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Gelezen in het algemeen Dagblad. 
Noordwijk 
Plan voor heli-lijn tussen Amsterdam en Brussel 
Geen files, veel kortere reistijden en geen gedoe met in– en uitchecken op 
luchthavens. Dat zijn de belangrijkste voordelen van een nieuwe lijndienst 
met helikopters op de lijn Amsterdam-Brussel, waarmee volgend jaar moet 
worden begonnen. Er komen halteplaatsen bij Rotterdam en Den Haag. 
Dat melden vervoersbedrijf Connexxion en helikopteronderneming Helinet. 
De vergunningen zijn nog niet helemaal rond, maar volgens de bedrijven is 
de procedure een fluitje van een cent. Ze zitten zo boordevol vertrouwen, 
dat de verkoop van tickets al is begonnen. De lijn is vooral bedoeld voor 
zakenreizigers. 
 
Tot zover het krantenbericht. 

Vergeet niet het watermeterbriefje in te 
vullen en in te leveren!! Zie blz.15 
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Openingstijden kantine: 
vrijdagavond                             circa 20.00-23.00 uur 
zaterdagmiddag                         circa 15.00-17.30 uur        
zaterdagavond                           zie lijst activiteiten 
zondagmiddag                           circa 14.00-16.00 uur 
Buiten het seizoen wijken de openingstijden af.   
 
Huisvuil inname: 
Grof vuil en huishoudelijke apparatuur kunt u 
inleveren bij het vuilpark van de Roteb. Ook klein  
chemisch afval kunt u bij de Roteb inleveren. 
(o.a. Nikkelstraat  ma t/m za.10.00 tot 17.45 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 
 
Administratie rooster werkbeurten:  
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:  
  
21 april 2007  

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  



 3  Algemeen Doeblad 
sept. 2006 

 

Geef de pen door aan:………….. 

Overpeinzingen. 
 

Richard vroeg mij om de pen over te nemen, maar realiseerde me niet dat je dan ook nog een verhaaltje 
moet verzinnen. Maar goed wie A zegt moet ook B zeggen. Dus hier begin ik maar: 
In  1972 startten we met landgoedkampen, dit houdt in, kamperen midden in het bos, je kwam vrijdag-
avond en ‘s zaterdags  in het bos werken, uitdunnen , opkronen, vrijstellen, omhakken en nog meer voor-
komende werkjes. Maar nadat het steeds drukker op de weg werd en we ’s zondags steeds meer in de file 
kwamen te staan gingen we uitkijken naar wat anders. De fam. Tilborgh,met name Thea, nodigde ons uit 
eens op hun tuin te komen kijken en dan gelijk een hapje mee te eten, (en dat laatste gaf de doorslag), tuin 
was mooi en het eten was lekker. We hebben ons ingeschreven en na niet al te lange tijd hadden we een 
tuin. Maar dat viel tegen, het was nu niet alleen kijken maar ook nog eens met je kont omhoog zoals men 
dat netjes zegt. We zijn manmoedig begonnen. Aan de tuin hebben we niet veel veranderd. Ja, de zandbak 
heb ik van Cok er uit moeten halen, want daar was ik te groot voor geworden, en er was wat anders te doen 
dan met vormpjes en een schepje te spelen,en zo gebeurde. 

Maar toen, zonder boemsedésie gingen we toch door 
de vloer. 
Vloer er uit,grond uitgegraven, want die zat, door een 
overstroming, die we naar de verhalen gehoord te 
hebben, gelukkig niet hebben meegemaakt, tot aan de 
onderkant van de vloer, een paar vloerbinten ver-
nieuwd, nieuwe vloer, gelijk maar een douche ge-
bouwd, konden we eindelijk onze bezwete rug was-
sen. Dak vernieuwd, we hadden nu een douche en 
hadden geen water meer van boven nodig, en dan op 
ons achterste gaan zitten, dachten we, maar we had-
den verkeerd gerekend. Er was een plantje in de tuin 
wat we niet uitgeroeid kregen (en nog niet krijgen) 
het heeft de mooie naam HEERMOES. Maar zo’n 
Heer is het niet, want een Heer met een hoofdletter 

wordt geacht ooit eens te vertrekken, maar deze Heer is dat niet van plan, maar dat onkruid denkt, het is 
geen kwestie van werk hebben, maar werk houden. Maar ondanks het buffelen, hebben we een hoop lol 
beleefd, een kabelbaan naar de overkant van de sloot, toen Rijkswaterstaat met de directieketen weg ging.  
Onze oude penningmeester BB. had kantplanken nodig, ikzelf grind en nog enkele dingen, wat weet ik niet 
meer precies, maar het was leuk spelen. En zo zitten (nou ja zitten) we alweer achttien jaar op ons heerlijk-
heidje, maar we moeten niet omstreeks kantoortijd ‘s avonds naar huis gaan, want dan staan we weer gi-
gantisch in de file, maar we doen onze tuin daar nu niet voor weg, maar achttien jaar houden we het niet 
meer uit, want ik stel me voor dat we dan de plantjes van de onderkant bekijken, of als onkruid terug ko-
men, als zevenblad bijvoorbeeld, kan ik jullie alsnog lekker plagen. Ik zal jullie verder niet vervelen met 
m’n verhaaltje en allen nog heerlijke tijden op hun tuin toewensen.      
Ik zal de pen doorgeven aan Thea als dank dat wij door haar toedoen al die jaren van onze tuin hebben ge-
noten.  
 

                                                                                                              Theo G. 
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 Aangestoken door de verhalen over theepotten en vliegenmeppers wil ik iets vertellen over mijn 
verzameling fototoestellen. Misschien heeft u mij al eens met een fototoestel in de weer gezien, 
op het Toepadterrein of in tuin 49. 
 

 Het begon ongeveer 40 jaar geleden. Mijn vader kocht toen tweedehands een Agfa Clack 
voor mij van zijn toenmalige directeur voor het bedrag van een gulden. Toen nog een zil-
veren gulden (gehalte 720/1000) met het portret van Juliana op een zijde. 
 
  
 Een Agfa Clack is een eenvoudige metalen boxcamera met een beperkt aantal instellin-
gen (zonnig/bewolkt) en een fix-focus. Deze camera werkte met rolfilms 120 type. Ze 

werden geproduceerd van 1954 tot 1965. Met een grote ronde flitser erop leek het heel wat. Het was mijn 
eerste fototoestel en later mijn eerste verzamelobject. Het is nu een van de meest voorkomende fototoestel-
len op rommelmarkten. 
 
 

 Vanaf het moment dat ik mijn eerste fototoestel in handen had zijn er vele fototoe-
stellen gepasseerd. Fotograferen is een uit de hand gelopen hobby geworden en ik 
vind het heerlijk om te doen. 
 
 Mijn 2e fototoestel was een Practica LLC. Een echte spiegelreflexcamera met ver-
wisselbare objectieven! Deze spiegelreflexcamera’s van het Duitse cameramerk 
"Pentacon" werden gemaakt van 1969 tot 1975. Binnenin de camera zat een ingeni-

eus systeem met een opklapbare spiegel. Bij het afdrukken van de ontspannerknop klapte de spiegel om-
hoog en werd de film belicht. Spiegelreflexcamera’s hadden het nadeel dat de fotograaf tijdens het opklap-
pen van de spiegel even het beeld in de zoeker kwijt was. Deze camera's waren voorzien van een automati-
sche lichtmeter door de lens. 
 

 Ik zal jullie niet vervelen met op te sommen welke camera’s ik nog meer heb gebruikt. 
Inmiddels ga ik voor digitaal vanwege het gebruikersgemak. Zo nu en dan denk ik met 
weemoed aan het celluloid van de films en aan de stank van de ontwikkelaar en van het 
fixeer. Treffend dat juist een dezer dagen Fuji gestopt is met de productie van fotorolle-
tjes. 
 
 Mijn verzameling omvat alleen oude mechanische camera’s. Een paar voorbeelden zijn: 
een aantal boxcamera’s, een Agfa Isola met uitschuifbare lens, een vouwcamera, een twee 

ogige spiegelreflexcamera, een Rollei 35S, Polaroidcamera’s, etc. Daarnaast heb ik een aantal oude 
filmcamera’s. 
 
 Verder verzamel ik flitsers en flitslampjes en flitsblokjes. Ook heb ik oude filmglasplaten die je kunt af-
drukken. Zelf heb ik nooit een oud fototoestel gekocht. Ik krijg ze tot nu toe altijd cadeau van anderen. Zo 
bouwt mijn verzameling zich lekker langzaam en verrassend op en blijft er genoeg ruimte in huis. 
 
 Wil van Dongeren, tuin 49 

Mijn verzameling 
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Het betrof c.q. betreft 4 wandelzondagen in september: 3, 10, 17 en 24 september. Het 
is voor het eerst dat de Groene4daagse wordt georganiseerd. De organisatie is in han-
den van het Rotterdamse Milieucentrum en het NIVON in het kader van de Groene 
maand september. Diverse organisaties die zich inzetten voor natuur, milieu, land-
bouw, recreatie en toerisme organiseren samen honderden “groene” activiteiten. Zie 
ook www.groene4daagse.nl 
 
 

De volgende 4 wandelingen zijn voor u uitgestippeld: 
 

Erasmuspad  
Is geweest op 3 september, 23 kilometer naar Rhoon. 

 
 

Jeneverpad 
Is (geweest) op 10 september, 26 kilometer naar Maassluis. 

 
 

Pad op Zuid 
17 September een wandeling van 28 kilometer van Rotterdam CS naar Ridderkerk. Vanaf Ridderkerk te-

rug met openbaar vervoer (bus of fastferry). De wandeling is ook in kortere trajecten te lopen. 
Tussen 9.00 uur en 12.00 uur wordt er gestart bij metrostation Zuidplein. Deelnemerskosten 

€ 2,50 inclusief een wandelroutebeschrijving. Rijk ge ïllustreerde wandelgidsjes zijn voor 
€ 4,00 te koop bij het startpunt 

 
 

Ton Markesepad 
Op 24 september en wandeling van 26 kilometer van Rotterdam CS naar Nieuwerkerk aan de IJssel. Van-

af Nieuwerkerk aan de IJssel weer terug met openbaar vervoer. 
Tussen 9.00 uur en 12.00 uur wordt er gestart op het stationsplein bij café restaurant Engels. Deelnemers-
kosten € 2,50 inclusief een wandelroutebeschrijving. Rijk ge ïllustreerde wandelgidsjes zijn voor € 4,00 te 

koop bij het startpunt 
 
 
. 

Alle wandelroutes zijn gemarkeerd met geel/rode wandelbordjes en stickers. Het geïllustreerde wandel-
boekje van het Ton Markesepad is beschikbaar vanaf 24 september. De overige wandelgidsjes zijn behal-
ve bij het startpunt ook op verschillende andere plaatsen te koop o.a bij Boekhandel Donner, de Groene 
passage (Mariniersweg), de Archiefwinkel en Rotterdamstore (beide Coolsingel), café restaurant Engels 
(stationsplein), Boekhandel de Ridderhof (Ridderkerk), Boekhandel Aart Pontier (VLaardingen). 

Groene4daagse van start gegaan  
 

TIP  
Mocht u meegedaan hebben aan één van de verschillende uittips die u regelmatig in het Doeblad aantreft: 
Laat het ons weten! Misschien er een leuk stukje over schrijven voor in het Doeblad? 
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 In het eerste stukje dat ik schreef, vertelde ik dat er zelfs liedjes over volkstuinen bestaan. Hier de tekst 
van het liedje van Dorus. Het nummer is te vinden op de dubbel-CD ‘Twee Motten’. 

  Dorus - M'n volkstuin 

Ik heb een volkstuin met een zonnepit  
Een bed savoyekool, waar de luis in zit 

Maar dat mag niet hind're 
't Benne net kind're 

Die daar wat spelen en wat stoeien 
Daar mag geen mens zich mee bemoeie 

't Doet me niks dat d'r de luis in zit 
In m'n volkstuin en in m'n zonnepit  

Nou m'n suikerbiet de grond in gaat 
Me rosalia te bloeien staat 

Kijk naar m'n appelboom daar hangt een vogelnest 
Nou m'n hyacint te voorschijn komt 
En de wereld om me heen verstomt 

Snuif ik lekker de lucht op van de koeiemest 
Lig ik te wiegen en te dromen, in me hengmat in de zon 

Dan waan ik me net in de hangende tuinen van dat ouwe Babylon  

Daar op m'n volkstuin bij m'n zonnepit  
Boven de savoyekool, waar de luis in zit 

Maar dat mag niet hind're 
't Benne net kind're 

Die daar wat spelen en wat stoeien 
Daar mag geen mens zich mee bemoeie 

't Doet me niks dat d'r de luis in zit 
In me volkstuin en in me zonnepit  

Kijk eens naar m'n edel dahlia 
Naar de knoppe in me fuchsia  

Zie m'n seringen, nou ik heb ze wit en paars 
Maar vergeet m'n vergeetmenietjes niet 

Kijk meteen es effe tussen 't riet 
Want in me slootje, daar woont een echtpaar stekelbaars 

Dit alles gaat me nooit vervelen, want ben ik de mensen moe 
Dan kruip ik heel gauw in me schulp en vlucht ik naar m'n villa toe  

Op m'n eige volkstuin bij m'n zonnepit  
Naast de savoyekool, waar de luis in zit  

Maar dat mag niet hind're 
't Benne net kind're 

Die daar wat spelen en wat stoeien 
Daar mag geen mens zich mee bemoeie 

Want zie ik daar, zo heel klein luizebeest 
Dan denk ik: "Nou ja, we zijn toch allemaal eens jong geweest"  

                                                                                                     Rob van Katwijk 

Tuin en muziek deel 3 
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Uit in Rotterdam    Bijdrage van Wil 

Zondag 10 september 
Historische-excursie naar Eiland van Brienenoord 
Plaats: Brug over het Zuiderdiepje aan het eind van het Hoendiep, Zijstraat Stadionweg, Rotterdam 
Tijd: 11:00. De excursie duurt tot 13.00 uur 
Inlichtingen: 010 - 272 22 22 (aanmelden verplicht) 
Organisatie: Zuid - Hollands Landschap 
Kosten: Gratis 
 
Zaterdag 16 september 
Najaarsexcursie naar Duinen van Oostvoorne  
Plaats: Bezoekerscentrum Tenellaplas, Duinstraat 12 a, Rockanje 
Tijd: 10:00 
Inlichtingen: 010 - 272 22 22 (aanmelden verplicht) 
Organisatie: Zuid - Hollands Landschap 
Kosten: Gratis 
 
Zaterdag 23 september 
Vleermuisexcursie naar Mildenburg 
Plaats: Parkeerplaats bij VVV, Hoflaan 6, Oostvoorne 
Tijd: 19:30. De excursie duurt tot 21.30  uur 
Inlichtingen: 010 - 272 22 22 (aanmelden verplicht) 
Organisatie: Zuid - Hollands Landschap 
Kosten: Gratis 
 
Zondag 24 september 
Vleermuisexcursie 't Wiel/Poortugaalse haven 
Plaats: ARK Natuurontwikkeling, R.E.T.- sportvelden ten noorden van het Wiel, op het doodlopende stuk 
van de Kruisnetlaan, Hoogvliet 
Tijd: 20:00 
Inlichtingen: 010 - 4166151 (aanmelden, voicemail inspreken) 
Organisatie: ARK Natuurontwikkeling 
Kosten: Gratis, deelname maximaal 20 personen 

En als je niets meer te doen hebt denk dan eens aan: 
 

Vrijwilligerswerk in Natuur en Landschap 
 

Landschapsonderhoud Rotterdam houdt zich sinds1988 bezig met het onder-
houden van landschappelijke elementen in en rond Rotterdam met behulp van 
vrijwilligers. Naast het onderhouden van natuur en landschap en het opdoen 
van werkervaring zijn de contacten met anderen van groot belang. Ieder sei-
zoen heeft andere werkzaamheden: zaagwerk maaien en hooien en de aanleg 
van natuurlijke oevers zijn steeds terugkerende werkzaamheden. 

Plaats:  rand polder De Esch, Schaardijk 53/55, Rotterdam 
                        Tijd: dagelijks  8.45 - 16.00 uur 

                  Inlichtingen: 010 – 4045847 
Organisatie: Landschapsonderhoud Rotterdam 



8 Algemeen Doeblad Sept. 2006 

 

 Mededelingen 
Van de penningmeester…. 
 

 Sparen voor de jaarnota 
 
 Elk jaar valt  bij elk tuinlid weer de jaarnota op de mat. Steeds maar stijgen de prijzen. En na de feestdagen valt het vaak niet mee 
om de rekening op tijd te voldoen. 
 
 Wist u al dat er bij Toepad een regeling bestaat, waarbij u vooraf kunt sparen voor uw jaarnota? Het werkt heel simpel: U stort  
bijvoorbeeld maandelijks een klein bedrag op de rekening van de vereniging en aan het eind van het jaar trekt de penningmeester 
dit gespaarde bedrag af van uw jaarnota. U kunt natuurlijk ook eenmalig een bedrag overmaken, bijvoorbeeld wanneer u een fi-
nancieel extraatje of vakantiegeld heeft ontvangen. De enige spelregels zijn: U betaalt niet contant, maar boekt een bedrag over 
naar de rekening van de vereniging. Bovendien moet u bij uw betaling vermelden om welk tuinhuisje het gaat. 
Er is al een aantal leden dat op deze manier de jaarnota zodanig verlaagt dat zij slechts een jaarnota hebben van enkele tientjes of 
zelfs geld terug krijgen. 
Heeft u vragen, u kunt altijd bellen met de penningmeester voor meer informatie. 
 

 Verzekeringen 
 
 Heeft u uw huisje via de vereniging verzekerd? Kijkt u eens na of de verzekerde bedragen nog toereikend zijn. Misschien is uw 
huisje na bijvoorbeeld een verbouwing of andersinds wel meer waard geworden. De ideale periode om de verzekerde waarde van 
uw huisje te wijzigen is begin december. Dan gaat de verhoging het nieuwe jaar direct in en kan de (nieuwe) premie nog worden 
verwerkt in de jaarnota. 
 

 Meterstanden. 
 
 Ik verzoek u om begin november weer de meterstanden op te nemen en deze in de brievenbus van de vereniging te deponeren. U 
kunt dit doen middels het formulier in het Doeblad. 
Op verzoek van de leden zal ik dit jaar de meterstanden vermelden in uw jaarnota, zodat u precies kunt zien op basis van welke 
standen uw verbruik wordt vastgesteld. 
 

 Glasfonds  
 
 Zoals u ongetwijfeld weet heeft de vereniging een glasfonds. Dit glasfonds dekt de ruitschade aan huisje en broeikasjes. Het 
fonds betaalt de kosten van de kapotte ruit(ten). Het fonds betaalt niet de zetkosten van de ruit of het uurloon van een reparateur. 
Dus wanneer uw onverhoopt ruitschade heeft, stuur dan het bonnetje even naar het bestuur, zodat uw ruit vergoed kan worden. 
Het fonds heeft momenteel een waarde van 4.214,- . Zolang deze waarde boven de 4000 euro blijft is het glasfonds pre-
mievrij. Onder deze waarde dan gaan de leden weer een geringe jaarlijkse bijdrage leveren aan het glasfonds. Wanneer dit ge-
beurt, zal ik u dat natuurlijk op een ledenvergadering meedelen. 

TOT IN HET  
VOORJAAR 
VAN 2007  
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Kunst 
“Wij hebben een hond”, zegt Stef trots tegen zijn buurman. 
“Iedere ochtend brengt hij de krant op bed”. 
“Dat is klasse!”, antwoordt de buurman. 
Stef: “Dat is nog niet alles. We hebben namelijk geen abonnement!” 
 
   
 Tegenstrijdig? 
“Wie schreeuwt daar zo tegen de directeur?”, 
vraagt de bedrijfsleider nieuwsgierig. 
Secretaresse: “Dat is zijn stille vennoot”. 

 
  
  
  
                           Geen paniek 
In een volle treincoupé stapt een reiziger in 
met een zware koffer. 
Hij legt de koffer op het bagagerek en neemt 
een staanplaats in. 
Een medepassagier die onder het rek zit, 
wordt onrustig als hij naar de koffer opkijkt 
en vraagt aan de reiziger: “Neemt u mij niet 
kwalijk, maar kan het koffer geen kwaad?” 
Reiziger: “Nee hoor, de koffer zit goed op 
slot!” 
 
  
 
 
 

 
 
                                                Dat klopt 
In een groot bos zaten vier houthakkers aan de koffie; grote, sterke kerels 
met handen als kolenschoppen. Er kwam een klein, iel mannetje aanlopen 
met een grote bijl op zijn schouders en vroeg of er nog werk was. 
Ze keken alle vier naar dat manneke en schoten in de lach. 
“Wat wil jij nu met al die woudreuzen. Die kun jij toch niet kappen?” 
“Mag ik het eens proberen?” 
“Ga je gang”, zeggen de houthakkers. Na drie of vier klappen ligt er een 
enorme woudreus tegen de vlakte en dat gaat zo maar door. 
Op een gegeven moment vraagt een van de houthakkers: “Waar heb jij dat 
 geleerd?” “In de Sahara”, antwoordt het iele mannetje. “Maar daar staan 
toch helemaal geen bomen!” “Nee, nou niet méér!” 

 “Tuinbakken”   

Tovenaar 
“Ik kan toveren”, zegt Eduard tegen zijn vriend Louis. 
Vraagt Louis verbaasd: “Hoezo?” 
“Nou, heel eenvoudig”, luidt Eduards antwoord. 
“Als ik ’s avonds mijn hond uitlaat, kom ik diep in de 
nacht met een kater thuis 
 
 
 
Eed 
De rechter kijkt de inbreker bedenkelijk aan en zegt: 
“Eigenlijk bent u zeer goed in uw vak, om niet te zeg-
gen uitmuntend”. 
Inbreker: “Dank u, meneer. Dat compliment zou ik u 
graag teruggeven, maar ik sta nog onder eed”. 

Bron: Gerarduskalender, bijdrage van  
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Met genoegen bieden wij u hierbij het rapport aan van de Complexkeuringen van de 44 bij de RBW aan-
gesloten verenigingen met uitzondering van VTV De Boerderij en VTV De Tochten die deelnemen aan 
het keurmerk "natuurlijk tuinieren", VTV Groenewoud en VTV Robbenoord, dat per 31 december 2006 
ophoudt te bestaan. Daartegenover staat dat VTV Hordijkerveld weer in het schema is opgenomen. 
De drie keuringen die in of nabij januari, mei en september zijn gehouden hebben de resultaten opgele-
verd zoals weergegeven in dit rapport. 
Doel van de keuringen is de verenigingen te inspireren om in een onderlinge wedijver het aanzien van 
complexen op een dusdanig peil te brengen dat het voor buitenstaanders aantrekkelijk wordt om de com-
plexen als wandelparken te gebruiken, en de gemeentelijke instanties tot nadenken te stemmen bij het 
maken van plannen ten aanzien van het verplaatsen of opheffen van bestaande complexen. 
Helaas hebben in een aantal gevallen de overheden andere ideeën gehad, waardoor Robbenoord en De 
Bovendijk in hun geheel moeten verdwijnen, terwijl Blijdorp en Zestienhoven in het bijzonder een flink 
aantal tuinen moeten inleveren. 
Voor wat betreft de keuringen, geldt voor alle complexen dezelfde maatstaf waarbij een indeling naar het 
aantal tuinen wordt gemaakt, te weten: 
groep A: t/m 100 tuinen       (15 complexen) 
groep B: 101 t/m 175 tuinen   (11 complexen) 
groep C: 176 tuinen of meer    (9 complexen) 
groep N: nutstuinen            (5 complexen) 
Aangezien De Bovendijk inmiddels een leegstand heeft van zo'n 75%, wordt dit complex per      1 januari 
2006 niet meer bij de keuringen betrokken en dientengevolge wordt de indeling naar het aantal tuinen 
per die datum als volgt: 
Groep A: t/m 100 tuinen       (14 complexen) 
Groep B: 101 t/m 175 tuinen   (11 complexen) 
Groep C: 176 tuinen of meer    (9 complexen) 
Groep N: nutstuinen            (5 complexen) 
Buiten de "ereprijs" die wordt gewonnen door de vereniging met het hoogste aantal punten zijn er voor de 
groepen A, B en C nog drie prijzen te vergeven, waarbij de groepswinnaars hiervan tevens een wisselbe-
ker ontvangen. Voor de winnaar bij de nutstuinen is één beker beschikbaar. De vereniging die de wissel-
beker in drie opeenvolgende jaren heeft gewonnen of in totaal 5 maal, krijgt die beker in eigendom. 
Aangezien de keuringen niet allen op dezelfde data plaatsvinden blijven het "moment-opnames", wat 
echter niet wegneemt dat de complexen er op ieder willekeurig moment goed onderhouden dienen uit te 
zien, waarbij onvolledig onderhoud door of namens de gemeente wordt gerapporteerd, doch niet van in-
vloed is op de waardering, behalve die voor de gazons, ongeacht wie voor het onderhoud verantwoorde-
lijk is. Speeltuigen worden niet gewaardeerd, maar gevaarlijke situaties zoals uitstekende bouten en 
splinters worden in de keuringsrapporten vermeld.                                      

 

 In 2005 is het hoogst behaalde gemiddelde 7.7333 tegen 8.1343 in 2004, terwijl zeven verenigingen de 
minimale zes niet hebben gehaald. De betrokken vereniging wordt dringend verzocht zich in 2006 in te 
spannen deze negatieve situatie om te buigen. Wij blijven de weinige keurders die zich belangeloos en 
ongeacht de weersomstandigheden blijven inzetten dankbaar voor hun werk en hopen dat in 2006 het 
bestand kan worden uitgebreid. Een eerder verzoek aan de verenigingen om kandidaten te zoeken heeft 
nauwelijks iets opgeleverd. Per 1 januari 2006 beschikken wij over 26 geregistreerde keurders. Wanneer 
het totale overzicht wordt bezien hebben niet minder dan 22 verenigingen een lager gemiddelde ge-
scoord, waaronder de nummer 1 t/m 14 van 2004 en hebben 17 verenigingen een hoger gemiddelde ge-
haald. Wanneer de keuringsrapporten worden bezien is er helaas een neergaande tendens waar te ne-
men in het onderhoud. 

COMPLEXKEURINGEN 2005 

Bron internet                                                                                                                                                         Bijdrage van Bert  



 11  Algemeen Doeblad 
sept. 2006 

 

Bij de keuringen in 2005 stonden de keurders vier maal voor een gesloten hek, zonde van de tijd en in-
spanning. Aangezien de meeste volkstuincomplexen een openbaar wandelgebied zijn worden de vereni-
gingen verzocht om te voldoen aan de regels, d.w.z. hek open van zonsopkomst tot zonsondergang. 
De verenigingen die hierin geïnteresseerd zijn kunnen bij het bondsbureau een kopie van de keurings-
rapporten opvragen. 
 

 OVERZICHT COMPLEXKEURINGEN 2005     GROEP A 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vereniging  groep  1e cijfer  2e cijfer  3e cijfer           Gem.         plaats 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Phoenix       A     7.5556  7.7222  7.7222  7.6667      3 
Reyerwaard     A     7.8000  7.7500  7.4000  7.6500      4 
Helpt Elkander     A     7.7222  7.3889  7.3000  7.4704      8 
Maasglorie      A     7-2222  7.2778  6.9444  7.1481    12 
Zonnehof      A     7.0000  7.1111  7.0556  7.0556    14 
Nooit Gedacht     A     6.9375  6.9375  7.0000  6.9583    17 
Onze Tuinen     A     6.5000  6.9500  7.3000  6.9167    18 
Lombardijen     A     6.6818  6.9545  6.7727  6.8030    21 
Toepad      A   6.5909  6.7273  7.0455  6.7879    22 
Nut en Genoegen   A     6.4444  6.9444  6.9444  6.7777    23 
De Bovendijk     A     7.1500  6.4000                       6.7750           24 
Terbregge      A     6.6000  6.9000  6.3500  6.6167    25 
Oldegaarde     A   6.5909  6.5455  6.4500  6.5288    27 
Ons genoegen     A   5.8636  5.2273  6.5000  6.1970    31 
Van Brienenoord     A     6.3000  5.9000  6.2000  6.1313    32 

 
 

 
 
 

 EERSTE PRIJS Groep A 
PHOENIX 

Groep A    -    7.6667 punten 
Wisselbeker van de RBvV 

 

 Ditmaal geen winnaar van de Ereprijs maar het complex wordt als zeer goed omschreven met slechts 
twee opmerkingen t.w. bij de overige opstallen: 1. het materiaalhok verven, 2. het gaas van de inkoop is 

verrot wat gevaar oplevert. Tevens zijn de banken aan een opknapbeurt toe. 

 Toepad  
 

 Groep A - 6.7879 punten 
 

 Bij de eerste keuring werd bij bijna alle onderdelen herfstblad aangetroffen, terwijl bij alle keuringen 
veel onkruid werd vastgesteld. 
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EERSTE PRIJS Groep B 
ONS BELANG 

Groep B    -    7.7167 punten 
Wisselbeker van het Roterdams Dagblad 

 
 Slechts een minimaal verschil met de buren van EIftplaat II. De enige mindere punten zijn de paden en 
de heggen/afscheidingen met veelsoortige en dubbele heggen, waardoor veel tuinen onzichtbaar zijn. 
 

EERSTE PRIJS Groep C 
ZESTIENHOVEN 

Groep C    -    7.5500 punten 
Wisselbeker van de Bond Van Volkstuinders Amsterdam 

  
 Ondanks de ellende m.b.t. de vele te verdwijnen tuinen is er weinig aan te merken op dit complex. De enige opmer-
kingen waren bij de heggen. Veel dubbele heggenan te merken op dit complex. en bij de ingangen bij de derde keu-
ring gebladderde hekken. 

Bekerwinnaar Groep N 
De Noort Bonnen 

Groep N    -    6.8750 punten 
 Bijna een punt gestegen. Behalve een vuil hek en een verveloos mededelingenboord vonden de keurders dit als 
nutstuin-complex een prima geheel. 

                     Brute moord……. het vervolg!             Bijdrage van Kitty 

Op zondagochtend 16 juli jl. is, ter hoogte van tuin 49, het onthoofde lijk van een duif gevonden. 
Niemand weet hoe die duif daar gekomen is, totdat…… 
 
Het raadsel  rondom de moord laat Ben niet los. Maar ja, het leven gaat door. De volgende dag komt Ben 
van huis. Hij draagt een lange broek en overhemd. In Spanje draagt Ben buiten ook altijd een lange broek 
(nooit een korte broek). Maar dit terzijde. 
Ben is op weg naar de koffie. Op het tuinpad komt hij Jan Baijens (tuin 74) tegen. Ze maken een praatje. 
Ben vertelt over het lijk en wat hij heeft gezien. Hij bespeurt een reactie bij Jan. Weet Jan hier meer 
van…? En zo ja, wat heeft Jan gezien? Of……. Nee!! Ben herstelt zich. Dat kan niet wat hij nu denkt! 
 
Ben hoeft niet lang in het ongewisse te blijven. Jan gaat vertellen. Die bewuste zondagochtend waren Jan 
en zijn vrouw, om een reden, al vroeg op pad. Terwijl ze naar de parkeerplaats liepen zagen ze dat er in 
de verte, ter hoogte van de tuin van Marian, tuin 68, iets gaande was. Maar wat? Dat konden Jan en zijn 
vrouw (nog) niet zien. Ze liepen verder. Maar net toen ze wat dichterbij leken te komen verplaatste “het 
geheel” zich naar veertig meter verderop. Dit herhaalde zich nog twee keer. De derde keer kwam “het 
geheel” ter hoogte van tuin 49 tot stilstand. Jan en zijn vrouw konden nu tot op tien meter naderen. Tot 
hun schrik keken ze op dat moment recht in de ogen van een moordenaar! Jan en zijn vrouw bleken ge-
tuigen van een moord! Waar Jan en zijn vrouw op dat moment de moed vandaan hebben gehaald weten 
ze nu zelf nog niet. Ze keken de moordenaar beiden met hun meest dreigende blik aan….…….. en de 
moordenaar?? ……….. Die sloeg letterlijk op de vlucht! Hij spreidde zijn vleugels en vloog, zo snel als 
hij kon, naar de hoogste boom die hij op dat moment op de parkeerplaats kon vinden. Het lijk onthoofd 
achterlatend! 
Uhhh…. uhhh… spreidde zijn vleugels? Ben krijgt er koude rillingen van. Wat moet hij zich hier bij 
voorstellen? Wát heeft Jan gezien? Een sperwer, het was een sperwer, helpt Jan Ben uit de brand. En zo 
lijken de vragen rondom de brute moord op het Toepad te zijn opgelost. 
Een raadsel blijft wel dat Wil het lijk pas heeft gezien nadat zij terug kwam van het vuil wegbrengen, ter-
wijl het er, gezien het verhaal van Jan, ervóór al heeft moeten liggen. 
En het hoofd?!.................... Dat is nooit meer teruggevonden! 
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Aansprakelijkheid 
De redactie is niet 
aansprakelijk voor 
de artikelen die 
door andere per-
sonen zijn inge-
zonden! 

Als in september de spinnen vlijtig kruipen, 
dan gaan ze aan een strenge winter ruiken. 
 
 Valt 15 september op een maandag, 
de herfst zal baden in een zonnelach. 
  
   1 september zon op 6.51 uur, zon onder 20.27 uur. 
30 september zon op 7.38 uur, zon onder 19.20 uur. 
 
   1 september maan op 16.51 uur, maan onder 23.16 uur. 
30 september maan op 16.40 uur, maan onder 23.07 uur. 
  
 In september korten de dagen 1 uur en 49 minuten. 

De volksmond over het weer in  

Familie berichten  
Te koop: (in tuinwinkel, vanaf 
volgend voorjaar) 
 
Losse grond per kruiwagen. 
 
Prijs is nog onbekend. 
Adri Braber 

Wensen ? 
Graag vernemen wij of er behoefte is aan b.v. 
houtsnippers of ander tuinmateriaal. 
Heeft u ideeën laat het weten d.m.v. een briefje 
in de brievenbus van 

 Adri Braber tuin 71  
of Joke Seip tuin 60 

Opa Rinus en  
Oma Marleen  

Van harte gefeliciteerd 
 met de 

geboorte  van de 1ste  kleinzoon 
Geniet er van 

Dik, Anna, Ben, 
Ester en Larissa 
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Inmiddels zijn we alweer 7 jaar de gelukkige, nou ja soms……., bezitters van een tuin op Toepad. Toen we de tuin 
kochten van de familie van Duyn had ik weinig tuinervaring. 
Ik ben opgegroeid op de 3e verdieping van een flat dus verder dan 1 à 2 keer per week de  
plantjes op de vensterbank water geven ging de "opvoeding qua tuinieren" niet. Door de jaren heen ben ik wat gaan 
wroeten en planten in het gemeenteplantsoentje en in de tuin van mijn opa en oma. Opa kreeg steeds meer een hekel 
aan de tuin (is nooit z'n hobby geweest) zijn leeftijd ging ook een rol spelen en oma zei/zegt altijd groen is groen! 
Nou inmiddels weet ik wel beter en m'n oma ook trouwens, ze zijn maar wat trots op "onze" tuin op Toepad! Maar 
wat ik eigenlijk wil vertellen is dat men aldoende leert… Je schaft wat boeken aan, hoort in de wandelgangen (het 
Toepadpad eigenlijk) eens wat en experimenteert met 't een en ander. Ieder voorjaar is het weer een verrassing, wat 
komt er boven??? 
Tot nu toe mogen we niet klagen het gaat er steeds mooier uitzien, en zelfs Tiemen ziet nu het verschil 
tussen onkruid en bijvoorbeeld een opkomende Aronskelk, deze had hij 2 jaar achter elkaar 
"weggeschoffeld" maar mocht dan eindelijk dit jaar tot volle glorie bloeien!!! Qua dieren hebben we ook 
het een en ander bijgeleerd, niet te geloven wat je allemaal ziet lopen/vliegen/kruipen/zwemmen enz… 
Het eerste jaar vond ik de salamandertjes al zo bijzonder maar inmiddels zijn daar heel wat, in mijn ogen dan, bij-
zondere "beessies" bijgekomen. Sinds een paar jaar hebben we gezelschap van veenmollen, de eerste keer dat ik oog 
in oog stond met dit beessie schrok ik me wild, wat is die lelijk! Ik ben 's avonds op internet gaan zoeken wat de 
naam van dit monster was, daar zag ik ook dat ze bijhouden waar de veenmollen nog voorkomen dus heb dit gelijk 
gemeld. Verder hebben we een enorm bijennest in de oude gereedschapskist van meneer van Duyn gehad, wat een 
ellende maar toch ook een mooi gezicht hoe zij weer gebruik hadden gemaakt van het "werk" van de muizen 
("zaagsel" en stofreepjes). Ook hebben we paaiende karpers langs de waterkant gezien, wat een klappen maken die 

zeg! Over voorntjes hebben we ook niet te klagen, hele scholen trekken er voorbij. 
Wat ik ook zo grappig vind zijn de konijnenkeutels midden op een kruising van één van de pa-
den. Als we dan richting onze tuin lopen zeg ik dan, de konijnen hebben weer een vergadering 
gehad (ik zie dat al weer helemaal voor me!). 
Ook de angst voor kikkers heb ik overwonnen, die hele piepkleine, wat een schatjes eigenlijk. 
Fazanten, ook die bevinden zich op Toepad, wat kunnen die een herrie maken zeg! 
Dan de reiger, prachtige vogel en zeer begaafde visser, jammer dat ze af en toe een vis laten val-
len die ze bij buren uit de vijver hebben gevist, wat een stank zo'n vis op het droge! 
Vlinders, dit jaar erg veel, ik heb er zelfs gezien die helemaal oranje waren, speciaal voor het 
WK????? Ik had deze in ieder geval nog nooit gezien. 

Verleden jaar aan de waterkant een ijsvogel "gespot". Ik kon maar niet op de naam komen en 
zei tegen Tiemen: " ja jôh, zo'n vogel die je bij de reclame van de postcode loterij ziet!" (ik 
dacht later ook misschien is dit wel een voorteken, maar nee hoor Gaston is nog niet aan de 
deur geweest…) Ik 's avonds weer het internet op en jawel een ijsvogel en er werd gevraagd 
te melden waar en wanneer je een ijsvogel zag, ook dit gemeld natuurlijk. 
Echt een schitterende vogel die kleuren, erg opvallend. Over de hoeveelheid verschillende 
vogels hebben we toch al niet te klagen overigens. 
Minder leuk was 3 weken geleden een reiger die z'n laatste rustplaats had gevonden in onze tuin, wat is zo'n beest 
groot van dichtbij zeg! Waar ik ook van baal is dat "mijn" eenden sinds de 5 hete weken niet meer geweest zijn, ho-
pelijk zijn ze verhuisd naar een grotere sloot maar ik vrees dat ze zijn overleden aan botulisme. Verleden week zag 
Tiemen een "reuzenrups", wij 'm gevangen in een grote pot en 'm van dichtbij bestudeerd, ben zelfs nog naar de 
overbuurman geweest om 'm te laten zien wat een knoert! Ik 's avonds weer het internet op en ja hoor, het bleek een 
ligusterpijlstaart te zijn, niet zo bijzonder overigens! Maar voor ons wel, wij hadden 'm in die 7 jaar nog nooit ge-
zien, tja weer wat geleerd… 
Maar goed binnenkort breekt de winter weer aan, even geen "beessies" meer, alhoewel we wonen aan een grote vij-
ver, dus ook deze winter komen we wel weer door genietend van al dat moois wat de natuur ons te bieden heeft! 
           
 
                                                                                                                    Marian Haxe  

           Onze tuin en de beessies….  
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Formulier waterstanden 
 
  
 Via dit briefje verzoeken wij u de waterstanden weer op te nemen. 
Net als verleden jaar zal het water deze winter niet worden afgesloten. 
Sluit svp wel uw eigen hoofdkraan (in de meterput bij de heg). Zet uw aftapkraan open en laat uw leidingen leeglopen, 
zodat deze tijdens vorstperioden niet kunnen bevriezen. Denkt u ook aan uw toiletpot en geiser. 
Gelieve het onderstaande briefje in te vullen in m3 (cijfers achter de komma mag u weglaten). Doe het briefje in de 
brievenbus (bij het hek) voor 1 november. Het watergebruik zal worden geschat indien de briefjes niet of niet tijdig 
worden ontvangen. 
 
 Met vriendelijke groet,  
  
 Het Bestuur. 

Naam lid:  ……………………………………………………………………………………… 
 
 Tuinnummer:  ……………………………………………………………………………………… 
 
 Stand watermeter: ……………………………………………………………………………………… 
 
 Datum:   ……………………………………………………………………………………… 
 
 Handtekening:  ……………………………………………………………………………………… 
 
 e-mail adres:  ……………………………………………………………………………………… 
   uw e-mail adres zodat wij u in de toekomst snel op de hoogte kunnen stellen van informatie. 

                            Vrijwilliger                                             Bijdrage van Marian
   
   Een vrijwilliger is een gewoon persoon, 
   soms wat uitbundig, soms heel gewoon. 
   Soms op de voorgrond 
   met een grote mond. 
   Soms achter de schermen, 
   dat zijn zo van die termen. 
   Vrijwilliger zijn 
   is niet altijd even fijn, 
   want meestal doe je het niet goed, 
   anderen weten vaak hoe het beter moet. 
   Maar een vrijwilliger doet wel zijn best 
   en moet ook eigenlijk 
   maling hebben aan de rest. 
   Maar zo werkt het ook niet altijd in de praktijk 
   waarom is er altijd zoveel gezeik 
   Ook vrijwilligers kunnen fouten maken, 
   maar ze hebben er niets aan om te gaan staken. 
   Ook een vrijwilliger heeft een grens 
   want ook  een vrijwilliger is maar een mens. 

 

Een situatie die re-
gelmatig voorkomt 
in huize nr. 4! 
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Hebben jullie wel eens van “scrappen”gehoord? Dit is een nieuwe rage overgewaaid uit Amerika. Men 
plakt daar foto’s in een album en die foto’s worden versierd met gebruik van allerlei materialen. 
Een voorbeeld kun je zien in dit doeblad (blz. 13) Alleen heb ik geen foto gebruikt. Door allerlei frutsels 
te gebruiken kun je hele leuke resultaten krijgen. Gebruik daarbij dan knoopjes, bloemetjes, inpakpapier, 
lintjes, draadjes, wat je maar bedenken kunt. Hieronder een paar voorbeelden:  

    
  
Dit is een voorbeeld van een kerstkaart 
Kaarten kun je natuurlijk ook op deze manier maken. Hier 
heb ik een foto van ons tuinhuis versierd met knoopjes en 
een etiketje. Ernaast een labeltje gemaakt met wat plak-
plaatjes erop. Alles in de kleuren rood en wit. 
 
 
 
 
 

 
 
Dit zijn bladzijden uit een klein boekje. Hierin heb ik allemaal 
kleine fotootjes van bloemen geplakt  die in april in de de tuin 
bloeiden. Het boekje heet dan ook: De tuin in april.  
Het boekje is ook zelf gemaakt en dat is niet eens zo moeilijk.   
Het is jammer dat je de kleuren niet kunt zien maar ik heb alle-
maal verschillende kleuren groen gebruikt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bovenstaande is een boekje waar de foto’s van het complex in de winter in komen te staan. Het is nog niet 
klaar. Alles is in  verschillende kleuren blauw. Op de middelste blz. heb ik een bierviltje gebruikt die eerst 
een kleurtje heeft gekregen. 
 
Ga het ook eens proberen! Maar………... 
pas op, dit kan erg verslavend gaan worden.          

Niet alleen 


