
   Bram O. neemt  
     het roer over! 
 
Op de vergadering van … j.l. heeft een 
bestuurswisseling plaats gehad. Wie is 
Bram? Lees verder op blz. 4 waar een 
interview met Bram staat. 
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                Doeblad     
      in een nieuw jasje 
 
Niet alleen een vernieuwd bestuur 
maar  ook een vernieuwd 
Doeblad. Lees verder op blz. 
2…... 

Mede tuinierder houdt  
’s winters het complex in het 

oog. 
 
Rotterdam – Dhr. Zalm (tuin 56) houdt in het 
winterseizoen ons complex in de gaten. Als u 
aanwezig bent zou u hem in de vroege och-
tend kunnen aantreffen met de fiets aan de 
hand. Door weer en wind surveilleert hij op 
ons complex en houdt onze huisjes en spulle-
tjes in het oog en als het nodig is dan neemt 
hij contact met de eigenaar of het bestuur op. 
Dhr. Zalm heeft al menig onverlaat ‘s och-
tends aangetroffen en ook weer verwijderd. 
Ondanks de vele fiets kilometers die hij 
maakt is hij voornemens dit nog jaren vol te 
houden.En wij hopen natuurlijk dat dit nog 
heel veel jaren het geval zal zijn. 

Verlichtingsproblemen 
 
Tijdens de laatste ledenvergadering is naar voren gekomen 
dat de verlichting op het terrein van ATV Toepad mogelijk 
niet overal even goed voldoet en er mensen zijn die zich hier 
zorgen over maken. Lees verder op pagina 6.. . 
 
 

Wie,wat,waar……....blz.2 
Rara……….......…....blz.3  
Interview Bram….....blz.4  
Eindelijk thee!...........blz.6 
Wereld in bloei…......blz.7 
Aderlating………......blz.8 
Tijdschiften ruilen.....blz.9 
Inbraakpreventie…..blz.10 
Tuintips………....…blz.11 
Zandbijen……...…..blz.12 
Kleurplaat….….…..blz.13 
Watertaxi…….…....blz.14 
Bingo………..….…blz.15 
Darten…..………....blz.16 

     
 

Bestuur bedankt 
W.Kern voor assis-
tentie 
Rotterdam – Het tijdelijke te-
kort aan mensen die het vuil 
klaar zetten voor de Roteb is 
door de inzet van dhr.Kern 
prima opgelost. Hij heeft 
meerdere keren het vuil buiten 
de hekken gezet. Hiermee ver-
ving hij dhr. Eggink die van 
het mooie weer in Spanje aan 
het genieten was. Vanaf nu is 
het vertrouwde gezicht van 
dhr. Eggink weer terug bij de 
vuilinname en afvalverwer-
king. Wij als bestuur waren in 
ieder geval ontzettend blij met 
de assistentie van dhr. Kern. 

Man brengt 
verdacht do-
cument bij de 
voorzitter 

Rotterdam, 
Op maandag 12 april heeft M. 
van T. komende vanuit tuin 
73, een document ingeleverd 
bij de voorzitter van de Tuin-
vereniging ATV. Toepad. 
Lees verder op blz.10…. 

 Algemeen Doeblad        Extra Editie!!  
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Openingstijden kantine: 
Tot eind mei: 
Iedere vrijdagavond playback oefenavond. 
Iedere zaterdag van 15:00 tot 17:00 uur 
 
Vanaf juni is de kantine doordeweeks geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 14:00 tot 17:00 
De familie Eggink verkoopt diverse lekkernijen uit 
de frituur. 
Vanaf 1 juni tot en met 3 augustus is er iedere dins-
dagavond vanaf 19:00 uur een dartscompetitie. 
Zie pagina 16. 
 
In juli en augustus is de kantine open op: 
Vrijdag van 14:00 tot 17:00 en ‘s avonds van 20:30 
tot 24:00 uur 
Zaterdag van 14:00 tot 17:00 en ‘s avonds van 20:30 
tot 24:00 uur 
Zondag van 14:00 tot 16:00 uur 
 
Huisvuil inname: 
Vanaf nu iedere woensdag avond tussen 18:00 en 
19:00 uur 
Op zaterdag van 14:00 tot 15:00 uur 
 
Openingstijden Winkel: 
Zaterdag van 14:00 tot 15:00  uur  
 
Bestuur 
De heren: B. Oversluizen voorzitter  
 P.A. de Jong secretaris   
 J. v.d. Griendt penningmeester  
 H. Oversluizen lid  
Mevrouw: C. Braber lid  
  
Kascontrolecommissie 
De heren: J. Robles 
 M. van Tilborgh 
 W. IJsselstein 
 
Verkooploods tuinmateriaal 
De heren: T. Gunneweg 
 G. Kling 
 J. Seip 
 A. Braber inkoop 
 
 

Bouw- en taxatiecommissie 
De heren: P.A. Sommeijer samenroeper  
 J.Th. Baijens  lid 
 L.H. Bolland lid 
 W. Engel lid 
 J. Robles lid 
 
Vertegenwoordigers bij Unit Kralingen / Croos-
wijk 
De heren: A. Braber 
 P.A. Sommeijer 
 
Organisatie Activiteiten (Bingo) 
Mevrouw J. Brand   
Mevrouw I. Engel 
De heer W. Engel 
 
Kantinebeheerder / inkoper 
De heer R. Engel 
 
Commissie onderhoud complex / werkbeurten 
De heren: T. Gunneweg  onderhoud rijdend  
materieel 
 J. Hoogendijk     werkmeester 
 H. Brand            werkmeester 
 M. van Tilborgh werkmeester 
 P. van Krimpen  reserve werkmeester  
 L. Eggink            vuilinzameling 
 
Redactie Algemeen Doeblad 
 Ans Dansen en Hans Tros, 
                   Bert en Joke Seip 
                   Jeannette Beusker en Heleen van der 
                   Stege         
                   Kitty Martens en Wil van Dongeren   
 
 
De artikelen/reacties voor het Algemeen Doeblad zijn 
op de volgende manier in te leveren: 
per diskette of per E-mail (a.dansen@wxs.nl )   
 
geschreven/getypt  naar tuin 4,   
of in de postbus bij de ingang. 
 

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

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

Secretariaat 
Toepad 55 
3063 NJ Rotterdam  
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Rotterdam - Hier is hij dan, het eerste nummer van 
ons nieuwe doeblad. Om aan te 
geven dat het blaadje een fris 
nieuw leven is ingeblazen heb-
ben we ook een nieuwe naam 
voor ons verenigingsblad. De 
naam Algemeen Doeblad geeft 
al aan dat de inhoud algemeen, 
maar zeker niet gewoon, zal 
zijn. Het bestuur gaat het AD 
dan ook gebruiken als commu-
nicatiemiddel naar de tuinleden 
toe. Het is dus belangrijk voor 
u, als u op de hoogte van uw 
vereniging wilt blijven, om ie-
dere editie met aandacht te le-
zen. Er zijn natuurlijk ook ge-
noeg leuke andere onderwerpen 
en verhalen in het AD te lezen. 
Er zullen menige discussies ontstaan over de diverse 
puzzels en prijsvragen. Ik hoop in ieder geval dat u de 
nieuwe versie van ons clubblad net zo zult gaan waar-
deren als wij dat doen. Ik wil u dan ook vanaf deze 
plaats melden dat het maken van een krant als het AD 
niet vanzelf gaat. 

 Er komt een heuse redactie aan te pas om het AD te 
maken. 
 Deze redactie besteedt menig uur-
tje, geheel vrijwillig, aan het sa-
menstellen van de krant. Onder de 
bezielende leiding van hoofdredac-
trice Ans Dansen wordt er heel wat 
werk verzet. Ik hoop dan ook dat u 
waardering kunt opbrengen voor 
alle energie die zij in het AD ste-
ken. Zij doen het tenslotte voor u! 
De rest van de redactie wordt ge-
vormd door Hans Tros, Kitty Mar-
tens, Wil van Dongeren, Jeanette 
Beusker, Heleen van der Stege, Bert 
en Joke Seip. Peter de Jong gaat 
zorgen voor het kosteloos afdruk-
ken van onze krant. Wij als bestuur 
hopen dan ook dat de inzet van deze 

vrijwilligers u zullen inspireren tot het aanbieden van 
uw vrijwillige inzet voor de vereniging op alle fron-
ten, al is het maar een leuk stukje schrijven voor onze 
nieuwe krant. 

Het bestuur. 

Bestuur feliciteert nieuwe redactie met de uitgave van 
het eerste nummer van het Algemeen Doeblad. 

Man steekt vele uren vrije tijd in automatisering 
 
Rotterdam – Sinds kort zijn alle gegevens van onze tuinleden opgenomen 
in een database. Hierdoor is het erg gemakkelijk om de diverse gegevens 
in te kijken. Ook is het nu veel gemakkelijker bij bestuursoverdracht om 
de gegevens ter beschikking te stellen van het nieuwe bestuur zonder dat 
zij uren moeten zoeken naar bepaalde gegevens. De gegevens komen nu 
tenslotte met één druk op het toetsenbord te voorschijn. Het is al op een 
paar momenten tegen de leden verteld maar misschien nog niet duidelijk 
geworden hoe belangrijk automatisering voor onze vereniging is. Ook de 
vele uren vrije tijd die in het automatiseren is gaan zitten weten vele leden 
nog niet. Het Algemeen Doeblad wil Peter de Jong dan ook via dit stukje 
laten weten dat zijn vele uren inzet gewaardeerd worden. En wij hopen 
natuurlijk ook dat hij ons de komende jaren blijft ondersteunen met onze 
vereniging. Want de mensen die zoveel vrije tijd in een vereniging steken 
zijn erg dun gezaaid! 

Bovenstaande heb ik vorige zomer 
in mijn tuintje gefotografeerd. 
Wie weet wat het is? 
De oplossing staat in het volgende 
Doeblad. 
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 INTERVIEW  MET DE NIEUWE VOORZITTER 

1.Hoe is het zo gekomen dat je nu voorzitter bent? 
En heb je er zin in? 

   
Doordat mensen al 15 jaar tegen mij opperde, dat als 
ik wat wilde veranderen dat ik dan zelf in het bestuur 
moest gaan. Ik heb nogal veel ideeën over hoe dingen 
zouden moeten gaan, en dus ben ik nu de voorzitter. 
En op de vraag of ik er zin in heb kan ik kort zijn, ja! 
Maar dat had de vorige voorzitter ook en die had het 
na vier maanden al gehad met onze vereniging. Ik heb 
in ieder geval de intentie om minimaal 2 jaar te blij-
ven.  
  
2. Kun je iets over jezelf vertellen voor de leden die 
je niet kennen? Hoe lang kom je hier al op de tuin 
bijvoorbeeld? 
  
Mijn naam is Bram Oversluizen en ik ben eigenaar 
van tuin 35 op ons complex. 
U kent het wel, dat hoge, wit met gele huisje. 
Samen met mijn vrouw Sylvia en mijn kinderen Peg-
gy en Brian genieten wij van onze tuin. Ik heb een 
eigen bedrijf in de aannemerij. En ik heb teveel 
hobby’s om op te noemen. En mijn roots met deze 
vereniging gaan zo’n 35 jaar terug in de tijd.  
 
3. Kun je al iets vertellen over de plannen die je 
hebt met de vereniging? 
  
Het bestuur heeft heel veel plannen. Of die allemaal 
uitgevoerd kunnen worden dat hangt af van de leden 
van onze vereniging Als lid van een vereniging moet 
je je gewoon beseffen dat als ieder lid zijn bijdrage 
levert alles veel makkelijker gaat. En laten we probe-
ren om onderlinge problemen uit het verleden te ver-
geten. 
 
Wij willen inderdaad diverse dingen veranderen op 
het complex en aan onze vereniging. Wij zijn voorne-
mens om op het voorterrein meer parkeerplaatsen aan 

te leggen. Hiervoor zijn er al contacten gelegd met de 
gemeente. Ook het feit dat je op een tijdstip die je zelf 
kiest niet je huisvuil kunt weggooien stoort de meeste 
mensen. 
Maar we kunnen nu niet onbeheerd de leden het huis-
vuil laten weggooien. Want er zijn leden die denken, 
weg is weg, en wat zij er mee doen interesseert mij 
niet! 
Een mooi voorbeeld is de container die er begin april 
is neergezet. Deze container was bedoeld voor takken 
en stronken. Maar er was een tuinlid die dacht, laat ik 
er maar een bankstel in gooien, want weg is weg. Een 
container voor takken kost de vereniging in het voor-
seizoen € 140,- Maar doordat het bankstel erin is ge-
gooid wordt de container aangemerkt als grofvuilcon-
tainer en  de prijs voor zo’n grofvuilcontainer is een 
veelvoud van een GFT-container. Het tuinlid dat het 
nodig vond om het bankstel weg te gooien heeft dus 
ieder lid op kosten gejaagd!! 
Wij hopen dat de combinatie van een nieuw afval ver-
werkingsterrein en cameratoezicht een einde maakt 
aan illegale stortingen. Ook door middel van commu-
nicatie hopen wij de leden tot meer verantwoordelijk-
heid aan te zetten. 
 
 
4. Zijn er regels die je wilt veranderen? 
 
Er is op de algemene leden vergadering al voor geko-
zen om een schriftelijke stemming te kunnen houden. 
Wij vinden het belangrijk dat ook de mensen die niet 
op de algemene ledenvergadering komen hun stem 
kunnen laten gelden. Zo ontstaat er een groter draag-
vlak voor beslissingen. Nu is het nog zo dat de min-
derheid voor de meerderheid beslissingen kan nemen. 
Dus, bij belangrijke beslissingen kunnen ook de thuis-
blijvers mee stemmen. 

De techniek staat voor niets: dit interview is tot stand gekomen door de vragen per e-mail te stellen  en de 
antwoorden ook weer per e-mail terug te ontvangen. De vragen zijn gesteld door Heleen. 

Vervolg van blz. 1 
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Ook willen wij de tractor en andere gereedschappen 
ter beschikking stellen aan de leden. Dit natuurlijk 
voor een kostendekkende vergoeding en met de nodi-
ge zekerheidsstelling. Dit alles heeft zijn tijd nodig 
dus heb nog even geduld. 
 
5. Als mensen wat aan de voorzitter willen vragen 
of doorgeven, hoe moeten ze dat doen?  
  
Alle goede ideeën en suggesties zijn welkom.   
Gewoon even aanhouden op het pad of even naar mijn 
tuin lopen. 
En als het dringend is kunnen ze me altijd bellen op 
06-45764722 
 
                                                                                                     

6. Zeg Bram, als wij naar onze tuin willen fietsen 
over het pad, mag dat? 

 
Ik ga in ieder geval niet als een agent op de  paden 
waken. 
Ook zal ik niemand op zijn of haar gedrag aanspre-
ken. Het is de bedoeling dat een lid zijn eigen verant-
woording neemt. Wilt u fietsen dan gaat u fietsen 
maar bedenk wel dat u een strafbare overtreding 
maakt. Het is ten slotte een voetpad. Maar in de dage-
lijkse werkelijkheid blijkt dat mensen het niet zo 
nauw nemen met de regels dus is het voor het bestuur 
niet mogelijk om dit soort regels te handhaven. 
Dus een antwoord op jullie vraag is, Het mag niet 
maar als je het graag wilt is er niemand, buiten de 
politie en je geweten om, die je dwars zal zitten. 

                 -advertentie- 

       Gratis 
Schitterende plant met in de 
zomer witte bloemschermen. 
Zeer makkelijke plant, breidt 
zich zeer  snel uit! Gratis af 
te halen op tuin 4. (Zelf uit-
graven) 

Concurrent van het Algemeen Doeblad 
op ons terrein betrapt. 

 
Rotterdam – Het blijkt dat ons nieuwe Algemeen Doeblad nu al 
moet oppassen voor concurrentie. 
Ter hoogte van de familie Eggink (tuin 52) worden er weer kran-
ten verkocht. Het gaat hierbij om dagelijkse kranten van het Rot-
terdams Dagblad.  
Ondanks verwoede pogingen om marktaandeel van ons eigen Al-
gemeen Doeblad af te snoepen blijkt uit peilingen dat ons eigen 
blad verwoed terug vecht. 
Vooral het kosteloos verschijnen van ons Algemeen Doeblad doet 
het Rotterdams Dagblad de das om. 
Toch blijken steeds meer mensen de weg naar de tuin van de fa-
milie Eggink te vinden voor een lekker krantje.  
Het is dus belangrijk dat de redactie van het Algemeen Doeblad 
blijft opletten en adequaat optreedt tegen de lastige concurrentie.  

Ja, gezellig, 
ik doe mee 

Heb je het al 
gehoord dat ze 
gaan darten? 
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Verlichtingsproblemen  
vervolg van blz. 1 
 
Op de gemelde problemen 
werd er door de kersverse nieu-
we voorzitter reeds gevraagd 
om aan te geven waar wat niet 
voldoet zodat hierop de proble-
men gericht kunnen worden 
opgelost. 
In navolging op dit verzoek 
heeft het bestuur de volgende 
actie ondernomen. 
 
Eventuele klachten over de ver-
lichting hoeven niet meer bij 
het bestuur te worden gemeld, 
maar kunnen rechtstreeks wor-
den gemeld bij de hiervoor ver-
antwoordelijke. 

 
 
Bertus van Katwijk zorgt voor 
de lantarenpalen. 
Als er storingen of klachten 
zijn dan kunnen deze onder 
vermelding van klacht of sto-
ring en eventueel paalnummer 
gemeld worden op telefoon-
nummer 010-4424350 of even 
een briefje met omschrijving 
van de klachten op tuin 82 in 
de brievenbus doen.  

Vrouw biedt zich vrij-
willig aan!  

Rotterdam – Het bestuur van A.T.V. Toepad heeft ver-
heugd gereageerd op het feit dat Joke Seip van tuin 60 
zich heeft aangemeld om het loods verkoop team te 
versterken. Het bestuur had op de algemene ledenver-
gadering diverse vrijwilligers gevraagd voor diverse 
taken maar er kwamen bijna geen positieve reacties. 
Wij zijn dan ook trots op het feit dat het verkoop team 

weer compleet is. Het bestuur hoopt dan ook dat het voorbeeld van me-
vrouw Seip meer mensen aan zal zetten om zich vrijwillig in te zetten voor 
onze vereniging. Onze vereniging heeft alleen door vrijwilligers bestaans-
recht. U kunt uzelf aanmelden bij het bestuur ook al heeft u maar 1 uurtje 
per week tijd. Onze vereniging is u alvast dankbaar voor uw inzet. 

U KOMT TOCH OOK GEZELLIG DARTEN ? 

HIJ IS WEER TE KOOP 

U kent dat wel de zon schijnt u heeft even 
de tijd. En u zou wel een krantje willen 

lezen !  

Dat kan nu zonder veel moeite op ons 
eigen terrein 

Vanaf heden is het Rotterdams Dagblad 
weer op ons terrein te koop.  

De krant is verkrijgbaar bij de familie 
Eggink tuin 52.  

Eindelijk thee! 
Door de positieve opmerkzaamheid van Mindert van Tilborgh van tuin 73 
komen de liefhebbers van thee tijdens de werkbeurt-pauze ook aan hun 
trekken. 
Niet iedereen houdt van koffie en deze mensen hadden tot nu toe in de pau-
ze van de zaterdagse werkbeurt dan gewoon pech. De opmerkzaamheid van 
Mindert van Tilborgh en het melden hiervan aan het bestuur, heeft geleid 
tot de onmiddellijke aanschaf van een waterkoker.  Vanaf 2e week april is 
het dus ook voor de thee drinker even een echte pauze halverwege zijn/haar 
werkbeurt. 
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Op precies 2 kilometer afstand van ons volkstuinen-
complex vind je 
ARBORETUM TROMPENBURG. 
Voor wie het misschien nog niet weet het arboretum is 
een zeer fraai aangelegd wandelpark, daterend uit 
1820. Er bevindt zich daar een rijke collectie bomen, 
struiken, vaste planten, bollen, cactussen (allemaal 
verschillende exemplaren in een grote kas), een paar 
schapen (en een lammetje!) en een voliere. 
Echt de moeite waard om er eens een kijkje te gaan 
nemen! 
 
Het arboretum bevindt zich aan de Honingerdijk 86 
(beneden). Dicht bij het Excelcior-terrein. 
De entree is € 3,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar 
gratis). 
Voor (minimaal) € 20,00 per jaar ontvang je een wan-
delkaart die je het gehele jaar recht geeft op toegang 
voor 2 personen. 
 
RODODENDRON-PLANTENDAGEN 
Zaterdag 8 mei en zondag 9 mei (van 9.00 uur tot 
17.00 uur) 

Kwekers uit het gehele land bieden bijzondere bomen,  
struiken, vaste planten, bollen en knollen en éénjari-
gen te koop aan. Deskundig advies krijgt u er gratis 
bij. Daarnaast verkoop van tuinboeken, tuinmeubels 
en tuinkunst. De beroemde rododendron-collectie in 
het arboretum staat in deze tijd van het jaar groten-
deels in bloei!! 
Vanaf 11.00 uur kunt u elk uur mee met een wande-
ling o.l.v. een deskundige gids.  
Entree: € 3,= per persoon. De wandelingen met gids 
zijn gratis.  
 
Zondag 23 mei RODODENDRON-WANDELING 
U wandelt met een deskundige gids van Arboretum 
Trompenburg langs de  
750 (!) verschillende rododendrons. Aanvang wande-
ling 14.00 uur. Tuin open van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Toegang tuin € 3,= per persoon. Mee met de gids kost  
€ 1,25 extra. Reserveren is niet noodzakelijk. 

Vooraankondiging:  Zondag 6 juni HOSTADAG 

 

    Wereld in bloei 

 
 
Winkel ATV Toepad van 10 april t/m 9 oktober 
 
Prijslijst per 1-4-2004 in euro’s 
 
Tuinaarde    Per zak(ca.30 ltr)   1.30 
                    4 voor    5.00 
Potgrond     Per zak    2.30 
                    3 voor    5.25 
Turfmolm   Per zak    3.60 
 
Turf samengeperst   Per pak a  150 ltr   7.15 
Koemest Korrels      Per zak  7.5 ltr   5.00 
 

 
 
 

 
 
Openingstijden elke zaterdag van 14.00 tot  
15.00 uur 
 
 
Koemest Poeder   Per zak   25 ltr   5.00 
Culterra  10-4-6  Per zak  14.00 
Bonenstaken  3mtr Per stuk    0.65 
Gasfles            Per stuk  19.30 
Drukregelaar  Per stuk    7.15 
Kalk   Per zak à 12 Kg   3.80 
Zand per kruiwagen is 80 ltr   2.00 
Platte wagen zand 0.4 m3 is 5 kruiwagens 
                                                         10.00   

Prijzen onder voorbehoud 
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Rotterdam – Op de afgelopen algemene ledenvergade-
ring hebben twee bestuursleden besloten om hun func-
tie neer te leggen. Jan Bakker als voorzitter en Bram 
Sommeyer als bestuurslid. 
Ook heeft Adri Braber op 14 december 2003 zijn ta-
ken als terreinbeheerder neergelegd. Door deze ge-
beurtenissen heeft de vereniging behoorlijk wat aan 
ervaring moeten laten gaan. 
Jan Bakker is met zeer goede moed aan zijn taak be-
gonnen maar heeft door behoorlijk wat tegenslag zijn 
voorzitterschap niet af kunnen maken. Telefoon ter-
reur en fysiek geweld is hem te veel geworden. Ik per-
soonlijk denk dat Jan beter heeft verdiend maar in zijn 
korte optreden en misschien wel de manier van zijn 
optreden zijn bij sommige leden niet goed gevallen. 
Zijn optreden mag natuurlijk nooit tot terreur en fy-
siek geweld leiden, dat heeft hij niet verdiend en dat 
verdiend eigenlijk niemand. Jan heeft inmiddels be-
hoorlijk zijn buik vol van onze vereniging en heeft 
dan ook zijn huisje met onmiddellijke ingang ver-
kocht.  
 
Bram Sommeyer heeft ook zijn functie neergelegd. 
Ondanks wanhopig onderhandelen van ondergeteken-
de heeft het niet meer kunnen baten. Tot op het laatste 
moment heb ik geprobeerd om Bram voor de vereni-
ging te behouden maar ook hier was telefoon terreur 
en fysiek (auto)geweld mede de oorzaak tot het verlie-
zen van weer een bestuurslid. Ook het financieel be-
leid van de afgelopen jaren was Bram een doorn in het 
oog. Ondanks herhaalde pogingen van Bram om din-
gen, die in zijn ogen niet klopte, aan de kaak te stellen 
heeft hij niet het gevoel dat er naar hem is geluisterd. 
Dit alles was voor hem de aanleiding tot het neerleg-
gen van zijn bestuurstaak. 
 
Adri Braber heeft al wat langer zijn taak als terreinbe-
heerder en bestuurslid neergelegen. Mede door zaken 
van bestuurlijke aard en een conflict met Jan Bakker is 
ook Adri opgestapt. 
 
Als nieuwe voorzitter wordt je er natuurlijk niet 

 vrolijk van als een vereniging bestuurlijk leegloopt. 
Maar er zijn inmiddels weer drie nieuwe bestuursle-
den in het bestuur opgenomen.  
En zij nemen de taken behoorlijk op. Ondanks vele 
adviezen om Adri Braber niet terug te vragen voor de 
functie van terreinbeheerder heb ik daar niet naar ge-
luisterd. Deze man heeft de afgelopen jaren erg veel 
werk verzet voor de vereniging. Volgens mij kunnen 
we hier gerust spreken van een geval van onderwaar-
dering. Ik heb wel waardering voor zijn inzet en heb 
hem dan ook gevraagd om zijn taken weer te gaan uit-
voeren. Hij heeft hier voor een deel gehoor aangege-
ven en over de invulling van zijn taken zijn de onder-
handelingen nog in volle gang. Ik wil hiermee aange-
ven dat het gemakkelijk is om iemand, en zijn werk-
zaamheden, voor gewoon te nemen. Alleen als zo ie-
mand dan wegvalt, door wat voor een reden dan ook, 
is er bijna niemand te vinden die zijn taken zou willen 
vervullen. Dit alles maakt dat deze man, ondanks al 
zijn veronderstelde nukken, toch een belangrijke scha-
kel is in onze vereniging. 
Ook heeft Bram Sommeyer aangegeven dat hij actief 
wil blijven voor de vereniging. Bram heeft aangege-
ven dat hij graag in de taxatie commissie actief zou 
willen blijven. Wij hebben doormiddel van diverse 
gesprekken, Bram zover gekregen, dat hij nog veel 
meer taken op zich zal nemen. Ook met behoud van 
Bram Sommeyer voor de vereniging is het nieuwe be-
stuur ontzettend blij. 
Met alle vrijwilligers van onze vereniging gaan wij 
proberen om nieuw beleid te maken. 
U zult ongetwijfeld binnenkort met het nieuwe beleid 
geconfronteerd worden. Dit kan zijn door de nieuwe 
opzet van het Doeblad, een andere terrein indeling, 
camera toezicht of doordat u straks gewoon uw vuil-
niszak weer kunt weggooien op een tijdstip wanneer u 
dat uitkomt. 
Ik hoop dat u dan net zo enthousiast zult zijn over het 
nieuwe beleid als wij in het nieuwe bestuur. 
 
Bram Oversluizen, Uw nieuwe voorzitter  
 

Aderlating bij amateur tuinvereniging Toepad 
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NIEUW IN DE KANTINE !! 

TIJDSCHRIFTEN-
RUILBEURS 

 
Tijdens de openingstijden van de 
kantine is er vanaf 1 Juni de mo-
gelijkheid tot het ruilen van tijd-

schriften. 
 

Deze service werkt heel simpel. 
U neemt een tijdschrift dat u al 
gelezen heeft mee naar de beurs 
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Vervolg van blz.1 (“verdacht document”)  
In dit document wordt uitgelegd hoe de tuinleden het inbrekers moeilijk kunnen maken om in te breken in hun 
huisjes. Dit document geeft duidelijke adviezen betreffende beveiliging en preventie van uw eigendommen. 
Het lijkt de redactie belangrijk dat u het ingeleverde document bestudeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inbraak en diefstal  
Volkstuincomplexen krijgen vaak te maken met een golf van vernielingen en inbraken. Huisjes worden 
opengebroken, goederen worden vernield of weggenomen. Soms wordt het interieur verbouwd en besmeurd 
met verf of petroleum. Bestrijdingsmiddelen worden over gewassen, in vijvers en over voedsel gegooid. Rui-
ten van de kassen (warenhuizen) worden ingegooid en het gewas wordt vertrapt. De tuinder die dagelijks in 
zijn tuintje bezig is kan weer opnieuw beginnen. Waarom zijn volkstuin complexen voor vandalen en inbre-
kers een gewild terrein? Volkstuincomplexen liggen vaak ver van drukke straten en bebouwing. Ook is het 
zicht, van het buiten- naar het binnenterrein van het complex moeilijk of niet mogelijk. Rondom de tuinen 
staan dikwijls heggen, bomen en schuttingen, veel te hoog. Het zicht wordt zodoende weggenomen. Naast en 
in de huisjes en kassen worden gereedschappen, ladders, kruiwagens e.d. opgeslagen. Deze staan vaak niet 
achter slot en grendel. Inbrekers hebben dan materiaal voorhanden voor de inbraak en het vervoer van de 
buit. Elektriciteitsaansluitingen of zonnepanelen op daken geven aan dat er wel eens goederen zoals, TV, ra-
dio, elektrisch gereedschap en dergelijke aanwezig kunnen zijn. Vrijdags worden voor het hele weekend de 
boodschappen reeds naar het huisje gebracht. Als deze goederen in het zicht staan dan wil de inbreker zijn 
slag wel slaan. Op grove wijze wordt dan vaak een raam of deur geforceerd. 

 

                                     Preventiemogelijkheden 
                                           1: Buitengebied  
                                           2: Binnengebied  
                                           3: Huisjes  
 

1: Buitengebied Zorg voor een goede terreinafscherming, bijvoorbeeld door een gaas- of spijlenhek-
werk. Door deze afbakening wordt duidelijk dat onbevoegden hier niet welkom zijn. Zorg dat het struikge-
was rondom de buitenzijde van het complex laag blijft. Dit geeft een beter zicht van buiten af op het terrein. 
Plaats bordjes bij de ingangen met openingstijden wanneer men als bezoeker wel naar binnen mag. Buiten 
deze tijden dienen de ingangen, indien mogelijk en toegestaan, afgesloten te worden. Denk aan het bord ver-
boden toegang. Zorg dat tijdens de donkere uren de ingangen goed verlicht worden. Dit werpt een drempel 
op voor de dader om zich onbevoegd op het complex te begeven.  



 11  Algemeen Doeblad Mei 2004 

 

                           
2: Binnengebied Het binnengebied van het complex moet overzichtelijk zijn. Paden door het complex 
moeten tijdens de donkere uren goed verlicht zijn. Let daarbij speciaal op het gebied rondom de kantine of het 
clubhuis. Heggen, struiken e.d. moeten langs paden en rondom tuinen laag gehouden worden. Zorg dat op de 
paden geen stapels materiaal (zand/aarde/tuinafval) blijft liggen waardoor het zicht wordt weggenomen op het 
terrein. Berg vereniging kruiwagens, gereedschap etc. goed op. 
 

 3: Huisjes Beveiligingen aanbrengen door middel van hang- en sluitwerk is een mogelijkheid. Het pro-
bleem wordt hierdoor echter verschoven naar de buurman die minder aan beveiliging heeft gedaan. Op een 
onbewaakt terrein is de waarde van goed hang- en sluitwerk helaas beperkt. Tips om de kans op inbraak in 
tuinhuisjes te verkleinen. 
Meenemen naar huis van kostbare apparatuur 
Merken van apparatuur door brandmerken of met felgekleurde verf. (postcode en huisnummer) 
Vastlassen van de bouten van zonnepanelen. 
Opbergen van verf, vloeistoffen en bestrijdingsmiddelen in een stalen kist voorzien van een goed hangslot met 
overval. 
Vastleggen of opbergen van gereedschap, vervoer- en transportmiddelen. 
Eenvoudig inbraak-signaleringssysteem installeren met doormeld-systeem naar semafoon van aanwezige le-
den. (Telefoonlijn noodzakelijk) 
Luid deur- /raamalarm plaatsen in huisjes. Op het terrein moeten dan wel mensen aanwezig zijn. 
Bewakingsrondes laten lopen door leden en / of door bewakingsdiensten. 
 
Zorg in ieder geval voor een contactpersoon beveiligingen op het complex. Bij hen kan men onregelmatighe-
den of verdachte situaties melden. Gebruik het verenigingsblaadje om de leden te informeren over maatregelen 
en onveilige situaties. 

Tuintips voor maand mei: 
In mei kunnen de voorgekweekte planten buiten uitgeplant worden. De kans op nachtvorst is bijna geweken. 
Van ouds is bekend dat rond, maar vooral voor de periode van de ijsheiligen (Pancratius, Servatius en Boni-
fatius, 11 – 14 mei) plotselinge felle nachtvorsten kunnen voor komen die grote schade aan de planten kun-
nen doen. Daarom worden bijvoorbeeld perkplanten pas na 15 mei in de tuin uitgeplant. 
Wacht met het uitplanten van afrikaantjes tot 20 mei. Net als zinnia’s kun- nen ze slecht tegen 
koude grond en nachtvorst verdragen ze helemaal niet. 
 
Voor het zaaien van vaste planten is het in mei al wat laat. Beter is om gekweekte planten te kopen en in de 
tuin te zetten. 
 
Zomerbloemen kunnen nog tot half mei gezaaid worden. Vooral de gevoelige soorten als Oost-Indische kers 
en sierkalebas. Wacht u te lang, dan komen ze te laat in bloei. 
Ook  de 2-jarige planten of planten die in hun eerste jaar niet bloeien kunnen het best in mei gezaaid worden. 
 
De meest vorstge- voelige knol- en bolgewassen nu planten. Planten als Canna verdragen 
geen vorst en moe- ten zeker niet voor 20 mei buiten worden uitgeplant. Zet de wortel-
stokken zo’n 40 cm uit elkaar. De late planttijd geldt ook voor knolbegonia’s. 
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Weerquiz 
In een tuin van 20 bij 7 meter valt per uur 5 mm 
regen. Hoeveel liter water valt er in deze tuin als 
het 2 uur lang regent: 14, 140, 1400 of 14000 liter? 
(Oplossing in het volgende Doeblad) 

Postelein zaaien. Voor liefhebbers van de wat zure 
smaak een lekkernij. Vanaf begin mei kan worden 
gezaaid, liefs in lichte humusrijke grond. Zaai heel 
dun op rijtjes met 20 cm tussenruimte en bedek daar-
na met heel weinig grond. Flink aangieten en vlies-
doek over het zaaisel aanbrengen. 
 
 Witlof zaaien. In de 2e helft van mei, pakweg vanaf 
20 mei, kan witlof worden gezaaid. Witlof kiemt 
alleen goed in grond die al voldoende warm is. Is dat 
nog niet het geval, dan tot juni wachten. Zaai ter 
plekke in diep losgemaakte grond. De wortels 
(pennen) moeten straks moeiteloos recht naar bene-
den kunnen groeien. Zaai dun op rijen die 30 cm van 
elkaar liggen. 
 
 Tuinkers zaaien. Vooral voor kinderen is het leuk 
om het snelgroeiende tuinkers te zaaien. Ook is het 
voor kinderen leuk met de zaadjes hun eigen naam 
of eerste letter van de voornaam te zaaien. Tuinkers 
is lekker op de boterham en smaakt erg lekker in 
kwark.  t
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Zandbijen in de tuin  
Door Peter van Dalen 
 
Gelukkig zijn er nog mensen die aandacht en zorg hebben voor de “kleine wonderen der natuur”. Recentelijk 
werd ik gebeld door een mevrouw. Zij vertelde me dit vroege voorjaar een kleine kolonie “enigszins op wes-
pen lijkende dieren”in haar tuin te hebben. In haar tegelterras waren kleine gangetjes gegraven en kleine hoop-
jes zand omhoog geworpen. Via het telefoongesprek kwam ik er niet precies achter wat voor soort insect het 
betrof. Daarom ben ik bij de betreffende mevrouw langs gegaan, alwaar ik werd onthaald met een kop koffie 
en een dood exemplaar van het nog onbekende insect in een doosje. Ook was er een levend exemplaar aanwe-
zig in een doorzichtige pot. 
De mevrouw vertelde mij tevens dat ze deze insecten al in de herfst  van het vorige jaar voor het eerst in haar 
tuin had gezien. Na zorgvuldige bestudering van het insect en het raadplegen van boeken, kwamen we tot de 
conclusie dat het bleek te gaan om Zandbijen. 
Samen keken we een tijdje naar de onafgebroken aan en afvliegende Zandbijtjes. Een lust voor het oog! 
De Zandbij (Andrena carbonaria) is in geheel Europa algemeen aanwezig behalve in de noordelijke delen. 
Lengte van dit insect is 10-12 mm. Vanaf het vroege voorjaar wordt er gevlogen. De zandbij graaft haar nest 
in de grond, vaak in kolonies, met lange afdalende gangen die zich zijdelings vertakken en in verscheidende 
kamers uitlopen. Het is een nauwelijks lastgevend insect en het is niet nodig het insect te doden of naar de gif-
spuit te grijpen. Wanneer een insect geen overlast veroorzaakt laat het dan leven net als andere dieren. Elk 
dier, elke plant, kortom elk levend organisme maakt deel uit van de natuurlijke kringloop en heeft daar 
zijn/haar functie. 
 
Uit: de Overschiese krant. 
 
 Het is ingezonden door  
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Ooit al eens met de watertaxi mee geweest? Het zijn 
supersnelle bootjes met een geel dak die u op diverse 
plaatsen in Rotterdam over het water kunnen vervoe-
ren. Wist u dat vlakbij ons tuinencomplex een opstap-
plaats is?  U loopt linksaf het tuinencomplex uit en 
volgt het Toepad tot aan de Maas onder de Van Brie-
nenoordbrug (ongeveer 12 minuten lopen). Aan de 
gele steiger belt u met uw mobiele telefoon 010-
4030303 en de watertaxi komt u binnen 10 minuten 
halen en brengt u naar een van de tientallen andere 
opstapplaatsen in Rotter-
dam.  
Het is niet goedkoop, maar 
erg spectaculair door de ra-
zende snelheid en het op-
spattende water. Een rit 
over het water om nooit te 
vergeten. Leuk om bijvoorbeeld eens te doen als er 
iemand jarig is. Je kunt buiten of binnen zitten. 
Gevaarlijk is het niet, dus u kunt rustig kinderen mee-
nemen. Als u de Maastaxi belt kunt u aangeven van 
welk opstappunt u wilt vertrekken en naar welke plek 
u gebracht wilt worden. De opstapplaats bij ons tui-
nencomplex heet Rivium of Zalmhuis. U kunt met 1 
tot 8 personen in de watertaxi.  

De prijzen 
De ritprijzen voor de diverse trajecten staan vast. Bij 
meer dan vier personen geldt een toeslag van ca.  
12,5% per persoon meer. 
 Vanaf ons tuinencomplex (opstapplaats Rivium onder 
aan de Van Brienenoordbrug) kost het 19,20 euro om 
naar de Euromast te gaan. Maakt niet uit of u alleen 
bent of met 4 personen. Naar de Maasboulevard bent 
u 11,80 kwijt. 
 Erg leuk als de boot onder de Erasmusbrug door vaart 
in volle snelheid. Zelf zijn we (tuintje 72) wel eens 
naar Oostplein (dichtbij Havenziekenhuis) geweest 
voor 13,40 euro, daar in de buurt op terrasje zitten 
(Oude Haven) en met tram 1 weer terug naar de tuin. 
Niet goedkoop maar voor een speciale dag wel erg 
leuk. 
 Meer informatie over prijzen en opstapplaatsen kunt 
u vinden op de website van de Maastaxi:          
www.maastaxirotterdam.nl. 
Sommige dagen kunt u beter mijden. Als er gevoet-
bald wordt in de Kuip bijvoorbeeld hebben de bootjes 
het erg druk om de voetbalsupporters naar Feyenoord 
te brengen. Ook met de Havendagen is het erg druk. 
Van onze correspondenten: Jeannette en Heleen 

Nieuw in de regio: Watertaxi 

 
 

Fantastische schenking voor 
de Bar. 

 
 
Adri Braber van tuin 71 heeft voor de kantine een aantal bar-
krukken geregeld. 
Deze barkrukken waren bij de brandweer overcompleet en Adri 
heeft er voor gezorgd dat deze kosteloos aan onze vereniging 
zijn geschonken. 
Dit is een geweldig initiatief en de redactie van het AD neemt 
de vrijheid om Adri namens alle tuinleden te bedanken voor 
deze fantastische schenking. 
 
 

Familie berichten 

In deze rubriek kan een ieder die daar behoefte 
toe voelt heuglijke -of min-
der heuglijke- mededelin-
gen doen aangaande ge-
boorte, huwelijk of andere 
familieomstandigheden.  
Het gaat in principe op ver-
zoek van de betrokkenen. 
Als de redactie een derge-
lijke gebeurtenis waar-
neemt zullen wij de betref-
fende persoon benaderen 
om details en toestemming 
om iets wereldkundig te maken.  Maar u kunt ons 
natuurlijk ook benaderen. 
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OOK DIT JAAR WEER 
5 FANTASTISCHE 

Kom gezellig in de kantine bingo 
spelen 

Schitterende prijzen en altijd voorde-
lig 

Op onderstaande data is er weer vanaf 20:00 uur BINGO in de kanti-
ne: 

Zaterdagavond 3 Juli 
Zaterdagavond 24 Juli 

Zaterdagavond 7 Augustus 
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IEDEREEN DIE 180 GOOIT 
KRIJGT EEN LEUKE 

VERRASSING 

DE BAR IS OPEN VOOR EEN 
LEKKERE VERSNAPERING 
OF EEN LEKKER DRANKJE 

OOK ALS U NIET DART 
BENT U WELKOM OP 

DINSDAGAVOND 

Vanaf 1 juni tot en met 3 aug. iedere dinsdagavond om 19:00 uur 

in de kantine. 

Dartscompetitie voor jongeren en ouderen vanaf 14 jaar. Elke dins-

dagavond vindt er            een competitieronde plaats voor het 

klassement. We spelen standaard 501.  

IEDERE DINSDAGAVOND DARTAVOND 
VUL ONDERSTAANDE BON IN EN 

MELD U VOOR 31 MEI AAN ! 
 

U KUNT DE INVULSTROOK IN DE 
BRIEVENBUS VAN ONS COMPLEX 

DOEN 
U KUNT HEM OOK INLEVEREN BIJ  

HANS OVERSLUIZEN TUIN 41 
OF 

RICHARD ENGEL TUIN 46 

U KOMT TOCH OOK GEZELLIG 

DARTSCOMPETITIE 2004 

INSCHRIJFSTROOK KNIP HEM AF EN LEVER HEM IN 

 
NAAM   : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

TUIN NUMMER   : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
AANTAL PERSONEN : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


