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30 jaar geleden werd ons 
complex voorzien van een 
dikke laag modder.  
Velen zullen zich dat nog 
herinneren maar voor de 
meesten is dit misschien 
onbekend. Een terugblik in 
de krant op deze ingrijpen-
de gebeurtenis  
Lees  verder op de volgen-
de pagina’s.  

Op de foto staat een kasje waar je goed kunt zien hoe hoog de blubber 
stond. 

Sinds kort zijn de huisjes 44 en 79 van eigenaars verwisseld. 
We verwelkomen de nieuwe bewoners: Fam. Hoefman en Fam. Over-
beeke. De fam. Overbeeke was verleden jaar bij een van de leden op be-
zoek geweest en zo enthousiast geworden dat zij er over dachten om ook   

   Nieuwe bewoners voor huisjes 44 en 79  

te gaan tuinieren. Zij hebben nog wat rond gekeken op andere complexen maar besloten toch om voor dit  
complex te kiezen.  
Zo ging dat ook met de Fam Hoefman: zij hadden vroeger een tuin op het verdwenen ATV Terbregge. Na be-
zoek bij kennissen werden zij door ons leuke complex weer zo enthousiast dat al snel besloten werd om hier 
een tuin over te nemen. Dit is tuin nr. 79 geworden. De overname was niet duur maar heeft wel wat werk no-
dig. Veel plezier met jullie stekkies! 
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Openingstijden kantine: 
  
  
   
 
 
 
 
 
In 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 
 
De familie Eggink verkoopt diverse lekkernijen uit 
de frituur.  Wanneer de kantine open is kan er be-
steld worden.  
 
 
Huisvuil inname: 
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         tuin 35 
 P.A. de Jong secretaris          tuin 79  
 J. v.d. Griendt penningmeester   
 H. Oversluizen lid                   tuin 41 
Mevrouw: C. Braber lid                   tuin 71  
  
Kascontrolecommissie 
De heren: J. Robles 
 M. van Tilborgh 
 W. IJsselstein 
 
Verkooploods tuinmateriaal 
De heren: T. Gunneweg 
 G. Kling 
mevr. J. Seip 
De heer 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 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                            ,, 
 M. van Tilborgh                  ,, 
 P. van Krimpen  reserve meester  
 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   
 
 

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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Interview: Kitty 
Terwijl in en om de kantine een gezellige drukte heerst, de darters hun pijltjes gooien, de warmte van een zomerse dag nog voelbaar 
is, verzamelen Ben en Anna Uyttenbroek en drie redactieleden van het Algemeen Doeblad zich in de Bestuurskamer. In de bestuurs-
kamer krijgen de redactieleden het levendige verhaal te horen van Ben en Anna over die bewuste avond, precies 30 jaar geleden, toen 
’s avonds rond 22.00 uur de, direct achter het tuinencomplex gelegen, dijk doorbrak. Grote golven bagger overspoelden het comple x, 
die veranderde in één grote modderpoel. 
 
 Ben en Anna ver- tellen; in die tijd was de tuin één groot vakantiedomein. Je was altijd op de tuin. 
En iedereen was altijd op de tuin. Maar wat wil het toeval? Precies dat jaar en die dag hadden 
Ben en Anna een vakantieplannetje buiten de tuin. Zij waren ingegaan op een aanbieding van de 
N e d e r l a n d s e Spoorwegen en hadden tegen een leuk tarief (toen nog in Nederlandse guldens) 
een treinkaart ge- kocht waarmee ze 3 dagen met de trein konden reizen. Samen met hun toen 
14jarige dochter Esther en de pekinees reisden Ben en Anna die dag af naar Valkenburg. ’s 
Avonds, net thuis van de reis, worden ze gebeld door de toenmalige voorzitter dhr. Van der Herik 
met de mededeling dat de dijk is doorgebroken. 
 
 Op het complex aangekomen heeft iedereen zich verzameld bij de “kantine” (een directiekeet die 
op de plek stond waar nu de inkooploods is). “Iedereen stond te janken”, aldus Ben. Het was don-
ker en je kon niet bij je huisje komen. Er was op 
dat moment geen zicht op de omvang van de 
schade. 
Op tuin 24 zat toentertijd dhr. Vermaas. Hij 
had een jaar eerder een ongeluk gehad en was 
daardoor slecht ter been. Voor hem is hulp ge-
haald bij de van Ghent kazerne. Er kwam een 
hele colonne mari- niers, die dhr. Vermaas met 
een rubberboot uit zijn tuin bevrijd hebben. 
In het donker bij de kantine zijn plannen gemaakt 
voor de volgende dag. 
 
 De volgende dag werd de schade goed zichtbaar. Ter hoogte van huisje 80 was de dijk doorgebro-
ken. De druk op de overvolle, grote, ijzeren leiding vol met baggerspecie was groot, te groot! Een 
gat werd geslagen en de bagger kon vrijuit stromen. Niet alleen onze turnvereniging ondervond 
overlast, maar ook de naastgelegen Joodse begraafplaats en turnvereniging Kweeklust hadden schade. Ben vertelt dat hij, met enkele 
andere mannen van de tuin, nog geholpen heeft op de begraafplaats met de graven leeg te pompen. Dit nadat het werk op de eigen 
tuin klaar was. 
Hoe verder je op de tuin kwam hoe hoger de bagger. Achterin stond de bagger net tot aan “de witte rand”, aldus Ben “net boven de 
rabaddelen.” De heg kwam een klein stukje boven de bagger uit. “Je zag de ratten over de heg lopen. Ja, die moesten ook hun heil 
zoeken”, aldus Anna. Eén huisje, nr. 82, van Krüter, was los van de grond gekomen. Huisje 81 was een kwart slag gedraaid. Voor-
aan, zoals bijvoorbeeld bij voorzitter van der Herik, kwam de bagger veel minder hoog. 

Interview met Ben en Anna Uyttenbroek over de overstroming 
op het tuinencomplex Toepad 55 op 7 augustus 1974 

Huisje 40 

Doordat de familie Uyttenbroek die dag niet op de tuin was was er nog 
iets anders dan anders. En daar hadden Ben en Anna geluk bij. Hun deur 
was ten tijden van de doorbraak DICHT. Normaal stond deze altijd open. 
Ook ’s nachts. En daar de dikke bagger de naden van het huisje had 
dichtgeslagen was de schade ín het huisje beperkt tot een plasje water. 
De zwart-wit-tv stond onbeschadigd op……  de grond! Tegen diefstal! 
  
 De gemeente had de dag na de ramp gezorgd voor gierwagens. Deze 
zaten vol met water om de bagger te verdunnen. Zij reden over de paden 
en spoten het water in de tuinen. Met strippers werd vanaf de heg de ver-
dunde bagger naar de sloten getrokken.  
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Daar werd de bagger met pompen 
afgezogen. Binnen een paar dagen was 
het overtollige vocht weg. De bagger 
bleef. De tuinen werden om- geploegd. 
En de grond, die gelukkig niet ver-
vuild was, was weer klaar voor ge-
bruik! 
 
 Ondanks de ellende was het toch gezel-
lig. De homogeniteit van de leden 
kwam toen sterk naar voren, aldus Ben. 
Een aantal mannen hadden vrij geno-
men van hun werk. Collega’s van Ben 
kwamen ook helpen. Verschillende tuinleden brachten spullen mee om te verdelen. Zo was er 
in die tijd een slager die bracht beleg mee. En dhr. Van der Kamp, die bakker was, bracht 
hele broden mee. Ben bracht vanuit zijn werk margarine mee. 

En later op de dag stonden de vrouwen de mannen, die van top tot teen onder de bagger zaten, af te spuiten. 
 
En dan was er nog de geldkwestie. De schade diende verhaald te worden. Het 
bestuur nam meteen een expertisebureau in de arm: Takkenberg. En wat 
bleek? De gemeente had  hetzelfde bureau in de arm genomen. Het bureau 
bleek altijd al de be- langen van de gemeente te behartigen. Een hoge ambte-
naar van Rijkswater- staat adviseerde het bestuur een ander bureau te kiezen en 
gaf al toe “deze over- stroming is gewoon een fout”. 
Het bestuur benaderde een hoveniersbedrijf (van der Gaag). Hen werd toege-
zegd; als de tuinders een uitkering zouden krijgen zou het hoveniersbedrijf de 
kans hebben verschil- lende tuinen (opnieuw) aan te leggen. Gretig werden er 
offertes geschreven door het be-
drijf. Deze werden ingediend bij 
Takkenberg. “Het geld stroomde 
binnen op de rekening bij het bestuur!” aldus Ben. Het hoveniersbedrijf is verder nooit 
meer gevraagd….. . 
 
 Er moest ook veel vergaderd worden over de 
schade. Dit gebeurde in het gebouw van 
Volker Stevin aan de Maasboulevard. Als 
Ben erover vertelt glimt hij nog na (“op 
den duur heb- ben we vooral naar het mooie 
uitzicht geke- ken!”). Ze zaten op leren fau-
teuils. “Alles werd aangedragen”, aldus Ben. 
Voorzitter van de turnvereniging van der 
Herik was een persoon die iets uitstraalde 
(“daar had iedereen respect voor”). Dhr. Kalkman, ook bestuurslid, genoot veel aan-
zien in de kerkgemeenschap van Kralingen. Alles bij elkaar en ook het feit dat de 
pers er was bijgehaald maakte dat er een stevige schadevergoeding is uitbetaald. Ben 
eindigt het interview dan ook met de woorden: “Ik ben zeer en zeer tevreden. Er is 
rijkelijk uit- gedeeld!” 
  
Met dank aan Ben en Anna Uyttenbroek. En aan voorzitter Bram die de bestuurskamer beschikbaar stelde, iedereen van een 
drankje voorzag en zijn belangstelling toonde. 
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Op de volgende foto de heer Verploegen. Neef van Mevr. De Haan haar man. Deze 
kwam de fam. De Haan waarschuwen om uit bed te komen want er was overstroming. 
Mevr. De Haan:”We dachten dat hij weer eens een geintje maakte. Maar toen mijn man 
ging kijken stond hij meteen in het water. Geen geintje dus.”   “Maar verder hebben we 
niet zoveel last  gehad van de blubber, gelukkig”.  

Hiernaast het huisje van de Fam. Veerman. 
Mevrouw Veerman:” Ik was alleen met de kinderen thuis. Mijn man was aan het 
werk. Jan en Riet (Hoogendijk) waarschuwden dat er een dijkdoorbraak was. Ik 
haalde de kinderen uit bed en liet de olielamp aan en deed daarna de deur dicht. 
Ik ging naar de Joodse begraafplaats waar ik kon telefoneren.  Ik was zo zenuw-
achtig dat ik niet eens meer het telefoonnummer kon herinneren om m’n man te 
bellen. Daarna met de kinderen naar het huis aan de overkant van de begraaf-
plaats omdat  ze nodig moesten plassen. (logisch na al dat water) Er kon gebruik 
gemaakt worden van een wc wat nog ouderwetse poepdoos was! Daarna zijn de 
kinderen opgehaald en ben ik naar de kantine gegaan (stond toen op de plaats 
van de huidige verkooploods) waar ook veel anderen naar toe waren gegaan. 
Iedereen had wat meegebracht om te eten. Zo hebben we met elkaar de hele 
nacht in de kantine gezeten. Ondanks alle  narigheid en schrik, was de  samen-
horigheid groot. Aldus mevr. Veerman. Zij is de volgende ochtend naar huis 
gegaan. Ze vertelt verder:” Daarna waren er wel  momenten dat ze het helemaal 
niet meer zag zitten, al die bagger, alles vies en kapot.” Maar gezien het feit dat 
ze er nog steeds zitten hebben ze de boel weer opgeknapt en de draad ook weer 
opgepakt. 

Op de foto hierboven staat o.a. de heer Hoogendijk (derde van links staand) Zittend  Mevr. Vermaas. En naast de heer Hoogendijk 
staat Paultje. 
De heer Hoogendijk heeft het hele “geweld” letterlijk heel dichtbij meegemaakt. Hij vertelde: “ik was die 8e augustus in de ziekte-
wet doordat ik gewond was geraakt aan mijn vinger. ’s Middags die dag had ik tijdens een wandelingetje al een tijdje op de bewus-
te dijk zitten kijken hoe ze daar aan het werk waren. Het water binnen die dijk stond al bijna aan de rand en hij zag ook zwakke  
plekken . Men was ook nog bezig de dijk te verstevigen. Toen ik naar huis ging zei ik al tegen m’n vrouw: dat kan nooit goed 
gaan.” 
Dat het al zo snel niet goed zou gaan had hij ook niet voorzien. Toen hij in de avond zijn hondje ging uitlaten kwam hem een ont-
zettend gebulder tegemoet die de dijkdoorbraak veroorzaakte. Snel terug naar huis, z’n zoontje uit bed, naar een veiliger onderdak 
brengen (de kazerne) en onderwijl alle mensen waarschuwen  voor de bagger die er aan kwam. In z’n eigen huis stond het onge-
veer een meter hoog en na het inzakken van de blubber bleef er een laag achter van 70 cm. vieze derrie. Hij vertelde ook nog een 
anekdote: “tijdens deze dagen had de fam Buizer een bruiloft en het mooie witte pakje van mevrouw hing nog in hun huisje. Mijn-
heer haalde het op en gleed onderweg terug uit. Het pakje was niet meer wit In welk kledij mevr. Huizer naar de bruiloft is gegaan 
is mij niet bekent.                 
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Nog wat foto’s en krantenknipsels. Hierbij willen wij iedereen die zo 
enthousiast heeft meegeholpen met foto’s, krantenknipsels en verhalen 
hartelijk bedanken!!  

foto’s hierboven: herinneringsbordje bij 
de Fam. Sommeijer. De bagger kwam 
tot aan de streep. 
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   Prijslijst per 1-4-2004  
 
   Tuinaarde    Per zak(ca.30 ltr)    € 1.30 
                             4 voor             € 5.00 
   Potgrond     Per zak    € 2.30 
                     
   Turfmolm   Per zak     € 3.60 
 
   Turf samengeperst   Per pak a  150 ltr    € 7.15 
 
   Koemest Korrels      Per zak  7.5 ltr    € 5.00 
 
   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 

Winkel ATV Toepad  t/m 9 oktober         Openingstijden elke zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur 

De personeelsvereniging van de brandweer organiseert volgend jaar 2 klaverjassessies te weten: 
januari……………………….Pasen ± 13 x 
september …………………..december ± 13 x 
 
Toegankelijk voor iedereen, maar een verplicht lidmaatschap Pv de Brandweer is nodig (het lidmaatschap is 
niet kosteloos maar u kunt dan wel aan alle faciliteiten die deze pv organiseert meedoen bovendien krijgt u 
een blad welke door deze vereniging wordt uitgegeven. Inlichtingen over dit alles kunt u krijgen bij A. Bra-
ker tuin 71)   
 
De feiten: 
Organisator…………………………..Pv de Brandweer 
Plaats van handelen………………….Brandweer kazerne, Frobestraat achter St. Franciscus ziekenhuis 
Inleggeld per avond………………….€ 2,50 
 
Gratis per avond:  bij aanvang een kopje koffie met koek en verder 2x 
snacks.  
Bij de bar kunt u zelf ook nog consumpties kopen d.m.v. bonnen (€ 8 per 
10 stuks) 
   
Wat valt er te winnen:  
Telkens aan het eind van iedere klaverjassessie: 1e prijs  €  100 
                                                                              2e prijs  € 70 
                                                                              3e prijs  € 40 
Verdere prijzen gaan naar aantal punten. 
Start 28 september 2004 

Brandweer organiseert  klaverjassessies 
Ingezonden door Adri  
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Compost is waardevol materiaal. Door uw tuin -en keukenafval zelf te composteren, produceert u minder afval en het komt de grond 
en uw planten ten goede. Het is milieuvriendelijk en nog leuk ook om zelf compost te maken. 
 
Compost als bodemverbeteraar  
Compost is natuurlijke voeding voor zowel het bodemleven als voor de planten. Compost is de beste bodemverbeteraar en een voor-
waarde voor een biologisch actieve bodem. Samen met klei-mineralen in de bodem ontstaat daaruit een vruchtbare teeltlaag, donker-
bruin van kleur en met een mooi rulle structuur. In een tuin met humusrijke tuingrond zullen planten beter en mooier groeien en kan 
de grond beter het vocht vasthouden en hoeft u minder te sproeien. 
 
Wat kan in de composthoop?  
Alle tuinafval dat tijdens het seizoen beschikbaar is, komt voor compostering in aanmerking. Afgevallen blad, verwelkte bloemen, 
resten  van  groenteplanten, snoeiafval van hagen, gras, takken en twijgen etc. Als u dit materiaal zonder te verkleinen op een hoop 
gooit, duurt de compostering vele jaren. Hoe kleiner u het afval maakt des te eerder zullen compostbacteriën binnendringen en kunt 
u de compost gebruiken. Voor het verkleinen zijn bij onder andere EuropaTuin hakselaars verkrijgbaar, die al het tuinafval hakselen 
en kneuzen. Conifeerafval verteert langzaam en kunt u beter niet voor compost gebruiken. Maar keukenafval, groenten en fruitres-
ten, eierschalen, koffie en theezakjes is prima materiaal voor goede compost. De schillen van citroenen en sinaasappels kunt u b eter 
niet gebruiken omdat die veelal met chemicaliën en kleurstoffen zijn behandeld. 
 
Een goede composthoop 
Een goede bereikbare plek in de halfschaduw is ideaal. Er moet in de composthoop of het compostvat vrij contact zijn met de aarde, 
zodat alle insecten, wormen en bacteriën uit de grond in de hoop kunnen kruipen en het composteringsproces op die manier kunnen 
stimuleren. Zorg voor toevoer van zuurstof door niet te veel dichte massa tegelijk in de hoop te gooien. Bijvoorbeeld te veel afge-
maaid gras. 
Begin met een laag van ca. twintig cm tuin -en keukenafval, gemengd met wat tuingrond. Strooi daarover compostmaker en daarop 
weer wat grond. Na vijf lagen heeft de composthoop de definitieve hoogte bereikt en kunt u hem afdekken met gras, stro of gatenfo-
lie. In een compostvat is hiervoor het deksel natuurlijk geschikt 
. 
Kalk en compostmaker zijn nodig om de omzetting goed te laten verlopen. Als u deze middelen gebruikt en steeds het afval in lagen 
aanbrengt, heeft u al na enkele maanden prachtige compost. U kunt dit materiaal tussen de planten strooien en zo is de kringloop 
weer rond. 

Bouwaanvraag nu te volgen via 
internet 

Rotterdam – Wilt u weten hoe het staat met uw aanvraag 
voor een bouwvergunning? 
Of wat er (misschien bij u) in de buurt verbouwd gaat wor-
den? 
Op www.rotterdam.nl kunt u alles volgen. 
Als je een postcode intikt, krijg je een overzicht met alle 
verbouwingen in de buurt. 
Je kunt ook via internet je eigen bouwaanvraag volgen, hier-
voor moet je een code aanvragen. 
 

- Klik op ‘gemeenteloket’ op www.rotterdam.nl 
- Klik op ‘wonen en bouwen’ in het keuzemenu 
- Klik op ‘(ver)bouwen’ in het keuzemenu. 
- Klik in het schema op ‘inzien     
bouwvergunningsaanvragen’ 
- Klik op ‘bouwvergunningsaanvragen inzien’ 
- Klik op het gewenste onderwerp in het keuzemenu 
links 
 
Voor u gelezen in het SWO Wijknieuws Kralingseveer  
Bewerkt door B.O. 

Politie heeft het te druk om u te 
helpen 

 
Rotterdam – De politie heeft het tegenwoordig te druk om uw 
aangifte op te nemen. 
Wilt u het uzelf, en de politie, gemakkelijk maken doe dan 
aangifte via het internet. 
Fiets gestolen, uw portemonnee gerold, of uw auto bekrast? 
Voortaan hoeft u voor aangifte van eenvoudige delicten niet 
meer naar het politiebureau. 
U kunt vanuit huis aangifte doen! 
 
- Klik op ‘gemeenteloket’ op www.rotterdam.nl 
- Klik op ‘online dienstverlening’ in het keuze menu 
- Klik op ‘aangifte doen bij de politie via internet’ 
- Klik in het blokje ‘meer info’ op ‘internet aangifte politie 
Rotterdam-Rijnmond’ 
- Klik op ‘Ik wil graag aangifte doen via internet’ 
 
Voor u gelezen in het SWO wijknieuws Kralingseveer. Be-
werkt door B.O  

composteren 
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Rotterdam-verslag Adri Braber, foto’s gemaakt door dhr. Vergalen 
 
Op 27 juli was het dan zo ver: de jaarlijks geheel verzorgde dag voor ouderen uit de deelgemeenten Kralingen 
en Crooswijk. 
Dit jaar was het de beurt voor de ouderen uit Mazesteijn. Eigenlijk geen bejaardenhuis, dus eigenlijk ook niet 
onze doelgroep, maar het plezier om het te organiseren was er niet minder om en het wordt door de ouderen 
ook zeer gewaardeerd. 
 
Eerst nog een kleine uitleg voor onze leden over deze activiteit van ATV Toepad  en Kweeklust.  
 
Dit is het 5e jaar dat wij het organiseren. De activiteit ging eerst uit van alle verenigingen in onze deelgemeen-
ten: Toepad, Nut en Genoegen, Laan v. Nooitgedacht, Venhoeve en Kweeklust. De kosten werden toen naar 
het aantal leden van een vereniging berekend. (dus uiteindelijk per vereniging heel weinig) 
In de loop van de tijd haakten een aantal verenigingen af zodat we besloten het alleen met Kweeklust te blij-
ven organiseren, samen met  vrijwilligers, die gelukkig 
altijd bereid zijn om te helpen. 
 
Dus dit jaar was Kweeklust aan de beurt.  
 
Om ± 10.30 uur ‘s morgens arriveerden de mensen  met 
de bus. Zoals van te voren afgesproken waren bestuur en 
vrijwilligers aanwezig om de mensen te begeleiden. 
(voor zover nodig) 
 
Er wordt een plaatsje gezocht en aan iedereen en een 

kopje koffie met gebak aangeboden. Dat allemaal in 
een lekker zonnetje!   
Voor de lunch wordt een wandeling gemaakt over 
het terrein wat soms verrassende contacten en ont-
moetingen oplevert.  
Na de wandeling is het tijd voor de lunch die bestaat 
uit broodjes, beleg, koffie/thee/melk, soep of een 
kroket. 
 

Later in de middag wordt er onder het genot van een drankje naar keuze
( “advocaat met” is favoriet)  bingo gespeeld.  De mensen genieten en 
daar doen we het voor!! 
 
Om ± 15.30 komt de bus weer en iedereen krijgt nog een kleine attentie 
mee. We kunnen allemaal terugkijken op een leuke dag. 
  

Bezoek van ouderen op complex Kweeklust  
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DVD-speler te winnen met 
 weinig moeite 

Rotterdam – De laatste editie van het Algemeen Doeblad van 
dit seizoen ligt voor u. 
Om te vieren dat het Algemeen Doeblad een groot succes is 
heeft het bestuur, samen met een sponsor, besloten om een 
fantastisch mooie DVD-speler als prijs voor een goed inge-
vulde puzzelstrook ter beschikking te stellen. 
Het enige wat u moet doen is de puzzels op pagina 18  te 
maken en de oplossing, voor 1 september, in de brievenbus 
van tuin 4 te doen. Uit de goede inzendingen wordt er dan 
een gelukkige getrokken. Die dan in perfecte kwaliteit zijn 
DVD’s op televisie kan bekijken. 
De puzzel pagina van het Algemeen Doeblad staat al vanaf 
het begin behoorlijk in de belangstelling. 
Er komen dan ook steeds meer inzendingen. Sommige inzen-
dingen bestaan alleen uit de oplossing en weer een ander 
heeft er werk van gemaakt! Zo zat er bij de laatste ingelever-
de oplossing een vrij uitgebreid antwoord. De oplossing was 
SCHOENLAPPERSPLANT. Dit was al voldoende geweest 
om mee te dingen naar de prijs maar alleen het antwoord was 
voor deze inzender niet genoeg. Er werd zelfs melding ge-
maakt van de Latijnse benaming van de schoenmakersplant, 
z’n familie, herkomst, bloeitijd, maximale groeihoogte en 
van de man die de plant tussen het jaar 1704 en 1760 had 
ontdekt. U begrijpt dat een dergelijk enthousiaste reactie 
voor de maker van de puzzels erg leuk is. Eigenlijk is iedere 
ingevulde ingeleverde puzzel leuk voor de maker van de 
puzzels, het blijkt dan in ieder geval dat je het niet voor niets 
doet. 
Dus invullen die puzzels, en nog belangrijker, inleveren die 
ingevulde puzzels. 
B.O 

Ouderen 
 

Ouderen zijn niets meer waard? 
Hoezo? 

Wij zijn een fortuin waard!!! 
 

We hebben zilver in onze haren 
Goud in onze tanden 

En gas in onze darmen 
Stenen in onze nieren 

En kalk aan onze nagels  
Staal in onze heupen 

En plastic in onze knieën 
Vol met dure medicijnen 

Lijken wij wel goudmijnen 
Een mens met zoveel mineralen 

Zal het jaar 3000 halen 
Daarom gaan we fier door het leven 
En nemen kritiek op als een spons 

 
Want door al deze rijkdom 

Drijft de economie op ons!!! 
 

Geschreven door: Mevr. Weier 
Ingezonden  door Ben Uyttenbroek  

Gedicht 

Man komt in problemen door 
winnen van prijs 

Rotterdam – De heer Twuijver van tuin 61 heeft niet kunnen 
overzien wat voor gevolgen het zou kunnen hebben wanneer 
je een juiste oplossing instuurt van een puzzel. Uit de vele 
ingestuurde oplossingen van de puzzel uit de vorige editie 
van het doeblad is de heer Twuijver als winnaar getrokken. 
De heer Twuijver heeft inmiddels een aantal vaste planten in 
ontvangst mogen nemen. Hiermee zijn de problemen voor de 
heer Twuijver begonnen. 
Waar moet hij de planten in godsnaam neerzetten in zijn fan-
tastisch mooie, maar o zo volle tuin. Wij wensen de heer 
Twuijver dan ook sterkte toe met zijn moeilijke keuzes. 
B.O 

Prijswinnaar  van puzzel afgelopen 
maand: 

 

dhr. Twuijver 
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Toen wij twee jaar geleden hier op het Toepad kwamen had ik een mezen nestkastje (als jochie zelf gemaakt 
op het volkstuintje van m’n ouders) even tijdelijk op de afvoer van de dakgoot gezet. Een paar dagen later 
werd deze gelijk in gebruik genomen door Pim en Pel Mees. Zij trokken zich later niets van ons aan, toen wij  
op een bankje eronder ’s ochtends lekker in het zonnetje onze koffie zaten te drinken. Ze vlogen af en aan, bo-
ven onze hoofden om de jongen te kunnen voeren, die luidruchtig aanwezig waren. 
Op een dag ’s avonds in ons huisje, weer eens aan de koffie, (ik ben de koffieleut) was het net of er iemand 
met een hamer op ons huisje stond te timmeren. 
Ik keek snel door het raam naar buiten en tot mijn verbazing zag ik een groene specht net zo verbaast naar mij 
kijken. Hij hing aan het nestkasje. 
Ans was al naar buiten gegaan en toen hij haar zag, spurtte hij (of zij) er vandoor. 
Het nestkasje bleek al flink beschadigd, de specht bleek er al bijna een extra gat in gehakt te hebben.  
Onze verbazing was groot, eten spechten jonge meesjes? 
Gelijk op het internet gezocht naar de groene specht voor meer informatie.  
Ze eten grote mieren. (vooral rode) Waarom dan die aanval op onze jonge mezen? 
Maar het blijkt dat een specht door het trommelen met zijn snavel op oude holle bomen, zijn territorium be-
waakt. Ook kan het een manier zijn om een partner te zoeken. 
Hiervoor worden ook wel nestkastjes gebruikt, omdat zij nog meer geluid voorbrengen. Nou dat hadden wij 
gemerkt! 
(Een paar dagen later waren de jonge mezen uitgevlogen.) 
 
Nu ben ik niet zo’n vogelaar, maar volgens mij komen er op ons complex best wel veel en bijzondere vogels 
voor. 
Ik heb kool- pimpel- en staartmezen gezien, ook winterkoninkjes en roodborstjes.(Er zit  regelmatig een één-
potig exemplaar in het waterbadje) 
Verder zie ik regelmatig(hegge)mussen, merels en lijsters en ook de groene specht natuurlijk in onze tuin. En 
er zijn zelfs uilen. In tuin 52 zijn een aantal uilenballen gevonden.  Hun jongen hebben we ‘s nachts regelma-
tig klaaglijk horen piepen, en ook een keer gezien als silhouet in een boom. 
Volgens mij heb ik ook een tuinfluiter en zwartkop gezien. Maar dat weet ik 
niet zeker.  
Op visite bij Joke en Bert, (de andere kant van het complex) dacht ik zelfs een 
ijsvogel voorbij te zien  vliegen …….nee, ik had geen alcohol gedronken! 
(later zijn er nog eens 2 gezien door Joke en Bert)  
 
 
 

        Zie ik ze vliegen? 

 ?…...het tuinpad van mijn vader……? 

Het zou leuk zijn als u ook eens iets leuks zou  schrijven over vogels ( of dieren in het algemeen) in uw tuin.  
Wij zien uw berichten met belangstelling tegemoet! 
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Zaden oogsten 
Vanaf augustus is het tijd om regelmatig de tuin door te lopen en zaden te oogsten. Laat 
ze drogen en bewaar ze op een koele en droge plaats. Maak de zaden schoon of zeef ze 
en bewaar ze in b.v. een papieren koffiefilterzakje en voorzie die van naam en datum 
van oogsten. Ook in september is er nog genoeg tijd om zaad te oogsten. 
 
Snoeien 
Voor sommige heesters en bomen is het goed om nu al (een deel) te snoeien. Dit komt 
omdat in augustus de wonden nog gemakkelijk dicht groeien en dat is gunstig voor de 
komende winterperiode. Schimmels kunnen nu ook veel minder snel de wonden infec-
teren. Verwijder wildopslag van heesters of bomen ook tijdig. 
De coniferenhaag moet nu ook weer een snoeibeurt hebben. Snoei niet tot op het oude 
hout. 
 
Tweejarigen 
Als u in de afgelopen tijd tweejarige planten hebt gezaaid, dan zullen ze nu wel moeten 
worden verpot of in een kweekbed geplaatst om verder uit te groeien. Geef ze vaak wat 
water en ook wat voeding zodat ze goed doorgroeien. Als de planten groot genoeg zijn 
kunt u ze uitplanten. Volgend jaar heeft u dan rijk bloeiende planten in de tuin. 

 
Vaste planten 
Augustus is al weer de tijd om uitgebloeide vaste planten te vermeerderen door ze te scheuren. Neem alleen de goede buitendelen 
van de wortelkluit voor de vermeerdering. De meeste planten kunt u om de drie jaar scheuren, maar er zijn ook soorten die langer 
moeten blijven staan zoals de pioenroos. 
 
De border 
Knip oude uitgebloeide bloemen wekelijks weg om zo doorbloei te bevorderen. Bindt lange bloemstelen eventueel nogmaals vast 
om afbreken bij regen en wind te voorkomen. 
 
Gazon 
Maai het gazon elke week, maar alleen als het droog is. Het maaisel kunt u ge-
rust laten liggen, maar ook opruimen. 
 
Als de grasmat niet meer zo mooi is, is dichtgeslibd of vervuild met onkruid of 
mos, dan kunt u de mat nog eens bewerken door te verticuteren. Ook een prikrol 
geeft een gunstig resultaat. Verwijder lastig onkruid zorgvuldig met een steker. 
 
Als u een nieuw gazon wilt inzaaien, dan wordt het nu tijd de grond er klaar voor te maken. Spit de grond om en verwijder alle 
stenen, stukjes glas en het onkruid. Zorg ervoor dat het oppervlak goed wordt geëgaliseerd, mooi vlak ligt dus. Zaai rond eind au-
gustus het zaad, werk het een beetje in en voorkom dat vogels het wegvreten  

Hoe meer donder in augustus, 
hoe meer nat in de winter 

Zijn de hondsdagen helder en 
klaar, verwacht een gunstig 
jaar dan maar. 

Verdwijnt de boer van de ak-
ker, dan wordt de jager wak-
ker 

Spreuken augustus: 
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Zaaien winterharde eenjarigen 
Voor een vroege bloei volgend jaar, nu. Dit kunt u doen met o.a. éénjarig ridderspoor 
en veel soorten papaver. 
Het is nu een goede tijd om stekken te nemen van houtige gewassen en ook van eenja-
rigen zoals geraniums (Pelargonium) en Fuchsia’s. Ze kunnen in het vroege voorjaar 
dan worden opgepot. Koop of bestel nu uw voorjaarsbollen. Er is nu volop keus.  
 
Eenjarigen 
Veel eenjarigen zijn nu bijna uitgebloeid en worden verwijderd. De composthoop is 
een prima plek voor ze. Eenjarigen die nog even doorbloeien en in bakken of potten 
staan moet u ondanks de regen soms toch water geven. 
 
Tweejarigen  
Laat de tweejarigen als ze nog bloeien gewoon doorgaan. Bij een zachte winter zullen 
ze zelfs soms het volgende jaar opnieuw in bloei komen. U kunt ze anders alsnog in de 
composthoop verwerken. 
 
Vaste planten 
Geef planten de ruimte om uit te groeien en als ze drie jaar oud zijn kunt u ze eventu-
eel scheuren. Knip de bloemstelen pas na de winter af. 
 
Bollen en knollen 
Voorjaarsbloeiende gewassen zoals sneeuwklokjes, winterakonieten en dergelijke moeten na ontvangst snel geplant worden. Doet u 
dit niet dan kunnen de bollen wel eens indrogen. Let ook op de juiste plantdiepte. 
 
Coniferen 
Het is in september een goede tijd om coniferen aan te planten. De grondtemperatuur is hoog en de verdamping laag. Voor de winter 
zijn ze weer goed geworteld. 
 
De border 
De border zal nu het nodige onderhoud vergen. Er bloeit wellicht nog van alles, dus geniet daarvan. Knip ook niet alles tot op de 
grond kaal. In de winter zijn berijpte of besneeuwde oude bloemstelen zeer fraai. Ook voorkomt u inrotten van de planten. 
 
Onkruidbestrijding 
U zult niet kunnen stoppen met verwijderen van onkruid, het kan zelfs de hele winter door groeien. Als u voorkomt dat het uitzaait 
scheelt dat veel werk. 
 
Gazon 
In september geen maaisel op het gazon laten liggen. Door de hogere luchtvochtigheid kan het leiden tot een natte pap die kan gaan 
rotten. U krijgt daardoor schimmel (rooddraad) in het gazon.  

Als in september de donder knalt, 
met Kerstmis sneeuw met hopen 
valt. 

      Spreuken september:  

Vorst in september, een 
zachte december.  

Als de zwaluwen vertrekken 
voordat de noten rijp zijn 
dan komt er een harde win-
ter. 
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             uit tip uit tip uit tip uit tip uit 

Alvast wat nieuws over het herfstprogramma van arboretum Trompenburg aan de Honingerdijk beneden. Misschien iets om 
in de agenda te noteren. 
 
8 en 9 oktober 
 
HERFST-PLANTENDAGEN  
 
Uniek planten-weekend in Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86 in Rotterdam/Kralingen. Twee dagen lang bieden 
kwekers uit het gehele land bijzondere bomen, struiken, vaste planten, bollen en knollen te koop aan. Deskundig advies 
krijgt u er gratis bij. Daarnaast verkoop van tuinboeken, tuinmeubels en tuinkunst.  
Het Arboretum Trompenburg is in deze tijd van het jaar getooid met spetterende herfstkleuren. Vanaf 11 uur kunt u elk uur 
mee met de gids voor een wandeling door de prachtige tuin. Bent u op zoek naar een bepaalde plant, kunt u deze van te vo-
ren bestellen bij één van de aanwezige  
kwekers. U vindt de lijst met standhouders en hun telefoonnummers bijtijds op www.trompenburg.nl. Entree: € 3,= per per-
soon. De wandelingen met gids zijn gratis. 
 
31 oktober 
 
Laatste zondagopening van het seizoen.  Toegang gratis 
 
Van november tot april is het Arboretum Trompenburg op zondag gesloten. Traditiegetrouw mag u op deze laatste zondag 
van het seizoen gratis naar binnen. Vanaf 12.00 uur zijn er wandelingen door de tuin o.l.v. een gids, kosten hiervoor € 1,25 
per persoon. De rest van de week blijft het Arboretum gewoon open. Op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en op zater-
dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

 
Het NATUURMUSEUM  aan de Westzeedijk 345 exposeert van 8 augustus tot en met 7 november onder de titel 
“Blossfeldt zonder camera” een bijzondere serie werken van de fotografe Els van der Monde. 
 
 Met een ongewone techniek legt zij details van organisch materiaal vast. Tussen twee diaglaasjes plaatst zij transparante 
delen van bloemen, planten en zaden. Dit levert natuurlijke dia’s op, die op groot formaat afgedrukt worden. Voor de ex-
positie is een serie van 70 afdrukken in kleur gemaakt. 
 

 Openingstijden museum: di. t/m za. van 10.00 uur tot en met 17.00 uur 
          Zo. van 11.00 uur tot en met 17.00 uur 

 
  

         WERELD IN BLOEI 3 

NATUURLIJKE FOTOGRAFIE 

Passie voor passie-
bloemen 

Ondanks dat de foto in 
zwart/wit is willen wij 
hem u niet onthouden. 
Gemaakt tijdens een 
bloemen- en planten-
beurs. 
Een schaal met allemaal 
verschillende soorten 
passiebloemen. Hij stond 
bij een kraampje waar 
deze planten ook te koop 
aangeboden werden.   

Toen wij het vorige Doeblad op dit adres wilden 
bezorgen was de brievenbus al in gebruik. Ge-
lukkig had de tuineigenaar nog een tweede brie-
venbus! 
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Waar blijven die camera’s om 
ons terrein te bewaken? 

Rotterdam – Ik heb al diverse vragen van leden beantwoord 
over de videobewaking op ons terrein. Ik kan u gerust stellen 
dat wij gaan proberen om voor de winter de videobewaking te 
installeren. Het laten installeren door een bedrijf had onze 
vereniging zeker € 15000,- gaan kosten. Dan had het er nu 
allemaal al gestaan. Daar wij dit niet kunnen betalen gaat het 
wat langer duren. Wij hebben er dus voor gekozen om het 
zelf te gaan doen. Dit houdt in dat er veel voorbereidend werk 
moet worden gedaan. Dit werk moet zorgvuldig gebeuren 
want een verkeerd opgesteld cameraplan geeft alleen maar 
teleurstellingen. Ook het bepalen waar de kabels, coax en 
220volt, de grond in moeten kosten de nodige moeite. Het 
plaatsen van de palen waar de camera’s op moeten komen is 
ook een arbeidsintensief karwei. Dan heb ik het nog niet ge-
had over het afregelen van de camera’s het installeren van de 
opname apparatuur en het aanmelden bij het rijk van camera-
bewaking. Kortom het is erg veel werk. 
Ik ben inmiddels al zover dat ik binnenkort de apparatuur ga 
aanschaffen. Er zijn al diverse leden die hun hulp hebben aan-
geboden om de palen en de kabels in te graven. Mijn dank 
hiervoor. Mocht u nu denken ik wil ook wel helpen dan zie ik 
u reactie  graag tegemoet. 
 
Bram Oversluizen. 

Nog een succes in de kantine 
Rotterdam – vanaf 1 juni was het mogelijk, tijdens de ope-
ningstijden van de kantine, tijdschriften te ruilen. Er werd 
deze zomer behoorlijk van onze tijdschriftenruilbeurs gebruik 
gemaakt. Er liggen inmiddels behoorlijke stapels tijdschriften. 
Het is ons duidelijk geworden dat deze tijdschriftenruilbeurs 
een groot succes is geworden. 
Voor het volgende seizoen gaan we proberen om een speciale 
kast aan te schaffen, zodat de tijdschriften nog overzichtelij-
ker uitgestald kunnen worden. Wij gaan er dan ook vanuit dat 
iedereen volgend jaar weer van deze service gebruik zal ma-
ken. En mocht u er dit jaar geen gebruik van hebben gemaakt 
dan krijgt u volgend jaar een nieuwe kans om de laatste nieu-
we tijdschriften, op uw eigen terras, te kunnen lezen.B.O. 

Plaatjes uit de omgeving 
Deze maand: 

Een grappig standbeeld. We heb-
ben hem een beetje 

gecensureerd! 
Waar staat ie? 

Toegangsslagboom 
Vriendelijk verzoek 

Wanneer u de slagboom opent, gebruik dan de beveiliging 
zodat hij niet per ongeluk naar beneden valt. 
Laat hem ook niet openstaan na gebruik. 
Dit om ongelukken te voorkomen. We werden hiervoor op-
merkzaam gemaakt  door Joop R. 
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De redactie is niet aansprakelijk 
voor de artikelen die door andere 
personen zijn ingezonden 

Aansprakelijkheid 

Koop nu een satellietset bij onze sponsor !! 

Satelliet ontvanger nodig ? 

Wilt u voordeel? Kom dan eens in onze winkel kijken ! 
Plein 1953  Nr. 8  tel: 010-2120012 

www.Datesat.nl 

Bij aankoop van een complete satel-

liet-set komen wij bij u thuis alles 

gratis installeren ! t.w.v. € 75,- 

De firma DateSat heeft aan onze vereniging, voor de kantine, een 
complete satelliet-set verkocht met een hoge korting. 

Dus als u erover denkt om een satelliet-set te gaan kopen dan 
moet u bij datesat zijn, service en voordelige prijzen zijn de 

kracht van DateSat.                                                                 
En zij leveren alleen top-kwaliteit spullen !                       

Dus geen rommel zoals sommige satelliet winkels. 

Het is misschien wel opgevallen dat 
ook Adri (z’n arm) in de lappenmand 
zit. Hij is aan z’n schouder geopereerd 
en diende dus  rust te houden  met be-
hulp van de mitella. Inmiddels is het 
zodanig genezen  dat  hij alweer zon-
der mag. 
Adri:           

Adri gesignaleerd 
met mitella! 

Laatste krant van dit seizoen  
Helaas loopt het zomerseizoen alweer ten einde , hoewel je daar nog niet aan denkt, want wanneer ik dit 
schrijf zit ik met 30° achter de computer. Wij hopen dat u de nieuwe opzet van het Doeblad heeft kunnen 

waarderen. Wij hebben het in ieder geval met plezier gedaan. Wij zien graag  artikelen, opmerkingen en sug-
gesties voor  volgende zomer  van u tegemoet.   

Tot de lente van 2005!   

   Behang 
    -en VERFHANDEL 

 Wim Malais 
    Goudse Rijweg 19 - 23   3061DA Rotterdam 
 
  geeft de leden van AVT 15% korting 
     op alle artikelen in de winkel 
   op vertoon van de jaarafrekening  
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Taxatiecommissie  Parkeerplaats 
Verf    Spade 
Heg    Pad 
Kantinebeheerder  ATVToepad 
Bingo    Tuinhek 
Playbackavond  Klaverjasvrydag 
Satellietschotel  Verkooploods 
Mus    Wak 
Sneeuw   Dor 
Werkmeester   Werkbeurt 
Tuinhuisje   Kas 
Gras    Boom 
Turf    Kalk 
Parasol   Kruiwagen 
Plantenbak   AlgemeenDoeblad 
Aarde    Mest 
Dartavond   Linkerpad 
Rechterpad   Grindtegel 
Lente    Gieter 
Hark    Tuinstoel 
Zomer    Winter 
Bestuurskamer       Vasteplant 
Eenjariggoed       Vrijwilligerswerk
Sloot    Patat 
Watermeter   Opstalverzekering
Grasmaaier   Hittegolf 
Regenperiode       Tuinverlichting 
Den    Spar 
Tuinklauw   Zwembadje 
Penningmeester  Zonnebrand 
Was    Eik 
Tuinkabouter       Gasfles 
Jokeren   Schuur 
Riek        Onkruid 
Bezoek        Prijzen 
ijs        Bier 
Wijn        Snoep 
Kikker        Vijver 
Vis        Gas 
Kascontrolecommissie schaduw 

Kras alle woorden uit de lijst hiernaast in de puzzel hieronder weg. 
De overgebleven letters vormen een zin die u kunt invullen op de strook onder 

aan deze pagina. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vul hieronder de overgebleven letters van bovenstaande woordzoeker puzzel in ! En le-

--- -- --- ---- -- -- -- --------- -- --- 

51 
36 37 

42 47 

21 33 
26 29 

Om in aanmerking te komen voor de fantastische DVD-

IN WELKE DRIE VERSCHILLENDE VAKKEN MOETEN DE 

Vul hier uw naam en uw tuinnummer in : 
____________________________________ 
 

Laatste puzzels van het seizoen! 
LOS DE PUZZELS OP EN WIN EEN 

DVD-SPELER !!! 
DE DVD-SPELER SPEELT : DVD, DVD-R, DVD-RW, MP3, VIDEO-CD, MPEG 4, CD, CD-R, CD-RW, KODAK 

 VUL IN EN WIN !!!  -  VUL IN EN WIN !!!  -  VUL IN EN WIN !!!  -  VUL IN EN 


