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“Nieuw seizoen, nieuwe kansen” 
Bijdrage van de voorzitter 

 
De kans dat we dit jaar meer van onze 
tuinen en het complex kunnen gaan 
genieten is zeker aanwezig. Corona 
verdwijnt (langzaam) naar de achtergrond. 
De afhandeling van de schade van de 
inbraken in 2020 is nagenoeg rond. Beide 
daders zijn gepakt en veroordeeld ook om 
de schade van de vereniging te 
vergoeden, ruim € 2.000. Het eventuele 
verhaal van deze schade loopt via Justitie. 
Een van de daders heeft werk in 
Nederland. We zullen zien hoe dat verhaal 
gaat.  
De schadevaststelling en -regeling van de 
februaristormen is op gang gekomen, 
nadat de gemeente de omgewaaide 
bomen onlangs heeft verwijderd.  
 
Ik wens jullie allen in ieder geval een heel 
fijn seizoen toe, met veel tuinplezier, zon 
en ontspanning. 
 
Sinds het vorig seizoen zijn er afgelopen 
maanden veel bijeenkomsten geweest in 
het kader van de oeververbinding en de 
woningbouwplannen. De gemeente wilde 
in april weliswaar verder zijn dan waar ze 
rond de verkiezingen was. De vorming van 
een nieuw bestuur is mede door de 
verkiezingen vertraagd. Een ding is wel 
duidelijk. De bouwwethouder Kurvers zal 
niet in het nieuwe gemeentebestuur 
terugkomen. 
Ondertussen wordt er op het 
gemeentehuis wel doorgewerkt aan de 
plannen. 
 
Oeververbinding 
 
De laatste stand van zaken is gezamenlijk 
en in overleg toewerken naar een keus 
tussen 3 brugvarianten en 2 
tunnelvarianten.  
 
In geval van een brug (met tram en auto) 
zal het Toepad geen overlast hebben. Bij 
alle brugvarianten loopt de toegang over 
de Kralingse Zoom en de Nesserdijk.  
 
 

 
Bij een variant wordt het natuurgebied 
Polder De Esch iets geraakt, eveneens in 
het gebied nabij de rivier.  
 
Bij de tunnelvarianten ligt het mogelijk iets 
anders. De toegang loopt eveneens via de 
Kralingse Zoom richting de Nesserdijk. 
Wordt het gehele traject ondertunneld dan 
zal er op het Toepad eveneens geen 
overlast zijn (behalve tijdens de aanleg 
ernaartoe en ervandaan). Wordt het een 
bovengrondse metrolijn in combinatie met 
weg richting de Nesserdijk, dan hangt het 
van de keus van de tunnelvariant af, dat 
wil zeggen de variant die dan over de 
sportvelden loopt. De aanleg hiervan 
schampt Kweeklust, maar niet het terrein 
van onze vereniging.  
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Mogelijk is er dan wel wat meer overlast 
tijdens de aanleg ook op het Toepad. 
 
In alle varianten wordt ons complex niet 
direct geraakt. 
 
Woningbouwplannen  

 
Die plannen zijn nog lang niet concreet, 
behalve dat de ambitie van de gemeente 
(volgens de Omgevingsvisie Rotterdam 
2040) is minimaal 50.000 woningen te 
bouwen. De A-Z strook (Alexander via 
onder meer De Esch naar Zuidplein) is 
hiervoor een van de zoekgebieden. In dit 
kader is er volop overleg gaande. Er zijn 
met de gemeente in de wijken fiets- en 
omgevingswandelingen gehouden, waarna 
in de Kuip een zogenaamde Brede 
Omgevingsdialoog (deel 1) heeft 
plaatsgevonden. Deel 2 staat op 12 april 
op de agenda. Prioriteit ligt in ieder geval 
bij zoveel mogelijk (leegstaande) 
bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen 
geschikt te maken voor woningbouw, 
waaronder die gelegen in de verschillende 
Brainparken in de A-Z strook en in 
Capelle.  
 
Daarnaast zijn in De Esch met alle 
belangengroeperingen (onder naam 
“consortium”) in maart bijeenkomsten 
gehouden in een ontwerp-atelier. Aan de 
hand van maquettes worden daarin 
verschillende mogelijkheden besproken.  
 
Alles nog steeds betrekkelijk vaag en nog 
niets staat vast. 
 
Vast gegeven blijft de Joodse 
begraafplaats. De grond van de 
begraafplaats inclusief het (nog) 

braakliggende gedeelte aan de achterzijde 
is in eigendom van de Joodse Gemeente. 
De graven kennen eeuwige grafrust en 
volgens de wet is onteigening niet 
mogelijk (door de overheid). Daarnaast 
heeft de gemeente recent een regeling 
aangenomen dat begrafenisgrond niet van 
bestemming mag veranderen.  
 
Wij als bestuur houden u op de hoogte en 
tot ziens op ons prachtige park. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arnold Stendahl 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Openingstijden tuinwinkel 
Zaterdagen van 11.00 uur -12.00 uur 

 
Betalen uitsluitend 
per pin/bank 
 
 
 

 
N.B: Bij het ter perse gaan van dit 
Doeblad zijn de actuele prijzen van de 
tuinwinkel nog niet bekend bij de redactie. 
 
 
Het Doeblad in kleur: www.atvtoepad.nl  
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April 2022  
Bij de start van een nieuw tuinseizoen hier 
weer een eerste exemplaar van het 
Algemeen Doeblad. 
Wij hopen dat u de winter goed bent 
doorgekomen en u staat te popelen om 
weer aan de slag te gaan in uw tuin. 
Wellicht bent u in maart al volop 
begonnen. Het weer was er zeker naar!  
En natuurlijk kan ook het 
tegenovergestelde aan de hand zijn. Een 
volkstuin?! Ja, leuk, vooral om te 

recreëren… ! ���� 
 
Wij wensen u in ieder geval een 
fantastisch tuinseizoen 2022! 
 
In dit blad treft u de gebruikelijke 
rubrieken aan, zoals de boekenworm, 
‘voor de kinderen’, de kleurplaat op de 
achterzijde en de planning van de 
werkbeurten. De puzzel is dit keer een 
Woordzoeker met als thema 
‘Voorjaarsbloeiers’.  
In de rubriek ‘Even voorstellen… ‘ stellen 
tuin 36 en tuin 81 zich aan u voor.  
Op de allerlaatste pagina komt u een 
nieuwkomer tegen: ‘Van die mensen’. 
 
Aan het einde van seizoen 2021 kregen wij 
van het bestuur een mail doorgestuurd.  

Het was een brandbrief van één van onze 
tuinleden over de verspreiding van het 
Algemeen Doeblad. De grootste zorg die 
werd geuit is dat geplastificeerde 
Doebladen, die in hekjes of heggen 
gestopt worden, gaan rondslingeren, op 
de grond terechtkomen en op deze manier 
het milieu belasten en schadelijk zijn voor 
de dieren en diertjes die op ons complex 
rondlopen en rondscharrelen.  
Ook werd voorgesteld het Doeblad 
uitsluitend nog digitaal aan te bieden. 
 
De redactie heeft aandacht voor de zorgen 
die geuit zijn. Ook wij willen liever zo min 
mogelijk plastic gebruiken en ook zeker 
niet dat Tuinblaadjes in het milieu 
terechtkomen. 
Wat het Doeblad ‘digitaal’ versus ‘op 
papier’ uitbrengen betreft is de redactie 
van mening dat het Doeblad zich vooral 
leent voor ‘op papier’. Een kleine 
steekproef onder een groep van 15 
tuinleden geeft aan dat het overgrote deel 
het Doeblad graag op papier blijft 
ontvangen. Zij die voor digitaal kiezen 
kunnen vanaf nu het Tuinblaadje via de 
website lezen en ontvangen geen papieren 
Doeblad. 
Er wordt nagedacht over hoe we de  
verspreiding van het Doeblad nog verder 
kunnen aanpassen. Een idee is b.v. om de 
Doebladen van leden die geen brievenbus 
hebben in de Tuinwinkel te leggen, zodat 
deze daar op zaterdagen als de tuinwinkel 
open is, opgehaald kunnen worden. Wij 
hopen vooral dat u plezier beleeft aan het 
lezen van het Doeblad!  
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Planning Werkbeurten  
Bijdrage van het Bestuur 

 
 
Zaterdag 23 april start tuinbeurten! 
 
Net als afgelopen jaren starten we om 10:00 uur en wordt er gewerkt tot 12:00 uur.  
 
Wij verzoeken jullie vriendelijk, doch dringend, om aanwezig te zijn op de datum dat je bent 
ingepland. Op die manier kunnen de per tuinbeurt geplande werkzaamheden uitgevoerd 
worden en wordt voorkomen dat de groepen te klein of te groot zijn. 
 
Aan het einde van het seizoen wordt weer de mogelijkheid geboden om tuinbeurten in te 
halen. Wanneer niet alle tuinbeurten worden uitgevoerd, wordt er een boete opgelegd. 
Zonder dat daarmee de verplichting vervalt om de gemiste tuinbeurten alsnog uit te voeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur ATV Toepad 
 
 
PLANNING WERKBEURTEN OP HET COMPLEX 2022* 

  GROEP 1 GROEP 2 GROEP 3 
Werkmeester Ticia Herold 

(T11) 
Jeroen Timmermans 
(T43) 

Irene Barreveld 
(T14) 

Tuinen 6 -66 -5 -36 -54 -61 -83 -
64 -37  

34- 44 -26 -42 -74 -29 -
75 -65 

25 -19 -81 -7 -52 -80 -69 
-39  

Data 23 april 
14 mei 
4 juni 
16 juli 
27 augustus 
17 september 
8 oktober  

30 april 
21 mei 
11 juni 
2 juli 
13 augustus 
24 september 
15 oktober  

7 mei 
28 mei 
18 juni 
9 juli 
30 juli 
10 september 
1 oktober  

Inhaaldata 22 oktober 2022 
29 oktober 2022 

 

Let op! De in 2021 gemiste werkbeurten dienen dit seizoen alsnog te worden 

ingehaald.  
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‘Even voorstellen… .’  
  Bijdrage van Angelique Donders  

 
Toen gevraagd werd om n stukje te 
schrijven voor t plaatselijke doeblad 
hoefde ik niet te twijfelen.  
Hier tuintje 36 aan t woord.  Getrouwd en 
moeder van 3 gezellige meiden in de 
leeftijd van 17 tm 21 jaar.  
Toen ik een paar jaar geleden de tuin 
kocht hoefde ik niet te twijfelen over de 
kleur, Grieks blauw moest t worden, 
straalt sereniteit uit en als je de betekenis 
gaat opzoeken, dan lees je het volgende: 
 
Het woord sereniteit is een afleiding van 
sereen. Aanvankelijk werd dat vooral 
gezegd over de atmosfeer: als die sereen 
is, is het helder, kalm weer. In de loop van 
de tijd kreeg sereen een ruimere 
betekenis: de sfeer, iemands 
gemoedstoestand en iemands manier van 
handelen kan sereen zijn: 'kalm, beheerst'. 
 
Rust, ruimte en vrijheid dat is wat ik erg 
waardeer in het Rotterdamse.  

Bezig zijn in de tuin en lekker rommelen. 
Kan maar moeilijk stil zitten en denk elke 
keer wanneer komt de tijd dat ik eens 
lekker n boekje ga lezen. 
Maar ook dat gaat goed komen, tijd is iets 
wat je zelf kan inplannen. Het leuke van 
deze vereniging vind ik de diversiteit van 
bomen,  maar ook de mensen met hun 
eigen geuren en kleuren.  
 
Lieve mede tuingenoten, wens jullie een 
goed en gezond toepad jaar. 
 
 
Een hartelijke groet, Angelique Donders 
 
O ja, mocht iemand een boompje kappen 
laat het weten kom het graag ophalen 

voor de houtkachel ������ 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
HAIKU  
Japanse dichtkunst in drie regels  
 
Een kievit wappert 
met flarden vleugels witzwart 
de kraaien op stang 
 
Jos Rosenboom 



8 

 

Stormnamen  
Bijdrage van Kitty 

 
U heeft er vast over gehoord of gelezen;  
Stormen waarvoor het KNMI een code 
oranje of rood voor windstoten uitgeeft, 
krijgen sinds 2019 een naam. In sommige 
gevallen kan een storm ook bij code geel 
een naam krijgen. Met de stormnamen wil 
het KNMI het bewustzijn van gevaarlijk 
weer vergroten voordat het toeslaat.  
 
Samen met de weerdiensten ‘Met. Office’ 
(Groot-Brittannië) en ‘Met. Éireann’ 
(Ierland) is de namenlijst voor het seizoen 
2021-2022 samengesteld. 
 
De eerste naam die is ingebracht door 
Nederland is Corrie. Corrie van Dijk was de 
eerste vrouwelijke meteoroloog bij het 
KNMI in 1964. Ook Eunice is een bijdrage 
van het KNMI, naar Eunice Foote. Foote 
wordt gezien als een van de eerste 
klimaatwetenschappers. Ze was een 
pionier in het onderzoek naar de 
opwarming van lucht door de zon, en hoe 
die opwarming toenam onder invloed van 

koolstofdioxide, een fenomeen dat later 
het broeikaseffect zou genoemd worden. 
 
Zoals u wellicht weet zijn Corrie en Eunice 
ook bij ATV Toepad langs geweest! Maar 
niet gezellig op de koffie! Enkele tuinen of 
tuinhuisje hebben hier fikse schade van 
ondervonden.  
 

 
 
Het pad aan de westzijde van het complex 
was een tijdje geblokkeerd door een 
reusachtige tak (leek wel een boom op 
zich) die daar was neergestreken.  
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Schadeherstel na de storm  
                  Bijdrage van Max Krancher  
 
In dit artikel een korte toelichting over de 
nasleep van de stormen. 
 
Omdat er twee stormen achter elkaar 
waren die voor veel schade hebben 
gezorgd, heeft SVIN de gemeente 
verzocht om op de diverse tuin 
verenigingen een handje te helpen.  
De gemeente heeft dat toegezegd en is 
aan de slag gegaan.  
 

 
Op vrijdag 25 maart was ATV Toepad aan 
de beurt en is er door de gemeente bij 
Nederhoff een grote loopkat kraan met 
een giek van 60 meter gehuurd en zijn 
boomverzorgers ingezet. Vanaf de 
overkant van het water (aan de oostzijde 
van het complex) zijn de bomen in 
stukken gezaagd en zijn de stammen 
afgevoerd. 
 
Nu de bomen weg zijn kan de taxateur alle 
gemelde schades gaan taxeren. Onze 
penningmeester Gerard is hierover met 
onze verzekeraar in gesprek. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Toelichting afkortingen SVIN en AVVN  
Bijdrage van de redactie 

 
‘Stichting Volkstuinen in 
Nederland’. SVIN is een 
werkmaatschappij van de 
landelijke 
volkstuindersorganisatie 
AVVN.  

 
 
SVIN houdt zich bezig met het beheer (het 
huren van en in gebruik geven aan) en 
onderhoud van volkstuinparken. SVIN is 
een landelijke organisatie met een 
steunpunt in Rotterdam. 
 
De letters AVVN staan voor Algemeen 
Verbond van Volkstuindersverenigingen in 
Nederland. Inmiddels heet de bond ‘AVVN 
samen natuurlijk tuinieren’.  
 
Dit omdat de bond iedereen helpt met een 
groen hart, met natuurlijk tuinieren. Dat 
kan zijn in een achtertuin, een buurttuin of 
een volkstuin, welke tuin dan ook. 
 
De AVVN is actief sinds 1928 en maakt 
zich sterk voor het behoud en uitbreiding 
van groen in de woonomgeving. In iedere 
wijk, dorp of stadsdeel in Nederland willen 
zij samen kunnen tuinieren. Buurtgroen 
zorgt behalve voor plezier en verbinding, 
ook voor meer biodiversiteit en heeft een 
positief effect op het klimaat, aldus de 
AVVN. De luchtkwaliteit verbetert erdoor 
en groen zorgt bijvoorbeeld ook voor 
verkoeling. Groen maakt een buurt, dorp 
of stad echt leefbaar. Lekker leven doe je 
tussen het groen, zo simpel is het :-). 
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Zoekt u een expert op het gebied van 
bomen en groen voor uw tuin? 
Verschillende tuinleden hebben ervaring 
met dit bedrijf op hun tuin bij atv Toepad. 
 
Greeve 
Boomverzorging & Groen 
Tel: 06-31185488 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
Chinees spreekwoord  
 
Eén vallende boom maakt meer geluid dan 
een heel bos dat groeit 
 

森林  

Duiven in je tuin 
Bijdrage van Wil 

 
Duiven in je tuin zien er gezellig uit. 
Totdat je ziet wat ze voor troep 
achterlaten. 
 

 
 
Ben jij de duivenpoep ook beu? De 
onderstaande tips zijn bedoeld om duiven 
te verjagen en op afstand te houden zodat 
de duiven een andere plek zoeken. 
 
1: Duiven verjagen met een aluminium-
schaal 
Een makkelijke en goedkope manier om 
duiven te verjagen is met een wegwerp 
aluminiumbakschaal. Maak een gaatje in 
de schaal, doe er een touwtje doorheen en 
hang hem vervolgens in je tuin. Heb je 
een grote tuin? Dan eventueel meerdere 
schalen ophangen. 
 
2: (Helium)ballon om duiven af te 
schrikken 
Duiven kan je ook afschrikken met een 
heliumballon of met een normale ballon. 
Hang een of enkele ballonnen in je tuin en 
je zal zien dat de duiven liever een stukje 
verder vliegen. Ziet er ook feestelijk uit! 
 
3: Koop een vogel schrikbal 
Een vogel schrikbal is verkrijgbaar bij 
tuinwinkels of online. Op deze bal staan 
meerdere rondjes in verschillende kleuren, 
die de duiven aan de ogen van roofvogels 
doen denken. Dit zorgt voor een 
afschrikeffect. Om dit effect te versterken, 
zitten er op een goede afschrikbal ook nog 
lichtweerkaatsende stukjes. 
Voor een vogel schrikbal betaal je 
uiteraard meer dan voor ballonnen of 
wegwerp aluminiumschalen, maar zo’n bal 
gaat wel een stuk langer mee. 
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Op de lange termijn kan het dus een 
voordeligere oplossing zijn. 
 
4: Verplaats de afschrikmiddelen 
Welk afschrikmiddel je ook gebruikt, het is 
verstandig om het af en toe te 
verplaatsen. Laat je het constant op 
dezelfde plaats staan of hangen? 
Dan herkennen de duiven het 
afschrikmiddel na een tijdje en loop je het 
risico dat ze er niet langer bang van zijn. 
 
5: Zorg dat er niets te eten is voor de 
duiven 
Als duiven eten in je tuin vinden, kan je 
erop rekenen dat ze nog een keer op 
bezoek komen. Zorg er daarom voor dat 
er nooit etensresten in je tuin achter-
blijven en houd je vuilnisbakken goed 
gesloten.  
 

 
 
6: Duiven verjagen met geur in je tuin 
Duiven houden niet van de geur van 
mottenballen. Leg deze balletjes daarom 
in je tuin om de ongenodigde gasten te 
verjagen. 
 
Daarnaast kunnen duiven ook niet goed 
tegen de geur van sterke en pittige 
kruiden. Je kan ze daardoor verjagen door 
te strooien met: 
Knoflook(poeder),  
Zwarte peper; Cayennepeper, Chilipoeder 
en kaneel. 
Je kan deze kruiden gewoon los 
rondstrooien, maar als er veel wind staat 
moet je al snel opnieuw strooien. Het kan 
daarom handiger zijn om kruidenbuideltjes 
te maken met een stukje doek. 

Een kaasdoek is hier zeer geschikt voor, 
maar stukjes van een oud laken werken 
ook prima. Leg of hang de buideltjes 
vervolgens op de favoriete plekken van de 
duiven. 
 
7: Duiven verjagen uit een boom 
Zitten er graag duiven in je boom? Hang 
dan touwtjes in de boom met stukken 
aluminiumfolie eraan. Duiven houden 
namelijk niet van het lichtweerkaatsende 
effect. 
 
Ook de kruidenbuideltjes van de vorige tip 
zijn geschikt om in de boom te hangen om 
duiven te verjagen. 
 

 
Zou dit ook helpen?  
 
Nog even wat weetjes over duiven: 
Er zijn veel verschillende soorten duiven, 
maar vrijwel alle duiven stammen af van 
de rotsduif. In Nederland zien we vooral 
de stadsduif (Columbia Livia Domestica) 
en de Houtduif (Columba Palumbus). Deze 
hebben zich al sterk aangepast aan de 
mensen in Nederland en zijn niet snel 
bang. Alle soorten zijn onder te verdelen 
in 9 rasgroepen: 
Kipduiven, Kleurduiven, Kroppers, 
Meeuwen, Structuurduiven, 
Trommelduiven, Tuimelaars, 
Vormduiven, en Wratdruiven 
 
In de tuin of op het balkon komen vooral 
de stadsduif, de verwilderde postduif, de 
houtduif en de rotsduif voor. 
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Trainen door tuinieren  
    Bijdrage van de Redactie 

 

En mocht je even geen zin hebben in tuinieren, 

laat staan in je werkbeurt… weet dan dat je  

zo maar een gratis sportschool ten deel valt! 

Kassa! Dat is besparen! ���� 

 

Zie hieronder je trainingsschema voor 
de komende, pakweg 6 maanden.  
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Tuinklussen in april 
Bijdrage van Wil  

Het voorjaar is zichtbaar. Er loopt van alles 
uit en er staat al aardig wat in bloei. Het is 
altijd weer spannend om te zien of alles de 
winter heeft overleefd. Of is de winter dit 
jaar net begonnen? 
 
Gazon 

In ieder gazon vormt zich na verloop van 
tijd een viltlaag. Die bestaat uit restanten 
van gemaaid gras, onkruid en mossen. Die 
viltlaag wordt steeds dikker, waardoor 
zuurstof, meststoffen en water niet meer 
in de bodem kunnen dringen.  
 
Met behulp van een verticuteerhark of –
machine verwijder je de viltlaag. Je kan 
het beste pas na 3 jaar verticuteren. Het 
wortelgestel van jonger gras is nog niet 
voldoende ontwikkeld en niet sterk genoeg 
om geverticuteerd te worden.  
 
Het gras kent 2 belangrijke groeiperiodes 
per jaar: april/mei en september/oktober. 
Je kunt het beste net voor een groei-
periode verticuteren. Dat is dus eind 
maart/begin april en eind augustus/begin 
september. Je hoeft niet perse 2 keer per 
jaar te verticuteren. Je kunt volstaan met 

alleen eind maart/begin april, afhankelijk 
van de conditie van het gazon. 
 
Na het verticuteren is het goed om het 
gazon te beluchten. Dit kun je doen door 
een vork, op plekken waar de grond erg is 
vastgestampt, ongeveer 10 cm in de 
grond te prikken en heen en weer te 
bewegen. 
 
Zaai in april kale plekken in het gazon in 
als de grond niet te nat of te koud is. Loop 
niet over net gezaaid gras tot het 5-7,5 cm 
hoog is. Tegen die tijd kan je het beginnen 
te maaien op de hoogste stand. 
 
Bemest het gazon met organische mest als 
het ’s nachts boven de 5 ºC blijft als je dat 
vorige maand nog niet hebt gedaan. 
Bemest pas nadat je hebt geverticuteerd. 
Let wel op dat je 4 tot 6 weken na het 
strooien van kalk pas gaat bemesten. De 
mest heft anders de werking van de kalk 
namelijk op. 
 
Maai het gras tot ongeveer 3,5 cm en 
steek de kanten af. 
 
Snoeien 
Vaste planten en veel zomerbloeiende, 
bladverliezende struiken, zoals rozen, 
lavendel, bladverliezende Ceanothus 
soorten en siergrassen kunnen gesnoeid 
worden als het niet vriest. 
 
Bomen kunnen nu beter niet meer 
gesnoeid worden, omdat de sapstroom op 
gang aan het komen is en dan gaan de 
wonden teveel bloeden. 
 
Volgens de flora- en faunawet is het tot en 
met 15 juli verboden om te snoeien op 
plaatsen waar vogels broeden.  
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Verwijder de uitgebloeide bloemen van 
vroegbloeiende bolgewassen en laat de 
bladeren eraan zitten tot ze afsterven. De 
bladeren verzamelen energie in de bol 
zodat deze volgend jaar weer kan bloeien. 
 
Zaaien 

Zaai planten binnen. Als je dat in maart al 
hebt gedaan, kan je de zaailingen nu 
verpotten. Zaai eenjarigen aan het eind 
van de maand direct op de plek waar je ze 
wilt hebben in de tuin. 
 
Planten en verplanten 

Nu zomerbloeiende bollen bestellen  
en planten. 
 
Bladverliezende bomen en hagen kunnen 
geplant worden zolang er nog geen blad 
aan zit. 
 
Vaste planten, bomen, hagen en struiken 
in een pot kunnen het hele jaar 
aangeplant worden. 
Je kunt vaste planten opgraven en delen. 
 
Groenblijvende bomen en struiken kunnen 
in het begin van de maand nog steeds 
gepland en verplaatst worden. 
 
Tegen het einde van de maand kunnen de 
dahlia’s buiten geplant worden. 
 
Overig 
Strooi mest in de tuin als je dat vorige 
maand nog niet hebt gedaan. 
 
Markeer de plekken waar bollen staan en 
die je graag wilt behouden, zodat je ze 
niet beschadigt als je nieuwe planten gaat 
planten. 
 
Zet steunen neer voor vaste planten 
voordat ze te groot zijn, dan zullen ze er 
op een natuurlijke manier in groeien. 
 
Bind de hoofdtakken van klimrozen zoveel 
mogelijk horizontaal vast. Dit stimuleert de 
aanmaak van zijtakken en geeft daardoor 
meer bloemen. 
  
Veel plezier in dit nieuwe tuinseizoen! 
 

Week van de Groene Tuin 
Een groener Nederland begint in je eigen 
tuin 

Bijdrage van Wil, Kitty 

 
Dinsdag 12 april 

t/m maandag 18 april 2022 
 
https://weekvandegroenetuin.nl/  

 
Samen met een groot aantal partners, o.a. 
stichting Steenbreek, Tuinbranche 
Nederland, IVN Natuureducatie, De Tuinen 
van Appeltern, De Groene Stad, Ons 
Water, Rotterdam Weerwoord, AVViN en 
vele anderen, organiseert Milieu Centraal 
de Week van de Groene Tuin.  
 
De campagne maakt onderdeel uit van de 
overkoepelende campagne: 
‘Een groener Nederland begint in je eigen 
tuin.’ 
 
Eerdere campagnes waren o.a. het NK 
Tegelwippen en de Maand van het 
Vergeten Plantseizoen. 
Verschillende samenwerkende partijen 
zetten zich in om Nederlandse tuinen te 
vergroenen en samen ontwikkelen zij 
initiatieven om inwoners te helpen hun 
tuin klimaatadaptief en biodivers in te 
richten. 
Op bovengenoemde website leest u het 
volgende:  
Een groene tuin: daar word je toch vrolijk 
van? Van 12 t/m 18 april 2022 delen 
we tijdens de Week van de Groene Tuin 
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elke dag verschillende groene én 
duurzame tips.  
Door je tuin, balkon of straat te 
vergroenen en te verduurzamen zorg je 
voor minder wateroverlast en hittestress 
die worden veroorzaakt door het 
veranderende klimaat. Met groen 
verwelkom je ook insecten, vogels en 
andere dieren en draag je daarmee bij aan 
biodiversiteit. Bovendien krijgen plagen en 
onkruid in een evenwichtige tuin minder 
ruimte en zijn minder chemische 
bestrijdingsmiddelen nodig.  
 

 
 Bron:  
Milieu Centraal 
 
 
 
 

 
 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Even voorstellen….. 
 
Wij zijn Menno en Marjolein en wonen met 
onze twee zoons Cas en Tijn aan de 
Oudedijk in een bovenhuis met vrij uitzicht 
over Park De Nieuwe Plantage in 
Kralingen. Het is een heerlijk huis in een 
fijne, levendige en gemêleerde buurt, 
maar het gemis van een tuintje om lekker 
te kunnen genieten van het buiten zijn is 
de laatste jaren steeds heftiger geworden.  
Hierdoor zijn we op zoek gegaan naar de 
mogelijkheid om in de buurt een buiten te 
vinden waar de kinderen ook zelfstandig 
naartoe kunnen en dit hebben we 
uiteindelijk gevonden bij ATV Toepad. We 
zijn met open armen ontvangen door 
iedereen en dat voelde gelijk goed!  
 
De ouders van Marjolein hebben 20 jaar 
lang in Prinsenbeek gewoond in een huis 
met een enorme onderhoud behoevende 
tuin en hier hebben wij en de jongens al 
die tijd van mogen genieten. In kleine 
overalls liepen de jongens door de tuin om 
mee te helpen de kippen te voeren, eieren 
te rapen en te genieten van alle verborgen 

paadjes welke we met elkaar door de 
jaren heen hebben gemaakt. Jezelf 
helemaal kunnen verliezen door met 
elkaar in de tuin bezig te zijn was voor ons 
ook een reden om op zoek te gaan naar 
een mogelijkheid hiervoor… 
 
Het eerste korte seizoen is heel erg goed 
bevallen en hebben we volop genoten van 
dit vakantieparadijsje op fietsafstand. Nog 
steeds zijn we volop aan het ontdekken 
wat allemaal groeit en bloeit in de tuin en 
wat we graag nog zouden willen 
veranderen om er steeds meer ons eigen 
stekkie van te maken.  
 
 
Hartelijke groeten, 
Menno, Marjolein Cas en Tijn 
 

Tuinhuis 81 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
Daar staat gij in de zonneschijn, 
al wat gij doet is: blomme zijn.  

   Guido Gezelle 
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En dan nog even dit… 

 
Het milieupark 

Bijdrage van Adrie Braber 

 
 

 
 
Ik heb op me genomen  ons 
gezamelijk afval te begeleiden, het 
millieu park dus.  
U heeft ondertussen een aantal containers 
(1100 cub ) per stuk gevuld. 
Hoewel er leden zijn die bij een volle 
container denken, dat neem ik niet mee 
terug en storten het zonder van kleur te 
verschieten op het bordes of er naast . 

 
HET KAN 
TOCH NIET 
DE 
BEDOELING 
ZIJN DAT 
ALLES WAT 
U ER NAAST 
GOOIT  << 
EN LAAT 
LIGGEN << 
DAT IK DAT 
OPRUIM 
!!!!!!!! 

 
Een variatie op een bekend 
spreekwoord  laat niet voor het 
aangenaam verpozen voor mij de 
struiken zonder rozen . 
 

Veel tuin plezier   
A Braber  Tuin 71 
 
 

Kraaien…  
Bijdrage van Max Krancher,  

getipt door Herman Gravestein  
 
Tuinleden doen braaf het drolletje van hun 
hond in een zakje. Vervolgens worden ze 
in de afvalbakken gegooid, alwaar de 
kraaien ze er weer uit pikken. Op deze 
manier belandt het honden afval alsnog op 
de grond, bijvoorbeeld bij de tuinwinkel.  
 
De oplossing is simpel:  
De honden afvalzakjes s.v.p. in de groene 
huisvuil containers gooien. Dan zijn we de 
kraaien te slim af, want dan kunnen zij er 

niet bij. ���� Bedankt voor uw 

medewerking! 
 
 
 
 
 
 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
Spreuk 
 
Het leven gaat niet altijd over rozen…  
maar paardenbloemen zijn ook mooi  
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

De 3 zussen  
Mais, bonen en pompoen 

Bijdrage van Wil 
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Boekenworm    
          Bijdrage van Kitty 

 

 
 
Titel: Briljante planten 
 
Auteur:     Geert-Jan Roebers 
Illustrator:     Margot Westermann 
Druk:      Eerste druk, februari 2022 
Aantal pagina’s: 144 
Uitgever:     Gottmer 
EAN:      9789025772888 
 

Samenvatting 
Planten zijn zo braaf nog niet, en ze zijn 
ook nog eens een stuk sterker en slimmer 
dan ze lijken. Lees er alles over in dit 
grappige en mooie informatieve 
kinderboek, boordevol leuke weetjes over 
plantengedrag. Planten zijn altijd druk 
bezig en zijn een stuk slimmer dan je 

denkt. Soms zijn ze lief en behulpzaam, 
maar soms zijn ze sluw of gemeen. En wat 
zou er met ons gebeuren als ze er 
helemaal niet zouden zijn? "Briljante 
planten” gaat over... nou ja, planten dus! 
Over hoe ze dieren voor de gek houden, 
over hoe gras de held van voetbal werd en 
nog heel veel meer. 
 
Geert-Jan Roebers is bioloog en schrijver. 
Hij werkte bij het WNF als hoofdredacteur 
van het jeugdblad TamTam. Hierna werd 
hij eindredacteur van Nieuws uit de Natuur 
(school-tv). Hij schreef o.a. de serie 
superdieren voor Albert Heijn.  
De eigenzinnige illustraties van Margot 
Westermann (o.a. bekend van 'De 
zweetvoetenman') brengen zijn kennis 
over de natuur tot leven. 
 

 
Auteur:    Gerard Janssen 
Druk: eerste druk, juli 2021 
Aantal pagina's: 144 
Illustraties 
Uitgever: Snor 
EAN: 9789463141116 
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Samenvatting 

Oude bomen zijn altijd bijzonder. Niet 
alleen door hun dikte en vormen die geen 
mens bedacht zou kunnen hebben, maar 
ook door de dieren die erin wonen, en de 
plaatsen waar ze staan. In dit boek vind je 
alles over deze grote woudreuzen die 
ervoor zorgen dat de aarde adem kan 
halen en de mens tot rust kan komen.  
Met verhalen die over de bomen de ronde 
doen, de plekken waar ze staan en de 
nieuwste kennis rond deze wonderlijke 
organismes. In de bijlage de plekken in 
Nederland en België waar je naar dikke 
oude bomen kunt wandelen, en leuke 
dingen om te doen – evt. met kinderen - 
als je toch in het bos bent. Zoals 
uitrekenen hoe oud een boom is, hoe 
hoog hij is, een labyrint van takken 
bouwen, een insectenhotel maken en nog 
veel meer. 
 
Gerard Janssen (1967) studeerde 
natuurkunde in Delft en promoveerde in 
Utrecht (fysische oceanografie).  
Hij begon te schrijven voor Nederlandse 
kranten, tijdschriften en televisie. Hij 
schreef meer dan twintig bestsellers, 
voornamelijk over opvoeding, waarvan 
sommige zijn vertaald in meerdere talen. 
Altijd bleef hij geïnteresseerd in 
natuurkunde en maakte een documentaire 
over de zoektocht naar de Quantum 
Computer in 2019, genaamd ‘The Race’.  
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
OVER BOMEN  

Bijdrage van Carla Vermeulen 

 
Zoek een boom 
 
Tien jaar geleden startten de Nederlandse 
boomtechnische adviseurs en 
boomenthousiastelingen Simen Brunia en 
Bram van der Weerden samen met 
landschapsontwerpster Evelyn Derksen de 
online bomenencyclopedie 
www.bomenbieb.nl  
 
Deze bevat uitgebreide informatie en 
unieke foto's van Nederlandse 
boomsoorten, boomziekten, aantastingen 

en bijzondere bomen. Momenteel bevat de 
site bijna driehonderd boomsoorten en 
cultivars. Sinds 2020 wordt er 
samengewerkt met de Nederlandse 
Dendrologische Vereniging, met de 
bedoeling de site verder uit te breiden.  

De Bomenbieb bevat van elke boomsoort 
een beknopte beschrijving van de 
kenmerken en foto's. Uniek is de 
uitgebreide fotodatabase met 
boombeelden, seizoenskenmerken, 
knoppen met maatvoering en zelfs 
boomschijven. 
 
www.bomenwijzer.be is een handige 
online bomenencyclopedie van het Vlaams 
Agentschap Natuur en Bos. Alle 
beschikbare informatie over boomsoorten 
en cultivars is gebundeld in één 
gemakkelijk doorzoekbare website.  
Daarbij komen niet alleen de 
standplaatsvereisten van een soort aan 
bod, maar ook beheerinformatie en 
esthetische, cultuurhistorische en 
ecologische eigenschappen.  
 
Via een zoekfunctie kun je aan de hand 
van door jou vooropgestelde 
selectiecriteria een boomsoort of cultivar 
zoeken die aan je eisen voldoet. je kunt 
ook je eigen ervaringen met een bepaalde 
boomsoort of interessante foto's delen. 
 
Ten slotte is www.treelib.ca  
schitterende digitate database over 
bomen. Ze bevat gedetailleerde informatie 
over ruim 300 geslachten en meer dan 
1200 soorten bomen van over de hele 
wereld. Dit betreft een Canadese site. 
 
Bron: Tuinscheurkalender 
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Boom van het jaar 2021  
          Bijdrage van Kitty 

 

Rotterdam - Het Graf van de onbekende dichter 

 
Deze plataan aan de Westersingel in 
Rotterdam heeft meegedaan met de 
Boomverkiezing 2021 en is op de 2e plaats 
geëindigd! 
 
Deze markante plataan overleefde de 
Tweede Wereldoorlog. Hij stond pal op de 
brandgrens van het verwoestende Duitse 
bombardement op 14 mei 1940. De Zuid-
Afrikaanse dichter Breyten Breytenbach 
doopte de boom in 1986 tot ‘monument 
voor vrije gedachten’. In 2014 werd hij 
omgedoopt tot ‘Graf van de Onbekende 
Dichter’. Rotterdammers kennen hem als 
de Breytenbachboom. Hij maakt deel uit 
van de bomenroute van Rotterdam. 
 
De winnaar van 2021 staat in Limburg, in 
Maasniel. De statige lindeboom naast de 
oude pastorie in Maasniel is waarschijnlijk 
ongeveer 150 jaar geleden geplant door 
pastoor Ramakers, naar wie de straat van 
de pastorie is vernoemd. Oorspronkelijk 
had hij de vorm van een etagelinde, met 
drie etages.  
 
Inmiddels schrijft de 
boom geschiedenis: 
hij was de eerste 
boom met een eigen 
Instagram-account 

(@lindeboom_maasniel).  
 

De linde bij de oude pastorie  

 
Ongeveer 2000 wereldwijde volgers 
genieten dagelijks van een nieuwe foto. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

De volksmond…  
Over het weer in Mei 

 
Zingt de vink vroeg in de meimorgen, 
dan zal die dag voor regen zorgen. 
 
Als het onweert in mei, 
valt er vaak hagel bij. 
 
Een koude mei, een gouden mei. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
De redactie stelt zich NIET aansprakelijk 
voor artikelen die door andere personen 
zijn ingezonden 
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Tuinklussen in mei 
Bijdrage van Wil 

 
Na de IJsheiligen (11 t/m 15 mei 2022) is 
het meestal gedaan met de kans op 
nachtvorst en kunnen we met een gerust 
hart onze binnen opgekweekte zaailingen 
en onze vorstgevoelige pot- en 
kuipplanten buiten zetten. Ook is het tijd 
om de bloembakken weer te vullen met 
vrolijke eenjarige bloeiers. Maar er is al 
veel meer te doen in de tuin. En met een 
fijn lentezonnetje erbij is dat echt geen 
straf! 
 
Afharden 

Laat pot- en kuipplanten die in de schuur, 
garage of in een onverwarmde kamer 
hebben overwinterd, ‘afharden’. Hiermee 
voorkom je hoge temperatuurverschillen 
tussen de overwinteringsplek en de 
buitenlucht. Laat ze geleidelijk aan het 
licht en de temperatuur in de tuin wennen. 
Zet ze op een beschutte, schaduwrijke 
plek voordat de volle zon in kunnen. Let 
wel op een 'verdwaalde' nachtvorst! 
Kleine, vorstgevoelige potplanten zet je ’s 
avonds het best weer in de garage of 
schuur als de temperatuur ’s nachts 
richting de 0 °C gaat. 
Geef alle pot- en kuipplanten speciale 
mest en verpot ze eventueel naar een 
grotere pot zodat ze weer ruimte hebben 
om verder te groeien. 
 
Wil je de voorjaarsbollen overhouden 
zodat ze volgend jaar weer kunnen 
bloeien? Knip dan de uitgebloeide bloemen 
van tulpen en narcissen af. Maar laat het 
loof staan en afsterven, zodat de bollen 
voor volgend voorjaar voldoende energie 
kunnen opdoen. 
 
Vul bakken, potten en (hang)manden met 
eenjarige zomerbloeiers. Het tuincentrum 
heeft van alles in jouw favoriete kleur. 
Zoals bijvoorbeeld geranium, lobelia, vlijtig 
liesje, petunia, margrieten, en verbena. 
 
Onkruid verwijder je compleet met wortel 
en al. Ook uit het gras en tussen de 
voegen van de tegels. Hier zijn allerlei 
handige gereedschappen voor als een 

onkruidsteker, een krabber, een 
voegenborstel & een aardappelschilmesje. 
 
Zomerbollen als dahlia’s en gladiolen 
kunnen nu in de grond, liefst op een 
zonnige plek in de tuin. Of in een pot. 
 
Zaai één- en tweejarigen gewoon in de 
volle grond. Zoals stokrozen, klaprozen, 
zonnebloemen, goudsbloemen, 
afrikaantjes, cosmea, korenbloemen, 
vingerhoedskruid, siertabak en Oost-
Indische kers. Veelal zijn dit rijke bloeiers 
waar vlinders en bijen dol op zijn 
 
Bind klimplanten, zoals Toscaanse jasmijn, 
clematis, kamperfoelie en klimrozen op. 
 
Maai en bemest het gazon. Bemesten kun 
je het beste inplannen als er regen wordt 
verwacht.  
 
Ligt jouw grasmat op kleigrond? Prik, om 
de grond goed te beluchten, met een 
mestvork om de tien centimeter gaatjes in 
de grond. 
 
Snoei uitgebloeide struiken, zoals het 
Chinees klokje (Forsythia), in vorm. Ook 
kersen- en pruimenbomen en hagen van 
buxus, liguster, taxus, coniferen, hulst en 
beukhaag kunnen gesnoeid worden. 
Snoei nooit in de volle zon op een warme 
dag want dan kunnen de blaadjes 
verbranden.  
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Bijentotems voor biodiversiteit 
Bijdrage van Wil 

 
Wetenschappers hebben al jarenlang 
alarmbellen laten rinkelen over de 
symptomen van het verlies van 
biodiversiteit en het instorten van 
ecosystemen.  
 
Een oplossing kwam na meerjarig 
onderzoek uit onverwachte hoek. Zoals 
Bertolt Brecht zei: ‘Kunst moet zich 
vestigen waar het gebrek ligt’. Het gebrek 
aan symbiose tussen mens een natuur. De 
BijenTotems bieden hier een oplossing 
voor. 
 
BijenTotems zijn grote bloeiende 
straatobjecten met een doorsnee van 120 
centimeter. De totempaal is een levend 
kunstobject, dat gemaakt is van 
gerecycled plastic waar verschillende 
planten en bloemen in staan. Door de 
samenstelling van het groen, zal elke paal 
een andere wilde bijensoort aantrekken.  
Het zijn toprestaurants voor wilde bijen. In 
het midden van de totem bevindt zich een 
buis waarin tijgerwormen leven. De 
wormen eten groenteresten en ander 
organisch keukenafval. 
 
Die krijgen ze van een groep buurtbewo-
ners die voor de BijenTotem zorgen. De 
wormen verlaten de buis door gaatjes en 
plassen ‘wormenthee’ uit. Dit is een 
hoogwaardige natuurlijke meststof die 
wordt opgezogen door de planten die in 
de aarde groeien. 
 
Hierdoor produceert de plant 
kwaliteitspollen en -nectar en dit straalt zij 
uit naar de wilde bij. Kwaliteitsvoedsel, 
door hoogwaardige 
nectar en pollen, 
zorgt voor een 
grotere groei en 
meer weerstand 
van de nieuwe 
generatie bijen. De 
totem is circulair en 
leeft. 
 

 
Kunstenaar Hans Kalliwoda met zijn 
BijenTotem 
 
Wetenschappelijk is aangetoond dat bijen 
het veel beter doen in binnensteden dan 
op het platteland. Dit is voornamelijk te 
wijten aan vervuild grond- en opper-
vlaktewater door pesticiden, monocultuur 
en vernietiging van nestgelegenheden. De 
bij heeft onderdak en eten nodig! Daarom 
moeten we leefbare situaties creëren om 
verder uitsterven te voorkomen en zo 
gelijk de biodiversiteit in de steden te 
verbeteren. 
 
Er zijn 360 verschillende soorten bijen in 
Nederland. Eén hiervan is de honingbij. 
Alle anderen zijn wilde bijen en deze zijn 
veruit het belangrijkst voor de 
biodiversiteit. Ze zorgen niet voor honing, 
maar wel voor kwaliteitsbestuiving. Wilde 
bijen zijn ‘plantvast’, wat betekent dat ze 
voor de bevruchting zorgen van één 
specifieke plantensoort. De meest 
gespecialiseerde bloem-bezoeker is dus de 
beste bestuiver. Het is bijvoorbeeld de 
wilde bij die onze tomaten bestuift – en 
niet de honingbij. 
 
De eerste BijenTotem is op 27 augustus 
2020 feestelijk onthuld in Amsterdam. 
 
Misschien zijn er nog handige klussers op 
ATV Toepad die er 1 kunnen maken voor 
onze vereniging? 
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Knutselen met WC rollen 
Bijdrage van Wil 
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Voor de kinderen 
Bijdrage van Wil 

 

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

 





25 

 

Woordzoeker Voorjaarsbloeiers 
Bijdrage van Wil 

 

 
 
akelei allium anemoon  aubrieta  baardiris  bergenia  brem  brunnera camelia  doronicum  
duinviooltje  elfenbloem  ereprijs  fritillaria hazelaar  helleborus  hemelsleutel  hyacint  
jacobsladder korenbloem  krokus  lathyrus  longkruid  lievevrouwenbedstro  maagdenpalm  
madelief  magnolia  narcis  parelstruik  peperboompje  rhododendron  scheefkelk  skimmia  
sleutelbloem  sneeuwklokjes  steenbreek  steenraket  tulp  twaalfgodenkruid  
vergeetmenietje  weigelia  wildemanskruid  wisteria  wolfsmelk zenegroen 

 
Welke 3 van de bovengenoemde voorjaarsbloeiers staan niet in deze woordzoeker?  
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Theater uitje  
Getipt door Rob van Katwijk 

 
 

VOLKSTUIN COMPLEX 
 
Een frisgroene muzikale komedie met 
een modderig randje 
 
Verheug je op een reeks hilarische 
toestanden en schrijnend menselijk 
ongemak in deze vrolijke komedie en 
duister sprookje ineen, herkenbaar voor 
iedereen, met of zonder groene vingers. 
Daar zorgen de beste komedie-acteurs van 
Nederland wel voor. 
 
Met: Tina de Bruin (Kees & Co, Het 
geheime dagboek van Hendrik Groen) 
/ Rian Gerritsen* (De Luizenmoeder, 
Dokter Deen), Rop Verheijen (Familie 
Kruys, De Luizenmoeder), Ricky 
Koole (Hij Gelooft In Mij / Sonny Boy) 
en Daniel Cornelissen (Showponies, 
Sophie). 
 
Tezamen met het allerleukste muzikale 
duo van Nederland, Jan en Keez 
Groenteman, die garant staan voor de 
heerlijkste liedjes. 
 
Volkstuinen zijn vaak een oase van rust, 
maar dat is in de muzikale 
theaterkomedie Volkstuin Complex wel 
even anders. In Volkstuin Complex blijkt 
de volkstuin niet zozeer een groene idylle 
maar een arena waar emoties worden 
omgewoeld, vriendschappen gesnoeid en 
liefdes in de knop gebroken. 

 
Nieuwkomer Miranda, wiens leven 
compleet overhoop ligt, probeert in alle 
rust een boek te schrijven. Een thriller. 
Haar komst blijft echter niet onopgemerkt 
bij de andere tuinders, die continu 
ongevraagd op haar tuinpad staan en die 
veel meer delen dan enkel zaadjes en 
tuingereedschap.   
Als ook haar moeder opduikt met heel veel 
goedbedoeld advies en er ook nog 
mysterieuze mannen in witte pakken 
rondlopen, is de rust helemaal ver te 
zoeken. Als dan ook nog een extreem 
knappe, geheimzinnige man ten tonele 
verschijnt, is de onrust compleet. Het 
onkruid woekert welig en leidt tot chaos 
en intriges.. 
 
Regie: Marije Gubbels  
Script: Jibbe Willems 
Muziek: Jan en Keez Groenteman 
 
 

Een greep uit de Speellijst: 
 
5 en 6 April 2022 
De Koninklijke schouwburg 
Den Haag 
 
15 en 16 April 2022 
Schouwburg Kunstmin 
Dordrecht 
 
6 Mei 2022 
Let op! Oude Luxor Rotterdam (is 
verplaatst van nieuwe naar oude Luxor) 
Rotterdam  
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Van die mensen  
Bijdrage Rob van Katwijk 

 

Tekening “van die mensen” / Rob van Katwijk 
 
Rob van Katwijk legt in zijn serie snelle 
tekeningen “van die mensen” situaties vast 
die hij tegenkomt.  
Meestal situaties die een lach opleveren, 
heel soms wordt er een (vaak herkenbare) 
kleine ergernis uitgebeeld (bijvoorbeeld 
mensen die in de supermarkt tegen hun 
kind schreeuwen dat die niet zo moet 
schreeuwen).  
 
Disclaimer: iedere overeenkomst met 
bestaande personen berust op toeval. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Lente  

Bijdrage van Wil 

 
Oudnederlands is de taal die gesproken en 
geschreven werd tijdens de vroege 
middeleeuwen (circa 500 tot 1200). 
Een van de oudste Nederlandse teksten 
dateert uit ongeveer 1100 en is 
waarschijnlijk geschreven door een 
anonieme kloosterling. En omdat de tekst 
aan de lente raakt hier de weergave in het 
Lentenummer van het Doeblad. In 3 talen!  

Hebban olla vogala nestas hagunnan 
hinase hi(c) (e)nda thu 
uu(at) unbida(n) (uu)e nu 
De schrijver vertaalde het oudnederlands 
voor de andere kloosterlingen in het 
Latijn: 
 
abent omnes volucres nidos inceptos 
nisi ego et tu 
quid expectamus nu(nc) 
 
Maar gelukkig is de tekst ook vertaald 
naar het hedendaagse Nederlands! 
 
Alle vogels zijn met hun nesten begonnen 
behalve jij en ik, 

waar wachten we nog op?  ���� 

 

 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

Wist u dat… 
De TegelTaxi gaat binnenkort weer 
rijden! 

 
Na succes van de pilot vorig jaar is de 
TegelTaxi ook in 2022 weer gratis te 
bestellen om je gewipte tegels op te 
halen. Naar verwachting gaat de TegelTaxi 
vanaf april weer rijden.  
Via de website 
https://rotterdamsweerwoord.nl/tegeltaxi 
wordt u op de hoogte gehouden hoe het 
ervoor staat met de taxi! 
 
Bent u van plan om tegels te wippen in 
Rotterdam? Meld ze aan bij de website 
van het NK Tegelwippen. Voor de 
gemeente is er een Gouden tegel te 
winnen! 
Met vragen kunt u terecht bij: 
tegeltaxisb@rotterdam.nl  



 

 

 


