 

Tuinieren is iets wat je doet, niet iets wat je koopt. Je hoeft geen kapitalen uit te ge-
ven om een geweldige tuin te hebben. Slow tuinieren betekent net als slow food de tijd nemen om te 
genieten. Het gaat om het proces, en niet om de snelle transformatie. Als je een beetje bouwt, een 
beetje spit, wat plant, vaak oogst en, nog belangrijker, niet probeert om alles tegelijk te doen, dan 
werkt de natuur met je mee. Want dat is tuinieren zonder dat het veel kost. 
 
Uitgever: Fontaine Uitgevers B.V.  
1ste druk 2009  
 
€19.95 ISBN10 9059562925 ISBN13 9789059562929  
 
 
 
   
 

Een vogelvriendelijke tuin 
 
Auteur: Michael Chinery 
Illustrator: M. Reed 
 
 
 
 

Deze gids laat zien hoe gemakkelijk het is om vogels naar je tuin te lokken. Je leest 
welk vogelvoer geschikt is, met welke planten je de vogels een plezier doet en waar 
je bij nestkasten aan moet denken. Van een groot aantal tuinvogels krijg je een uit-

gebreide beschrijving, zodat je de soorten in je achtertuin kunt determineren én ontdekt hoe je de 
betreffende soort het beste kunt helpen. Volg de adviezen op en geniet het hele jaar door van het vo-
gelleven in je tuin! 
 
Uitgever: Veltman Uitgevers B.V. 
1ste druk 2008  
 
€7,50   ISBN10 9059208293 ISBN13 9789059208292 Onderkant formulier 
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40 jaar geleden 
 
In het vorige Doeblad heb ik – in het kader van de start 40 jaar geleden van dit tuinencomplex – een stuk geschreven over belang-
rijke nieuwsfeiten uit 1969. Om het beeld van 1969 nog vollediger te maken nu een stukje over de muziek en films uit dat jaar. 
  
Muziek 
  
Terwijl nu in 2009 de CD-single bijna niet meer verkocht wordt, was het in 1969 niet gewoon om hele albums te kopen, maar 
kocht men vaker alleen de hit(s) op (vinyl) single. Pas eind 1969 verscheen voor de eerste keer een LP Top 20 in het blaadje van 
de Veronica Top 40. Het best verkochte album was “Abbey Road” van The Beatles. Cabaretier Toon Hermans stond met “Aha 
Toon” op de derde plaats. 
  
De top 10 van de best verkochte singles in Nederland in 1969: 
1. Serge Gainsbourg & Jane Birkin : Je t’aime...moi non plus 
2. Percy Sledge : My Special Prayer 
3. Merrymen : Big Bamboo 
4. Tony Bass : Gina Lollobrigida 
5. Robin Gibb : Saved by the bell 
6. Nina Simone : Ain’t got no – I got life 
7. Zen : Hair 
8. Zager & Evans : In the year 2525 
9. Ekseption : Air 
10. Elvis Presley : In the ghetto 
De grootste Nederlandstalige hits uit de Top 100 van dat jaar waren – naast Tony Bass die op nummer 4 staat - : “Pastorale” van 
Ramses Shaffy en Liesbeth List (nr. 18),  “Suzanne” van Herman van Veen (nr. 27) en “Huil maar niet, kleine Eva” van het Radi 
Ensemble (nr. 60). 
  
Aan de Nationale voorronde van het 14e Eurovisie Songfestival deden o.a. Rob de Nijs en Patricia Paay mee, maar deze ronde 
werd gewonnen door Lenny Kuhr met “De Troubadour”. Lenny gooide ook hoge ogen in Madrid, waar ze samen met Spanje 
(Salomé met “Vivo Cantando”), Groot-Brittanië (Lulu met “Boom Bang-a-bang”) en Frankrijk (Frida Boccara met “Un Jour, un 
enfant”) de eerste plaats van het Songfestival moest delen. Bijzondere weetjes over de uitzending vanuit Madrid: het decor was 
ontworpen door Salvador Dali! En Oostenrijk weigerde mee te doen in een land met een dictator als staatshoofd! 
  
Opvallend is dat er redelijk veel zangers en zangeressen uit 1969 in 2009 nog actief zijn. Zo is Rob de Nijs nog steeds een gewaar-
deerd zanger. Lenny Kuhr maakt nog steeds nieuwe albums en doet tournees. De Rolling Stones (in de Top 100 van 1969 met o.a. 
Honky Tonk Women) touren ook nog steeds en zo ook Fleetwood Mac (“Albatros”) en Stevie Wonder (“Yester me, Yester You, 
Yesterday”). Liesbeth List (in 1969 had zij een hit met Ramses Shaffy met “Pastorale”) heeft net een prijs binnen voor haar vertol-
king van Edith Piaf in de musical “Piaf”. 

Films 
  
De Nederlandse filmindustrie werd pas de jaren daarop succesvol met films als Blue Movie (1971), Wat Zien Ik (1971) en Turks 
Fruit (1973), maar in 1969 waren er geen films die nu nog in het geheugen liggen. Wel brachten er regisseurs, die later veel bezochte 
films zouden regisseren, films uit. Zo kwam Wim Verstappen in 1969 met “Drop Out” en Pim de La Parra met “Bezeten. Het Gat In 
de Muur”. 
Buitenlandse films deden het beter in de Nederlandse bioscoop. In de nu nog immer doorlopende serie van James Bond films ver-
scheen dat jaar één van de mindere: “On her Majesty’s Secret Service” met de Australische acteur George Lazenby éénmalig als 
James Bond. Diana Rigg (De Wrekers) en Telly Savalas (Kojak) speelden ook rollen in deze film. De hit uit de Bond film was “We 
Have All The Time In The World”, gezongen door Louis Armstrong. Armstrong speelde ook een rol in een van de populaire musi-
calfilms van dat jaar: “Hello Dolly” met Barbra Streisand. Andere musicalfilms uit 1969: “Sweet Charity” met Shirley MacLaine en 
“Paint Your Wagon” met Lee Marvin en Clint Eastwood. 
  
Eén van de eerste films van Woody Allen kwam uit: de hilarische “Take The Money And Run”. Dit was na “What’s Up, Tiger Lily” 
de tweede film die hij regisseerde. Uit Engeland kwam “The Italian Job”, met daarin de bekende scene waarin met een aantal Mini 
Coopers gestolen goud wordt vervoerd door de straten van en zelfs over de daken van een Italiaanse stad. 
  
Tenslotte de belangrijkste Oscars voor films uit 1969 gingen naar Midnight Cowboy (Beste Film),  Z (Beste Buitenlandse Film), 
John Wayne (Beste Mannelijke hoofdrol in “True Grit”) en Maggie Smit (“Beste Vrouwelijke Hoofdrol in “The Prime Of Miss Jean 
Brodie”). 
  
Rob, juni 2009 tuin ... 
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Zevenblad weg???  
Van zevenblad (Aegopodium podagraria) afkomen is moeilijk. Het kruid plant zich 
voort door middel van ondergrondse worteluitlopers. Zoals de naam al aangeeft, is het 
aantal bladeren rond de steel 3-7-tallig. 
 
In juni tot oktober verschijnen er vaalwitte bloemen in schermen op het kruid. Een voed-
selrijke en vochtige bodem vormt de ideale standplaats. (ATV Toepad…..?!) Er zijn maar weinig planten 
opgewassen tegen de landveroveringstactiek van het zevenblad. Laat men het kruid z'n gang gaan, dan heeft 
het binnen korte tijd een volledig tapijt over de bodem heen gelegd. 
Is er niets positiefs over te melden? Jazeker, het is een smakelijk kruid! De (jonge) bladeren worden net zo 
gekookt of gesmoord als spinaziebladeren. Aanmaken met een beetje roomboter en nootmuskaat. Eet smake-
lijk!  

Maar hoe kom je ervan af als je geen liefhebber bent van deze surrogaatspi-
nazie? Er is een aantal pogingen de moeite waard:  
- Maai geregeld het loof af; dat wil zeggen: zodra een sprietje van het kruid 
verschijnt, is het maaien geblazen.  
 - Spuit wanneer er volop bladeren aanwezig zijn, witkalk op de bladeren. 
Herhaal dit spuiten gedurende enige weken, totdat het loof volledig wegblijft.  
 - Dek de grond voor lange tijd af met landbouwfolie. Dit verstikt het aanwe-
zige loof en voorkomt uitlopen vanuit de wortels. Tevens droogt de grond 
onder het folie langzaam maar zeker uit, waardoor dit voor het kruid niet 
meer de ideale vestigingsplaats is.  
 - Telkenmale op plaatsen waar de plant verschijnt, deze met ruime kluit uit-
scheppen. Met kluit en al in de GFT-container.  
 - Een enkele maal helpt ook een extra zware gift van een mosbestrijdings-
middel, zoals dit voor met name gazons in de handel is. 
 - Met het middel TopGun van Ecostyle lijkt een goed resultaat te behalen. 
   

bijdrage  
van Wil 

Na een eerdere mislukte poging is het er 
dan toch van gekomen, ATV Toepad heeft 
zijn eigen boeken uitleen service. 
In de tuinwinkel is een (vooralsnog simpe-
le) kast neergezet waaruit u een boek kunt 
lenen. Er word geen administratie bijge-
houden wie wat heeft meegenomen, we 
gaan er van uit  dat u als lener genoeg fat-
soen heeft om een boek weer in goede or-
de terug te brengen voor een volgende lief-
hebber. 
Heeft u zelf ook nog boeken die u graag 
ter beschikking stelt aan andere lezers, dan 
zijn deze uiteraard van harte welkom. 
Dus elke zaterdag ten tijde van de winkel-
opening tussen 10.00 en 11.00 uur kunt u 
voor deze service terecht in onze eigen 
tuinwinkel. 

BOEKEN-UITLEEN ATV TOEPAD 

                               Advertentie      

 Wie heeft er voor onbepaalde tijd 
 een boekenkast te leen ?   
  
 Afmeting ca. 1 meter breed, 30 cm diep en 2 meter hoog  

  
  Melden bij Joke tuin 60 of in de winkel tijdens openingstijden  

 Twee matrozen zwemmen in zee. Plotseling zien ze een 
bloeddorstige haai op hen afkomen. Een van de matro-
zen doet gauw zwemvliezen aan. ‘Wat doe je stom,’ 
zegt de andere. ‘Denk je nu heus dat je daarmee harder 
zwemt dan die haai?’ ‘Nee,’ zegt de ene matroos. 
‘Maar wel harder dan jij!’ 
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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  23,40 
Zand…………………………………...……… platte wagen …………..………………...…….    12,00 
Zand……………………………………...…… kruiwagen………………...………..……….....    2,20 
Tuinaarde vulgrond………………………..…. platte wagen……………….………...………...  13,00 
Tuinaarde vulgrond………………………..…. kruiwagen…………………..……….…………  2,40 
Potgrond 40 ltr………………….….…………. per zak…………………………..……………..   2,40 
Tuinaarde 40 ltr…………………………..……per zak………………….……….…………….    1,45 
Tuinaarde 40 ltr………………………..………per 4 zakken………….……….……………….   5,40 
Turfmolm 150 ltr geperst ………...………..… per zak……………...……….………………....   7,65 
Koemest korrel 5 ltr …………………….….. per zak………………….…..………………….  4,00 
Landbouwkalk 5 kg……………………….….. per zak………………….……………..…….....   2,80 
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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Van alles en nog wat….. 

                  Oplossing van vorige puzzel 

Nog eens platte karren  

In vervolg op het verzoek in ons vorige blad om de platte wagens na gebruik gelijk weer naar voren te brengen voor het 
gebruik door een ander het volgende. 
Willen de mensen welke zand, aarde of andere rommel gevende materieel hebben gereden a.u.b. de moeite nemen om even 
de bezem er doorheen te halen? 
Het getuigd tenslotte toch van enig sociaal gedrag tegenover je mede tuinleden en op deze manier houden we het gezellig 
voor elkaar. 
Dank namens iedereen voor iedereen. 

Zwabbertje, doe het zelf vuilnisbakkenras 

Gaat u ook wel eens een kijkje nemen bij HAL om te dromen hoe een vakantie op zo’n cruise schip zal zijn? 
Hieronder een overzicht van de aankomst/vertrek in juli en augustus van deze prachtige schepen .   

Oproepsysteem 
Een beurshandelaar loopt op de beurs met 
een grote aardappel in zijn borstzak. Aan het 
einde van de dag vraagt een collega waarom 

hij die aardappel in zijn borstzak draagt. 
“Ach weet je… zonder pieper ben je hier nergens”. 

Dag/Datum Schip/Rederij Aankomst/Vertrek 
Zaterdag, 18 juli Rotterdam*/ Holland America Line 07:00/17:00 
Woensdag, 22 juli Queen Mary/ Cunard 08:00/17:00 
Vrijdag, 24 juli Rotterdam*/Holland America Line 07:00/17:00 
Donderdag, 30 juli Rotterdam*/Holland America Line 07:00/17:00 
Dinsdag, 11 augustus Maasdam*/Holland America Line 07:00/17:00 
Zondag, 23 augustus Rotterdam*/Holland America Line 07:00/17:00 
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Aansprakelijkheid 
   

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

Bijdrage Kitty 

In juli korten de dagen 1 
uur en 8 minuten  
 1 Juli zon op: 5.23 uur,   1 Juli zon on-
der: 22.03 uur.   
31 Juli zon op: 5.59 uur, 31 Juli zon on-
der: 21.31 uur. 
 
1 Juli maan op: 16.47 uur,   
1 Juli maan onder: 01.13 
uur. 
31 Juli maan op: 18.09 
uur, 31 Juli maan onder: 
00.30 uur.  
 
  7 Juli: Volle maan 
22 Juli: Nieuwe maan 

Zijn er nog mensen die oude 
foto’s van het complex heb-
ben?  Het bestuur zou het 
leuk vinden deze te mogen 
gebruiken  ter gelegenheid 
van het komend jubileum. 

U kunt ze geven aan één van de bestuursleden. 
Uiteraard krijgt U uw foto’s weer onbeschadigd  
retour. 
NB doe ze niet in de brievenbus, ze zullen bij regen 
nat worden.  

 Wat zegt de kalender over  zon en maan 
 Bron: Gerardus(dag)kalender  

Herhaalde oproep!!!! 

In augustus korten de da-
gen 1 uur en 50  minuten  
 
 1 Augustus zon op: 6.01 uur, 
 1 Augustus zon onder: 21.30 uur. 
 31 Augustus zon op: 6.50 uur, 
 31 Augustus zon onder: 20.29 uur. 
 
 1 Augustus maan op: 19.04 uur, 
 1 Augustus maan onder: 01.09 uur. 
 31 Augustus maan op: 18.49 uur, 
 31 Augustus maan onder: 01.56 uur. 
 
  6 Augustus: Volle maan 
  20 Augustus: Nieuwe maan 
 
 
 

Weerspreuken Juli (de hooimaand) 
 
Is de eerste juli regenachtig,  
heel de maand is twijfelach-
tig.   
 
Wordt het in juli heet en 
droog, 
dan houdt de winter kwaad 
betoog. 
 
Prijkt juli in hete gloed, 
dan zijn in de herfst de vruchten goed  

Weerspreuken Augustus (de oogst-
maand) 
 
Als ’s avonds muggenzwermen dansen, 
krijgt mooi weer nieuwe kansen. 
  
   
Noorderwind 
in augustus, 
brengt besten-
dig weer. 
 
Menigeen 
heeft het al 
ondervonden, 
wervelwinden zijn aan augustus verbonden.  
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Uittips Rotterdam augustus  2009 

 
Zaterdag 1 en zondag 2 augustus 2009 
Festival: Duizel in het park 
Een nieuw, sprankelend festival waar de verbeelding centraal staat. Er zijn schrijvers die ver-
halen vertellen, installaties waarin je kunt verdwijnen en optredens waar je bij weg kunt dro-
men. Er zijn muzikanten, acteurs en beeldend kunstenaars.  
Plaats: Vroesenpark. Tijd: Zaterdag 1 augustus: van 17:00 tot 23:00 uur.  Zondag 2 augustus: 
van 13:00 tot 22:00 uur. Gratis. www.culturelekaartrotterdam.nl/projecten 
 
 
 

 
 
Zaterdag 8 augustus 2009 
Fit For Free Dance Parade 
Een parade van veertig trucks, volgeladen met de beste dj's en de mooiste danseressen, trekt door de straten van Rot-
terdam. Van techno tot deephouse: alle stijlen uit de dance zijn vertegenwoordigd. Na afloop zijn er afterparty's in 
clubs door de hele stad.  
Plaats: Centrum Rotterdam. Start: 13:00 uur start Parade bij de Boompjes. 18:00 uur einde parade. Gratis. 
 
Zondag 9 augustus 2009 
Festival: Dag van de Romantische muziek 
Een zonnig park, romantische sfeer en rijk gevulde picknickmanden. Al nippend aan een glaasje wijn luisteren naar 
romantische muziek. Op verschillende podia worden concerten gegeven met sfeervolle klassieke en populaire ro-
mantische muziek, zigeunermuziek en aria's.  
Plaats: Park bij de Euromast. Gratis. 
 
Zondag 16 augustus 2009 
Bavaria City Racing 

Een unieke show in hartje Rotterdam van nationale en internationale race- auto's en coureurs uit de hoogste race-
klassen. Formule 1- demonstraties en andere wereldtoppers van de autosport in actie in de straten van Rotterdam!  
Plaats: Centrum van Rotterdam. Tijd: 14.00 uur? Gratis. www.rotterdamracing.com 
 
19 augustus tot en met 2 september 2009  
Pleinbioscoop 
Als de schemering valt, opent de Pleinbioscoop op het Lloyd Multiplein haar deuren. In de grootste bioscoop onder 
de sterrenhemel draaien spetterende Hollywoodhits, filmhuistoppers en highlights uit de wereldcinema.  
Plaats: Lloyd Multiplein, Schiehaven. Tijd: 21.00 uur. Gratis.  
 
Woensdag 26 augustus tot en met zaterdag 29 augustus 2009 
Festival: Drijf- Inn 2009 
Drie avonden lang hangt in de historische Oude Haven een warme, sensuele en opzwepende sfeer. Geniet drijvend in 
een Braziliaanse gondel of een Mexicaans familievlot van Cubaanse klanken, Mexicaanse mariachis en flamenco. 
Boothuur vooraf reserveren. Prijs per uur € 10. 
Plaats: Oude Haven. Tijd: iedere avond van 18.00 tot 24.00 uur.   

Bijdrage van 
Wil 
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Zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2009 
 
 
Festival-: China Cultural Festival Rotterdam 
Welkom in het Rotterdamse Chinatown. In het laatste weekend van augustus wordt de rijke 
Chinese cultuur getoond met opera, dans, vechtsporten, kalligrafie en andere verfijnde kunsten. 
Langs de Westersingel staan talloze kraampjes en op verschillende locaties zijn demonstraties 
en workshops.  
Plaats: rondom de Westersingel. Gratis. 
 

 
 
Zaterdag 29 en zondag 30 Augustus 2009 
OVG Veerhavenconcert  
Een uniek, klassiek openluchtconcert in de sfeervolste haven van Rotterdam. Geniet vanaf de kade of een eigen 
sloepje van een toegankelijk operarepertoire uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest en 3 veelbelo-
vende solisten o.l.v. maestro Valery Gergiev. Zaterdagavond: van 19.45 tot 21.15 uur kan iedereen gratis, vanaf de 
kade of vanuit een eigen bootje, genieten van het programma. 
Op zondagmiddag van 13.00 tot 14.15 uur is de junioreditie met o.a. het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest, dans en 
jonge talenten.  
 
Zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2009 
Festival: Het Bruisende Park aan de Rotte 
Het park wordt twee dagen lang dé plek in Rotterdam waar je heerlijk kunt genieten van muziek, kunst, cultuur, en-
tertainment en eten. Er zijn optredens van lokale talenten en nationale acts. 
Plaats: Noordplein. Tijd: van 13.00 tot 22.00 uur. Gratis. 
 
Stadspodium Rotterdam 
Tussen 21 juni en 20 september 2009 heeft Rotterdam er een podium bij: het Stadspodium. Dit zomerpodium komt 
op het Grotekerkplein bij de Laurenskerk in het centrum van Rotterdam. Woensdagmiddag wordt voor kinderen: 
kinderkoren, circus, straattoneel, jong talent, straattekenen, straatspelletjes of poppenkast. Zaterdag is gericht op jon-
geren waarbij clinics en workshops een optie zijn. De zondagen zijn voor de cultureel geïnteresseerde burger, met 
muziek, poëzie, theater, koren etc. Programma nog niet bekend. 
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Hommel(s) in de trommel (lees: hommels in onze compostbak!). Na enkele jaren op verschillende plekken in de tuin (o.a. tussen 
de klimop, die een conifeer omklemt en onder de dakgoot) een wespennest te hebben gehad hebben we dit jaar nieuw 
(onverwacht) bezoek. Er vliegen hommels af en aan bij onze compostbak. Onderzoek wees uit dat zij bezig zijn een fantastisch 
nest te bouwen. En verder onderzoek in het boek “Hommels in Beeld” (uitgegeven door KNNV, vereniging voor veldbiologie, 
Utrecht 2002) en op internet geeft ons de volgende informatie……  
 
Een hommel is een bij, maar een bij is geen hommel. Bijen zijn een beschermde diersoort…. Op volkstuincomplex Prinsenland is 
een imker die 14 bijenkasten heeft staan. Op de wereld leven circa 300 soorten hommels. De meeste soorten leven op het noorde-
lijk halfrond, speciaal in berggebieden. In Nederland zijn in de loop der tijden 29 hommelsoorten gevonden. 14 Daarvan zijn uit-
gestorven of zeer zeldzaam en beperkt tot enkele gebieden. De meest algemeen voorkomende hommelsoorsten zijn: de boomhom-
mel, tuinhommel, veenhommel, steenhommel, aardhommel, wilgenhommel, veldhommel, grashommel, weidehommel, akkerhom-
mel en de koekoekshommel. Van deze laatste groep heb je dan weer de gewone, de grote, de tweekleurige, de vierkleurige en de 
rode koekoekshommel. En nu wilden wij natuurlijk weten welke hommel zit er bij ons in de “trommel”?! Wij denken een boom-
hommel herkend te hebben. Deze heeft namelijk een witte achterlijfspunt en een geheel bruinrood behaard borststuk, net als 
“onze” hommels. 

Boomhommel                            Steenhommel                            Tuinhommel 

Bij hommels is de kleur van de achterlijfspunt een handig hulpmiddel bij de herkenning. Deze kan wit zijn (bijvoorbeeld de boom-
hommel, tuinhommel en de aardhommels) of bruin- tot (oranje)rood (bijvoorbeeld de steenhommel, weidehommel en akkerhom-
mel). 
 
Hommels zijn angeldragers. De angel is een holle buis met een stevige punt waarmee gestoken kan worden. In het lichaam is de 
buis verbonden met een gifzakje, dat tijdens de steek wordt leeggepompt. Hommels gebruiken de angel meestal voor de verdedi-
ging, alleen koekoekshommels vallen er ook mee aan. Ter verdediging kunnen hommels ook hun darm leeg spuiten…. Er is wel 
eens gezien dat een koekoekshommel werd ondergespoten met poep…  
Voor mensen zijn hommels vreedzaam en steken maar zelden. Vaak is een hommelsteek minder pijnlijk dan een 
bijensteek, omdat aan een hommelangel geen weerhaakjes zitten. Hierdoor wordt hij na het steken weer snel te-
ruggetrokken en blijft de hommel leven. Pijn of zwelling kan men na een hommel- of bijensteek bestrijden met 
azijn. 
Hommels leven in zogenaamde hommelstaten. Ieder jaar sticht een koningin zo’n hommelstaat. Afhankelijk van 
de soort kan dit bijvoorbeeld zijn tussen gras en mos, in bomen, in een verlaten muizenhol of…. juist, ja, in een 
compostbak! En afhankelijk van de soort groeit een staat uit tot vijftig à honderden individuen. De staat begint met een koningin 
die een potje van was bouwt (de was zit in klieren in haar achterlijf). Hierin verzamelt zij stuifmeel. Hier bovenop legt zij haar 
eerste eitjes. De eitjes ontwikkelen zich tot larf en verpoppen zich vervolgens ieder in een afzonderlijke cocon. De koningin gaat 
over op het leggen van nieuwe eitjes. Uit de poppen van de eerste eitjes komen de eerste hommels tevoorschijn. Dit zijn allemaal 
werksters, vrouwelijke hommels, die zich onderscheiden van de koningin o.a. doordat ze kleiner zijn en geen eitjes leggen. De 
periode vanaf de ontwikkeling van de eitjes (enkele weken vóórdat de koningin een nieuwe staat begint) tot aan het uitkomen van 
de eerste werksters duurt ongeveer 5 weken. De werksters nemen taken over van de koningin (zoals bijvoorbeeld voedsel verza-
melen), waardoor de koningin zich uitsluitend nog bezig houdt met eitjes leggen en het broed verzorgen. Dit maakt dat de hom-
melstaat snel groeit. Hommels hebben twee soorten voedsel nodig; stuifmeel (wat aan de meeldraden zit) en nectar (wat op de 
bloembodem ligt). In juli of augustus is de staat het grootst. De eerste uitgekomen werksters zijn dan al overleden. Zij worden 
ongeveer drie weken oud. 

HommelSssssss in de trommel!! Bijdrage van 
Kitty 



22 Algemeen Doeblad juli / aug.  2009 

 

Koekoekshommels bouwen geen eigen staat op, maar parasiteren bij een andere hommelsoort. Ze hebben geen werksters, produ-
ceren geen was om een “wiegje” te maken en hebben geen mogelijkheid om stuifmeel te verzamelen, omdat het korfje aan de ach-
terpoten, wat daartoe dient, ontbreekt. Meestal sluipt een koekoekshommel een hommelnest binnen en verstopt zij zich daar tussen 
de eitjes en cocons. Langzaam krijgt zij de geur van het nest. Van (gestolen) was bouwt zij een “wiegje”en legt daarin haar eitjes. 
Het broed wordt door de werksters van de hommelstaat verzorgd.  
Regelmatig wordt een koekoekshommel ontdekt. Dan wordt er gevochten. De koekoekshommel is een geduchte tegenstander. 
Deze hommel is in staat meerdere werksters om te brengen. 

                                                  Kortom het is hommel es in de trommel! 

Hommelnest in de compostbak  (foto: Wil)  

Gedicht 

 
 
Laatst vroeg ik aan een hommel: 
'waar gaat gij heen met spoed?' 
ze zei: 'k ga naar Zaltbommel,' 
ik dacht: 'wat rijmt dat goed' 
 
toen riep een tweede hommel: 
'en ik moet naar het Gooi', 
ik dacht: 'wel-voor-de-drommel 
ook dát rijmt wederom mooi.' 
 
  Toon Hermans 

Bovenstaande lieverdjes houden je nu ‘s nachts wakker met hun ge-
kwaak!! 
 Momenteel struikelen we over de kleine kikkertjes in onze tuin. En gras-
maaien is  een heel gedoe als je ze wilt ontwijken. 

Foto: Ans 
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(Haxe, tuin 68) 

Na de winter is ’t altijd even slikken als je voor de eerste keer “op” de tuin komt. De moed zinkt me in de schoenen. 
Waar moet je in vredesnaam beginnen? Het gras heeft bruintinten, ’t enige groen ertussen is mos, mooi hoor… maar 
hoort er niet! Gaat dit nog goed komen dit seizoen? Ieder grindtegel is voorzien van een groen omrande voeg, hoe 
smal het naadje ook is, onkruid is snel tevreden zeg maar. Wat het afgelopen jaar nog mooie rulle aarde was is nu een 
vaste massa wat verborgen is onder takken, bladeren en jawel mos.  
Het huisje, de schuur en schuttingen hebben zich voorzien van een “make-up”- laagje in smogtinten.  
De spinnen die het huisje en inboedel de gehele winter hebben beveiligd hebben, jammer genoeg, het toilet niet ge-
bruikt maar hebben hun “sporen nagelaten”. 
Maaaaaarrrr….. 
Het voorjaarszonnetje doet wonderen… Je gooit de deuren open, zet de nog met stof bedekte tuinstoelen buiten en 
gaat zitten met een kop koffie. En dan… komen de kriebels. 
De coniferen, buxus en liguster zijn uit hun winterslaap, de eerste puntjes van de Hosta’s zijn ook weer present, de 
Hortensia’s zijn al aardig aan het uitlopen en zitten vol met knop. In de sloot is ’t af en toe een geplons van jewelste, 
karpers zijn aan het paaien. 
Intussen is mijn koffie op en zijn mijn handen gaan jeuken, ik trek m’n “tuintenue” aan en ga beginnen.  
Ik ga van start met het verzamelen van takjes e.d., onze gevleugelde vrienden hebben hun aandeel qua opruimen al 
gehad en zitten nu op hun nestjes te wachten op wat komen gaat. Tiemen heeft het omspitten van de aarde op zich 
genomen want met een schoffel kom je er niet doorheen. Dan is de heg aan de beurt, daar kunnen ook de nodige cen-
timeters van af. Het gras is duidelijk aan een “make-over” toe en krijgt dan ook het uitgebreide wellness pakket. De 
grindtegels krijgen een niet zachtzinnige pedicurebeurt van Tiemen met hogedrukspuit. Na een paar uur “waterpret” 
zijn de tegels als nieuw maar zijn ’t huisje, schuurtje, schuttingen en Tiemen voorzien van een camouflage waar ze 
bij de landmacht jaloers op zouden zijn. 
 Na een weekend “niet lullen maar poetsen” is het huisje zowel binnen als buiten weer tiptop in orde en kunnen we 
rustig zitten op een schoon terras, met een nog wel wat kale maar nette tuin. Nu gaat ’t leuke werk beginnen, het 
“aankleden” zeg maar… Kruiwagens vol met eenjarigen worden aangesleept en gepoot. 
  “In april en mei kan ik geen tuincentrum voorbij” 
Nu is juni aangebroken, het genieten is begonnen. Familie eend komt weer iedere dag buurten en houden zelfs siësta 
bij ons op het terras. Familie mus eet de restjes van de eenden op en worden met de dag brutaler, we zijn getuige van 
de eerste vlieglessen van 2 eksterjongen vanuit de boom van de buren. De Hosta’s zijn inmiddels zo groot dat ik de 
“slakkenbar” heb geopend. De bijen gaan van bloem tot bloem en overal waar je kijkt is ’t groen groener dan groen. 
Kikkertjes van nog geen centimeter groot springen vrolijk in het rond en het gras…? 
Daar zouden ze aan de andere kant van de Maas jaloers op zijn! 
Nee hoor, die eerste weken zwoegen zijn allang weer vergeten. 
Geluksmomenten te over! ’s Morgens buiten ontbijten in de zon, ’s avonds bij de Mexicaanse kachel met een flesje 
Moscato… 
 WAT EEN RIJKDOM    Recessie of niet   IK GENIET! 

 
 
 

Wat een rijkdom !  
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12 tot 19 juli 2009 
Fleurig 2009 Park en tuinen kasteel De Haar  

Dé nieuwe trends en ideeën voor tuin & huis op een van de 
mooiste locaties van Nederland! De aanwezige groenspe-
cialisten waaronder, kwekers, tuinarchitecten, bloembin-
ders, hoveniers lichten u voor met demonstraties,  persoon-
lijk advies en in een aantal gratis te volgen workshops. 
Vanuit de authentieke gebouwen van het Stalplein en 
sfeervol gelegen pagodetenten in park en tuinen rondom 
het kasteel, tonen antiquairs en bedrijven met woon- & 
tuindecoraties hun collecties. Alle dagen zijn er activitei-
ten o.a. bloemschikken, tuinontwerpen, wijnproeverijen, 
workshops en lezingen, spreekuur door tuinarchitecten. 
Van zondag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 
18.00 uur. Prijs € 14,-- (online voorverkoop € 11,-- 
www.fleurig.nl). Kinderen t/m 13 jaar gratis. Parkeren 
 € 5,-- per dag. 
Adres: Park en kastelen De Haar, Kasteellaan 1, 3455 RR 

Haarzuilens (Gem. Utrecht) 
Van maandag t/m vrijdag gratis buspendel 2x per uur vanaf Station Vleuten tussen 9.45 uur en 18.00 uur. 
 
 
 
Winnende landschapsfoto op bussen in Zuid-Holland 
Van 30 mei tot 30 augustus 2009 organiseren de 12 provinciale Landschappen een bijzondere fotowedstrijd. Iedereen, 
jong en oud, kan zijn of haar mooiste landschapsfoto insturen. De wereldberoemde natuurfotograaf Frans Lanting ju-
reert de inzendingen van de Zuid-Hollandse Landschapsfoto’s. Aan de fotowedstrijd zijn enkele voorwaarden verbon-
den. Heel belangrijk is, dat de landschapsfoto gemaakt moet zijn in een natuurgebied van de Stichting Het Zuid-
Hollands Landschap 
 
Prijzen: De winnende foto prijkt vanaf eind september twee weken lang op groot formaat op de stads- en streekbussen 
in Zuid-Holland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het JPEG-fotobestand moet daarom een grootte hebben van minimaal 8MB. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt 
ook een hotelovernachting voor twee personen in een van de Fletcher hotels in Nederland. Uw foto’s (maximaal 3) 
kunt u uploaden via de website www.zuidhollandslandschap.nl 

De Groene Agenda “Zomeruitje en fotowedstrijd” 
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Doordat een flink aantal leden een formulier hebben ingevuld blijkt dat er ruime interesse is voor internet op ons complex. Het 
binnenhalen van e-mail is een luxe die leden graag ook op hun vakantie adres willen hebben. 
 
Het bestuur heeft de afgelopen tijd onderzocht of het mogelijk is om internet beschikbaar te stellen op ons complex. Wij hebben 
diverse offertes gehad met voorstellen in diverse prijsklassen. Ook een veelvoud aan technische oplossingen zijn geadviseerd. 
Maar geen van de oplossingen kon de garantie geven dat we voor een vast bedrag in ieder tuinhuisje internet zouden kunnen leve-
ren. Ook garanties over de te behalen snelheden zijn er niet. Natuurlijk kan alles maar tegen welke prijs? 
 
Dan is er nog een aspect van controle en onderhoud van het systeem. 
Zoals overal zoeken mensen altijd de grenzen op van de bandbreedte van hun verbinding. 
Om dit te controleren zou weer veel tijd van vrijwilligers opslokken. 
Ook bij storingen zou er een aanspreekpunt moeten zijn die de kennis in huis heeft om het probleem op te lossen. Meestal is er wel 
iemand te vinden voor de korte termijn maar wat als er over 2 jaar wat mis is? 
 
Ook worden we ingehaald door de technische ontwikkelingen en de prijsdalingen bij mobiel internet dat beschikbaar gesteld wordt 
door diverse bedrijven. 
 
Al deze zaken hebben het bestuur doen besluiten om geen internet op ons complex aan te leggen. Het is gewoon te onzeker en er 
zijn geen garanties dat het systeem in de toekomst onderhouden kan worden. U moet nu niet denken dat u geen internet op uw tuin 
kan krijgen. 
Hieronder staan een paar voorbeelden van hoe u toch voor een redelijke prijs internet op uw tuin kan krijgen. Inmiddels zijn er al 
een aantal tuinen, die via een provider, plezier beleven aan internet op hun tuin. 
 
In principe kunt u internet op de tuin krijgen op twee manieren. 
 
OPTIE 1 
Via een dongle; 
(een kastje dat u in uw laptop steekt en voor ontvangst/zenden van internet zorgt) 
 
OPTIE 2 
Via een mobiele telefoon; 
( telefoon wordt dan gebruikt als modem en ontvangt het internet en stuurt het naar de laptop) 
 
Deze twee opties geven een goede directe verbinding met het internet. 
Alleen de kosten variëren nogal en ook de hoeveelheid informatie die u mag downloaden is verbonden aan maximumhoeveelhe-
den. Soms is het noodzakelijk om een jaarcontract te nemen. En dan is er nog de prijs. Voor geld kan alles maar we willen natuur-
lijk wel een beetje voordelig surfen op het internet. Om nu enige duidelijkheid te scheppen in de aanbiedingen geven we hieronder 
wat voorbeelden van aanbiedingen van providers. 
Wel met de opmerking dat voorwaarden en prijzen snel veranderen en dat het bestuur niet verantwoordelijk is voor de verschafte 
informatie. 
 
 
Hi Vandaag Online 
 
Indien je niet wilt vastzitten aan een vast maandbedrag, maar wel gebruik wilt maken van mobiel internet is Hi Vandaag Online 
een oplossing. 
Bij Hi Vandaag Online betaal je € 1,26 per dag dat er een internetconnectie tot stand wordt gebracht. Voor dit bedrag ontvangt u 
een bundel van 20MB die u op deze dag kunt gebruiken. Wanneer u op een dag meer dan deze 20MB verbruikt, dan kun u de rest 
van de dag internetten voor € 0,25 per MB extra. Eenmalige kosten ongeveer €60,00 voor modem en aansluiten. 
 
 
T-Mobile Laptop PrePaid 
 
Wil je af en toe online op je laptop, zonder ergens aan vast te zitten? Ontdek dan de vrijheid van prepaid mobiel internet. Het 
nieuws checken, chatten of je e-mail ophalen: je doet het wanneer je wilt en waar je in Nederland ook bent. Voor € 1,- per MB en 
maximaal € 7,- per dag ben je overal supersnel online. 
( Dit is niet een echt voordelige aanbieding maar wel snel en contractloos!!) 

Internet op ons complex. 
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Vodafone prepaid mobiel internet 
 
U stort wat geld op uw prepaid kaart en u kunt zorgeloos internetten. 
Totdat het saldo op is. Het kost ongeveer 12,5 cent per Mb. U kunt dus voor €10,00 wel 80Mb Downloaden. Eenmalige kosten 
€60,00 
 
Abonnement met een vast bedrag per maand 
 
Alle providers leveren internet via een modem/dongle voor een vast bedrag per maand. 
Met meestal een contractduur van 1 jaar. De prijs varieert ongeveer vanaf €20,00 per maand tot € 100 per maand. U betaald dan 
bijvoorbeeld 12 x € 20 = € 240 per jaar voor zorgeloos internet.Een nadeel is wel dat je ook buiten het tuinseizoen internet hebt. 
 
 
 
De voordelige keuze 
 
Provider Vodafone heeft een systeem dat BloX voor zorgeloos internet heet. 
Dit internet kunt u per maand aan en uit zetten. Dus u kunt ervoor kiezen om het internet in de zomer maanden aan te zetten. En 
als u weer thuis bent weer uit. Het kost € 9,50 per maand wanneer u het aan heeft staan, en het kost niets als het uit staat. 
Het is behoorlijk snel en het toegestane verbruik is ook niet slecht. 
Ze gebruiken de volgende tekst om aan te geven wat u mag downloaden; 
 
“vrijwel onbeperkt surfen binnen Nederland op het internet via je mobiel: surfen, chatten en e-mailen. Het datagebruik mag niet 
regelmatig 10x zoveel (of meer) per maand zijn dan het gemiddelde datagebruik van alle gebruikers.” 
 
In de praktijk blijkt het gemiddelde datagebruik op 40Mb te liggen. 
Dus als u onder de 400Mb blijft heeft u geen probleem. 
 
Er is wel één nadeel en dat is de volgende tekst; 
 
“Bij zorgeloos internet van Vodafone is het niet toegestaan om uw mobiele telefoon te gebruiken als modem voor uw pc of laptop” 
 
Vele mensen doen dit wel terwijl de provider het niet wil. 
Net als vroeger, dat je maar één computer per internet aansluiting in je huis mocht hebben. 
Nu hebben mensen vaak wel 3 computers op het internet aangesloten. 
Als u zich aan de regels wilt houden dan moet u deze vorm niet gebruiken. 
Voor mensen die voordelig internet willen en niet strikt de regels naleven is dit een voordelige vorm van internet dat aangezet kan 
worden wanneer je het nodig hebt. 
Je hebt een telefoon met zorgeloos internet van Vodafone nodig en deze telefoon kunt u dan gebruiken als modem. Het internet 
komt dus binnen op uw mobiele telefoon en gaat dan naar uw computer. En dat voor een zeer redelijk bedrag van € 9.50 per 
maand dat u het aan heeft staan. U heeft wel enige kennis van zaken nodig voor deze vorm. 
 
 
Zoals u heeft kunnen lezen zijn er nogal wat mogelijkheden. 
Het aanbod veranderd dagelijks en de prijzen worden steeds goedkoper. 
Ook zijn er veel verschillende snelheden in upload en download tijden. 
En er zijn natuurlijk nog veel meer aanbiedingen. Mocht het nou zo zijn dat u een betere aanbieding heeft gevonden, dan zouden 
wij het leuk vinden als u dit wilt vermelden in ons Doeblad. We zijn natuurlijk Nederlanders en we willen altijd voordeel. 
 
 
Het bestuur. 
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Maak het verhaaltje verder 
zelf af ……… 
In het kader van de vakantie periode hebben wij 
voor een minder mooie dag het volgende be-
dacht. Onderstaand vindt u het begin van een 
verhaaltje. Het is de bedoeling dat dit verhaaltje 
door uw (klein) kind(eren) kan worden afge-
maakt en ingezonden naar de redactie. Het leuk-
ste verhaaltje zal worden beloond met een toe-
passelijke prijs. Indien daar aanleiding toe is zul-
len er mogelijk meerdere prijsjes (naar bijvoor-
beeld leeftijd categorie) ter beschikking worden 
gesteld. 
Dus is het een minder mooie of regenachtige dag 
en uw kinderen weten niet wat ze moeten gaan 
doen, geef onderstaand begin van het verhaal en 
laat hun eigen fantasie hun gang gaan om het 
verhaal af te maken. U zult versteld staan van 
hun creativiteit. 
 
Het was een afgelegen huis, diep in het bos. De 
eigenaar woonde er al zijn hele leven, het 
grootste gedeelte alleen want hij was al 60 en 
zijn ouders waren jong gestorven. Op een dag 
ging hij zijn beesten verzorgen en hoorde een 
voor hem ongekend geritsel tussen de strui-
ken……………………... 


