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Stukje van de voorzitter
20 juli 2018

achteruitgaande gezondheid is onze
complexbeheerder vroegtijdig gestopt. Hij
ligt alweer enige tijd in het ziekenhuis om
te herstellen. Wij wensen hem en zijn
naasten heel veel sterkte toe in deze
moeilijke tijden.
Het bestuur neemt, samen met de
werkmeesters zijn taken voor de rest van
het seizoen over. Hiervan is aan alle leden
een bestuursmededeling gedaan.
Inmiddels is er vanuit de gemeente een
huurbrief 2018 gezonden, waarin het
definitieve oppervlak van ons complex
berekend is op 24.685 m2. Hiervoor geldt
een tarief van 1,74 euro / m2. Dit is een
bedrag van 42.951, 90 euro. En dat is veel
geld!
Het bezwaar dat wij, als bestuur
aangetekend hebben (namelijk dat het
700 m2 meer is dan wat wij hebben),
werd nietig verklaard. Jammer van alle
moeite die wij hiervoor tevergeefs gedaan
hebben. Maar zo
liggen de feiten.

De zomer laat zich van zijn beste kant
zien. Als het zo doorgaat worden er weer
volop records gebroken. Deze zomer is
nog heter en droger dan die van 1976. Dat
is 42 jaar geleden. Ik weet nog dat ik in
dat jaar, na het behalen van mijn
eindexamen vertrokken ben naar
Rotterdam om in het Dijkzigt Ziekenhuis te
gaan werken als radiologisch laborante. Ik
woonde in die tijd op een zolderverdieping
in het Oude Westen in de Gaffelstraat. Ik
kan mij goed herinneren dat het heel
warm was. Waar blijft de tijd. Het huis is
veranderd , waarbij van drie huizen twee
gemaakt zijn. De hele wijk is opgeknapt en
sedert een jaar of wat is het weer een
leuke buurt geworden met bijzondere
winkels, leuke kroegen en terrassen. Maar
met dit weer is het veel beter toeven op
de tuin. Lekker schaduw, een beetje wind
en vooral veel zon. Dat de planten en
bomen dorstig zijn, is wel duidelijk. Er
wordt regelmatig gesproeid, waarbij
gelukkig door veel mensen slootwater
gebruikt wordt. Mede door het mooie weer
zijn de activiteiten bijzonder geslaagd.
Zowel de schildercursus op zaterdag 23
juni, als die op zondag 1 juli, was goed
bezocht, heel gezellig en veel bijzondere
talenten bleken aanwezig te zijn. De
eerste bingo van het jaar werd redelijk
goed bezocht en een topper was de
barbecue, die door het mooie weer op het
terras van de kantine gehouden kon
worden.
Er staan nog genoeg activiteiten op ons te
wachten, en iedereen is van harte
uitgenodigd om aanwezig te zijn.
Er was ook een nare mededeling
noodzakelijk. In verband met zijn snel

Nu de huurbrief
rond is, kunnen de
huurovereenkomst,
en daarmee de
nieuwe statuten
afgerond worden.
Wij zullen hiervoor de stukken rondmaken
en een bijzonder Algemene
Ledenvergadering bijeen roepen. Bij deze
vergadering is een minimale opkomst van
2/3 van de stemgerechtigden vereist om
tot een besluit te komen (hopelijk een
goedkeuring). Indien dit aantal
stemgerechtigden niet aanwezig is, kan er
geen besluit genomen worden en is een
tweede ALV noodzakelijk. Naar
verwachting zal dit in september/oktober
2018 plaatsvinden. U wordt natuurlijk op
de hoogte gehouden.
Een andere zaak die al wat langer speelt
zijn de kind- onvriendelijke kopse kanten
van de binnensloot. In januari/februari
2018 heeft de gemeente de beschoeiing in
de binnensloot vernieuwd. Om dit mogelijk
te maken zijn de kopse kanten van de
sloot door de gemeente teruggevorderd
en toegankelijk gemaakt voor de
werkzaamheden. Echter, hierdoor
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ontstond een situatie, waarbij het voor
kinderen mogelijk onveilig is. Zij kunnen
vanaf het pad naar de slootkant lopen.

Het mooie weer zorgt ervoor dat veel
mensen genieten op de tuin. Hierdoor is
de kans op (geluids-) overlast aanwezig.
Ik vraag iedereen rekening te houden met
een ander en niet voor overlast te zorgen.
Met z’n allen moeten we proberen dat het
verblijf op de tuin voor iedereen mogelijk
is, zodat we aan het eind met een goed
gevoel, en volledig opgeladen weer het
winterseizoen in kunnen gaan!
Ik wens iedereen nog veel zonnige dagen
toe!!

Ouders moeten hier rekening mee
houden. Contact met de gemeente leert
dat de verantwoordelijkheid bij de ouders
ligt en niet bij de gemeente.
Daarnaast zal de binnensloot nogmaals
uitgebaggerd moeten worden en de
duikers nogmaals doorgespoten moeten
worden. Dit zal naar verwachting aan het
eind van het seizoen gebeuren
(september/oktober). De gemeente moet
voor deze werkzaamheden makkelijk
toegang tot de sloot hebben. Vandaar dat
zij die kopse kanten niet af zullen sluiten.
De werkmeesters gaan zich buigen over
hoe de kopse kanten in ieder geval kindveilig afgesloten kunnen worden, zonder
dat de gemeente hiervan hinder
ondervindt.

Hartelijke groet
Iza van Riemsdijk, voorzitter
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Voor het DOEBLAD in KLEUR !!! zie de
website van ATV Toepad www.toepad.nl.
Minder dan een week na de papieren
uitgave van het ALGEMEEN DOEBLAD
wordt de DIGITALE GEKLEURDE !!!
VERSIE op de site geplaatst.
Daar vindt u alle nummers terug, vanaf de
eerste jaargang in 2004 tot heden, onder
het kopje ‘Doepad’.
Met name de in het Doeblad geplaatste
foto’s van bijvoorbeeld een A.L.V. of
andere evenementen en activiteiten van
onze vereniging komen in de digitale
versie vaak beter tot hun recht! Een kijkje
waard dus
.
De redactie
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Creatief kersen ontpitten
Zonder apparaat!
De binnensloot zal naar verwachting dit seizoen
nogmaals uitgebaggerd moeten worden en de
duikers nogmaals doorgespoten.

Een glazen fles met een
opening smaller dan de kers.
De kers met steeltje naar
beneden in de fles.

Een andere belofte die het bestuur is
nagekomen is dat er sedert eind juni twee
nieuwe (kleinere) handkarren ter
beschikking staan om spullen vanaf het
parkeerterrein naar de tuin te brengen.
Deze handzame karren voorzien duidelijk
in een behoefte. Er wordt erg veel gebruik
van gemaakt.

Een eetstokje en ‘chop’
het pitje door de kers
geprikt.
Succes!
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egel zichzelf kan redden. Elk creatief
tuinlid wordt opgeroepen om een dergelijk
trappertje te maken. Tenslotte zijn de
egels ons van dienst in het bestrijden van
ons slakkenprobleem.

Complex zaken
Bijdrage van het bestuur

Eikenprocessierups:

Rattenplaag:
Momenteel bereiken ons meerdere
meldingen van gesignaleerde ratten op
ons complex. De rattenfamilies breiden
momenteel snel uit, mogelijk door het
aanhoudende mooie weer. Om de magen
te vullen gaan deze ratten steeds brutaler
op zoek naar voedsel. De ratten zijn zich
veel meer bewust van onze aanwezigheid
dan wij van hun aanwezigheid en de
ratten weten, waar mensen zijn is voedsel.
Probeer dus zoveel mogelijk te voorkomen
dat er wordt gemorst met voedsel wat
door ons buiten wordt genuttigd (BBQ en
dergelijke).

Dit wordt door de gemeente in de gaten
gehouden en zodra het mogelijk is worden
de gebieden vrijgegeven. Dit laatste is
reeds gebeurd rechtsachter op ons
complex.
Inkoop en milieu park:
Na jarenlang de inkoop voor onze
tuinwinkel te hebben verzorgd, heeft Adri
Braber zijn taak teruggegeven aan het
bestuur. Het bestuur bedankt hem voor
zijn jarenlange inzet hiervoor.
Joke en Bert van tuin nr.60 zullen dit
voorlopig waar nemen.
Tevens zullen zij voorlopig de taak waar
nemen voor het laten legen/omruilen van
de containers v.w.b. het groenafval,
karton en glasbakken. De restafval
containers worden iedere woensdag
geleegd, zoals waarschijnlijk bekend is.
Indien er een tuinlid is die deze taken in
ruil voor zijn werkbeurten wil overnemen,
kan hij/zij zich hiervoor aanmelden bij het
bestuur.

Maar ook met voedsel waarmee u andere
dieren wilt voederen, zoals bijvoorbeeld
een voederplaats met zaad voor de vogels.
De vogels gooien tijdens het eten veel
zaad op de grond, welke vervolgens weer
muizen en ratten aantrekken. Probeer dus
zoveel mogelijk hiervan bewust te zijn en
dit te voorkomen. Meld i.i.g. een te grote
overlast, waarna mogelijk de gemeente
wordt ingeroepen voor bestrijding.

Egels:
Van de zes uitgezette egels zijn er helaas
al een aantal niet meer aanwezig. Één
egel had een kunststof muizenklem om
zijn pootje en is teruggebracht naar de
opvang, alwaar het pootje moest worden
geamputeerd, één egel is doodgereden
teruggevonden aan de doorgaande weg
en één egel is verdronken in de sloot
omdat hij niet in staat was weer de kant
op te klimmen. Inzake dit laatste zou het
mooi zijn als er meerdere trapjes aan de
slootkant aanwezig zouden zijn welke het
mogelijk maken dat een te water geraakte

Kopse kanten sloten, duikers en
baggeren:
In het stukje van onze voorzitter, Iza van
Riemsdijk, (elders in dit blad) is te lezen
hoe de stand van zaken is omtrent deze
onderwerpen.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Weerspreuk:
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Zonder dauw geen regen,
heet het in juli allerwegen.
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Prijslijst tuinwinkel per 1 april
2018
Gasfles, per fles

voor leden

€

23,20

Gasfles, per fles

voor derden

€

25,70

Zand los

platte wagen – 500 liter

€

15,50

Zand los

kruiwagen – 80 liter

€

2,70

Tuin-/opvulgrond los

platte wagen – 500 liter

€

16,50

Tuin-/opvulgrond los

kruiwagen – 80 liter

€

2,85

Potgrond

per zak – 40 ltr

€

3,20

Tuinaarde

per zak – 40 ltr

€

1,90

Tuinaarde

per 4 zakken

€

6,90

Turfmolmbaal/ geperst

per zak – 150 ltr

€

10,10

Turfstrooisel 40 ltr

per zak – 40 ltr

€

3,70

Koemestkorrels

per zak – 5 kg

€

4,50

Kalkkorrels

per zak – 5 kg

€

3,30

Tuin- en gazonmest

per zak – 2½ kg

€

5,40

Gebruik tractor
•
•

Ritprijs voor het vervoer van materialen aangekocht in de tuinwinkel, zoals zand, aarde, etc.
met de aanhanger op het complex: € 1,50 bovenop de prijs van de aangekochte materialen.
Ritprijs voor het vervoer van eigen aangevoerde materialen op het complex: € 2,50.

Voor de ritten moet een afspraak worden gemaakt met één van de loodsverkopers. Deze maakt
een afspraak waarop de rit(ten) gemaakt kunnen worden en regelt een chauffeur.

Indeling werkbeurten 2018
WERKMEESTER
TUINEN
DATA

GROEP 1
Marijke de Jong
(T64)
5-10-20a-33-3942-51-55-69-77
4 augustus
1 september
6 oktober

GROEP 2
Jeroen
Timmermans
(T43)
3-7-29-30-41-4456-57-68
1 september
29 september
27 oktober
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GROEP 3
Irene Barreveld
(T14)

GROEP 4
Mar Mooij
(T25)

6-11-12-19-34-3654-79-80
15 september
13 oktober

4-23-52-61-63-6672-83
18 augustus
15 september
13 oktober

van warmte, hun rupsen hebben straks fris
groen blad nodig om te eten. En dat zou
wel eens moeilijk kunnen worden. Blijf
daarom de vlinders tellen in je tuin. Dankzij
deze gegevens kan de vlinderstand nog
beter worden bijhouden!

Tuinvlinder-Tel-Tiendaagse: 27 juli
t/m 5 augustus
Bijdrage van Wil

Om erachter te komen hoe het met de
vlinders in de tuin gaat, houdt De
Vlinderstichting weer de jaarlijkse
tuinvlindertelling. Dit jaar is telling verlengd
naar 10 dagen. En natuurlijk kan je
meedoen via de Jaarrond Tuintelling!
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/waa
rnemingen

Ken jij ze allemaal?
Een vlinder in je tuin, maar je weet niet
welke? De vlinderkaart (zie
www.vlinderstichting.nl/herkenningskaart)
toont in één oogopslag de 22 meest
voorkomende vlinders. Zo zie je het verschil
tussen de kleine vos en de distelvlinder, en
leer je de koolwitjes uit elkaar te houden.

Hoe werkt het?
Vanaf vrijdag 27 juli verschijnt er een
nieuwe telling bij de Jaarrond Tuintelling:
de tuinvlindertelling. Via deze telling kan je
alle vlinders die je in je tuin ziet invoeren.
Handig: je krijgt meteen een lijstje te zien
met de meest voorkomende tuinvlinders. En
de resultaten stromen direct door naar de
website van de tuinvlindertelling. Zo wordt
meedoen aan de vlindertelling wel heel
makkelijk!

Foto: dagpauwoog

Wat doet de droogte met onze
vlinders?
De zomer van 2018 is anders dan we
gewend zijn. Het is warm en het is droog.
Dat merken we nu aan de aantallen
vlinders: er vliegen er heel erg veel.
Vlinders die normaal vooral in het warmere
zuiden voorkomen, zoals de
koninginnenpage en luzernevlinders, zien
we nu overal in het land opduiken.

Help de vlinders een handje
Je kan je tuin omvormen tot een echte
vlinder-hotspot met enkele simpele
maatregelen:
Zorg het hele jaar door voor nectarplanten.
Een goede vlindertuin bloeit in verschillende
seizoenen en biedt nectar van de lente tot
de herfst. Ook goed voor bijen en andere
insecten. De Vlinderstichting heeft voor u
een top 10 van vlinderplanten
samengesteld (op volgorde van bloeitijd).

Foto: de koninginnenpage houdt van warmte

Winterheide
Sneeuwbal / Viburnum
Judaspenning
Lavendel
Vlinderstruik
IJzerhard
Koninginnenkruid
Hemelsleutel / sedum
Herfstaster
Klimop

Hoe zal het zich verder ontwikkelen? Zal de
aanhoudende droogte straks zorgen voor
moeilijkheden? Want ook al houden vlinders
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-Boomblauwtje: Vuilboom, klimop, heide,
hulst, wegedoorn, vlinderstruik en
kattenstaart.
-Icarusblauwtje: diverse klaversoorten,
zoals hopklaver, rolklaver en gewone
rupsklaver.
-Distelvlinder: diverse distelsoorten, kleine
klis, kaasjeskruid en brandnetels.
-Atalanta: grote en kleine brandnetel.
-Dagpauwoog: grote brandnetel.
-Kleine vos: grote brandnetel.
-Gehakkelde aurelia: grote brandnetel, hop,
iep, aalbes.
-Landkaartje: grote brandnetel.

Zet ook een paar planten neer waar
rupsen van houden, zogenaamde
waardplanten.
Rupsen zijn echter vreselijk kieskeurig: ze
lusten vaak maar enkele soorten planten.
Deze planten noemen we waardplanten. Ze
zijn onmisbaar in een vlindervriendelijke
tuin. Als waardplant voor de rupsen worden
zowel wilde als gecultiveerde plantensoorten gebruikt. Iedere soort heeft zo zijn
eigen voorkeur.
Wist je dat...
...koolwitjes hun eieren alleen maar leggen
op planten van kruisbloemigen? De rupsen
hebben voor hun groei namelijk een
speciaal stofje nodig, glucosinolaat, en dit
stofje komt vooral in kruisbloemigen voor
(dit is het stofje dat aan kool de bittere
smaak geeft).

Gebruik nooit pesticiden! Zorg voor zonnige,
beschutte plekjes in de tuin en ruim niet te
netjes op in de winter!

Vlindernieuws
Bijdrage van Kitty

foto: Henk Bosma rups koolwitje

Het extreme zomerweer zorgt niet alleen
voor blije wijnboeren, die zeer ingenomen
zijn met al die zon. Het nieuws vertelt ons
ook dat het juist nu heel goed gaat met de
weerschijnvlinder.

Waardplanten van tuinvlinders
-Groot koolwitje: koolsoorten en andere
kruisbloemigen, zoals damastbloem en
koolzaad, oost-indische kers.
-Klein koolwitje: koolsoorten en andere
kruisbloemigen, zoals damastbloem en
koolzaad, oost-indische kers.
-Klein geaderd witje: kruisbloemigen, zoals
look-zonder-look en pinksterbloem.
-Oranjetipje: look-zonder-look,
pinksterbloem, damastbloem en
judaspenning.
-Citroenvlinder: vuilboom en wegedoorn.
-Kleine vuurvlinder: schapenzuring,
veldzuring.

Volgens het nieuws heeft deze vlinder ‘een
spectaculair jaar’.
Volgens een deskundige van de
Vlinderstichting kan de soort het straks ook
weer juist moeilijk krijgen, als nieuwe
rupsen op zoek gaan naar voedsel. Rupsen
zijn vaak aangewezen op specifieke
plantensoorten. Als de rupsen daar te
weinig van vinden, zijn er volgend jaar juist
weer minder vlinders.
Dan weten we dat maar alvast. (…)
Bron: Bewerkt naar NOS nieuws
9

Lasagne tuinieren, ook wel bekend als
sheet composteren, is een goedkope
manier om een rijke, voedzame omgeving
voor moestuinplanten te creëren. Lasagne
tuinieren is gebaseerd op gelaagdheid van
koolstofrijke (bruin) en stikstof-rijke
(groene) materialen. Net zoals er
verschillende recepten zijn voor het maken
van lasagne, zo kunnen ook de
ingrediënten voor een lasagne tuin
variëren. Bij de combinatie van groen en
bruin voor je lasagnetuin gebruik je wat je
bij de hand hebt.

No Dig Tuinieren
Tuinieren De Easy Way, geschikt voor o.a.
groenten
Bijdrage van Wil

De grote voordelen van No Dig tuinieren:
-Onkruidbestrijding is veel makkelijker.
-Het verhoogde bed kan worden geplaatst
in de beste locatie voor zonlicht.
-De bodem zal warmer worden.
-Betere drainage.
-Minder buigen en bukken voor de
aanplant en wieden.
-Makkelijker om planten af te dekken bij
late vorst.
Een belangrijke factor in de beslissing om
te gaan no dig tuinieren is de lokale
bodemgesteldheid. Bij ATV Toepad
hebben we vooral kleigrond. Kleigrond is
laag in belangrijke voedingsstoffen zoals
calcium en kalium en moeilijk en zwaar om
te spitten en te cultiveren. Kalk en andere
meststoffen moeten worden toegevoegd
voor de teelt van groenten. Als je wat
ouder wordt en steeds meer moeite krijgt
met spitten is no dig tuinieren ook een
uitkomst!
Verhoogde bedden samen met Lasagnatuinieren is een no dig manier om
groenten, bloemen en kruiden te kweken
zonder te hoeven spitten of graven. En
een goede oplossing voor tuinen waar de
bodem van slechte kwaliteit is.

Net zoals lang en langzaam gebakken
gerechten vaak lekkerder zijn, zal uw
lasagnetuin het het best doen als de
ingrediënten voor het koken zijn gestart in
het najaar voor het volgende plantseizoen.
De lasagne ingrediënten kunnen worden
gebruikt om een tuinbed te vormen zonder
planken of een grens, maar de voorkeur
heeft een verhoogd bed waarin alles
ingesloten wordt.

Een verhoogd bed is een soort bodemloze
doos. Het meest gebruikte materialen is
hout, scharnierend aan elkaar of aan
elkaar vastgeschroefd. Echter, er zijn vele
andere opties. Vermijd kosten met wat je
bij de hand hebt. Stenen, betonblokken,
oude logboeken, grote rotsen of keien en
bielzen zijn ook geschikt voor het maken
van een verhoogd bed.

Nadat je een verhoogd bed hebt
(gebouwd in een goede zonnige locatie) is
het tijd voor de gelaagdheid. Begin met de
binnenkant van de bodem met een korst
van de krant of karton, goed nat gemaakt.
Het is niet nodig om te graven of spitten.
Vergeet niet: dit is een no dig tuin. De
krant of het karton zal dienen om
eventuele gras of onkruid die kunnen
groeien te verstikken. De donkere vochtige
omgeving zal aardewormen aanmoedigen.
Ze eten hun weg door de ontbindend

Verhoogde bedden voor de tuin hebben
meerdere voordelen. Naast het feit dat dit
een no dig gebied is, zijn ze gemakkelijk
te onderhouden, je hoeft veel minder te
wieden en het is makkelijk water
geven/vochtig houden.
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papier om kleine gangetjes in de no dig
lasagne tuin te graven waardoor de grond
losser wordt.

Verzamel groene ingrediënten en begin
aan een composthoop. Als u al uw groene
keukenafval toevoegt zal het snel
opbouwen. Gooi de dode bladeren van
afgelopen winter, stro of andere bruine
ingrediënten erbij. In een maand heb je
een goede compostering materie
opgebouwd.

Begin met de gelaagdheid van de groene
en bruine ingrediënten voor de lasagne
tuin. Maak de bruine lagen een beetje
dikker dan de groene. De 1 na laatste laag
van de lasagne tuin bij voorkeur
bestrooien met hout-as van een vuur of
kachel. Het hout-as zal helpen de toestand
van de bodem te verbeteren en zal
fungeren als een biologisch
bestrijdingsmiddel. Tenslotte met een laag
mulch of compost alles verzegelen binnen
de bak en zo het vocht vasthouden.

Leg het gecomposteerde materiaal in een
verhoogde bak afgewisseld met een paar
dunne lagen van een goede zwarte
teelaarde. Deze snelle methode is een
jump-start voor een lasagne tuin. Een
andere optie is om te beginnen in het
vroege voorjaar voor de vroege zomer
planten.

Je kan de zaden voortrekken 3 á 4 weken
vóór het planten. Erwten, sla,
sperziebonen, bieten, pompoen, paprika,
wortelen, radijs en meer zullen goed
groeien. Tomaat zaden zijn zo klein dat
het beter is om zaailingen te kopen. Plant
wortel groenten, zoals wortelen en radijs
direct in de tuin na de gevaar van vorst
voorbij is. Verstrooi een paar
goudsbloemen tussen de groenten, dit
voegt kleur en schoonheid toe, en
ongewenste dieren hebben de neiging uit
de tuin te blijven. Ze houden niet van die
geur.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Breng jaarlijks een laag van 2,5 tot 5
centimeter compost aan. De herfst is
hiervoor een goed moment omdat de
bodem dan nog warm is en wormen er
goed bij kunnen. In het voorjaar kun je
ook compost aanbrengen op bedden die
leeg zijn gekomen na de winteroogst.

Oplossing puzzel Doeblad 2, seizoen 2018

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Let op! Houd er rekening mee dat
paardenmest niet geschikt is als compost
als er veel houtsnippers in zitten.
Verwijder regelmatig met de hand net
opgekomen onkruid.

De Redactie stelt zich NIET aansprakelijk
voor artikelen die door andere personen
zijn ingezonden.

Zoals er een snelle methode is voor
sommige gerechten, is er ook een snelle
methode voor een lasagne tuin.
Composteren is een belangrijk proces voor
de invoering van een verscheidenheid van
microben om een rijke, leemachtige grond
te vormen.
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Sommige van de filtergebouwen hebben een
woonbestemming gekregen en zijn
herkenbaar aan het halfronde middendak.

Ditjes, datjes & weetjes uit
het gebied rondom ATV
Toepad

De watertoren (nu deels een restaurant), de
pomphuisjes en andere bijgebouwen werden
in 1981 verklaard tot rijksmonument.
Drijvende natuur is aangelegd op de grote
oude waterbekkens van het drinkwaterbedrijf.
Enige bassins worden gebruikt door vissers.

Bijdrage van Wil

Toekomstplan metro
Er zijn plannen om een nieuwe metrolijn aan
te leggen vanaf Kralingse Zoom via een station
in De Esch, het (nieuwe) Feyenoord-stadion en
Zuidplein naar de Waalhaven
Natuurgebied De Esch ligt achter de
gebouwen van het oude drinkwaterterrein van
Rotterdam. Hier loop je over smalle
zandpaadjes en tussen gigantische bomen. Je
kunt er bramen plukken, in bomen klimmen
en wilde bloemen kijken. Wie weet, hoor je
een uil roepen in de hoge bomen.
Net buiten het natuurgebied, langs de oevers
van de Maas, liggen her en der zandstrandjes.
De stroming is te sterk om in de rivier te
zwemmen, maar de baaien zijn heerlijke
plekjes om te zonnen of een boek te lezen.
-.-.-.-

Op loopafstand van ATV Toepad ligt de
woonwijk De Esch. Dit is een nieuwbouwwijk
uit de jaren tachtig. De buurt hoort bij de wijk
Kralingen en maakt deel uit van het stadsdeel
Kralingen-Crooswijk en werd op het
voormalige drinkwater-leidingterrein van de
stad Rotterdam gebouwd langs de rivier de
Nieuwe Maas. De wijk kreeg zijn naam van de
gelijknamige polder. De Esch is ook de
eindbestemming van tramlijn 21 naar
Woudhoek (Schiedam) en 24 naar
Vlaardingen.

Wil je op de fiets naar Zuid maar vind je over
de Van Brienenoord een brug te ver? Ga dan
eens met de waterbus van de Plantagelaan
naar de Piekstraat of andersom (lijn 19).
Kosten per overtocht € 1,-- of € 0,98 met een
OV chipkaart. Het overtochtje duurt slechts 8
minuten maar is reuzeleuk. De fiets mag gratis
mee. Ieder kwartier een afvaart. Let op: alleen
doordeweeks!

Voorbij de Honingerdijk, die Kralingen
beschermde tegen de Maas, bouwde men in
1875 naar een ontwerp van stadsarchitect C.B.
van der Tak een watertoren met een reservoir
van 1 miljoen liter drinkwater, het grootste
reservoir in Nederland. De aanleg van een
buizenstelsel waardoor zuiver water kon
worden getransporteerd, was een belangrijk
middel in de strijd tegen cholera en andere
besmettelijke ziekten. De Rotterdamse
Drinkwaterleiding (DWL), opgericht in 1874,
vertrok in 1977 naar de Schaardijk naast de
Van Brienenoordbrug en is inmiddels
opgegaan in waterbedrijf Evides.
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Hameren zonder hoofdpijn
Bijdrage van Hans

In Nederland komen zes soorten spechten
voor:
• De grote bonte
specht (Dendrocopus major) is de
grootste drummer van het bos.
Zowel de mannetjes als de
vrouwtjes laten hun roffel vaak
horen. Met hun zwart-witte
verenkleed en de rode 'broek' vallen
ze behoorlijk op. Mannetjes zijn van
vrouwtjes te onderscheiden door
de rode vlek op het achterhoofd,
die bij vrouwtjes ontbreekt.
• De kleine bonte
specht (Dendrocopus minor) is iets
minder opvallend dan zijn grote
broer. Bij het mannetje is de rode
kleur beperkt tot een vlek op de
kop; de vrouwtjes hebben helemaal
geen rode kleur.
• De middelste bonte specht
(Dendrocopous medius) rukt op in
Nederland en zit qua grootte (let op
de naam!) tussen de grote en kleine
bonte specht in. In tegenstelling tot
deze twee soorten roffelt de
middelste bonte specht nauwelijks.

•

De groene specht (Picus viridis)
is qua kleur de meest exotische
van
het stel. Het menu bestaat vooral
uit bosmieren die van de grond
worden gepikt. Deze specht roffelt
dan ook zelden. Heel herkenbaar is
de roep van de groene specht, die
klinkt als een luid gelach.
• De zwarte specht (Dryocopus
martius) leeft zeer teruggetrokken,
maar is een belangrijke
dienstverlener voor het gehele
ecosysteem. Deze drummer hakt
namelijk elk jaar een nieuwe
nestholte uit in een dikke loofboom,
waar bosdieren als boommarters en
bosuilen dankbaar gebruik van
maken.
• De draaihals (Jynx torquilla) is
met zijn schutkleur de vreemde
eend in de bijt. In tegenstelling tot
andere spechtensoorten, die het
jaarrond in Nederland blijven,
overwintert hij in Afrika.
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doorloopt over de hele schedel. Dit
tongbeen verdeelt de klap gelijkmatig over
de hele schedel.
4. Tussen de schedel en de hersenen zit
een zeer dunne laag hersenvocht,
waardoor er minder trillingen worden
doorgegeven van de schedel naar de
hersenen.

Deze specht dankt zijn naam aan de
flexibele hals, die 180 gr. in elke richting
kan worden gedraaid.
Hersenletsel
Elke spechtensoort heeft zo zijn eigen
roffel. En hoewel spechtenschedels tijdens
het hameren krachten te verduren krijgen
die wel 12 keer zo sterk zijn als bij een
frontale autobotsing, is er van hersenletsel
geen sprake.

Deze vier verschillende mechanismen
zorgen er samen voor dat de hersenen
van de specht goed beschermd zijn tegen
het kloppen. En dat de spechten
koppijnloos door het leven gaan.
Versnelling (en vertraging, want dat is
negatieve versnelling) wordt gemeten met
de eenheid G (van het Engelse gravity wat
zwaartekracht betekent).
Tijdens een frontale autobotsing is er
sprake van 100 G. Vertraging spechtenkop
tijdens het kloppen is 1200 G.
Als je versnelt in een opstijgend vliegtuig
of een snel optrekkende auto, dan voel je
dat je met meer dan je eigen gewicht
tegen de stoel wordt aangedrukt. We
ondervinden ons hele leven lang
versnellingen en vertragingen - als ze
echter heel groot worden dan kan ons
lichaam daar niet tegen.

Mensen zouden daarentegen allang knockout zijn. De specht bezit een aantal
eigenschappen waardoor de hersenen
beter beschermd zijn tegen schokken.
Mensen hebben deze kenmerken niet,
waardoor bijvoorbeeld boksersklappen en
kopduels wel schade kunnen veroorzaken.
Spechtenonderzoek: dwarsdoorsnee
De onderzoekers So Sang-Hee Yoon en
Sungmin Park van de Berkeley Universiteit
in Californië wilden graag weten hoe het
komt dat de specht geen hoofdpijn krijgt
van die enorme klappen. Daarom besloten
ze een spechtenkop te bekijken in een CT
scanner die een driedimensionaal beeld
van de kop maakt. De onderzoekers
ontdekten vier belangrijke onderdelen in
de spechtenkop die de klappen kunnen
opvangen:

Spechten in je eigen tuin
In tuinen in Nederland heb je de meeste
kans op de grote bonte specht (de
middelste rukt op vanuit het zuiden),
terwijl in het buitengebied de groene zich
kan laten zien en horen.
Bron kennislink.nl, Wikipedia

1. De snavel is zeer sterk maar
elastisch.
2. Tussen de snavel en de hersenen van
de specht zit een laag poreus bot. Deze
koraalachtige laag absorbeert lagefrequentie-trillingen, waardoor deze niet
doordringen tot de hersenen.
3. Onder aan de tong van de specht zit
een elastische ondersteuning, die
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Duitsland, Spanje en Frankrijk. Die zullen
optreden op de locatie Beurs-Maritiem
museum, Tent Schiedamse dijk en het
Glitterplein (voet Erasmusbrug).
Samen met de SKVR zijn we ooit
begonnen om het zingen op scholen te
animeren. Wat anno 2018 geresulteerd
heeft in een volwaardig Kinder
Shantykoor, de Rotterdamse
Scheepsmaatjes, die op zaterdag op
primetime 17.00 uur optreedt onder
toejuiching van opa’s, oma’s, een volle
bak.

Internationaal Shantyfestival
Rotterdam 2018
Bijdrage van Adri Braber

Waar we ooit begonnen 18 jaar geleden
aan de mooie oude haven zijn we, via de
Wijnhaven, nu sinds 6 jaar beland op een
prettige locatie ‘Het plein 1940’. We staan
daar samen met Jan Gat.

Maandag 12.00 uur is alles afgevoerd.

Kinder-shantykoor
Bijdrage van Kitty naar aanleiding
van het artikel van Adri Braber

Als mede organisator kan ik u zeggen het
gaat niet vanzelf. Je moet je plaats aan de
festival tafel van Rotterdam bevechten
voor erkenning. Ondertussen is dat gelukt.
In het succes van de Stichting
Wereldhavendagen liften we mee.
Financieel is dit soort evenementen (bijna)
niet meer rond te krijgen, ondanks de
bijdrage die Rotterdam Festivals ons ieder
jaar weer toekent.
Wij missen een grote sponsor, ja ondanks
de vele grote bedrijven in onze havenstad.
Ooit hadden we er een, dan kon de
beslissing organiseren of niet reeds in
januari genomen worden, nu 2018 was
dat in juli. Alles staat dan wel in de
steigers te wachten tot ‘Go!’.
We bezitten als Stichting Shantyfestival
Rotterdam niets. Alles wat er staat, hangt
of ligt moet ingehuurd worden. En zo laten
we dan op 5 september de tent (35 x 15
meter) neerzetten, waar we op donderdag
6 september samen met de vrijwilligers de
leveranciers ontvangen om er een mooi
geheel van te maken.
Vrijdag 7 september 17.00 uur moet alles
functioneren, want om 19.30 uur openen
Shanty koor Rotterdam en Shanty koor
Barend Fox het Festival 2018. Waar in
2017 burgemeester Aboutaleb zijn
opwachting maakte om het voorwoord te
doen.
Op zaterdag en zondag ontvangen we 34
geselecteerde koren uit Nederland,

De Rotterdamsche Scheepsmaetjes zullen
dit jaar voor de vierde keer optreden
tijdens het Shantyfestival in Rotterdam.
Inmiddels is dit kinder-shantykoor
uitgegroeid tot een koor van ongeveer 45
kinderen. De leden zijn kinderen die op 4
verschillende Rotterdamse basisscholen
zitten.
De Rotterdamsche Scheepsmaetjes
repeteren elke week op de verschillende
scholen, maar als er een groot festival
voor de deur staat zoals het Shantyfestival
in Rotterdam oefenen zij met alle groepen
bij elkaar.
De Rotterdamsche Scheepsmaetjes zijn
een uniek koor in Nederland en zijn zelfs
het eerste geregistreerde kindershantykoor van Nederland. Het kinderkoor
krijgt alle steun van o.a Shanty Nederland.
Bron: Adri Braber en
www.shantyfestivalrotterdam.nl
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Activiteitenkalender ATV Toepad seizoen 2018
Vrijdag 3 augustus
Kaarten, sjoelen, darten, v.a. 19 uur
Woensdag 8 augustus
Kidsclub, 14-16 uur
Zaterdag 11 augustus
Bingo, v.a. 19.30 uur
Vrijdag 17 augustus
Hollandse meezingavond, v.a. 19.30 uur
Woensdag 22 augustus Kidsclub, 14-16 uur
Vrijdag 31 augustus
Kaarten, sjoelen, darten, v.a. 19 uur
Zaterdag 1 september
Rommelmarkt, 10-14 uur
Zaterdag 8 september
Feestavond
Woensdag 5 december Sinterklaasfeest voor de kinderen van ATV Toepad
Zie ook het overzicht op onze website: http://www.toepad.nl/index.php/foto-s/fotoarchief/8-ongecategoriseerd/nieuws/242-activiteitenkalender-2018

Sjoelen, klaverjassen, woordspel en darten… op vrijdag 8 juni 2018
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Vogelhuisjes en kroontjes maken… op woensdag 25 juli 2018
bij de Kidsclub!
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concerten gegeven. De musici zijn van
topniveau – met bekende namen en veel
aandacht voor opkomend talent. Het doel
van de Dag is klassieke muziek
toegankelijk en bereikbaar maken voor alle
Rotterdammers. Entree: gratis of vrijwillige
bijdrage van € 2,00

Groene uitjes

Augustus en verder in 2018
Vrijdag 24 augustus 2018
Nacht van de Vleermuis

Bijdrage van Wil

Rotterdamse Oogstmarkt op het
Noordplein
De weekmarkt van Rotterdamse Oogst.
Alles lokaal, rechtstreeks van de bron, met
heel veel liefde gemaakt, met een eerlijke
prijs voor de makers. Maar vooral super
vers en superlekker. Iedere zaterdag van
10:00-17:00 uur. Toegang gratis.
Iedere zaterdag De Pluktuin
De Pluktuin is geopend op zaterdagen van
13 uur tot 16 uur vanaf de tweede
zaterdag in juni t/m de laatste zaterdag in
oktober.

In het laatste weekend van augustus
wordt jaarlijks de Nacht van de Vleermuis
georganiseerd. In vele landen in Europa
wordt dit weekend aandacht besteed aan
vleermuizen. Mee gaan met een
vleermuisexcursie is een mooie kans voor
jong en oud om meer te weten te komen
over vleermuizen en ze zelfs te horen en
te zien! Verzamelen om 21.00 uur bij het
RandstadRailstation Meijersplein in
Rotterdam – Schiebroek.
Kosten: Deelname is gratis maar een
vrijwillige bijdrage is welkom. Aanmelding
is niet nodig. Meer info:
Petertje.vleermuis@gmail.com, Peter van
Dalen, 06-21171640. Bij slechte
weersomstandigheden gaat de excursie
niet door. Van 21:00 tot 22:30 uur
1 en 2 september 2018
Oogsttentoonstelling VTV Blijdorp
Beide dagen van 13.00 tot 16.00 uur.
Bezoekadres Zestienhovensekade 555,
Rotterdam

Zondag 19 augustus 2018 Dag van de
Romantische Muziek
Een Rotterdams festival in Het Park bij de
Euromast. Dit jaar vindt de 32ste editie
van het festival plaats.
Op drie podia verspreid door het park
worden klassieke – en romantische muziek
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Dakpark, het Essenburgpark etc. (vertrek
om 13.00 uur vanaf het Dakpark in
Delfshaven).

1 t/m 30 september 2018
Parkenmaand

Zondag 9 t/m 23 september 2018
Tentoonstelling Antoinet Deurloo
Tijdens de Rotterdamse Parkenmaand in
september zijn in de parken veel groene
activiteiten: wandelingen, evenementen,
theater, workshops, muziek, excursies en
natuurwerkdagen. Op het Dakpark in
Delfshaven is zaterdag 1 september om
13.00 uur de (letterlijke) aftrap van de
Parkenmaand voorafgegaan door de
groenrede(n) uitgesproken door Wim
Pijbes van Droom en Daad, er is
‘parktheater’ en kinderen kunnen aan de
slag in de ‘Kleurbende’ met het ontwerpen
van hun ideale park. Bekijk het
programma per dag op:
http://rotterdamseparken.nl/site/schedule/

In de zomer van 2018 is Antoinet Deurloo
artist in Residence in Trompenburg Tuinen
& Arboretum. Op zondag 9 september om
15 uur opent haar tentoonstelling van
werk dat ze in de afgelopen maanden
heeft gemaakt in de tuin.
Tijd: van 10.00 tot 17 .00 uur
Kosten: Dagkaart € 7,50. Museumkaart
gratis. Rotterdampas gratis. Buurtpas
50%.

Maandag 3 september 2018
Vleermuizen spotten in het
Museumpark
Vleermuizen spotten in en rond het
Museumpark. Om 20.30 verzamelen bij de
ingang van Het Natuurhistorisch (museum
is gesloten! Adres: Westzeedijk 345) voor
een wandeling van maximaal 1,5 uur.
Intussen vertelt een stadsecoloog alles
over het unieke vliegende zoogdier dat
ook in de stad voorkomt. Met een
batdetector worden de ultrasone geluiden
van de vleermuizen omgezet in hoorbare
geluiden, zodat vastgesteld kan worden
welke soort er rondvliegt. Maximaal 15
personen (opgeven via
info@bureaustadsnatuur.nl), deelname is
gratis.

Nu t/m 15 Sep 2018 Expositie
‘Ik wou dat ik kon vliegen’
In de Botanische Tuinen in Utrecht (U).
Het kunstwerk van 40 glazen objecten,
gemaakt door glaskunstenaar Lia Koster,
is tussen het groen van de Botanische
Tuinen te bekijken. Denk daarbij aan
libellen, ‘vreemde’ vogels et cetera. Voor
meer informatie: glaskunst.liakoster.nl.
Tijd 10-16.30 uur. Locatie: Budapestlaan
17, 3584 CD Utrecht. Kosten € 7,50
www.uu.nl/botanischetuinen

Zaterdag 8 september 2018 Keep it
green day van 10-17 uur
Deze dag wordt georganiseerd in
samenwerking met Stadsbeheer
Rotterdam. Vele mooie groene
bewonersinitiatieven zijn 8 september te
bezoeken in de stad. Initiatieven waar
bewoners het zelf doen. Ook is er 8
september een fietstocht langs een aantal
mooie zelfbeheerprojecten in Rotterdamwest en het centrumgebied. In samenwerking met de Groeneconnectie, stichting
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Kosten waarschijnlijk € 2,--

Vrijdag 21 september 2018
Grote Oud en nieuw rondleiding
Rondleiding Stadskruidentuin Rotterdamse
Munt. Aan het einde van de zomervakantie
gaat de tuin verhuizen! Tijdens de
parkenmaand heb je de kans om de
Nieuwe én Oude plek te verkennen. En
natuurlijk valt er ook te proeven, ruiken,
voelen & beleven! Met een gezellige
afsluiter. Tijd van 15:00 tot maximaal
17:00 uur. Kosten: €4,50 per persoon.
Reserveren via www.eventbrite.com

6 en 7 oktober 2018 kunstroute
Met activiteiten op de Botanische tuin
Kralingen. Hoofdingang: Kralingse Plaslaan
110 b.
Zondag 14 en 28 oktober 2018 Zaden
en vruchten, zondagwandeling
Deze zondagen in oktober staan bij
Arboretum Trompenburg in het teken van
zaden en vruchten. De herfst is begonnen
en er is van alles te zien aan de struiken
en bomen in onze tuin. De kleuren zijn
sowieso prachtig. U kunt tijdens deze
zondagwandelingen aansluiten en
meelopen met een gids van Trompenburg.
Tijd: 14.00 – 15.00 uur
Kosten: €2,50 + (dagkaart € 7,50.
Museumkaart gratis. Rotterdampas gratis.
Buurtpas 50%)
Zondag 18 november De tuin als
voorraadkast zondagwandeling

Zaterdag 22 & zondag 23 september
2018 Trompenburg Herfstfair
In het weekend van 22 september is het
weer tijd voor onze jaarlijkse herfstfair. De
hele tuin staat weer vol met allemaal
leuke, mooie, zelfgemaakte en
ambachtelijke producten, samen met
lekkere dingen uit de tuin, bollen en
knollen en de nodige proeverijen. Een
ideale plek om alvast in te slaan voor het
voorjaar. Van 10 tot 17.00 uur. Dagkaart €
7,50. Museumkaart gratis.
Rotterdampas gratis. Buurtpas 50%.

U kunt meelopen met een van de gidsen
langs de eetbare planten van
ArboretumTrompenburg. Er hangt in
november nog steeds veel eetbaars aan
de bomen en struiken, en Voedselbos de
Overtuin is vanaf september ook geopend.
Met andere woorden; genoeg te zien (en
te proeven)! Tijd: 14.00 - 15.00 uur
Kosten: €2,50 + (dagkaart € 7,50.
Museumkaart gratis. Rotterdampas gratis.
Buurtpas 50%) Reserveren.

Zaterdag 29 september 2018
Plantenmarkt VTV Blijdorp
De halfjaarlijkse plantenmarkt is op het
kantineplein. De tuincommissie is er met
veel planten voor een zacht prijsje. Koop
een plantje; je krijgt er gratis advies bij!
"De Kas" (Marja Versteeg) is er met
inheemse planten! Van 10.00 tot 16.00
uur. Bezoekadres Zestienhovensekade
555, Rotterdam

Vrijdag 14 t/m zondag 16 december
2018 Trompenburg Kerstmarkt
Trompenburg wordt weer omgetoverd tot
een kerstmarkt. Het lijkt nog wel heel ver
weg, maar zet het alvast in uw agenda!
Openingstijden Kerstmarkt:
Vrijdag 15.00 – 21.00 uur, zaterdag en
zondag: 10.00 – 16.00 uur.
Dagkaart € 7,50. Museumkaart gratis.
Rotterdampas gratis. Buurtpas 50%.

Eind september 2018 Paddenstoelenwandeling in het Kralingse
bos met Frank Advokaat van de
Botanische tuin Kralingen. Verzamelen in
het bos bij snackbar “Veulenhof” naast de
manege. (Afhankelijk van het weer). Info:
secretariaat@botanischetuinkralingen.nl
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Titel:
SHINRIN
YOKU
De Japanse
kunst van
het
bosbaden

Boekenworm
Bijdrage van Kitty

Auteur:
Yoshifumi
Miyazaki

Titel:
Het
innerlijke
leven van
dieren

Uitgever: Spectrum
ISBN13 9789000361021
192 pagina’s
April 2018
Originele Titel
Shinrin Yoku - The Japanese Way of
Forest Bathing

Auteur:
Peter
Wohlleben

Samenvatting:
Dompel je onder in het bos voor
ontspanning en gezondheid. Verminder
stress. Versterk je immuunsysteem. Ervaar
de natuur op een nieuwe manier.
Bomen geven lucht, wandelen ontspant en
elk seizoen betovert. Gevoelsmatig weten
we dat natuurlijk wel, maar ook
wetenschappelijk is aangetoond dat de
natuur helend werkt. In Japan wordt
daarom al decennialang Shinrin-yoku,
bosbaden, beoefend.

Uitgever: Lev.
ISBN13 9789400508125
224 pagina's
November 2016
Vertaling: Bonella van Beusekom
Samenvatting:
Elkaar verzorgende eekhoorns, trouwe en
liefdevolle raven, meelevende bosmuizen,
rouwende herten – zijn dat geen
eigenschappen die uitsluitend aan mensen
zijn voorbehouden? De gepassioneerde
boswachter en bestsellerauteur Peter
Wohlleben neemt ons mee door de
complexe emotionele wereld van dieren.
Op basis van de nieuwste
wetenschappelijke inzichten en
indrukwekkendste voorbeelden en
verhalen introduceert hij een wereld die
nog maar nauwelijks bekend is: het
gedrag en gevoelsleven van dieren op de
boerderij en in het wild. Al snel wordt
duidelijk dat dieren dichter bij ons staan
dan we ooit hebben kunnen denken.

Mensen in de natuur ervaren minder stress
en kunnen ontspannen. Ze voelen zich
verfrist en krijgen nieuwe energie. Op die
manier wordt ziekte voorkomen en een
gezonde levenswijze bevorderd, aldus de
auteur en expert op het gebied van
bosbaden.
In dit rijk geïllustreerde boek leert
Miyazaki ons over het beoefenen van
Shinrin-yoku (bosbaden), ook in onze
eigen omgeving en hoe we het kunnen
doorvoeren in ons dagelijks leven.
Shinrin-yoku staat voor goed te zijn voor:
De weerbaarheid, de hormoonspiegel, het
zenuwstelsel, het hartritme en het brein.
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een park, maar ook door op blote
voeten door je eigen tuin te lopen.
Dr. Qing Li, internationaal dé expert op
het gebied van bosgeneeskunde, toont
aan dat je door tijd door te brengen
tussen bomen en planten (en dat kan
ook al door meer kamerplanten in huis
te nemen of essentiële oliën te
verstuiven) je bloeddruk kunt verlagen,
stress kunt verlichten, meer energie
kunt krijgen en je immuunsysteem
kunt versterken. In dit boek laat hij
zien hoe je optimaal van deze
natuurtherapie kunt profiteren, met
anekdotes over de enorme kracht van
bomen en praktische aanwijzingen om
shinrin-yoku zelf te proberen.

Voor als u zich nog een stukje verder in het
bosbaden wilt verdiepen.

Titel:
SHINRIN-YOKU
De kunst en wetenschap van het
bosbaden.

Recensie(s)
Shinrin-yoku, in het bos 'baden', is
overgewaaid vanuit Japan waar dit al
een tiental jaren in de mode is. Ons
aangeboren vermogen tot genezing
wordt ingezet zodra wij korte tijd
verblijven in een bos of park en alle vijf
zintuigen prikkelen. Dat is volgens
wetenschapper Qing Li de basis van
bosgeneeskunde en hij geeft
uitgebreid uitleg. Hij haalt diverse
internationale onderzoeken aan over
dieren, mensen en milieu. Zo begon
men in 2004 met serieus
wetenschappelijk onderzoek naar de
relatie tussen bomen en de menselijke
gezondheid. Naar verwachting 75
procent van de wereldbevolking woont
rond 2050 in de stad. De nadruk in dit
boek ligt op specifieke bosplekken en
parken in Japan. Men kan het bos ook
in huis halen middels planten, oliën,
kaarsen en bijvoorbeeld
houtspaanders. Li sluit af met de
toekomst van dit fenomeen. Met een
wereldkaart met veertig bossen, uitleg
over de werking van de soorten
bomen, verantwoording van de
aangehaalde onderzoeken, websites en
Engelse titels.

Auteur: Qing Li

Uitgever Lev.
ISBN13 9789400509849
Mei 2018
320 pagina's
Vertaling:
Marike Groot, Sander Brink
Samenvatting:
Shinrin-yoku of bosbaden is in Japan al
tientallen jaren hét geheim om
gezonder, rustiger en gelukkiger te
worden. Door shinrin-yoku maak je op
allerlei manieren weer verbinding met
de natuur: van mindful in het bos
wandelen tot even pauze nemen in
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In 1887 stelde diergaarde Blijdorp deze
plant voor het eerst ten toon. Het
draagvermogen van het blad is 25 kilo. De
doorsnede van de bladeren is 2,5 meter.
De onderkant van het blad is goed
aangepast aan de omstandigheden van de
Amazone.

Bomen, bos, wandelen in de natuur:
hét medicijn anno 2018 voor
stressvermindering en verhoging van
het immuunsysteem.

Het blad heeft stevige, holle bladnerven
aan de onderzijde zodat het goed blijft
drijven en niet snel kapot gaat. Daarnaast
zit het blad vol met stekels, die ervoor
zorgen dat het blad niet wordt opgegeten.
Die stekels zijn vlijmscherp.
Bron: Diergaarde Blijdorp

De vele kleurenfoto's van bomen en
bossen brengen je gelijk in de
stemming om een boswandeling te
gaan maken. Met literatuuropgave en
vragenlijst om je psychologische
welzijn te meten.

Gedicht
Leefde ik maar zoals de bomen
Leefde ik maar zoals de bomen,
zo standvastig, zo trouw
zo geworteld in aarde
zo reikend naar de hemel
leefde ik maar zoals de bomen

Reuzenwaterlelie
Bijdrage van Kitty

De reusachtige, cirkelvormige bladeren
van de waterlelies in de Amazone maakten
een enorme indruk op
ontdekkingsreizigers. In Blijdorp vind je de
‘koningin der waterlelies’ die je soms al
vanaf eind april/begin mei kunt
bewonderen.

zo ruisend en zingend
zo reëel en onverdeeld
zo duurzaam, zo voltooid
leefde ik maar zoals de bomen
zo verheven
was ik maar mens zoals de bomen.

Bewerking van
een gedicht van
Hans Bouma
Uit: Dus ik besta

Victoria Amazonica
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Vos gesignaleerd!
Bijdrage van Ans en Hans,
blij met hun cadeautje van de buren over
de sloot…

Heeft z’n stekkie bij tuinhuisje 4.
Helemaal vastgeroest.

Op het Toepad ook een eekhoorn
gesignaleerd! Ook deze van het
vastgeroeste soort. Wat de eekhoorn
fotograferen wel heel makkelijk maakt

Ecologische voetafdruk
Bijdrage van Kitty

.

Wat is een ecologische voetafdruk?
Je kunt meten hoeveel ruimte nodig is
voor de productie van wat we gebruiken
en de opname van CO2 die we uitstoten.
Deze ruimte
omgerekend naar
de hoeveelheid
productief land, in
gha (mondiale
hectare) gemeten,
heet de Ecologische
voetafdruk.
Meer gebruiken dan dat er is
Bij een eerlijke verdeling is per persoon
wereldwijd 1,7 gha beschikbaar.
Wereldwijd gebruiken we nu gemiddeld
2,6 gha per persoon. We vragen dus meer
dan dat er is omdat we hulpbronnen
sneller verbruiken dan de aarde kan
aanvullen. Daarmee teren we in op haar
reserves: een van de redenen dat steeds
minder ruimte overblijft voor natuur.
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Ook kun je jouw resultaten vergelijken
met anderen, ze delen via Facebook onze
en vrienden uitnodigen de test te doen.
Samen geven we de aarde door.
Als u de test gaat doen… Veel succes!

In concurrentie met de natuur
De ecologische voetafdruk heeft veel
invloed op de natuur. Leefgebieden van
dier- en plantensoorten verschralen en
verdwijnen zelfs. De mens is met de
natuur in concurrentie om beschikbare
ruimte, waarbij de natuur het steeds vaker
verliest. Hierdoor neemt de rijkdom aan
soorten dieren en planten af.

Zie www.wnf.nl voor de test, voor tips en
voor informatie, het Wereld Natuur Fonds.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

De voetafdruk test: Hoe groot is jouw
stukje aarde? Heb jij genoeg aan één
aardbol… ?

Bijdrage van Hans

De voetafdruktest brengt in kaart welke
impact jouw persoonlijke levensstijl heeft
op onze aarde. Aan het einde van de test
kun je doorklikken naar tips om je
voetafdruk te verkleinen.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
LET OP! S.v.p. Bewaren!

Formulier Watermeterstand!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulier Watermeterstand ( meterstand in m3, achter de komma dus niet nodig)
Naam: …………
Tuinnummer: …
Meterstand: …..

Datum: ……………..

Inleveren vóór 1 december 2018 in de brievenbus bij ingang complex
-----------------------------------------------------------------------------------------------------25

Die druppel lijkt op een dauwdruppel en
schijnt zo zoet te zijn als honing – vandaar
de naam ‘honingdauw’. Die zoete vloeistof,
dat is waar de mier naar op zoek is! Als
bladluizen sap uit de planten opzuigen, zit
er vaak veel te veel suiker in. Het
overschot aan suiker laten ze via een
druppel honingdauw weer achter – iets
waar de mier maar al te enthousiast van
wordt en likt de suiker druppel op.

Plakkerig zadel?
Bedank de bladluis!
Bijdrage van Hans

De kans is groot dat je zadel steeds onder
de plak zit. De voorruit van de auto ook.
Dit plakkerige verschijnsel is
bladluizenkak, oftewel honingdauw. Voor
mensen niet zo fijn, maar mieren zijn er

Zie het met je eigen ogen

dol op! Zo dol, dat ze hebben ontdekt hoe

Benieuwd hoe dit ‘melken’ van de
bladluizen er precies uit ziet? In school-tv
filmpje via deze link;
https://www.schooltv.nl/video/mieren-enbladluizen-mieren-melken-luizen/ kan je
het goed zien.

ze de bladluizen moeten melken – een
echt ‘kleinveehouderij’ dus..

Plakkerige zomer
Dit geplak is een typisch zomers
verschijnsel, maar doordat het al een poos
niet meer heeft geregend is de
plakkerigheid hardnekkiger dan vorige
jaren. Zonder regen wordt de laag
bladluizenkak alleen maar dikker en
plakkeriger.

P.S.
Bladluizen leven voornamelijk op
lindebladeren. Niet je auto of fiets onder
een linde parkeren dus!

Bron:

Melken van het kleinvee
Dus hoe zit dat met mieren en bladluizen?
Nou, als een mier zachtjes met zijn
sprieten op de bladluizen klopt, reageert
de bladluis soms met het afgeven van een
vloeistof uit de anus.

https://www.ivn.nl/
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Puzzel
Bijdrage van Bert
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Voor de kinderen

Bijdrage van Kitty en Hans

28

Vervolg Kidsclub!
De kinderen van de kidsclub met hun zelfgemaakte vogelhuisjes
en kroontjes.
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