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………..Winnaars fotopuzzels……….. 
De laatste winnaar van de fotopuzzel van vorig jaar was de familie Bayens van tuin nr. 74 

De “overall” winnaar was de familie Robles van tuin nr. 5 
 

 Beide families namen hun prijzen met plezier aan en bij beide families was het weer moeilijk om weg te 
komen door de gezellige verhalen en gastvrijheid. Typisch ATV Toepad ?? 

Wij denken van wel. Nogmaals gefeliciteerd ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           fam. Robles                                                                       fam. Bayens 

 
 

Wist u dat er in het wei-
land naast  

ATV Toepad   
(ca ter hoogte van tuin 81) 

kalfjes geboren zijn?  
Bijgaand een foto van een 

2 dagen oud kalf.  
Zij/hij? is geboren op  

18 mei 2006  

Geen plantenmarkt 
Helaas zijn er te weinig mensen die mee willen doen aan een  

planten/rommelmarkt. 
 Mensen die hebben gereageerd:  

Bedankt!! 
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Openingstijden kantine: 
 
Niet bekend bij redactie.   
 
Huisvuil inname: 
Grof vuil en huishoudelijke apparatuur kunt u  
inleveren bij het vuilpark van de Roteb.  
Ook klein chemisch afval kunt u bij de Roteb inleve-
ren. (o.a. Nikkelstraat  ma t/m za.10.00 tot 17.45 uur) 
 
 
Bestuur: 
Bram Oversluizen  voorzitter          tuin 35 
Bram Sommeijer    lid                      tuin 40 
Jan Baijens            lid                     tuin 74  
Hans Oversluizen   lid/kantinezaken     tuin 41 
Peter de Jong  penningmeester  
Tel.06-43056032   
             
            
Kascontrolecommissie: 
Minderd van Tilborgh                                    tuin 73  
Marleen Otte-Grandia                                      tuin 26 
  
 
Verkooploods tuinmateriaal: 
Theo Gunneweg                                     tuin 63 
Gerard Kling                                           tuin 37             
Joke Seip                                     tuin 60 
Adri Braber inkoop                                    tuin 71 
                  
 
Bouw- en taxatiecommissie: 
Bram Sommeijer samenroeper  tuin 40 
Jan Baijens lid  tuin 74 
Willem Engel lid tuin 45 
Joop Robles lid tuin 5 
Dik de Visser       lid tuin 27 
 
 
Organisatie Activiteiten (Bingo): 
Ingrid Berkhout                                    tuin 75 
Willem Engel                                    tuin 45 
 
 
Kantinebeheerder / inkoper: 
Richard Engel                                                  tuin 46 
 
 

Commissie onderhoud complex / werkbeurten: 
Piet Rietveld   onderhoud rijdend materieel   tuin 43 
Jan Hoogendijk        werkmeester              tuin 38 
Hugo Brand                    -,,-                       tuin 47 
Minderd van Tilborgh    -,,-                       tuin 73 
Jeannette Beusker                -”-                      tuin 72 
 
Werkbeurtzaken/roosters  
Jeannette Beusker                                           tuin 72 
 
Vertegenwoordigers van de vereniging bij het 
RBvV congres en verenigingen: 
Bram Sommeyer                                   tuin 40 
Ben Uyttenbroek                                      tuin 28            
 
 
Redactie Algemeen Doeblad: 
Ans (Lay out) en Hans Tros                           tuin 4              
Bert en Joke Seip                          tuin 60 
Kitty Martens en Wil van Dongeren               tuin 49 
Ben Uyttenbroek                          tuin 28 
Marian Haxe                          tuin 68 
 
 
De artikelen/reacties voor het Algemeen Doeblad 
zijn op de volgende manieren 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. 
 
 
Uiterste inleverdatum:  
 
 
 

      22 juli 

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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Geef de pen door aan:………….. 

De pen… overgenomen van Jan Baijens. Ach die goeie oude tijd ! 
 

 Dit is de 36ste zomer die wij op dit tuincomplex mogen vertoeven. Toen wij, de fam. W. Engel tuin 
nr. 45, de huidige tuin kochten was de heer W. van Rooien (Oude Dijk) onze leider. Deze man was alles 
binnen de vereniging, hij was voorzitter, penningmeester, deed de inkoop, etc. etc. Maar wij hadden beslo-
ten ook te gaan tuinieren, waarvan wij niet veel wisten. 

 
 
 Het was een nieuwe locatie waarop de tuinen werden uitgezet met voor iedereen dezelfde maten 

van circa 260 m2. Zo ook onze tuin maar hierbij kwam het probleem al snel om de hoek kijken. Met paal-
tjes in de grond werden de tuinen uitgezet naar de genoemde afmetingen. Maar in deze beginperiode waren 
wij door omstandigheden nog niet in de gelegenheid dagelijks op het complex te gaan kijken naar de gang 
van zaken. Voor de duidelijkheid in deze periode waren er nog geen huisjes opgezet en natuurlijk kende 
niemand elkaar. Dus veel contacten waren er onderling nog niet zo veel. Maar wat mij opviel in die perio-
de, was het feit dat de tuin in mijn gevoel steeds kleiner was geworden en met de dag nog steeds kleiner 
werd. Door het aan weerszijden verplaatsen van de paaltjes scheelde het niet veel of we hadden nog slechts 
de ruimte over een pad neer te leggen. Maar uiteindelijk is alles weer op zijn pootjes terecht gekomen en 
werden de paaltjes weer op zijn oorspronkelijke plaats neergezet naar de tuinafmeting zoals die het nu nog 
heeft. 

 
 
 Goeie oude tijd en de gezelligheid. Het groen op het tuincomplex begon te groeien en te bloeien 

en alles werd steeds mooier. Je leerde elkaar beter kennen o.a. door het maken van de werkbeurten. Maar 
er was bij iedereen duidelijk behoefte aan meer dan alleen tuinieren. In een heel oud houten keetje zijn An-
na en Ben Uyttenbroek begonnen met het schenken van limonade, sandy etc. als voorloper van ons huidig 
verenigingsgebouw. De prijs van de consumpties was redelijk namelijk 10 cent per consumptie. Van het 
één kwam het ander en heel voorzichtig werden meerdere activiteiten georganiseerd. Trimmen, ja gezellig, 
we starten met een vrij grote groep dames en heren. De ploeg groeide en groeide, ook mevrouw de Haan 
van tuin nr. 3 liep in die periode met ons mee.  

Maar naarmate de tijd vorderde werden de trainingsschema’s zwaarder. Hierdoor kregen wij enige 
afvallers en werd gezocht naar alternatieven. 

 
 
 
 Wat nu waarschijnlijk niet meer mogelijk 

is: we gingen voetballen met een dames-
team. Na een gedegen 
oefenperiode gingen 
we het opnemen tegen onze buren van tuin-
complex ‘Kweeklust’. Onze trainingsarbeid wierp 
zijn vruchten af en onze dames wonnen van  
kweeklust.  
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Blessuretijd. Ja, hallo gei-
nig dat damesvoetbal, maar dat kon-
den de mannen natuurlijk ook wel. 
Echter we hadden helemaal geen 
team. Met veel pijn en moeite lukte 
het om een elftal op de been te bren-
gen en onze tegenstander zou ook 
Kweeklust zijn. In het doel de 
(betrouwbare) sluitpost Jan Hoogen-
dijk en verder zooitje ongeregeld. 
Het is 0 – 9 voor Kweeklust gewor-
den.  

Deze hoge uitslag is uitein-
delijk gekomen door het zeer harde 
spel van onze tegenstanders, waar-
door bij ons diverse blessures ontstonden en wij over geen reserves konden beschikken. Maar we zijn blij-
ven lachen. 

 
Bustocht. Nog meer gezelligheid, ja hoor. Ook het verzorgen van deze bustocht was in goede han-

den van Anna en Ben Uyttenbroek. Koffietafel, diner, dansen lang leve de lol. Ook was een activiteit bow-
len, waarbij zoals u weet voor het betreden van de bowlingbaan je van schoenen moet wisselen. Maar aan 
het einde van het bowlen was ik ook mijn sokken kwijt. Ik op hoge poten naar de beheerder en vertelde 
hem dat ik er werk van ging maken bij de politie. Ter compensatie kreeg ik van hem drie neuten voor het 
verlies van de sokken (die zoals later 
bleek in mijn zak zaten). Maar het 
mooiste is dat ik nooit van de drie neuten 
heb gedronken, want ze waren al leeg 
voor dat ik ze kon pakken. De neuten 
waren nog sneller weg dan het geluid. 
Maar de drie daders waren spoedig be-
kend, wie dat waren Staande klok 
(bijnaam), Cor van Dijk en Steef Ver-
ploegen. Maar ik heb er om kunnen la-
chen. 

 
Een schadeprobleem! Aan het 

einde van de busreis ontstond er een pro-
bleem. Oorzaak hiervan was baldadig-
heid, alcohol en het warme weer. Ik 
voelde steeds meer behoefte om enige 
oefeningen te doen en besloot een vogelnestje te maken en een ander kreeg het hier waarschijnlijk warm 
van en besloot het dakluik van de bus open te zetten. Maar dat bleek geen goed idee want het dakluik waai-
de van de bus wat ons organisatiecomité en de buschauffeur niet zo geslaagd vonden. Tevens bleek dit de 
laatste busreis te zijn 
Ik stop ermee en geef de pen door aan Richard Engel, kantinebeheerder en presentator PlayBackshow. 
 
                                                                                                                                  Wim Engel 
(De foto’s zijn beschikbaar gesteld door Ben) 
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Waar blijven de bomen die uit de grond worden gehaald en niet meer op dezelfde plaats terugkomen? 
Niet in de versnipperaar, maar bij de Rotterdamse bomenbank. Dit logeer- en opvangadres bevindt zich 
bij de Gemeentekwekerij in het Kralingse bos. Hier worden de bomen waarvoor (tijdelijk) geen plaats 
meer is verzorgd en vertroeteld. 
 
De bomenbank werkt ongeveer zo als een dierenasiel. Daar verblijven dieren die niet meer bij hun baasje 
kunnen blijven, net zolang tot zich een nieuwe eigenaar aandient. Hetzelfde geldt voor de bomen. Soms 
moeten die weg wanneer een wijk op de schop gaat, of wanneer een straat ingrijpend wordt aangepakt. Ze 
komen dan allemaal bij de Bomenbank op de kwekerij. Daar moeten ze wel een jaar of drie blijven voor-
dat ze weer de stad in mogen. Die tijd is nodig om ze goed te laten herstellen en ze klaar te maken voor 
hun nieuwe plek. Op het ogenblik staan hier zo’n honderd bomen. Er is plaats voor tweehonderd. 
 
Dikke bomen 
De meest in het oog springende nieuwelingen 
zijn de drie grote platanen die op het Delftse-
plein stonden. Ze moesten verdwijnen voor 
de aanleg van een nieuw Centraal Station. 
Voorlopig moeten ze dus een paar jaar op de 
kwekerij blijven, maar intussen staan ze wel 
alvast op een lijst, die naar de deelgemeente 
wordt gestuurd. Wanneer een deelgemeente 
een of meer bomen nodig heeft, kan ze die 
vanaf de lijst reserveren. Dat bespaart veel 
geld, want alleen de plaatsingskosten hoeven 
betaald te worden. Bovendien is er de laatste 
tijd een voorkeur voor de wat “zwaardere bo-
men” (de vakterm voor dikke bomen). Die 
tonen meer. En bij de bomenbank zijn er vol-
doende in voorraad. Een fors exemplaar kost altijd nog zo’n 20.000 euro. Dat is niet duur, vergeleken met 
bomen van commerciële kwekerijen. 
 
Platanen van het Weena 
Op de gemeentekwekerij staan nog veel meer weggehaalde bomen. Bijvoorbeeld de leiplatanen die langs 
de trambaan op het Weena stonden. Die zitten echter niet in de Bomenbank, want het staat nu al vast dat 
ze weer op hun oude plaats terugkomen zodra de werkzaamheden op het Weena klaar zijn. In dit geval 
gaat het meer om langdurige opslag. 
 
 
 Bron: Stadskrant, mei 2006                                    
         
           Bijdrage van:                                                                             

Verdwenen bomen in “asiel” 
Rotterdamse bomenbank bij gemeentekwekerij 
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Strand aan de Maas 
24-05 / 03-09 
Leuvehoofd 

Lounge-dj’s, salsa-avonden, massages en natuurlijk heerlijk relaxen met uitzicht op de Rotterdamse skyli-
ne. Hét ultieme zomergevoel! www.strandaandemaas.info 
Tram 8, 20, 23, 25 of metro Erasmuslijn halte Leuvehaven. 

 
 * * * * nieuw * ** * 

North Sea Round Town 
01-07 / 17-07 

Centrum 
Rotterdam swingt! Met de komst van het wereldberoemde North Sea Jazz Festival naar Ahoy, bruist de 
stad van de jazz. In het centrum geven concerten, tentoonstellingen en diverse andere evenementen een 

totaalbeeld van deze gevarieerde muziekstroming. www.northsearoundtown.com 
Lopend vanaf Centraal Station. Vanaf halte Zuidplein (Ahoy) naar het centrum metro Erasmuslijn halte 

Centraal Station. 
 

 Camping Rotterdam 
06-07 / 10-07 
Noordereiland 

Noordereiland is hét vakantie-eiland van 2006. Een lang weekend oer-Hollands vakantievieren op de leuk-
ste camping van Nederland. Singles kunnen speeddaten en bingofans winnen mooie prijzen. Kom ’s 

avonds langs, want dan staat de feesttent bol van de gezelligheid! www.campingrotterdam.nl 
Watertaxi, bus 48 halte Koninginnebrug of metro Erasmuslijn halte Wilhelminaplein. 

 
 Zomerzondagen 

09-07 / 06-08 
Park bij de Euromast 

Zomerse muziek, verrassend theater, verhalen-vertellers en een uitgebreid kinderprogramma in het mooiste 
park van Rotterdam! Een prima plek en gelegenheid om te picknicken met familie en vrienden, te dansen 

in het gras, je verjaardag te vieren of juist lekker te luieren in de zon na een heerlijke massage, het kan alle-
maal tijdens de ZomerZondagen! www.zomerzondagen.nl 

Tram 5 halte Vasteland of tram 8 halte Euromast. 
 

 Zomercarnaval 
28-07 / 29-07 

Centrum 
De mooiste dag van het jaar! Opzwepende ritmes, prachtig uitgedoste dansers en een grote swingende me-
nigte. Vrijdagavond schudden brass bands de stad alvast wakker. Op zaterdag barst het feest in alle hevig-
heid los met de kleurrijke straatparade. De ritmes van Zomercarnaval laten zelfs de stijfste heupen wiegen. 

www.zomercarnaval.nl 
 
 

Uit in Rotterdam 
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* * * * nieuw * * * * 
Pet & Passion Parade 

05-08  
Schouwburgplein 

Het Schouwburgplein verandert op zaterdag 5 augustus in een catwalk voor huisdiereigenaren en hun lievelingen. 
Het wordt een uitbundige wedstrijd waarin vooral uitstraling, liefdesband en x-factor doorslaggevend zijn.  

Op de Darling Market is van alles te koop om huisdieren extra te verwennen. www.petandpassion.nl 
Lopend vanaf Centraal Station 

 Het Programma van Pet & Passion: 
Zaterdag 5 augustus staat de pet's passion parade verkiezing centraal. 
Er wordt op zoek gegaan naar duo’s met DE X-FACTOR en hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Idols-concept. 
Iedereen kan zich inschrijven. Vooraf via de website maar ook op de dag zelf is daar nog gelegenheid toe. Ook sin-
gles (deelnemers zonder dierenpartner) kunnen zich inschrijven. Leg uit waarom je voor een dag gekoppeld wilt 
worden met deze bijzondere date en misschien wordt je wel uitgekozen! Een deskundige jury beoordeelt alle inge-
schreven duo’s op basis van antwoorden op drie van te voren gestelde vragen, verschijning/presentatie en natuurlijk 
de X-FACTOR. Een geselecteerde groep gaat door naar de volgende ronde: een pimp-up traject waarin een professi-
oneel team van stylisten aan de slag gaat met knippen, scheren, verven, dressen  enz. kortom hun creativiteit botvie-
ren op mens en dier. Deze metamorfose eindigt met een echte fotoshoot zoals dat bij sterren gebruikelijk is. 
Al deze activiteiten vinden plaats in de “Ring of Fame”. 
Nu pas zijn de deelnemers klaar voor de Parade door het centrum van Rotterdam. De duo’s kunnen zo alle registers 
optrekken om het publiek aan zich te trekken; die heeft namelijk een belangrijke stem in de eindbeoordeling. Ook de 
duo’s die de 2e selectie niet gehaald hebben, maken nog kans op een prijs: het publiek kiest uit deze groep een vierde 
winnaar! Terug op het schouwburgplein is er een catwalk: de deelnemers zullen alles in de strijd moeten gooien 
want dit is de laatste kans om publiek en jury voor zich te winnen! Wie worden de idols van Animal Loving Rotter-
dam 2006? 
                                                                                                     Bijdrage van 

 

Vervolg op berichtgeving Heliport gelezen in 
het weekblad “De Ster” van 20 juni 2006. 
 
Tijdens de vergadering van de commissie Soci-
ale Ontwikkeling en Wijkeconomie (SOWE) en 
Ruimtelijke Ordening en Buitenruimte (ROB)  
stond ook de eventuele helikopterhaven op het 
programma. 
Hierover werd geschreven dat geprobeerd werd  
de bezwaren en bezorgdheid weg te nemen 
(door de firma Helinet die ook aanwezig was)  
over de helikopterhaven  op een ponton  nabij 
de Van Brienoordbrug. Men wil een lijndienst 
Amsterdam-Brussel gaan onderhouden met tus-
senstops in Den Haag en Rotterdam  en gaan 
vliegen met zeer moderne, stille toestellen. 
Overleg met de bewoners van De Esch en een 
demonstratie van landen en opstijgen zullen 
worden georganiseerd voordat eventueel een 
vergunning zal worden verleend.  
Volgens portefeuillehouder van Rijn heeft het 
dagelijks bestuur geen overwegende bezwaren 
tegen de heliport.  
Tot zover de berichtgeving uit de krant. 
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Bijdrage van Bert 

Bijdrage van Bert 
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Een eitje wordt te laat uitgebroed op de Noordpool en het vogeltje is daardoor nog te klein en te zwak op 
het moment dat de grote vogeltrek naar het zuiden begint. 
Het jonge leven zal daardoor al snel aan het einde zijn. 
Een ijsbeer trekt zich het lot van het vogeltje aan en stopt het vogeltje onder zijn oksel met de mededeling 
dat hij daar warm en knus de kou kan trotseren. 
Enkele weken later vertelt de beer dat hij zijn familie gaat verzamelen voor de winter en dat hij zeker een 
dag weg is waarbij het vogeltje niet mee kan i.v.m. de gevaarlijk tocht. 
Maar, zegt de beer, ik heb er over nagedacht en heb daar iets op gevonden. 
Vervolgens gaat de beer poepen en legt een grote hoop neer. Hij pakt het vogeltje en stopt hem in die grote 
hoop, zodanig dat zijn hoofdje er nog net uit steekt. 
Zo, zegt de beer, tot ik terug bent blijf je zo warm genoeg en vertrekt. 
De beer was nog maar net weg of er verschijnt een poolvosje afgekomen op de lucht en ziet tot zijn verba-
zing het vogeltje uit de hoop steken. Het vosje zijn buik rammelt van de honger en dus was de beslissing 
snel genomen, hij tikt het vogeltje uit de hoop en eet hem op. 
Wel beste mensen, wat is nu de leerzame moraal van dit verhaal ???? 
 

Het zijn niet altijd je vijanden die je in de stront duwen, 
         maar zeker niet altijd je vrienden die je er uit halen ………… 

Filosofie verhaal  
 

Tuin en muziek 
 
Behalve dat ik een tuinliefhebber ben, hou ik ook erg van mu-
ziek. Ik ben op zoek gegaan naar liedjes die met de tuin te ma-
ken hebben, zoals liedjes waar bloemen in voorkomen, of fruit 
of groenten (jawel, zie drs.P). Dit is een selectie die ik samen-
gesteld heb. 
 
Nederlandse liedjes: 
Herman Emmink : Tulpen uit Amsterdam 
Bloesem van seringen 
Dorus : De Crocus en de hyacint 
Louis Davids : Naar de bollen 
Hetty Blok en Leen Jongewaard : Een stekkie van de Fuchsia 
Wat recentere Nederlandse hits:  
Drs P. : Knolraap, Lof, Schorseneren en Prei 
Mathilde Santing : Appels op de tafelsprei 
Willy Derby : Ik heb een tuintje met Havanna 
August de Laat : Ik heb een huis met een tuintje gehuurd 
Willy Alberti : Als een wilde orchidee 
Jenny Arean : Onder de bomen van het plein 
 
Buitenlandse songs: 
Tom Jones: Green Green Grass of home 
Petula Clark : The other man’s grass is always greener 
Brothers Four : The green leaves of summer 
Tiny Tim : Tiptoe thru the tulips 
The Move : Flowers in the Rain 
Stevie Wonder: The secret life of plants 
The Osmonds : One bad Apple 
 

 
Barbra Streisand en Neil Diamond : You don’t bring me 
flowers 
Beatles : Strawberry Fields Forever 
Julie Andrews : Edelweiss 
Mezzoforte : Garden Party 
Ricky Nelson : Garden Party 
Marlene Dietrich : Sag mir wo die Blumen sind 
Scott McKenzie : San Francisco (be sure to wear flowers in 
your hair) 
Andrew Sisters : Don’t sit under the Apple Tree (with anyone 
else but me) 
Mac Kissoon : Lavender Blue 
Tee Set : She likes weeds 
 
Klassieke muziek: 
Flower Duet from Lakme (Delibes) 
Waltz of the Flowers uit de Notenkraker. 
 
U heeft misschien al de roos gemist in dit overzicht. Gezien de 
romantische betekenis van de roos wordt deze zo vaak in liedjes 
gebruikt dat ik een apart stukje schrijf over liedjes met "roos" in 
de titel. En tenslotte: er bestaan zelfs liedjes over volkstuinen: 
Dorus : Me volkstuin 
Herman Berkien : Het Volkstuinlied 
 
 Idee: brandt deze liedjes op een CD-tje en u heeft een leuk 
tuinkado voor iemand. 
 
                                                    Rob van Katwijk 

Bijdrage van Bert 
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1.  Opening 
Voorzitter heet iedereen van harte welkom en maakt excuses voor de gekozen datum van de vergadering 
op de viering van Koninginnedag. Automatisering van onze boekhouding en schaarse vrije tijd van een 
aantal bestuursleden was reden voor ons deze late datum in april niet nog eens naar een later tijdstip te  
verschuiven. 
Alvorens te starten met de vergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van een aantal leden en oud-
leden. Het betreft de leden mevrouw Eggink en de heer Bolland, het erelid de heer Bernard en de oud-
leden mevrouw Kling en de heer Van Duin. Hij wenst de nabestaanden veel sterkte toe. 
Tevens heet hij welkom de nieuwe leden; van tuin 15 mevrouw Van Zanten, tuin 30 de heer  Neeleman, 
van tuin 34 de heer A. Kies en tuin 67 mevrouw Van Riemsdijk. 
 
2.  Mededelingen door de voorzitter 
Aanwezig na de opening van de vergadering zijn 34 stemgerechtigde leden. 
Afzeggingen zijn er van de tuinen 05, 24, 34, 59, 63, 66, 72, 73 
Er zijn geen stemmachtigingen ontvangen. 
 
Zoals in de opening genoemd, was het uitpluizen van de oude boekhouding en deze vervolgens te vertalen 
in een geautomatiseerd bestand een hele klus. Wij menen dat de nieuwe boekhouding transparant is van 
opzet en na enige kinderziektes goed functioneert. 
 
Ik wil de gepensioneerden in ons bestuur, Bram Sommeijer en Jan Baijens bedanken voor de ondersteu-
ning die zij aan de anderen hebben gegeven. Ik ben erg blij aan hen gevraagd te hebben in het bestuur 
plaats te nemen. 
 
Het afgelopen tuinjaar zijn er vele activiteiten georganiseerd zoals: de diverse goed bezochte bingo’s, de 
fantastische fancyfair/rommelmarkt, de gezellige Andre Hazes-avond, de dartscompetitie en de diverse 
avonden dat er voetbal werd gekeken op het grote scherm. Bedankt werden alle vrijwilligers die hieraan 
mede hebben gewerkt om er een leuk seizoen van te maken met een speciaal woord van dank voor Ingrid 
Berhout, Hans Oversluizen en Richard en Wim Engel als organisatoren. 
 
De diverse uitgaven van het Algemeen Doeblad stonden weer vol met nieuws, leuke feiten en puzzels. Als 
bestuur zijn wij dan ook erg blij dat ook het komend seizoen de redactieleden er weer vol tegen aangaan 
om u de nieuwtjes en bestuursmededelingen onder de aandacht te brengen. 
 
Er zijn vast nog diverse vrijwilligers die ik vergeten ben te noemen maar ook deze natuurlijk vanaf deze 
plaats hartelijk dank. Mocht u denken, ik heb ook nog wel enige tijd beschikbaar om iets te doen, meld u 
dan aan. 
 
Maar ik heb ook nog een punt van kritiek. Er is en wordt door sommige tuinleden erg asociaal omgegaan 
met het afvoeren van huisvuil, hetgeen tevens met de camera is vastgelegd. Het bestuur heeft nooit de in-
tentie gehad om als agent te gaan optreden met de vastgelegde camerabeelden bij de vuilstortplaats, maar 
sommige leden laten ons geen keus! Enige feiten zijn: het over het hek heen gooien van vuilniszakken, het 
buiten de afrastering droppen van tuin- en huisafval, het gooien van glas tussen het vuil in de containers, 
grote stukken oud hout en ander sloopafval in de containers. Om dit te camoufleren wordt het vervolgens 
afgedekt met tuinafval. Waarom wordt het bouw- en sloopafval niet door de betrokkenen naar de Roteb 
gebracht ? 

Notulen algemene ledenvergadering gehouden in het verenigingsgebouw aan het Toepad 55 te Rot-
terdam d.d. 29 april 2006 aanvang 14.00 uur 
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Het is aan Willem Kern te danken dat het rondom de containers geen enorme rotzooi is geworden en dat 
hij zorgt dat het aantal afgevoerde containers nog niet veel groter is geworden. Komend tuinseizoen zullen 
wij de handelwijze van sommige leden niet meer accepteren. Wij zullen dit seizoen de camerabeelden ge-
bruiken om leden, die zich toch nergens iets van aantrekken, aan te spreken op hun asociale gedrag. Mocht 
dit niet helpen, dan zullen wij aangifte doen van het illegaal storten van vuil door hen bij de milieupolitie 
en neem van mij aan dat de bekeuringen voor het illegaal storten niet mis zijn! 
 
3.  Ingekomen stukken   
Van de RBvV een aanvraagformulier voor het verkrijgen van een reductie van de grondhuur voor de mini-
ma. Dit formulier wordt toegevoegd aan de 1e uitgave van het Algemeen Doeblad. Hangt tevens ter infor-
matie in de mededelingenkast en is tevens verkrijgbaar bij het bestuur. 
Brief van de kascontrolecommissie die zal worden voorgelezen onder punt 7 van de agenda. 
 
4.  Notulen ledenvergadering 09 april 2005 
De heer Braber merkt op dat deze notulen wel erg summier zijn. 
De voorzitter merkt op dat dit voortkomt uit het feit dat wij nog steeds een vacature hebben voor secretaris. 
De meerderheid van de aanwezigen hebben geen probleem met deze vorm van de notulen. 
  
5.  Bespreking Jaarverslag penningmeester 
Tevens zal hier het volgende agendapunt worden besproken. 
 
6.  Bespreking financieel jaarverslag en begroting 
Blad 1 t/m 4 geen opmerkingen. 
De heer Uyttenbroek vraagt naar de opgelegde boetes en de heer Braber maakt de opmerking dat hij als lid 
geen inzicht heeft in de boeteoplegging. 
Er ontstaat enige discussie. Vervolgens geeft de heer Sommeijer uitleg over de nieuwe, transparante opzet 
van de te maken werkbeurten. Van iedereen is duidelijk weergegeven hoeveel werkbeurten er moeten wor-
den gemaakt en wie reductie krijgt omdat hij/zij een andere verenigingstaak vervult. 
Mevrouw Brand deelt mede dat haar man, zodra hij beter is, weer de taak van werkmeester zal vervullen. 
De heer Braber vraagt naar de inkomsten uit kantineverhuur. Het genoemde bedrag van € 975 is bijna ge-
lijk aan het bedrag dat hij heeft betaald voor het dames zangkoor. Waren er niet meer feestjes? 
De penningmeester denkt dat sommige verhuurinkomsten zijn opgenomen in de kantineomzet van die 
avond. 
Mevrouw Brand heeft moeite met het opvoeren op de jaarrekening van éénmalige kosten. Vorig jaar werd 
afgesproken dat dit echt éénmalig zou zijn. 
De voorzitter geeft uitleg dat wij afgelopen boekjaar zijn geconfronteerd met enorme kostenstijgingen die 
een gevolg zijn van de gestegen olieprijzen o.a. de prijzen van Eneco. Het bestuur was en is van mening 
dat het beter is dit direct te verrekenen met de leden dan dit ten laste te brengen van het kapitaal en later in 
rekening te moeten brengen. 
De heer Braber vindt dat niet het bestuur beslist over deze in rekening gebrachte verhoging, maar dat dit de 
algemene jaarvergadering moet doen. 
De penningmeester deelt mede dat het bestuur op de volgende jaarvergadering zal komen met een echte 
begroting met een terugkoppeling naar de contributie. 
Na enige discussie vindt de meerderheid van de aanwezige leden de doorbelasting van kosten door het be-
stuur correct, mits dit niet gaat om echt grote bedragen. Op verzoek van de heer Braber wordt er toch ge-
stemd over zijn zienswijze. Na stemming is ruim 4/5 deel van de vergadering het eens met de verrekening 
die door het bestuur werd gehanteerd. 
De voorzitter stelt vast dat de procedure niet wordt gewijzigd en blijft zoals deze is gehanteerd.  
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7.  Voorlezing verslag van kascontrolecommissie 
Het verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen met als slot het verzoek aan de vergadering 
alsnog décharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over de boekjaren 2003 en 
2004. Dit wordt verleend.  
Tevens verzoekt de heer M.van Tilborgh om i.v.m. het niet beschikbaar zijn van de heer Robles de boeken-
controle over 2005 tot nader orde uit te stellen om vervolgens op de jaarvergadering 2007 het besluit tot 
décharge beleid 2005 te nemen. 
  
8.  Verkiezingen 
Bestuur 
De voorzitter stelt dat de heer De Jong pas in 2009 aftredend is en dat voor de functie van secretaris er nog 
steeds een vacature is. Het betreft een omvangrijke functie, die nu door diverse bestuursleden wordt ver-
vuld, maar waarvoor wij graag willen dat een capabele kandidaat zich aanmeldt.  
De vergadering levert geen kandidaat op. De voorzitter stelt voor nog een poging te zullen wagen via een 
oproep in het Algemeen Doeblad. 
  
Kascontrolecommissie 
De heer Robles heeft in zijn afzegging voor de vergadering aangegeven zijn functie in de commissie ter 
beschikking te stellen. Met het verzoek van de heer M.van Tilborgh voor het kiezen van een reserve lid 
hebben wij 2 vacatures die door de vergadering niet worden ingevuld. 
De voorzitter vindt de controle van de boeken door deze commissie zeer belangrijk en stelt voor dat indien 
in een later stadium zich geen kandidaten aanmelden, om dan de controle te laten uitvoeren door een exter-
ne deskundige. De vergadering is het hiermee eens mits dit niet een enorme kostenpost wordt. 
 
Onderhoud complex, vereniginsgebouwen en materieel 
In verband met de leeftijd van de heer Gunneweg en het regelmatig op stap zijn met de caravan heeft hij 
aangegeven enkele taken te willen afstoten. Dit betreft de inkoop voor de tuinwinkel en onderhoud 
(rijdend) materieel. Deze taken kunnen worden ingevuld. 
De inkoop zal worden verzorgd door de heer Braber en de heer Rietveld zal het materieel gaan verzorgen. 
 
9.  Pauze 
Door de vlotte wijze waarop de vergadering verloopt wordt door de voorzitter voorgesteld deze te laten 
vervallen. De vergadering is het hiermee eens. 
 
10.  Bestuursbeleid de komende jaren 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur zal voortgaan met een voor iedereen transparante wijze van besturen 
en een heldere financiële administratie. 
 
11.  Rondvraag 
De heer Bakker stelt aan de orde dat het in het verleden toch gebruikelijk was dat er een vertegenwoordiger 
van de R.B.v.V. op de vergadering aanwezig is. De heer Sommeijer antwoordt dat de bestuursvorm van de 
R.B.v.V. is gewijzigd en het nu niet meer gebruikelijk is. 
De heer Hoogeveen zou gaarne inzicht krijgen in de gemaakte c.q. nog te maken werkbeurten. Hiervoor 
verwijst hij naar de kaarten van vroeger.  
Besloten wordt dat de werkbeurtlijsten van de werkmeesters door de werkbeurters worden geparafeerd na 
elke gemaakte werkbeurt. De gemaakte werkbeurten zullen vervolgens worden getotaliseerd op de lijsten 
in de mededelingenkast van het verenigingsgebouw. Deze zullen regelmatig worden aangepast. 
 
12.  Sluiting 
De vergadering wordt om 15.05 uur door de voorzitter afgesloten. 
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Dit is een gedeelte van een oude tekening  (1967) van ons complex. In één van de volgende keren zullen wij een verhaal gaan 
maken hoe de nummering van de huisjes tot stand is gekomen. Wij zoeken nog foto’s van de verhuizing van huisjes die binnen 
het complex zijn verplaatst. Ook zouden wij het leuk vinden als mensen ons willen helpen met hun ervaringen over deze       
verhuizingen.                                                                                                                            De redactie van het Doeblad. 
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In deze rubriek kan een ieder die daar  
behoefte toe voelt heuglijke- of minder 
heuglijke mededelingen doen aangaande 
geboorte, huwelijk of andere 
familieomstandigheden.  
Het gaat in principe op verzoek van de 
betrokkenen. Als de redactie een dergelijke 
gebeurtenis waarneemt zullen wij de  
betreffende persoon benaderen om details  
en toestemming om iets wereldkundig te maken. 
Maar u kunt ons natuurlijk ook benaderen. 

Familie berichten 

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

Plaatsing gezocht voor: 
 

Els, ongeveer 7 jaar oud. 
Mooi van vorm (pas geknipt) 

 
Kan goed overweg met soortgenoten maar deze 

moeten wel afstand houden. 
 

Voor inlichtingen: zie blz. 5 
 
 

HT 

 
Vacature terreinbeheerder 

 
 

 
Het bestuur van A.T.V. Toepad is dringend op zoek naar een man of vrouw die de functie van 
terreinbeheerder  wil bekleden. 

De terreinbeheerder coördineert alles wat met onderhoud e.d. op ons complex te maken heeft in de ruimste zin 
van het woord. Hij/zij onderhoudt contact met externe partijen zoals bijvoorbeeld gemeentewerken en rapporteert 
de nodige zaken aan het bestuur in constant overleg. 

Het is een belangrijke en zeer uitdagende functie. Wie eerst meer details wil weten over de werkzaamheden, kan 
zich richten tot dhr. Adri den Braber van tuin nr. 71. 

Wie deze functie denkt aan te kunnen, kan zich aanmelden bij onze voorzitter dhr. Bram Oversluizen 
(b.oversluizen@chello.nl of tel. 2124420) of één van de andere bestuursleden. 

Aansprakelijkheid 
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Overzicht data werkbeurten 
per 1 juli 2006 

Zie ook kastje kantine voor overzicht         
gemaakte werkbeurten 

 
Groep 1 tuin 2 t/m 28: werkmeester Mindert 
Data: 8/4, 6/5, 27/5, 24/6, 15/7, 19/8, 16/9. 
 
Groep 2 tuin 29 t/m 55: werkmeester Jan 
Data: 15/4, 13/5, 10/6, 1/7, 12/8, 2/9, 7/10. 
 
Groep 3 tuin 56 t/m 83: werkmeester Jeannette 
Data: 22/4, 20/5, 17/6, 8/7, 26/8, 23/9, 21/10. 

Winkel ATV Toepad                                               Openingstijden elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur 

                                                                          Prijslijst   
 
 
   Tuinaarde    Per zak(ca.30 ltr)    € 1.35 
                             4 voor             € 5.00 
   Potgrond     Per zak    € 2.30 
                     
   Turfmolm   Per zak     € 3.60 
 
   Turf samengeperst   Per pak a  150 ltr    € 7.65 
 
   Koemest Korrels      Per zak  7.5 ltr    € 5.00 
 
   Koemest Poeder    Per zak   25 ltr   € 5.00 
 
 
 
    

  
   
 
   Culterra                      Per zak                € 14.00 
 
   Bonenstaken  3mtr Per stuk          € 0.80 
 
   Gasfles            Per stuk        € 22.80 
 
   Drukregelaar  Per stuk         € 7.15 
 
   Kalk   Per zak à 6 kg         € 2.10 
 
       

Prijzen onder voorbehoud 

DE VOLKSMOND OVER HET WEER IN JULI   
 
Als de schaapjeswolken rustig aan de hemel staan, 
kunt ge gerust zonder paraplu uit wandelen gaan. 
 
Juli met weinig regen en veel zonnebrand, 
Is wat elkeen wenst op land en strand. 
 
Komen ’s morgens druppels aan gras en webben, 
dan zullen we weer droog en warm weer gaan hebben. 
 
De julizon werkt voor twee. 

ZON- en MAAN standen 
 
In juli korten de dagen (sorry!!) 1 uur en 7 minuten. 
 
Op   1 juli gaat de zon op om 5.23 uur. 
Op 31 juli gaat de zon op om 5.59 uur. 
 
Op   1 juli gaat de zon onder om 22.03. 
Op 31 juli gaat de zon onder om 21.32 uur. 
 
Op   1 juli gaat de maan op om 11.30 uur. 
Op 31 juli gaat de maan op om 12.47 uur. 
 
Op 1 juli gaat de maan onder om 0.40 uur. 
Op 31 juli gaat de maan onder om 23.34 uur. 

 
Rectificatie: 

Vorige maand is er een vergissing gemaakt 
wat betreft de plaatsing van de functie van 
Jeannette Beusker : Werkbeurtzaken/
roosters.  
Natuurlijk had dit niet onder het hoofdje be-
stuur  moeten staan want zij maakt geen deel 
uit van het bestuur! 

        Excuses Jeannette!!  
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Twee vliegen in één klap ? 

In ons eerste nummer stond een artikel over verzamelingen. 
Bij het vergaren en nieten van de bladen om deze rond te gaan delen, kwam Ben Uijttenbroek met een 
blad aan zetten waar toevallig over mensen met verzamelwoede wordt geschreven en wat blijkt ? Staat er 
een prachtig mooi verhaal in over Iza van Riemsdijk, één van onze tuinleden, die vliegenmeppers verza-
melt. Het artikel staat in NL10, een gratis wekelijks uitmagazine voor Rotterdam, nummer 22 jaargang 2. 
Ten tijde van het schrijven van ons eerste artikel wisten wij nog niets van de verzameling van Iza en dat 
hier over geschreven was. Omdat dit verhaal wel precies past bij de opzet van onze oproep, willen wij u 
dit verhaal niet onthouden en treft u bijgaand aan. Wie volgt ??? 
(wij hebben toestemming van Iza om haar verhaal te publiceren)  
 
Iza van Riemsdijk verzamelt vliegenmeppers.   
Inmiddels bestaat de verzameling uit 1380 
exemplaren. Ze staan in vazen voor de ramen, op de kasten of  
hangen op de wc. In alle vormen en maten, van antieke ijzeren,  
met bokkenpootjes tot plastic voetvormen en pistolen. 
Heb je last van een vliegenplaag? 
"Ik verzamel ze vanaf 1989, toen ik een hele mooie in handen kreeg.  
Ik dacht 'goh, dat ze van zo'n simpel gebruiksvoorwerp zoiets leuks 
maken'. Toen ben ik erop gaan letten en dan zie je opeens heel  
veel mooie en bijzondere meppers. 
Het is een ding dat in de hele wereld gebruikt wordt. Mijn man en ik  
reizen graag en dan is het leuk om op zoek te gaan naar een mepper.  
Als je in een winkel 'Zzzz....klap!' doet, begrijpt iedereen waar je het over  
hebt. Maar in arme landen komen ze meestal met spuitbussen en  
andere verdelgingstroep aanzetten, dat is wel frappant. 
Je komt in alledaagse winkels en zo leer je een hoop over andere  
culturen en gebruiken. Het werkt aanstekelijk, vrienden en kennissen  
nemen overal vandaan meppers voor ons mee.  
Het is de sport om er uit elk land een te hebben."     
Pronkstuk? 
"Dat is toch de eerste, in de vorm van een vlinder met een stokje in  
het handvat om de dode vlieg weg te gooien. En de Afrikaanse staarten.  
In sommige culturen is het verboden om dieren te doden, dan is het  
eigenlijk een vliegen-verjager. De steel is bijvoorbeeld mooi belegd met  
kraaltjes en in de staart is echt dierenhaar verwerkt." 
En het duurste? 
"Dat was een design-exemplaar van edelstaal met fibre, voor  
negenennegentig gulden." 
Hoe ver ga je? 
"Een mepper is niet zo duur, we kopen er een als we ze tegen komen.  
En we krijgen veel van vrienden en kennissen. Vroeger zei ik altijd dat 
ik zou stoppen bij duizend, maar het gaat maar door. Mijn man en ik  
fantaseren er wel eens over om zelf vliegenmeppers te gaan maken, in 
de vorm van de Euromast of gatenkaas. Ik heb ook een verzameling  
elektrische maar dat vind ik toch een beetje smerig. En ook erg voor die 
vlieg, dat die geëlektrocuteerd wordt.                                                          
             Bijdrage van Bert 
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Twee jaar geleden was ik vergeten de plantjes uit de waterput te halen voor de winter aanbrak. 
Toen we in het voorjaar weer op de tuin kwamen zat er een eend in de waterput te broeden, dui-
delijk een luie eend dus, ze had een kant en klaar nest. We lieten haar zo veel mogelijk met rust, 
wel hebben we een “trappetje” gemaakt voor als de eieren uit kwamen en het jonge kroost rich-
ting waterkant moest, want daar had deze a.s. moeder niet zo goed over nagedacht.  
Helaas mochten we niet bij de première van dit schouwspel zijn, op een dag was het nest, op 
een paar lege eierschalen na, leeg. 
 

Verleden voorjaar zat ik heerlijk “achter” aan de waterkant, komt 
er een nieuwbakken moedereend haar jongen showen, 6 stuks 
waarvan er één opviel omdat deze een donkerbruine kop had, 
deze noemde ik vanaf toen Brownie.  
En hoewel het eigenlijk niet goed is, heb ik wat koekjes 
verkruimeld. Dat vonden ze lekker! 
Zo lekker dat ze iedere dag langs kwamen, moeder sprong op 
de kant en kwam het terras al luid kwakend op om te melden 
dat ze wel wat lustten. Zodoende zorgde ik dat er iedere dag 
brood voor “mijn kroost” was. Regelmatig kwamen er collega-

moeders langs zwemmen, met name langs, onze “huiseendenmoeder” tolereerde geen anderen 
in de buurt, luid kwakend en pikkend schermde ze haar stukje water en tuin af. 
 
De kleintjes groeiden gestaag en na een paar weken konden 
ook zij de kant op springen, dus kwamen ze “in optocht”  mij 
roepen. Het was zelfs zo erg dat als wij in het huisje zaten, 
ze net zo vrolijk naar binnen kwamen stappen, schattig 
natuurlijk, maar net als bij ons geldt ook voor eenden, wat er 
in gaat moet er ook weer eens uit en dat is binnen minder 
prettig. Dus met zachte dwang naar buiten en richting 
waterkant gedirigeerd, alleen zijn eenden moeilijker te 
trainen dan een hond, ze bleven het dus toch gewoon doen, 
ach ik zag de humor er wel van in. 
 
Al met al werden ze met de dag brutaler, ze kwamen meerdere keren per dag op visite, aten uit 
mijn hand en op een gegeven moment zaten ze op mijn schoot! Nooit geweten trouwens dat er 
aan die mooie oranje “flappen” nagels zitten, niet echt een prettig gevoel op blote benen! Maar 
ze konden geen kwaad doen bij me. Zelfs van de hond waren ze niet bang, ’t was eerder 
andersom, familie Duck hoefde alleen maar te kwaken en de hond begreep dat ze niets in te 
brengen had, en ach zolang zij ook af en toe een stukje brood kreeg vond ze het best.  
 
Een paar weken geleden zaten we te pauzeren op het terras en hoorden we luid gekwaak en 
gepiep, ik naar de waterkant, en ja hoor… een trotse moedereend met kroost, 5 jonkies. 
Terwijl ik terugloop naar de tuintafel om mijn boterham te gaan delen met dit nieuwe geluk 
bedenk ik dat de moeder wel verdacht veel op Brownie lijkt, net zo’n donkerbruine kop en die zie 
je niet veel, misschien is het wel een ander, maar voor mij is het Brownie. 
Inmiddels zijn er nog maar 2 jonkies “over” en zijn ze ook al van die grootte dat ze de kant op 
kunnen, dus het ritueel van vorig jaar herhaalt zich. 
Tiemen vind de plakaten op de nieuwgelegde grindtegels minder leuk en ik……. Geniet!  
           
                            Marian Haxe 

Eendengeluk 
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