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 Vogeltaal  
Vogelzang is een mannenzaak. Mezen zingen om hun territorium af te bakenen 
en om indruk te maken op de vrouwtjes. Geen goede zang betekent geen seks 
en dus geen nakomelingen. 
Een gedragsbioloog uit Leiden ontdekte dat koolmezen in de stad hoger fluiten 
dan op het platteland. De koolmees zingt een paar tonen hoger en laat lage 
tonen weg als het lawaai van de omringende snelwegen zijn lied dreigt te over-
stemmen. Dat is geen genetisch selectieproces, aldus de bioloog, omdat mezen 
pas zingen leren als ze zijn uitgevlogen. De jonge mannen leren de hoge tonen-
liedjes van hun buurman in het aangrenzend territorium.  
Ook ontdekte men dat de matkop, een meesje met een zwart kapje op zijn kop, 
soortgenoten waarschuwt met verschillende alarmroepen. Niet alleen het type 
bedreiging geeft hij door, ook het soort roofdier dat hij ziet. Bij een experiment 
bleek de alarmroep voor een kat, een fret, een oehoe en een dwerguil anders. 

 
 
 

Tjisèffe  Lèkkerrr Hiehèhé! 

Vrouwen vallen voor blauwe petten 
Opzichtig felgekleurde, mannelijke pim-
pelmezen verwekken meer zonen dan 
hun fletsere soortgenoten. Voorwaarde 
is wel dat de vrouwtjes hun opvallende 
kleuren kunnen zien.  
Ornithologen uit Zweden ontdekten dat 
vooral de kleur blauw van vaders veren-
kleed het aantal zonen bepaalt. Voor 
ons lijken alle pimpelmezen op elkaar en 
zijn zelfs de mannetjes nauwelijks te 
onderscheiden van de vrouwtjes. Maar 
vogels kunnen, anders dan mensen, ultraviolet zien. Mannelijke pim-
pelmezen hebben meer ultraviolette kleur dan vogels van het ande-
re geslacht. Ultraviolette weerkaatsing is blijkbaar een goed criteri-
um bij de partnerkeuze, omdat blauwere vogels een grotere kans 
maken de winter te overleven. Waarom is overigens onduidelijk. 
De verhouding mannetjes-vrouwtjes in het broedsel wordt mede 
bepaald door de voorkeurkeuze van het vrouwtje. De felgekleurde 
mannetjes worden altijd vader van een nest met voornamelijk man-
nelijke jongen. Toen de onderzoekers de kleuren van de mannetjes 
maskeerden verdween het effect op de broedsamenstelling. Zo 
bleek uit een experiment in Groningen en bij het NIOO, waar het 
hoofddeksel van de pimpelmannen werd ingesmeerd met zonnecre-
me dat het ultraviolet licht tegen houdt. 
Uit verwante studies blijkt dat mezen veel vreemd gaan. Het initia-
tief hiertoe gaat altijd uit van het vrouwtje. Ze vinden het mannetje 
van een naburig territorium aantrekkelijk, waarom is niet altijd dui-
delijk, en maken een uitstapje om ermee te paren. Ze doen alles 
voor een sterk nageslacht. Bij tien procent van de jonge koolmezen 
stroomt ander bloed door de aderen 
dan bij zijn zusjes of broertjes uit het-
zelfde nest. Buitenechtelijke kinderen 
dus. 
 

Bijdrage Hans. 
 

Bron, Koolmees is vliegend proefdier 
datum plaatsing,  jun-06  
medium,  EOS  
auteur,  Peter de Jaeger 
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Openingstijden kantine: 
Zaterdag   15.00 - 17.00 uur 
 
 
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: 
Jeannette Beusker       voozitter@toepad.nl tuin 72 
Andre Moorman   secretaris@toepad.nl tuin 77 
Bram Sommeijer     bestuur@toepad.nl    tuin 40          
Jan Baijens             bestuur@toepad.nl     tuin 74             
Hans Oversluizen    kantine@toepad.nl     tuin 41 
Peter de Jong   penningmeester@toepad.nl 
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 
Dhr. D. de Wit              lid                               tuin 81 
 
 
Activiteiten: 
Hans Oversluizen                                    tuin 41 
     
                           
Kantinebeheer/inkoop/bardienst 
Hans Oversluizen                     tuin 41                       
Jan Baijens   tuin 74 
 

Complex beheer / onderhoud  / werkbeurten 
Complexbeheerder                  Vacature 
Dhr. W. Engel Onderhoud materieel tuin 45 
Dhr. M. v/d Starre Onderhoud materieel tuin 56 
Jeannette Beusker  Adm.werkbeurten  tuin 72 
Mevr. C. Bekker    Werkmeester groep1 +    tuin 20B         
                                coördinator                                              
Dhr. H.J. Beusker Werkmeester groep 2 tuin 38 
Mevr. M. de Jong Werkmeester groep 3 tuin 64 
 
 
Vertegenwoordigers R.B.v.V. + Samenwerkende 
Volkstuinen Kralingen & Crooswijk: 
Bram Sommeijer                                   tuin 40 
Adri Braber                                                     tuin 71           
  
         
Website 
Fred Kies     webmaster@toepad.nl                 tuin 34          
 
 
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 USB-stick of per e-mail (Doeblad@toepad.nl )   
-geschreven/getypt  naar tuin 4   
 
 
Uiterste inleverdatum:  
   
  
       19 JUNI 2010                                   
 
 

Amateur Tuin Vereniging  (A.T.V.) Toepad     
opgericht 1 september 1969 
                                                                                                                                                                                                       

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

Secretariaat 
Toepad 55 
3063 NJ Rotterdam  
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BOUW “LOGISTIEK CENTRUM AMERIKAANSE LEGER” TOEPAD! 

Na vier jaar onderhandelen met de Amerikanen wordt in het voorjaar van 2010 gestart met de bouw van een 
nieuwbouwcomplex bij de van Ghentkazerne, waarin een logistiek centrum van het Amerikaanse leger 
gevestigd gaat worden. Afgelopen januari werd hiervoor een bouwvergunning aangevraagd . Op dit moment 
is het logistieke centrum gesitueerd in Capelle aan den IJssel. Het centrum regelt de verplaatsing van militair 
materieel en goederen naar de troepen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. 
Het heeft nogal wat onderhandeling gekost, zo vermeldt een journalist in het AD (Algemeen Dagblad) om 
het centrum voor de regio te behouden. Andere regio’s en ook andere landen waren geïnteresseerd om het 
centrum “binnen te halen”. Rotterdam wilde het centrum behouden, omdat een dergelijk centrum werkge-
legenheid, inkomsten in de regio en vracht in de haven betekent. 
Bewoners van Kralingen/de Esch maakten aanvankelijk bezwaar tegen de plannen; Vanwege angst voor een 
mogelijke aanslag op het Amerikaanse centrum. En vanwege verwachte extra drukte op de wegen in en om 
de wijk i.v.m. de dagelijkse aan- en afvoer van de tweehonderd personeelsleden van het centrum. Een dele-
gatie van bewonersvereninging de Esch heeft een rondleiding gehad in het centrum, wat nu nog in Capelle is 
gevestigd. Dit heeft en meer zicht gegeven op de dagelijkse gang van zaken in een dergelijk centrum, waar-
door de bezwaren sterk zijn afgenomen. Het pand zal drie bouwlagen tellen en goed bewaakt worden. 
 
Bron: AD, journalist Marcel Potters, december 2009 Bijdrage  

van Kitty 

Tijdens de algemene ledenvergadering 24 april j.l is Jeannette Beusker        
als voorzitster gekozen.  

Op 8 mei kregen de nieuwe werkmeesters de 
sleutels en papieren voor het algemeen onderhoud 
overhandigd door Jeanette. 
 
Van links naar rechts:  Marijke De Jong, Henk 
Jelle Beusker,  Cecil Bekker.                            
                                 

Op dezelfde vergadering werd de penningmeester  
             Peter de Jong tot zijn verrassing erelid en  
                        kreeg daarbij een leuk “bloemetje” 

Even voorstellen! 

Foto’s Ans 
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Geef de pen door…….  

Ik wil mij even voorstellen. Ik ben Angélique Dasberg en zit op tuin 65. Zo’n 3 jaar geleden ben ik op het 
tuincomplex gekomen met mijn ouders. Toen ik er kwam stond er een heel oud huisje met veel bomen en 
een oud schuurtje. Het eerste jaar heb ik alles zo gelaten. Het tweede jaar heb ik een nieuwe blokhut en 
schuurtje laten zetten. Nu had ik iets naar mijn zin en was daar heel blij mee. Ik heb het erg naar mijn zin op 
de tuin en voel me hier heel blij met mijn planten en beeldjes om mij heen. Mijn tante zit hier ook op het 
complex en dat is heel gezellig. Nou verder weet ik niets meer te vertellen. Ik ben niet zo’n prater. 

Groetjes                                                Angélique.                                     Tuin  65 

De volgende “geef de pen door” is voor Marijke. 

Palmexperiment deel 5 ……..en een nieuwe uitdaging! 

Alweer het vijfde deel over het opkweken van palmen uit zaad. Inmiddels is het iets meer dan twee jaar 
geleden dat ik de palmzaden geplant heb. De grootste palm is 31 cm hoog (bij het laatste stukje in het 
Doeblad nog 28 cm.) Ik heb nu 3 palmen over en ik vrees inmiddels voor het leven van één van de pal-
men. Ik ben namelijk thuis niet altijd even consequent met het geven van water en als een plant eenmaal 
wat uitgedroogde bladeren krijgt valt daar niet veel 
meer aan te redden. Zo ook die ene palm. Het is een 
beetje een scharminkeltje geworden. En om nog even 
verder te gaan met nog een zwakheid van mij op het 
gebied van planten: in al die twee jaar heb ik de pal-
men nog niet verpot. Dus heb ik vorige week speciale 
aarde voor palmen gekocht en gaat het binnenkort ge-
beuren: grotere potten voor de palmen en verse aarde! 
Ze zullen me dankbaar zijn. 
Inmiddels ben ik aan een nieuwe uitdaging begonnen. 
Binnen het complex waar ik woon staan een paar 
bomen die ik erg mooi vind. Eigenlijk de bomen op 
zich niet eens maar zeker wel de bladeren; die zijn  
bijna driehoekig en zien er uit als een waaier. Even 
google-en en ik kwam er achter dat het Ginkgo 
Biloba bomen zijn (zou ik nog zonder Google kunnen?). Al zoekende kwam ik een webpage tegen van 
een andere bewonderaar van de Ginkgo Biloba. Deze meneer, Cor geheten, had onder andere een stuk 
geschreven over de vermeerdering van deze bomen. Dat kan door enten, stekken en door zaden. En ja wel 
hoor, toen afgelopen herfst de bladeren van de bomen vielen ontdekte ik in één van de bomen de zaden. 
Ik heb er een aantal mee naar huis genomen en die laten drogen (zie de foto). Zo ga ik aan een tweede ex-
periment beginnen: kijken of ik een Ginkgo Biloba kan opkweken. U kunt hier binnekort meer over lezen. 
 
Rob, tuin 55, april 2010 
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In één van de tuintijdschriften die  
ik aangeschaft heb kwam ik de winkel 
Vreeken’s Zaden uit Dordrecht tegen. 
Vorig jaar heb ik me via hun website 
geabonneerd op hun nieuwsbrief en 
half april ben ik een kijkje gaan nemen 
in hun winkel aan de Voorstraat in 
Dordrecht.  
Voor wat een kleine winkel leek  
stonden de olijfboompjes en rekken 
met onder andere kruiden buiten.  
In de winkel rek na rek vol met zakjes 
met zaden.  
Waar de gemiddelde winkel één soort 
zaden van de courgette heeft, heeft 
Vreeken’s Zaden er tien: gele, groene, 

bijna zwarte etc. Ik liep blij van het ene rek naar het andere en kwam tussendoor nog tuingereedschap en 
kasjes tegen. Achterin is er een plaatsje waar ook nog planten staan, zoals in dit seizoen aardbeien en klein-
fruit als aalbessen. Het bijzondere aan Vreeken’s Zaden – behalve het werkelijk overdonderende aanbod 
aan zaden – is dat ze ook bijzondere zaden hebben, van zogenaamde “vergeten groenten”. Die vergeten 
groenten verkopen ze (ook) in pakketten waar een paar soorten in één verpakking zitten. Zoals het pakket 
“De Smaak van Weleer”, met daarin Haverwortel, Rood-witte krootjes, Sikkim-komkommer, Broccoletto 
en meer. Ik raad u aan eens een kijkje te 
gaan nemen in Dordrecht of op zijn minst 
de website te bezoeken. Vreeken’s Zaden 
is – volgens mij – net als Ikea. Je gaat er 
heen om alleen maar een kijkje te nemen 
en je komt toch met aankopen terug. Hier 
zijn de gegevens van de winkel en web-
site: 
 
Vreeken’s Zaden 
Voorstraat 448 
3311 CX Dordrecht 
Tel: 078 – 6 13 54 67 
Website: www.vreeken.nl  
 
Rob, tuin 55  

                                                              Vreeken’s Zaden 

winkeltip 

Foto Rob 

Foto Ans 
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Uittips Rotterdam mei en juni 2010 

Bijdrage van Wil 

Donderdag 13 tot maandag 24 mei 2010 RotDocFotoFest 
RotDocFotoFest is een nieuw documentaire fotografiefestival waarbij tien gastcuratoren werk selecteerden 
van evenzoveel fotografen. Dit werk wordt in de hotellobby’s van 10 Rotterdamse hotels getoond. 
Gedurende 10 dagen bieden zij de documentaire fotografie onderdak en het publiek hun gastvrijheid. Thema 
van het festival is ‘Close to Home’. 
 
Donderdag 20 en vrijdag 21 mei 2010 Voorproefje Operadagen 
Bezoekers van de Bijenkorf Rotterdam krijgen alvast een voorproefje van de Operadagen (28 mei/6 juni) op 
donderdag 20 en vrijdag 21 mei. Op donderdag 20 mei presenteert Jeugdtheater Hofplein het programma 
'Opera is voor iedereen!'. Op vrijdag 21 mei laten Suzanne van Bebberen (zang) en Carlo van der Put (piano) 
een klinkende dwarsdoorsnede horen uit opera-, musical en muziektheater. De Bijenkorf Rotterdam, 20 mei, 
17.00 uur, 21 mei, 19.00 uur 
 
Maandag 24 mei Roparun 

De Roparun is een estafetteloop van 530 kilometer van Parijs naar Rotter-
dam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om 
op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een 
avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto 
wat al jaren is: "Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer 
kunnen worden toegevoegd aan het leven". Voor de deelnemers is de finish 
op de Coolsingel een hoogtepunt na 48 uur afzien. 
 
 

Vrijdag 28 mei / zondag 6 juni 2010 Operadagen Rotterdam 
In Operadagen Rotterdam 2010 staat passie centraal. Op vrijdag 28 mei vindt de officiële opening plaats van 
Operadagen Rotterdam 2010 in het nieuwe Luxor Theater. Het complete openingsprogramma is vanaf 1 mei 
te vinden op www.operadagen.nl 
 
Zondag 30 mei 2010 Ortel Dunya Festival 
Ortel Dunya Festival is het oudste gratis wereldmuziekfestival van Nederland. Zondag 30 mei is het Park bij 
de Euromast de hele dag gevuld met wereldmuziek, dans en poëzie. Net als vorig jaar wordt de stad opge-
warmd voor het festival met Dunya on Tour in drie verschillende deelgemeentes. 
 
Zondagen 13 - 20 - 27 juni - 11 - 18 juli 2010 Zomerzondagen 
Zomerse muziek, verrassend theater en een uitgebreid kinderprogramma, dat is wat de ZomerZondagen 
bieden in het mooiste Park van Rotterdam, bij de Euromast. Het lekkere ontspannen sfeertje maakt dit gratis 
festival tot dé ontmoetingsplek van de Rotterdamse zomer! 
 
Zondag 13 juni 2010 Trap je rot dag 
Vermaak je de hele dag tijdens een wervelend wielerspektakel! Op zondag 13 juni, van 11.00 tot 17.00, or-
ganiseert de Kunsthal Rotterdam het ‘Trap-je-rot Dag'. Maak kennis met de nieuwe hype op het gebied van 
wielersport: Urban Bike Polo. Race de hellingbaan af tijdens de Crazy Bike Race. Of laat je fiets pimpen 
door een graffitiartiest tot een heus kunstwerk. De hele dag door zijn er ‘fiets’-activiteiten voor jong en oud! 
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 Vervolg uittips Rotterdam 

Zondag 13 juni 2010 Adidas Ladiesrun  
Al meer dan 3500 ladies hebben zich aangemeld om er zeker van te zijn dat ze op de zondag 13 juni aan de 
start kunnen staan van dit sfeervolle evenement. Per afstand zijn 2500 startbewijzen beschikbaar. Motto 
van de ladiesrun is: “Have fun and run” Kosten deelname: € 16,-- of  € 19,-- 
 
Donderdag 17/ zondag 27 juni 2010 De Parade 
De Parade is een rondreizend festival en biedt theater, dans, muziek, film en beeldende kunst. In Rotter-
dam is het Museumpark van 17 tot en met 27 juni 2010 de locatie, dat het culturele decor wordt van thea-
tertenten, fonteintenten en een nostalgische zweefmolen. Er zijn volop eettentjes en leuke terrasjes. Iedere 
dag vanaf 15.00 uur kunnen kinderen genieten van de Kinderparade, waar zij naast de voorstellingen 
zelf kunnen knutselen, poffertjes bakken en zweven in de zweefmolen. Tot 01.00 uur kan jong en oud ge-
nieten van de speciale Parade voorstellingen die duren van 3 tot 40 minuten. Op vrijdag en zaterdag is de 
Parade tot 02.00 uur. Nieuw in Rotterdam is de 5 meter hoge traverse waar je een mooi uitzicht hebt over 
de stad en natuurlijk de Parade zelf. 
 
Zondag 20 juni 2010 Leontiens Ladies Ride 
Vanaf 8.30 uur kunnen de deelnemers bij de start hun goodybag en t-shirt ophalen en om 10.30 uur zal er 
vervolgens gestart worden met de tocht. Er is een tocht van 35 of 65 kilometer. Start en finish zijn bij het 
Woonmall Alexandrium en vanuit hier worden de stadse elementen van Rotterdam afgewisseld met mooie 
natuur, waardoor je onderweg een afwisselend landschap hebt. Na de finish zal er een gezellig slotfeest op 
het plein plaatsvinden. Kosten deelname: € 21,-- p.p. 
 
Vrijdag 25 juni 2010 Rotterdam Laat Open 

Al weer voor het 3e jaar kun je in Rotterdam Centrum supershoppen tot 
‘s avonds 23.00u. Alleen deze avond zijn er heel veel speciale aanbied-
ingen, de mooiste natuurlijk als laatste! Bovendien is het gezellig in de 
stad met diverse open podia met artiesten en een spetterende afsluiting 
op de WTC trappen. 
 
 
 
 

Zaterdag 26 juni 2010 Nieuwe Binnenweg leeft….! 
Tussen het Eendrachtsplein en de ’s-Gravendijkwal staat  een rij ongewone karakters opgesteld. Het lijken 
standbeelden, maar wie goed kijkt, ontdekt dat de beelden leven! 
 
Zaterdag 26 juni 2010 dag van de architectuur 
In het laatste weekend van juni openen bijzondere gebouwen de deuren voor architectuur-rondleidingen en 
diverse andere activiteiten Tijdens de Dag van de Architectuur leer je Rotterdam op een andere manier 
kennen. Onder begeleiding van deskundige gidsen kan je de stad bekijken vanaf nieuwe hoogtes of juist 
vanaf plekken waar je normaal niet komt. Bezoekers krijgen  een unieke kans op een sneakpreview van het 
meest opvallende nieuwe bouwwerk in de Rotterdamse Rijnhaven: Het Drijvende Paviljoen, een complex 
van drie drijvende halve bollen met een hoogte van 12 meter, een totaal vloeroppervlak van vier tennis-
banen. Maar ook de 165 m hoge skyscraper aan de Maas mag zeker niet ontbreken, de Maastoren. 
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De Tour in Rotterdam 
Donderdag 1 juli / zondag 4 juli 2010 Tour de France Grand Départ 

 
Van donderdag 1 tot zondag 4 juli aanstaande zal de Tourkaravaan in Rotterdam neer-
strijken voor Le Grand Départ Rotterdam 2010. Op donderdag de ploegenpresentatie op 
het Willemsplein (18.00-19.30 uur). Een dag later vinden er diverse evenementen plaats 
op het parcours van de proloog. Op zaterdag 3 juli wordt op beide oevers van de Nieuwe 
Maas een proloog van bijna negen kilometer gereden. Op zondag vertrekt het peloton 
met een Tour de Ville richting de Erasmusbrug waar het officiële startschot gegeven zal 
worden. 
 

De proloog: op zaterdag 3 juli start de Tour de France 2010 met een proloog van 8,9 kilometer in Rotter-
dam. Start Zuidplein. 
 
Op deze dag wordt de toon gezet voor de ‘Rotterdamse’ Tour de France. Wie gaat er 
morgen van start in de gele trui? De winnaar van de proloog mag zich morgen hullen 
in het wereldberoemde tricot. Het parcours voert de renners via de Dordtselaan, 
Maashaven O.z., Hillelaan en Posthumalaan naar de Erasmusbrug. Via de Boompjes, 
de Verlengde Willemsbrug, het Noordereiland, de Koninginnebrug, de Stieltjesstraat 
en de Laan op Zuid zijn de renners weer terug op Rotterdam Zuid. Opnieuw wordt de 
Dordtselaan genomen om uiteindelijk te finishen op het Zuidplein. Het wordt zeker 
een snel parcours door de lange rechte ‘lijnen’. De wind zal zich kunnen bemoeien 
met de prestaties in het deel rond de rivier (Erasmusbrug, Boompjes, Willemsbrug, 
Koninginnebrug). 
 
De eerste etappe: zondag 4 juli vertrekt de Tourkaravaan, na een ronde door de binnenstad van Rotter-
dam, van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden richting België om 224 kilometer verder in de Belgische 
hoofdstad Brussel te finishen. De start van de 97e editie van de Tour de France vindt plaats midden op de 
Erasmusbrug, in het centrum van de stad. Kunt u zich een mooiere locatie voorstellen om het startschot te 
horen? Het parcours van deze eerste etappe stuurt de renners via de Zeeuwse eilanden naar het Belgische 
Brussel. Route Tour de Ville (1e etappe):  
 
 
 

Route Zondag 4 juli 2010: Start Westerkade, Veerhaven, Westplein, Van Vollenhovenstraat, Westersingel, 
Blaak, Mariniersweg, Goudsesingel, Pompenburg, Hofplein, Coolsingel, Schiedamsedijk. Officiële start 
1e etappe midden op Erasmusbrug, vervolg Erasmusbrug, Hillelaan, Maashaven OZ, Brielselaan,  
Dorpsweg, Groene Kruisweg, Kanaalweg West, Kanaalweg Westzijde door Hellevoetsluis,  
Haringvlietweg, Amnesty Internationallaan, daarna N57 richting Zeeland. 
 
Veel plezier met de Tour in Rotterdam! 

11.50 uur 
Vertrek renners voor de Tour de Ville  
(rondje door de stad) 

Westerkade 

12.00 uur Ceremonie start 1e etappe Erasmusbrug 

12.20 uur Officieel startschot 1e etappe Erasmusbrug 

Bijdrage  
van Wil 
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Salie in beeld 
  

Naam: Salvia officinalis,  
Nederlandse naam: salie, smalbladige, Familie: Lamiaceae 
Bloeitijd: 6-8, Bloemkleur: violet, blauw, Bladeren: fluweelachtig, groenblauw 

Informatie, teelt:   
Salie is een stevige halfheester die ongeveer 70 centimeter hoog wordt. De plant bloeit 
van juni tot augustus met paarsblauwe lipvormige bloemen en heeft een opgaande bloei-
wijze. De bloemen verschijnen op het oude hout. De bladeren zijn grijs, viltig en hebben 
een ovale vorm die bij aanraking een aangename kruidige geur verspreiden. De plant 
groeit het best op een zonnige plaats in kalkrijke grond. Heeft u geen plaatsje in de volle 
zon, salie kan ook enige schaduw verdragen. 
 
Geschiedenis: 
Eeuwenlang is salie gewaardeerd om zijn genezend vermogen. Dierproeven wezen uit 
naar de werking als anti-stuipmiddel, als sedativum, als bloeddruk verlagend middel en 

als anti-koortsmiddel. Salie is vooral werkzaam als antisepticum, als antifogisticum (infectie-werend op de 
luchtwegen en het maag-darmstelsel), secretieremmend (zweet, borstvoeding, speeksel), en als emmena-
gogum (menstruatiebevorderend). Het is een probaat middel tegen mond- en keelirritaties en ontstekingen.  
 
Oogsten: 
In de geneeskunde worden in mei - juni de bladeren of takken van de salie verzameld en gedroogd bij een 
temperatuur van 35 graden. De thee die hiervan getrokken wordt helpt tegen bloedend tandvlees. Salie heeft 
een sterke antibiotische werking, kalmeert het zenuwstelsel en bevordert de spijsvertering. Als thee 
gedronken helpt het tegen overdadig eten en versterkt het hart. Het is gevaarlijk om het kruid in een hoge 
dosis in te nemen. 
 
Gebruik : 
Wegens zijn doordringende smaak gebruik je salie best zuinig. Zowel vers als gedroogd, geven een paar 
blaadjes aan vlees en visgerechten een aparte smaak, ook heel lekker in lamsvlees of gemengd met uien in 
vullingen vooral van vet vlees (varkensvlees of eend). Vooral bij vette en zware spijzen helpt salie de 
spijsvertering bevorderen, ook bij moeilijker te verteren groenten zoals kolen, uien, bonen en tomaten.  
De blaadjes worden ook gebruikt bij inmaak in azijn en een afkooksel in melk geeft de gekende saliemelk, 
een rustgevende avonddrank. 
 
Medicinaal Gebruikte delen: het blad, zowel vers als gedroogd. 
Luchtwegen: 
Als gorgelmiddel, eventueel samen met kamille of Echinacea, om mond en keelirritaties en ontstekingen te 
verzachten en bij heesheid. Beste resultaat wanneer je vlug reageert en veelvuldig toepast (om de twee uur). 
Huid: 
Bij slecht helende wonden: omslagen met salieaftreksel. 
Insectensteken: vers blad uitwendig op de steek wrijven of omslagen leggen. 
Toxiciteit: Geen bij normale dosering, de etherische olie kan in hoge dosering epileptische reacties veroor-
zaken. 
Contra-indicaties: Niet gebruiken tijdens de zwangerschap, borstvoeding en geen etherische olie aan jonge 
kinderen geven. 
 
Bron: Internet/Deels uit Fortuintje - Velt - Afdeling Hamme 

Bijdrage 
van  Wil 
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BOEKENWORM                 een rubriek over tuinboeken  

Bijdrage van  

Romke van de Kaa 
Uitgeverij Contact, Mei 2008 
 

 
In dit eigenzinnige tuinboek aan het woord een kweker, Romke van de Kaa, die een tegenhang wil bieden 
aan de talloze boeken over planten en tuinen die de laatste jaren zijn verschenen; Het ene boek nog fraaier 
dan het andere, met schitterende illustraties; terwijl de tuinman op zijn schoffel leunt, ontvouwt zich de 
tuin van zijn dromen… 
Romke van de Kaa rekent af met deze illusie. Tuinieren is een kwestie van nuchter verstand, de juiste 
keuzes maken en heel hard werken. Planten zijn net mensen, zo geeft hij aan, je hebt staanders, kruipers, 
leuners en steuners. De een kan de ander niet uitstaan, sommige gedijen alleen hier, andere daar. Van de 
Kaa geeft een overzicht van de verschillende plantenfamilies, van technieken (zaaien, planten en snoeien), 
maar ook van de verschillende mogelijkheden, zoals de bloemenweide, de rotstuin en de kindertuin. De 
auteur streeft met Buiten de perken geen volledigheid na. Hij doet verslag van zijn verworven kennis, zijn 
eigengereide inzichten en niet in de laatste plaats van zijn hartstochtelijke liefde voor de tuin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Henk Glas 
Uitgeverij Reed Business, 2008 
 

 
Onkruiden herkennen, determineren van planten vanaf hun vroegste kiemvorm. 
Voor de een is een plant ongewenst onkruid, voor de ander een gewaardeerde aanwezige in de tuin. Met 
deze gids zijn “wilde planten” al in een zeer vroeg stadium makkelijk te determineren. Behalve als volwas-
sen plant is elke soort namelijk ook afgebeeld in zijn vroege kiemstadium, als de eerste blaadjes net zicht-
baar zijn. Specifieke bijzonderheden en details die de herkenning vergemakkelijken worden bovendien 
vaak getoond. Zo helpt dit praktische boek bij het oplossen van de vraag: laat ik hem staan of moet hij 
eruit? 
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                  Beleef de Lente! 

Kijk live mee in acht vogelnesten. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vogelbescherming Nederland heeft in en om de nesten van acht verschillende vogels webcams geplaatst, zodat 
we vanuit onze luie stoel, achter computer of laptop, kunnen kijken hoe ze het doen… Enig gevoel van voyeurisme 
levert dit wel op! En er is meer te zien. Bijvoorbeeld hoe de boomklever de opening van een vogelhuisje 
“dichtmetselt”, zodat er geen ongewenste gasten komen, hoe ooievaars hoog in de boom aan hun nest bouwen, 
hoe een koolmees een vogelhuisje inspecteert, hoe een oehoe een “prooi van formaat”aanvoert in het nest, enz. 
 
Je kunt “live” kijken, maar je kunt ook verschillende “highlights” aanklikken uit voorafgaande dagen en weken, die 
voor je zijn verzameld op de website. 
 
Bij de nesten van de volgende vogels zijn webcams geplaatst: koolmees, kerkuil, boerenzwaluw, boomklever, oe-
hoe, ooievaar, steenuil en torenvalk.         
 
 
 

           
 
 
Veel kijkplezier, nog een fijne lente en óp naar de zomer! 
www.beleefdelente.nl 
 
 

Bijdrage  
van Kitty 
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De zang ♫ ♪ ♥ ♫ ♪ ♫ van de koolmees  
 
De zang van de koolmees dient als informatie voor andere koolmezen om de identiteit en bedoelingen van 
de zanger duidelijk te maken. Een nog ongepaard mannetje zal met zijn zang proberen een wijfje aan te 
trekken. 
Voor indringers luidt de boodschap: “Blijf uit de buurt….. deze plek is al bezet”. Als een grootgrondbezit-
ter inspecteert de koolmees in maart-april, vanuit een hoge boom, zijn grondgebied en laat hij weten dat dit 
zijn “eigendom” is. 
 
Vertaald ziet de zang van de koolmees er als volgt uit: tjie tjie tjuu ♪♫ ♪♫  
 
Overigens, één koolmees kan één tot zeven verschillende liedjes (zangtypes of frasen) produceren. Alle 
zangtypes van één zanger wordt in wetenschappelijke kringen zangrepertorium genoemd. In één populatie 
kan het aantal verschillende zangtypes oplopen tot eenenveertig! 
In verschillende studies is onderzocht waarom koolmezen een zangrepertorium aanleggen. Mannetjes met 
een groter repertorium zouden een groter “grondgebied” van ook een hogere kwaliteit kunnen veroveren.  
 
 

Een legsel van de koolmees bestaat uit 5 tot 12 eieren. Normaal legt een koolmeeswijfje dagelijks, kort 
na zonsopgang één ei. Wanneer er onvoldoende voedsel beschikbaar is kan een leg-onderbreking plaats-
vinden van enkele dagen. De gemiddelde eerste ei-datum van de koolmees ligt tussen vijf en dertig april. 
De datum is afhankelijk van de temperaturen in de winter en het vroege voorjaar; Rupsen (larven van de 
wintermot) zijn de belangrijkste voedselbron tijdens de broedperiode. Rupsen zijn het voedsel waarmee 
de jonge koolmezen worden gevoed. Deze (eiwitrijke) rupsen eten knoppen van zomereiken. Als het 
lang koud blijft lopen de knoppen van de zomereik later uit en hebben de rupsen op dat moment onvol-
doende voedsel om te overleven. En de koolmezen dus onvoldoende voedsel om hun jongen te voeden. 
Een latere ei-datum ondervangt dit probleem. 
 
Enkele dagen voordat het laatste ei gelegd wordt, vertoont het wijfje een volledig ontwikkelde 
“broedvlek”; een rijkelijk met bloedvaten doorlopen kale buikvlek, die opvallend warm aanvoelt. Als 
alle eieren zijn gelegd voert het vrouwtje de temperatuur op in het nest door te gaan broeden. Dat is het 
moment waarop het embryo in ieder ei zich gaat ontwikkelen. Hierdoor zullen de jongen ongeveer alle-
maal tegelijk uit het ei komen. Zo’n veertien dagen later, na ongeveer 350 uur broeden is het zo ver. De 
eieren komen uit, het nest ligt vol “roze bolletjes”. Na ongeveer twintig dagen en veelvuldig te zijn 
gevoederd met de larve van de wintermot, zijn de jonge koolmezen zo ver ontwikkeld dat zij kunnen 
uitvliegen. Na het uitvliegen worden ze gemiddeld nog zo’n 20 dagen door de ouders onderhouden. Dit 
betekent dat, gerekend vanaf het ogenblik dat een wijfje haar eerste ei legt, zij zo’n 60 dagen in totaal de 
verantwoordelijkheid heeft over een broedsel. 

Bron: De vier seizoenen van de mezen, 
Jenny de Laet 

In mei leggen alle vogels een......  

Bijdragen  
van Kitty en Wil 
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 Prijslijst Winkel ATV Toepad       
                                                 Openingstijden elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur 

Prijzen en artikelen gelden vanaf  27-03-2010  

 
Gasfles…………………………………….................... per fles……..……...………….Euro  20,65 
Zand……………………………………………………  platte wagen ………………...……..  12,50 
Zand…………………………………………………… kruiwagen…...………..………........  2,30 
Tuinaarde vulgrond…………………………………… platte wagen……………...…….…..  13,50 
Tuinaarde vulgrond…………………………………… kruiwagen…………………………. 2,50 
Potgrond ……………………………………………… per zak…………………..…………. 2,50 
Tuinaarde …….…………………………..………...… per zak………………….………..… 1,50 
Tuinaarde …….………………………..………. ……. per 4 zakken…………….………….  5,50 
Turfmolm 150 ltr geperst ………...………..…………. per zak.……….………………......... 7,65 
Koemest korrels 5 kg …………………….………..….. per zak……….…..………………… 4,20 
Kalkkorrels  5 kg……………………….………..……. per zak…….……………..……........ 3,00 
Organische mestkorrels 5 kg………………………...… per zak …………………………….. 6,25 
Gebruik tractor bij vervoer aankoop  uit winkeltje……. per rit…………………………….… 1,50 
Gebruik  tractor bij vervoer andere materialen……….... per rit…………………...………….. 2,50 
    

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 ! 

Wist u dat…? 
 

 Onze volkstuinen worden gezien als gemeentegrond. Hierom gelden er afwijkende regels. U dient een 
kapvergunning te bezitten indien u een boom of struik wilt verwijderen die op 130 cm hoogte een diameter 
heeft van meer dan 15 cm. 
 Heeft u een inboedel-verzekering via de vereniging? Dan is audio & video het gehele jaar uitgesloten 
van dekking. 
 De gasslang en drukverdeler dient u voor uw eigen veiligheid zelf jaarlijks te controleren en zonodig te 
vervangen. 
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Snoeien:  
 Ligusterhagen kunt u best reeds voor de eerste maal snoeien. Deze hagen groeien nu zeer snel en verliezen daardoor 
ook vlug hun strakke haagvorm. De meeste bladdragende hagen zoals beuk, haagbeuk, lonicera, buxus, hulst, laurier-
kers,...kunnen in mei voor de eerste maal worden gesnoeid. 
 Coniferen zoals hagen kunnen naar het eind van de maand hun eerste snoeibeurt krijgen. Taxus kunt u beter wat la-
ter in juni snoeien. Knip coniferen niet af tot op het kale hout want ze zullen niet meer uitlopen. Alleen bij Taxus is dat 
wel toegestaan. 
 Voorjaarsbloeiende heesters kunt u het beste direct na de bloei snoeien. U behoudt dan mooie struiken met jonge 
takken die elk jaar weer rijkelijk zullen bloeien. Enkele soorten: Forsythia, Ribes, Chaenomeles, Kerria, winterjasmijn,... 
 Snoeien van Buxus gebeurt best na de ijsheiligen om geen vorstschade te krijgen op de vers ge-
schoren twijgen. Bij het snoeien van Buxus wacht je best tot het een bewolkte dag is. Als je een Buxus-
haag op een warme zonnige dag snoeit dan zal deze na enkele dagen verbrandingsverschijnselen tonen. 
Buxushaagjes snoei je indien mogelijk best niet met een elektrische haagschaar. Bij het gebruik van een 
manuele heggeschaar spuit je de buxushaag eerst nat zodat deze nog soepeler doorheen de takjes kan 
glijden. Dit is beter voor uw armen en voorkomt ook weer verbranding van de gesnoeide toppen. Voor 
vormsnoei van taxus, buxus, lonicera en andere kunt u een buxusschaar hanteren. 
 Zaaddozen van uitgebloeide seringen en rododendrons uitknijpen om de groei van de struiken te 
bevorderen. 
 Snoei de groene takken weg bij bontbladige heesters of bomen, ze gaan anders overheersen. 
Hetzelfde principe geldt ook voor de Japanse kerselaars die worden geënt op wilde kerselaars die als onderstam dienen. 
Deze wilde onderstammen vormen scheuten die witte bloemen geven terwijl de geënte soort roze bloemen draagt. De 
wilde scheuten laten staan is nadelig voor de Japanse kerselaar (variëteit) want het meeste voedsel gaat dan naar die wil-
de kerselaar en na enkele jaren zal de witte wilde kerselaar de roze Japanse kerselaar verdringen. Het is dus best om de 

wilde kerselaarscheuten zo dicht mogelijk tot tegen de onderstam weg te snijden. 
Plantenborders:  
 Ruim de plantenborders op en verwijder de vaste planten die het nog steeds niet doen. Men mag nu 
wel aannemen dat ze de winter niet hebben overleefd. Vervang ze. 
 Vaste planten die reeds hebben gebloeid kunnen nu worden gescheurd. Dit bevordert tevens de 
bloeikracht van de planten voor het volgende jaar. 

 Verwijder alle ongewenste zaailingen en hark de grond lichtjes waardoor de border er ineens veel netter uitziet. 
 Zet steunmateriaal bij de planten waar u toch bezig bent, nu u er nog makkelijk bij kunt. Riddersporen en bolhorten-
sia's zullen dit zeker kunnen gebruiken. Gebruik restanten van een afrastering om uw riddersporen e.a. er doorheen te 
laten groeien. Je kunt deze afrasteringdraad ook geleidelijk aan mee omhoog schuiven waardoor de planten veel steviger 
staan. 
 Rijshout rondom vaste plantengroepen plaatsen. 
 Vergeet uw borders niet te bemesten. Je planten kunnen nu wat extra voedsel goed gebruiken! 
Voor een nette afwerking tussen gazon, terras en borders of haag kunt u gebruik maken van rubber afboording. 
Gazon:  
 Het gazon gaan we 1 of 2 keer per week maaien, afhankelijk van de groei. 
 Verwijder onkruid uit het gazon, steek het uit of gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen. 
 Strooi als er regen is voorspeld kunstmest op het gazon, herhaal dat over een maand. Zo 
hou je het gazon gezond! 
 Nieuw gazon zaaien. 
 Een nieuw gazon van graszoden kan nu worden aangelegd. 
Graskanten afsteken Steek het gras met een graskantensteker langs de gespannen plantkoord 
af. Zorg ervoor dat de graskantensteker schuin de grond in gaat. Zo staan de kanten stevig 
vast dit om te vermijden dat de boord afbrokkelt. Het gras zal dan ook veel minder vlug in de 
percelen groeien of woekeren.  
 
 
 

Toedoe mei/juni. 

 

Bijdrage  
van Hans 
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Bloembollen:  
 Nijp de uitgebloeide narcissen en tulpen uit want anders steekt de plant al zijn energie in de zaadvorming ipv de ener-
gie op te slaan voor de nieuwe bloemknoppen van volgend jaar. Het loof van uitgebloeide bollen rustig laten afsterven. 
 Bij hyacinten worden de uitgebloeide bloemstengels verwijderd. Als je de bollen wilt bewaren laat je de planten staan 
tot het blad helemaal is vergeeld. Pas als het blad helemaal geel is, kun je de bollen rooien en tot het najaar in droge turf 
bewaren. 
De zomerbloeiende bol- en knolgewassen (dahlia, canna, gladiolen, begonia's,...) moeten dringend de grond in om tijdens 
de zomer rijkelijk te kunnen bloeien. 
Moestuin: 
 oogsten van de vroege groenten zoals de radijsjes, sla, asperges,... 
 aanaarden van de vroege aardappels 
 Buiten zaaien en planten: 
 sluitkool, rode bietjes, wortelen, witloof, sla, erwten, boontjes, radijs, knolrapen,... 
 planten van seldersoorten, uitplanten van prei, pompoenen, courgettes, 
 Geef bij droog weer regelmatig water 
Uitdunnen van de op rijen uitgezaaide groenten.  
Fruit:  
 stro leggen onder de aardbeiplanten + de uitlopers verwijderen. 
kersen en pruimen mogen nu gesnoeid worden. 
Vijver:  
 Haal overtollige planten zoals eendenkroos en algen uit de vijver. 
 Dun de snel groeiende en woekerende waterplanten uit. 
 Het is nu de tijd om nieuwe planten in de vijver te zetten. 
 Vorstgevoelige soorten als de mosselplantjes en de waterhyacint kunnen nu ook de vijver in. 
 Verplant eventueel bepaalde soorten zoals de waterlelie, deze kunt u tevens in stukken breken en apart opplanten.  
De waterlelie heeft een kleiachtige grond nodig om goed te kunnen bloeien. 
 Controleer of de vissen geen ziekten hebben, indien nodig behandel ze dan. 
 Nu het warmer is worden de vissen actiever en mogen ze regelmatig voeder krijgen. 
Wees tijdens de schoonmaak voorzichtig met kikkers en salamanders. 
Kuipplanten, perkgoed en eenjarigen:  
 Eenjarigen en kuipplanten die niet tegen de nachtvorst kunnen, mogen pas vanaf 15 mei na de ijsheiligen naar buiten. 
 Eenjarige planten en bloemenweides kunnen buiten ter plaatse worden gezaaid. 
 Opvullen van de bloembakken: 

  Als je een hangmand samenstelt, moet je met een stuk plastic of een schotel onderin zorgen dat er wat 
water in kan blijven staan. Dan verdroogt zo’n mand lang niet zo snel. 
 Zet de planten in een bloembak, in schalen, potten die onderaan voorzien zijn van  
enkele afwateringsopeningen. Zitten er onderin de bloembak geen gaten, boor er dan enkele. 
Leg een potscherf over het gat zodat de potgrond het gat niet verstopt.  
Tik de aangekochte plant voorzichtig uit zijn potje zodat de wortelkluit niet breekt en uit 
elkaar valt. Gebruik alleen goede, kiemvrije kwaliteitspotgrond. Deze werd zodanig  
samengesteld dat hij optimaal voldoet aan de bodemeisen van uw plant. Bijbemesten hoeft 
de eerste maand niet te gebeuren daar er voldoende meststoffen in het potgrondmengsel  
verwerkt zijn.  Duw de potgrond rond de wortels goed aan en geef na het inplanten rijkelijk 
water. Bij zonnig weer moet je van nu af aan je planten in potten en bakken iedere dag water 
geven. Koop ook bijhorende onderschotels voor uw potten en bloembakken. Geef water dan 
bij voorkeur in de onderschotels, via de openingen zullen de planten dan wel het water op-
zuigen dat ze nodig hebben. 

 Vervolg  Toedoe mei/juni 
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Van alles en nog wat……………. 

Weetje  
Lieveheersbeestjes 

De meeste mensen zijn niet zo dol op insecten, maar voor één torretje  
maakt iedereen een uitzondering: het lieveheersbeestje. 
Het diertje wordt waarschijnlijk zo genoemd omdat het zo nuttig is.  
Het eet bladluizen en allerlei schadelijke insecten. 
Boeren zijn daarom altijd blij als ze lieveheersbeestjes op hun land zien 
rondvliegen. Ze zijn zelfs te koop als milieuvriendelijk bestrijdingsmiddel. 
Veel vijanden heeft het beestje dus niet. Zelfs vogels niet, want die vinden 
ze vies smaken. 

Links: 
Grote watertor ong. 5 cm lang . 
Bij het opschonen van de sloot 
kwam deze griezel te voorschijn. 
Was moeilijk te fotograferen omdat 
hij steeds ergens onder dook. 
Rechts: leliehaantjes. Knaloranje 
van kleur zaten ze op een blad van 
de kievietsbloem. Mocht je dit eens 
zien, doe ze even in een plastic 
bekertje en luister naar het geluid 
wat  ze maken. Grappig!!!! 

Oplossing vorige puzzel 
Lijst data werkbeurten 

Groep 1   tuin 2 t/m 28 werkmeester Cecil 
 Data 5/6,26/6,17/7,21/8,11/9  

Groep 2   tuin 29 t/m 55 werkmeester Henk Jelle  
 Data ,12/6,3/7,24/7,28/8,18/9  

Groep 3   tuin 56 t/m 83 werkmeester Marijke 
 Data 15/5,19/6,10/7,14/8,4/9,2/10  

Dank voor de belangstelling 
 
Door middel van dit artikeltje  geven wij uiting aan een verzoek van Wil Brands. 
Wil vraagt of wij haar dank over willen brengen voor de belangstelling en medeleven welke zij heeft ontvangen na het 
overlijden van haar geliefde man Huug Brands. 
Het medeleven van menigeen na het overlijden van Huug, bij de rouwplechtigheid en de weken erna zijn voor haar een 
grote steun geweest. 
Als redactie van het Doeblad voldoen wij graag aan dit verzoek en wensen Wil veel sterkte en moed in de nog ko-
mende moeilijke periode waarbij het gemis van Huug steeds voelbaar zal zijn. 
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Aansprakelijkheid 
   

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

Bijdrage Kitty 

In mei lengen de dagen 
1 uur en 29 minuten  
  
 15 Mei zon op: 5.46 uur 
 15 Mei zon onder: 21.27 uur.  
 31 Mei zon op: 5.26 uur 
 31 Mei zon onder: 21.49 uur. 
 
 15 Mei maan op: 06.10 uur 
 15 Mei maan onder: 23.40 uur. 
 31 Mei maan op: 00.18 uur 
 31 Mei maan onder: 8.22 uur.  
 
 14 Mei: Nieuwe maan 
 28 Mei: Volle maan 

Van 1 juni tot 19 juni lengen 
de dagen 20 minuten, 
van 20 juni 30 juni korten 
de dagen 5 minuten  
 
  1 Juni zon op: 5.25 uur 
  1 Juni zon onder: 21.50 uur. 
  30 Juni zon op: 5.23 uur 
  30 Juni zon onder: 22.03 uur. 
 
   1 Juni maan op: 15.06 uur 
   1 Juni maan onder: 02.22 uur. 
   30 Juni maan op: 23.45 uur 
   30 Juni maan onder: 09.37 uur. 
 
    12 Juni: Nieuwe maan 
    26 Juni: Volle maan 

Algemeen Doeblad verlaat.  
 
Twee redactieleden langer vast  
in Portugal door aswolk.   
Hierdoor kwam het Doeblad  
2 weker later dan gepland in uw 
brievenbus. 

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

Is mei nat, 
een droge juni volgt haar pad 

Juni: Vliegen de vleermuizen 's 
avonds rond, dan komt er mooi weer 
in de vroege stond. 

Uw aardbeien zullen het nog beter gaan 
doen als u er prei tussen zet. 

 

Hoetoedoe tip 
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Een gedicht over het weer in de maand mei 
 
1.                2. 
De Meimaand heeft bij onze natie,              Terwijl seringen ons vertroosten                                                 
Een wondergoede reputatie.                        Schiet steeds de wind weer naar 't noord-oosten         
De reden (waar ge naar zult vragen)          We zien de grasjes angstig trillen,    
Is: enkel schaarse schone dagen.        Terwijl we in merg en been verkillen     
Maar die zijn dan zeer wellekom,         Wil U in zonderheid beveiligen 
En blijven in heugenis daarom.               Tegen dat clubje van ijsheiligen! 
Een schoon begin is vaak ons lot,        "Nee maar zo koud als het nu toch is!"    
En ook een prachtig warm slot.                    Aldus * Mamertius cum suis.   
Maar voorts het grote middendeel,         Polaire lucht uit Noorse streken, 
Is in de regel niet heel veel.           Bezorgt u koude zure weken. 
Eens in de tien jaar, bij geluk 
Is het verrukkelijk aan één stuk. 
Daarom, en om de bloemenpracht, 
Wordt hulde aan de Mei gebracht. 
 
 
3. 
Krijgt soms de zon de overhand, 
Dan is het dat de droogte brandt. 
Mocht dit wat langer aan gaan houden, 
Dan wordt ge van de stof verkouden. 
De zon is u zeer welgezind, 
Maar 't blijft toch nog noord-oostenwind. 
Soms, na de twintigste is het heet 
Zodat ge voor het eerst goed zweet. 
De Meiregen, zacht, lief en zoet 
Is iets dat men maar schaars ontmoet. 
Is Meimaand bijna uitgeteld, 
Dan heeft zich 't weer heel mooi hersteld. 
(P. de Haas) 
 
 
* Mamertus is een katholieke heilige, als ijsheilige verbonden met de datum 11 mei 
 

Voor ijsheiligen de bloempotten buiten, 
 veelal kun je er dan naar fluiten, 
 wacht af tot de  heiligen zijn voorbij, 
 de bloemen zijn u  daarvoor blij 

Het weer (1) 



20 Algemeen Doeblad mei / juni  2010 

 

Het weer (2) 
 
IJSHEILIGEN (11-14 mei)  
 
Het is een algemeen bekend gegeven dat je pas na “IJsheiligen” (half mei) kan beginnen met het planten in 
de volle grond. Omstreeks de 2e week van mei komt in West-Europa nogal eens een schade brengende 
nachtvorst voor, met een koude noorder wind. In de volksweerkunde zijn de IJsheiligen een belangrijk keer-
punt: Na deze dagen is de kans op zware nachtvorst vrijwel verdwenen en kan het jonge pootgoed naar 
buiten. Van oorsprong zijn 11 tot en met 14 mei de feestdagen van de volgende Katholieke heiligen, ijsheili-
gen (!) dus: 
 
(Mamertus 11 mei) 
Pancratius 12 mei 
Servatius 13 mei 
(Bonifatius 14 mei) 
 
Drie is het heiliggetal en daarom rekent men er in de meeste landen maar drie tot de IJsheiligen. In sommige 
landen wordt St. Mamertus niet meegeteld, in andere landen hoort St. Bonifacius er niet bij. Volgens sommi-
gen beginnen de IJsheiligen al op 9 mei en in Duitsland telt men soms 15 mei er ook nog bij. 
 
 
SCHAAPSCHEERDERS KOUDE (BEGIN JUNI) 
 
Met de schaapscheerders koude wordt doorgaans het mistroostige bewolkte en koele weer bedoeld wat in 
juni nog wel eens wil voorkomen. Het is genoemd naar de tijd dat traditioneel de schapen geschoren worden.  
 

Hoetoedoe tip 

Met een paar eikels maakt u een 
houtwormvanger. Leg een paar ver-
se eikels in een kastje waarvan u 
denkt dat er houtworm in zit. De 
houtwormen zullen zeker op de ei-

kels afkomen en u kunt ze ge-
makkelijk verwijderen. 

Hoetoedoe tip 

Bananenschillen in stukjes  in de 
aarde bij de stam van de roos leggen. 
Dit is goede mest en houdt  bladluis 

op afstand. 
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Groene uitjes  
 mei en juni 2010  

Bijdrage van Wil 

Zaterdag 15-5-2010 Fair aan de Hogeweg in Poortvliet (Zeeland) 
Landelijke gelegen fair tussen de weilanden/akkerbouw en de boomgaard met ruim 50 standhouders. Geen 
marktspullen, alleen leuke, lekkere, mooie en te gekke artikelen! 
Er zijn diverse stands met Brocante, plantenkwekers, workshops, kunst, imker, stoelenmatter, huis en tuin 
decoraties, hortensiakwekerij, olijfbomen, wijnen, steigerhouten meubelen, schoonheidsinstituut,  
gedragstherapie voor honden, proeverij van Zeeuwse producten, mooi linnengoed, sieraden, kamerplanten, 
massages, cranberry's  enz.............................. 

 
Het gaat hier vooral om het voorjaarsgevoel, lekker buiten zijn in een 
gezellige en leuke landelijke sfeer! Zo zal er ook een gezellig terras 
zijn waar gegeten en gedronken kan worden en dit alles wordt door 
gezellige franse accordeonmuziek omlijst. Voor de kinderen zijn er 
natuurlijk weer de pony's waarop gereden kan worden en er worden 
ook demonstraties gegeven door een ganzenhoeder met zijn honden! 
Ook is De Zeeuwse Tuinkamers (Hogeweg 15) gratis te bezoeken om 
vooral het voorjaar in deze tuin op te snuiven en te beleven. Dit is een 
open tuin van 1200 vierkante meters. Onderverdeeld in tuinkamers in 

cottagestijl. Verkoop planten & Brocante. 
De fair is gratis toegankelijk. Geopend van 10.00-17.00 uur. 
 
 
Zaterdag 29-05-2010 Bos & Burchtfair 

De Bos & Burchtfair Oostvoorne onderscheidt zich door diversiteit in aan-
bod en de gezellige sfeer. Een gedeelte van het aanbod wordt jaarlijks 
aangepast of uitgebreid. 
U vindt er van alles op gebied van tuinieren, zoals: een keur aan 
(bijzondere) vaste planten, Irissen, Orchideeën, Fuchsia’s, rotsplanten, 
kuipplanten, vleesetende planten, bijzondere heesters en bomen. Daarnaast 
worden ook gereedschappen, tuindecoraties, zaden, tuinmeubelen, streek-
producten als jams, kaas en honing, vogelhuisjes, demonstraties, 
proeverijen, tuinkunst aangeboden (ruim 100 exposanten). Op de gezellige 

terrassen kunt u genieten van een hapje en een drankje. Bij “de plantencrèche” past men op uw aankopen, 
zodat u in alle rust kunst kunt bewonderen, aan een rondleiding op de historische burcht kunt deelnemen of 
naar muziek luisteren. Locatie in het centrum van het dorp op De Hofwei en het tegenoverliggende landgoed 
Mildenburg. De fair is gratis toegankelijk. Geopend van 10.00-17.00 uur. 
 
Zaterdag 29-5-2010 Excursie Kralingse Bos 
Broedvogels, welke en waar. Plaats: Parkeerplaats bij de "Eekhoorn" tegenover het hertenkamp, Rotterdam. 
Tijd: 14:00 - 16:00 uur. Inlichtingen: 010 - 421 90 56 of 010 - 411 59 21. Kosten: Gratis. Organisatie: IVN 
Rotterdam 
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    Groene uitjes vervolg 

Zondag 6-6-2010 Rondleiding Botanische Tuin Kralingen 
 
Bij elke rondleiding wordt een botanisch thema behandeld.  We sluiten af 
met een hapje en een kruidendrankje. Plaats: Botanische tuin, Cederstraat 
5, Rotterdam. Tijd: 14.00 - 16.00 uur. 
Inlichtingen: 010 - 452 37 39. Kosten: € 2,-- Organisatie: Sport en Rec-
reatie 
 
 

 
Zaterdag 12-6 en zondag 13-6-2010 Verborgen Tuinen 2010  
In 2010 viert Verborgen Tuinen Rotterdam het tienjarig jubileum. Gedurende een weekend zijn bezoekers 
welkom in de vele particuliere en bijzondere tuinen, verspreid over heel Rotterdam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een tuinengids is vanaf begin mei verkrijgbaar. Hierin vindt u 

alle nodige informatie over de deelnemende tuinen, de adressen, hoe er te komen en stadsplattegronden 
met fietsroutes. Plaats: In de hele stad..., Rotterdam. Tijd: 10.30 – 16.30 uur. Inlichtingen: 
www.verborgentuinen.nl Kosten: € 5,00 
 
Zaterdag 12-6-2010 Natuurwandeling in het 'Hitland" 
"Hitland" is een natuur- en recreatie gebied. Het gebied "Hitland" ligt in het 
polderlandschap van de Hollandse IJssel en Capelle en Nieuwerkerk aan 
den IJssel. Het middengebied is nog het oorspronkelijke weidegebied. Het 
recreatiegebied bestaat uit bos met grasvelden en meertjes, maar ook uit 
moeras met daarin aangelegde knuppelpaadjes. Wij zullen gaan zien wat de 
natuur te bieden heeft aan bloemen en vogels. 
Plaats: metrohalte de Terp, Capelle aan den IJssel. Tijd: 10:00 - 12:30 uur. 
Inlichtingen: 010 - 421 72 61 of 010 - 420 17 50. Kosten: Gratis. Organisatie: IVN Rotterdam 
 
Zondag 27-6-2010 Rondleiding Botanische Tuin Kralingen  
Bij elke rondleiding wordt een botanisch thema behandeld.  We sluiten af met een hapje en een kruiden-
drankje. 
Plaats: Botanische tuin, Cederstraat 5, Rotterdam 
Tijd: 14.00 - 16.00 
Inlichtingen: 010 - 452 37 39 
Kosten: € 2,- 
Organisatie: Sport en Recreatie 
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“Met de gebakken peren…… ”. 
 
De uitdrukking met de gebakken peren zitten wordt op verschillende manieren verklaard. Wie met de gebakken peren zit heeft 
te maken met onaangename gevolgen van eerdere gebeurtenissen. Deze zegswijze betekent “ergens voor moeten opdraaien”, 
“op de blaren moeten zitten”, “in moeilijkheden zitten”. De zegswijze gaat terug op de situatie dat je lekker gekookt hebt 
(gebakken peren golden in vroeger eeuwen als lekkernij), maar dat je gasten niet komen opdagen. 
Een andere uitleg is dat in de vorige eeuw in de grote steden van Europa gebakken peren en stoofperen op straat werden ver-
kocht. De “perenvrouwtjes” die hun dagvoorraad niet verkochten, leden verlies en “bleven met de gebakken peren zitten”. 
 
Met de volgende gebakken peren blijf je graag zitten!! 
 

Gebakken peer met caramelroom 
 
Bereidingstijd: 
20-30 minuten 
Nagerecht uit de Nederlandse keuken             

 
Ingrediënten voor 4 personen: 
2 stevige handperen 
3 eetlepels witte basterdsuiker 
1 theelepel kaneel 
1 zakje garneeramandelen 
100 gram zachte caramels 
1 dl slagroom 
30 gram boter 
1/2 liter (slag)roomijs 
 
Bereidingswijze 
Was de peren, snijd ze in parten en verwijder de klokhuizen. 
Bestrooi de peren met een mengsel van de basterdsuiker en de kaneel en laat ca. 15 minuten intrekken. 
Hak de amandelen in reepjes en rooster ze in een droge koekepan goudbruin. Los de caramels op een laag vuur op in de 
slagroom.  
Verhit de boter in een koekepan en bak de peer op een matig vuur ca. 3 minuten.  
Verdeel de warme caramelroom en de peer over 4 borden en serveer met een bol roomijs. Garneer met de amandelen. 
 
Smullen maar!! 

RECEPT Bijdrage  
van Kitty 
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                Peukie 

(Haxe, tuin 68) 

 
 
Afgelopen zomer had ik voorgenomen om vanaf 1 september niet meer binnen te roken. 
Ik heb dit dan ook echt gedaan, zelfs als we op de tuin waren ging ik het huisje uit om een siga-
retje te roken.  
Thuis had ik na de “tuintijd” ons balkon wat opgepimpt om het buiten roken wat gezelliger te 
maken. Automatisch werd het roken op deze manier al minder, dat was een bijkomend voordeel. 
In november kreeg ik last van mijn been, na 2 weken “aankijken” toch maar naar de huisarts 
gegaan, waarschijnlijk een zweepslag, zo min mogelijk belasten en omdat ik niet met krukken kan 
lopen vanwege mijn nekprobleem ging ik maar zoveel mogelijk op de bank. Alleen ging mijn 
been steeds zeerder doen 
Na 3 dagen hield ik het niet meer, m’n tenen waren pimpelpaars en had erg veel pijn, wij naar de 
eerste hulp van het IJssellandziekenhuis, en toen… er bleken 2 van de 3 grote aders in mijn onder-
been verstopt, niks geen zweepslag dus, ik zei nog tegen de arts, bloedverdunners en naar huis? 
Hij kon niet lachen om deze opmerking… opname, spuiten in buik, diverse scans, dotteren was 
niet mogelijk omdat het aan de onderkant van de aderen was waar het splitst in kleine adertjes en 
ik was nog maar 40, of ik dat wel besefte! Toen was ik stil en behoorlijk onder de indruk… 
Gelukkig pakte de bloedverdunners goed uit en kon ik door de pijn heen lopen, (op die momenten 
zoekt het bloed een andere weg). 
Maar goed, het lot had besloten……. Nu moest ik wel stoppen met roken! Of eigenlijk, ik had 
onbewust mijn laatste sigaretje gerookt voor de ingang van de eerste hulp van het ziekenhuis… 
Maar moeilijk! Gelukkig had ik foto’s van de scan van mijn been meegekregen, als ik trek in een 
peuk had dacht ik hier aan en ging ik snel weer iets anders doen, maar al met al was ik 3 weken 
lang niet echt de leukste thuis zeg maar!  
Tot 12 december……. Op slag verliefd….. Jessie kwam in ons leven, een Chihuahua, 6 ons, 9 
weken oud, een schatje. Wel een hele zorg want dat hele kleine ding wilde niet eten…. Slapeloze 
nachten maar… het ging stukken beter met mij, ik was heerlijk aan het tutten en “moederen”.  
6 ons geluk, zo kostbaar! Soms denk ik wel eens we hadden haar Peukie moeten noemen want 
tjongejonge, dat kleine beestje is, zonder het zelf te weten, zo’n steun geweest, en nog… 
 
Natuurlijk zijn er nog steeds van die moeilijke momenten maar die worden steeds minder en ik 
ben inmiddels best trots op mezelf!  
Met m’n benen gaat ’t ook steeds beter, veel lopen dat werkt, 
                    dus… kom maar op met die zomer! 
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Puzzel 
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