
Groen Thurlede
Schiedamse Volkstuindersvereniging Thurlede Jaargang 2, editie 4

Herfst
2018



Sprintje trekken
Fahid Minhas, wethouder sport, opende op dinsdag
18 september de hardlooproutes in het Beatrixpark.
Langs Thurlede ligt de 200 meter sprintbaan. Het is
bijna onvoorstelbaar dat Dafne Schippers deze af-
stand aflegt in 21,63 seconden. Voor 100 meter heeft
ze 10,81 seconden nodig. Liever wandelen? Er zijn 2
en 3 kilometer routes uitgezet. De start is vlak voor
het bruggetje in de barbecuezone.
 

Bedankt
Met ingang van 1 augustus ben ik gestopt met de verkoop van
de volkstuinen. Dat deed ik in de periode 2017-2018. Graag
wil ik langs deze weg alle 47 tuinders bedanken die ik vanaf
februari 2017 aan het werk heb mogen zetten in hun nieuwe
tuin. Ik zal de gezelligheid erg gaan missen, maar ik blijf in de
buurt voor als er vragen zijn hoor. Ook ben ik gestopt met het
begeleiden van de werkbeurten op de 1e zaterdag van de
maand in samenwerking met Henk Benard van Irado. Mijn
dank gaat o.a. uit naar John (gereedschaploods), Carla (lunch
werkbeurten), Theo en Coby (sloop), Nico, Toon en vele ande-
ren die een handje geholpen hebben.
Pauline (schouw), André, Gerard, Hans, Elzo (taxatie groep),
Peter (winkel), Patricia en verder alle tuinders voor een goed
gesprek.
 
Frank Schipper van tuin 71

Prijsvraag voor kin
deren t/m 12 jaar
In deze editie van Groen Thurlede vind je drie herfstbladeren.
Misschien ben je thuis of op school ook al in de weer geweest
om een herfsttafel te maken en weet je precies welk blad bij
welke boom hoort. De prijsvraag bestaat uit twee onderdelen.
Teken een van de bladeren na en schrijf op van welke bomen
de drie bladeren gevallen zijn. Doe dat maar op de achterkant
van je tekening. Gooi vervolgens je tekening met oplossing in
de brievenbus bij het verenigingsgebouw. Zet op de envelop-
pe Redactie Groen Thurlede. En natuurlijk ook even je naam,
je leeftijd en je adres vermelden. De tekening en oplossing
lever je in voor zaterdag 5 januari 2019. De tekening van de
winnaar wordt in de volgende Groen Thurlede afgedrukt en
de winnaar ontvangt ook nog eens een bon ter waarde van
10 euro. Aan de slag dus!

Welkom
Tuin 206  Marijke Helbers
Tuin 201  Bart de Graaf
Tuin 186  Rita van Dongen
Tuin 225  Ernst Schrumpf
Tuin 117  Johan Colpa
Tuin 91    Familie Boon
Tuin 29    Mevrouw M. Paauwe
Tuin 183  De heer M. Vis
Tuin 95    De heer M. Steenbergen
Tuin 43    De heer E. Muilwijk
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COLOFON
Redactie
Karin Bannink, Corrie van den Berg, Ellen Boon-
stra-de Jong, Ben van den Broek, Manja van de
Plasse, Theo Reyman, Jan van der Waal en Wies
van der Waal-van Noort
 
Foto's
De foto op de omslag en de paginavullende
foto's zijn gemaakt door Ben van den Broek
 
Drukker
Editoo B.V. te Arnhem
 
Redactieadres
jvdwa10@planet.nl
Groen Thurlede is een uitgave van de Schiedam-
se Volkstuindersvereniging Thurlede.
www.volkstuinenthurlede.nl

Deadline winternummer
Tekst (maximaal 350 woorden) en foto�s (hoge resolu-
tie) voor Groen Thurlede kun je mailen naar de redac-
tie (jvdwa10@planet.nl). De redactie beoordeelt of je
bijdrage geplaatst wordt. De deadline voor het win-
ternummer is 1 februari 2019.

Van de redactie
 
In de vorige Groen Thurlede kondigde ik het al aan. We zijn
over uw hoofd opgestegen richting Wenen. Ook op de terug-
weg hebben wij al dalend u uw gesprek onmogelijk gemaakt.
Nogmaals excuses. Het erge is dat wij nooit meer voluit tegen
Zestienhoven kunnen protesteren. Toen het ons goed uit-
kwam, trokken wij ons niets aan van medemens en milieu. Op
de TV klaagde een dame uit Castricum over 48 dB vliegtuigla-
waai. Onze tuinen krijgen 75 dB te verwerken. Ik bedoel maar.
 
Wat een zomer. Ik gloei nog na. Daarna die schitterende
herfstdagen. Goedkeurend beschenen door ons aller zonnetje
hebben wij de tuin goeddeels winterklaar  gemaakt. Dit schrijf
ik bij de verwarming op de eerste echt frisse dag van dit jaar.
De op onze verjaardag gekregen bollen gaan straks massaal
de grond in. Ik kijk nu al uit naar de ontluikende voorjaars-
kleuren. De redactie wenst u fijne feestdagen en een goed
begin van 2019.
 
Jan van der Waal

Groen Thurlede
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Leren met en van elkaar 
 
Tekst Ellen Boonstra-de Jong. Op de foto van links naar rechts Ada, Corrie, Marjolein, Mieke en Fatemeh 
 
Ada, Corrie, Marjolein, Mieke en Fatemeh organiseren al jarenlang allerlei tuinactiviteiten. Ze zitten vol ideeën voor het
nieuwe seizoen en lichten alvast een tipje op van de sluier.

lijke kant van Thurlede belangrijk. �Er is zoveel kennis onder
onze tuinders en we vinden het daarom belangrijk dat mensen
elkaar ontmoeten en van elkaar leren,� aldus Fatemeh. De
linzensoep die ze tijdens het interview serveert is verrukkelijk.
Het is dan ook geen verrassing dat ze in het nieuwe tuinseizoen
een cursus soep maken volgens Iraans recept geeft. Eén ding
wil ze daar alvast over kwijt. �Zevenblad, het onkruid waar
iedere tuinder een gruwelijke hekel aan heeft, is één van de
ingrediënten.�
 
Heel Thurlede Bakt
Marjolein bewaart goede herinneringen aan de oogstmarkt
die in 2017 werd gehouden. �We hadden met prachtig weer
de kramen opgezet. Toen even later de regen met bakken uit
de hemel kwam, zijn we gewoon buiten gebleven. Loes wist
niet wat ze zag toen ze door het raam van het verenigingsge-
bouw keek en zag hoe vrolijk we bleven bij al die nattigheid.�
De oogstmarkt keert trouwens terug in 2019, maar wel in een
andere vorm. Marjolein: �We dagen tuinders uit hun oogst te
verwerken in een taart, jam, soep etc. Een deskundige jury,
waaronder een bestuurslid, wijst de winnaar aan.� Geen
wonder dat dit evenement de naam Heel Thurlede Bakt krijgt.
Er staat nog veel meer op het programma. Tuinders kunnen
weer snoeien met Ruud, vogels kijken met Ben en thee leren
maken onder leiding van Yvonne Markus van �t Kethelhuys.
Deskundigen van Groei en Bloei, de grootste tuinvereniging
van Nederland en Vlaanderen, en van het Lentiz college leren
tuinders stekken en een hanging basket maken. Houd voor
het programma de website van Thurlede in de gaten en let op
de aankondigingen in Groen Thurlede. Meer weten of zelf een
idee? Mail naar communicatie@volkstuinenthulede.nl.

Toen Corrie ruim negen jaar geleden een tuin op Thurlede
kreeg, vroeg ze aan het toenmalige bestuurslid Hans Speel-
meijer of er geen snoeicursussen werden gegeven. Hans ver-
telde dat die er ooit waren geweest en vond het een goed
idee om ze nieuw leven in te blazen. Hij vroeg zijn schoonzoon
Ruud van Buijtenen, werkzaam bij de Groene Raat, om de
cursus te geven. Maar er gebeurde meer in die tijd. De ge-
meente kwam namelijk met het plan op de proppen om in de
nabije toekomst een deel van Thurlede op te offeren voor
huizenbouw. Corrie: �Het bestuur werd toen versterkt met
een voorzitter die zich volop heeft ingezet om die plannen
van tafel te krijgen. Hij overtuigde de gemeente ervan dat het
hier geen stadscamping is, maar een volkstuinencomplex met
grote natuurwaarde en dus behouden moet blijven. Om dat
te onderstrepen werd besloten om het Nationaal Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren te halen. Hoe meer stippen - we hebben
er nu drie van de vier - hoe groter de natuurwaarde. Je verdient
met tuincursussen extra punten bij de stippenbeoordeling. En
zo is het gekomen.�
 
Het klikt gewoon
Marjolein, Ada, Fatemeh en Mieke sloten zich als een zwaan--
kleef-aan bij Corrie aan en samen organiseren ze activiteiten
en cursussen. Ada merkt op dat je van alles en nog wat op
internet kan vinden over tuinieren maar �als je onder deskun-
dige leiding zelf aan de slag gaat, is het toch anders en blijft
de theorie veel beter hangen.� Mieke vertelt dat ze vier jaar
geleden werd gevraagd om te helpen bij de stekkenruilbeurs.
�En ik ben gebleven. We vormen een leuke club en na afloop
praten we altijd nog even na onder het genot van een glaasje.
Het klikt gewoon.� Fatemeh vindt de duurzame en gezamen-
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Boekentip

 
 
�Hoera!� schreef Jan Wolkers in zijn dagboek op 8 de-
cember 1972, toen hij hoorde dat tuintje 294 aan
hem was toegewezen. �Spitten, schoffelen en groente
kweken.� Voor Wolkers was de volkstuin op Amstel-
glorie vele jaren een weelderig groen paradijs.�We
werken in de tuin, ik schrijf, Karina kijkt mijn werk na
en studeert wat, �s avonds drinken we een whisky
met een stukje ijs. Zo is het leven hier in de vrije na-
tuur, die al met lijsterbessen en mistige ochtenden vol
parelende spinnenwebben en bedauwde planten
naar de herfst gaat.�
 

Ckecklist
1. Tap de buitenkraan af, zodat de waterleiding niet kapot vriest en leeg de regenton.
2. Leg een net over de vijver om het blad op te vangen. Regelmatig blad uit de vijver verwijderen kan natuurlijk ook. Licht en
zuurstof is het behoud van het leven in de vijver.
3. Haal herfstblad weg van het gazon (voorkomt mosvorming en verstikking) en onder de rozen (voorkomt sterroetdauw).
Verplaats deze bladeren naar borders om vaste planten mee af te dekken. Een laagje compost is natuurlijk ook goed.
4. Haal Gladiolen en Dahlia's uit de grond, laat ze drogen en berg ze daarna op in droge turfmolm of zand. 
5. Bind hoge grassen bij elkaar, zodat stormen ze niet plat slaan.
6. Borstel terracottapotten schoon en zet ze op hun kop. Dat vergroot de kans dat ze de winter heelhuids doorkomen.

Tuintips
Tuinieren gaat in de winter gewoon door.
1. Snoei de druiven voor het einde van het jaar.
2. November is de meest geschikte maand voor het
planten van bomen en rozen. De wortels kunnen zich
dan nog voor het voorjaar vastzetten. December is als
plantmaand te koud.
3. Zolang het niet vriest kun je vaste planten blijven
planten.
4. O.a. egels vinden het fijn als er in de tuin een be-
schut plekje te vinden is om te overwinteren. Een sta-
pel stenen en een bladlaagje zijn al voldoende.
5. Zodra de fruitstruiken in de tuin kaal zijn kun je ze
voorzien van een verjongingssnoei. De appelboom
mag worden gesnoeid. Zolang het niet vriest kunnen
ook heesters en bomen gesnoeid worden. Let er wel
op dat veel heesters, zoals bijvoorbeeld de hortensia,
juist bescherming hebben aan de uitgebloeide bloe-
men en zo minder bevriezingsgevaar lopen.
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THURLEVEN  

Heet van de snoeischaar
Eind 2018 en begin 2019 komt Ruud van Buytenen
(van de Groene Raat) weer naar Thurlede om tuinders
van snoeiadviezen te voorzien. Dit keer verloopt het
wat anders dan u gewend bent. Werden de snoeiad-
viezen in voorgaande jaren groepsgewijs gegeven;
Ruud komt dit keer persoonlijk bij uw tuin langs om u
�heet van de snoeischaar� snoeiadviezen te geven.
Ruud wil wel graag van te voren weten welke tuin-
ders geinteresseerd zijn en welke vragen u heeft.Dan
kan hij zich daar goed op voorbereiden. De snoeiad-
viezen worden gratis gegeven op de zaterdagochten-
den van  24 november 2018 en 2 februari 2019 tussen
10.00 uur en 12.30 uur. Ruud ruimt ongeveer een
kwartier per tuin in. Wilt u snoeiadvies? Geeft u zich
dan op via e-mailadres communicatie@volkstui-
nenthurlede.nl. Voor 24 november 2018 kunt u zich
tot 17 november 2018 aanmelden. Voor 2 februari tot
26 januari 2019. Wij verzoeken u in uw e-mail het vol-
gende te vermelden: naam, tuinnummer en snoei-
vraag/snoeiprobleem. Als u zich aanmeldt, wordt u
ingeroosterd. U ontvangt daarvan bericht. Deze acti-
viteit wordt zoals altijd georganiseerd door de Werk-
groep Tuinactiviteiten. Contactpersonen namens de
werkgroep zijn Fatemeh Darrodi en Mieke Middel-
burg. Zij zijn op de beide ochtenden ook aanwezig.

Sinterklaas komt
Op zondag 25 november komt de Sint met zijn pieten op be-
zoek. Het verenigingsgebouw is open vanaf 10.30 uur en om
11.00 uur beginnen de feestelijkheden. Ben je tussen de 0 en
12 jaar en zitten je ouders en/of opa en oma op de tuin? Schrijf
je dan in. Stuur een e-mail naar nataschadolleman@gmail.com.
Vermeld naam, leeftijd, tuinnummer en of je een jongen of
een meisje bent. Ook is het fijn als Sint wat informatie krijgt
voor zijn grote boek. Geen e-mail? Geen nood. Een inschrijf-
formulier is te verkrijgen in het verenigingsgebouw. Inschrij-
ven kan tot uiterlijk 16 november.

Lezing in Boshoek
Op woensdagavond 21 november organiseert Groei & Bloei
een lezing in Natuurcentrum De Boshoek (Bospad 3) over Slim
gebruik van vaste planten. De lezing wordt gegeven door
Gerard van Buiten, de hortulanus van de Utrechtse Botanische
Tuinen. Hij heeft een schat aan ervaring met het toepassen
van vaste planten en kan daar aanstekelijk over vertellen. Een
plant ziet er het mooist uit als hij staat waar hij zich het beste
thuis voelt. Als je je bij het inrichten van een border laat leiden
door dit principe, ontstaat een beplanting die er natuurlijk
uitziet, weinig onderhoud vraagt en er jarenlang kan blijven
staan. De lezing gaat over het slim gebruiken van vaste
planten. Stem de plantkeuze nauwkeurig af op de plek, maak
uitgekiende combinaties en hou je aan een paar heldere
vuistregels voor het ontwerpen, aanleggen en onderhouden
van je tuin. Dan krijg je een sterke, gezonde beplanting die er
het hele jaar fraai uitziet.  Zo komt het �luie genieten� een
stuk dichterbij! En ben je wat minder lui, dan krijg je allerlei
tips om je beplanting er nog langer mooi uit te laten zien. 
Gerard van Buiten, hortulanus van de Utrechtse Botanische
Tuinen, is meer dan 40 jaar in de weer met vaste planten en
altijd op zoek naar onderhoudsarme beplantingen voor elk
formaat tuin. Hij schrijft sortimentsartikelen voor het vakblad
Tuin en Landschap en geeft regelmatig lezingen en cursussen
over uiteenlopende onderwerpen. Gerard schrijft ook voor het
tijdschrift Groei & Bloei. De lezing begint om 20.00 uur.  De
toegang bedraagt 2,00 euro, inclusie koffie/thee. De lezing  is
gratis voor leden van Groei & Bloei.
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Heel Thurlede bakt

 
Een primeur op Thurlede: Heel Thurlede Bakt! Een
wedstrijd waarin u de eerste oogst van het seizoen
gebruikt. Of misschien wel de ingemaakte oogst van
het vorige seizoen. Er is immers niets leukers dan te
genieten van je opbrengsten. Dit keer nodigen we u
uit uw trotse oogst te delen met medetuinders. Wat
maakt u zoal van op eigen grond gekweekte en ge-
groeide produkten? Wat laat u graag aan medetuin-
ders zien en proeven? Wat zijn uw lievelingsrecep-
ten? En wat durft u aan een heuse jury voor te zet-
ten? Heel Thurlede Bakt! staat gepland voor zondag
14 juli 2019 van 13.00-16.00 uur.
 
Iedereen die mee wil doen moet zich vooraf aanmel-
den (deadline 31 mei 2019). We zullen hier in het vol-
gende uitgave van Groen Thurlede en per e-mail aan-
dacht voor vragen. Er zijn minimaal 25 deelnemers
nodig om het door te laten gaan. Hou de activiteiten-

HEEL THURLEDE BAKT OP 14 JULI 2019

Grijs Thurlede
 
Column I Thijs 
 
Het moest er een keer van komen; groot onderhoud van ons
donkerbruin gebeitste tuinhuisje. Over de kleur waren wij het
snel eens�Het zal grijs worden. Dat is trendy, licht, maakt
ruimer, enz. Maar toen kwam de vraag; welke tint grijs?
Onwillekeurig moest ik denken aan de erotisch getinte roman
Vijftig tinten grijs van de Britse schrijfster E.L. James uit 2011.
Maar zo�n vaart zou het bij de grijskeus toch niet lopen?
 
Een bezoek aan de bouwmarkt moest uitkomst brengen. Wat
eenvoudig leek, werd een zware opgave. Op de afdeling verf
lonkten de rijen bussen buitenbeits ons lachend toe. Genoeg
keus; dekkend antraciet, transparant, wit, white wash, gelders
blauw maar niet de tint die wij verlangden.
 
Dan maar op naar de volgende bouwmarkt. Het spel van
wikken en wegen herhaalde zich. Wordt het diepzwart dek-
kend, stijgerhout grijs, licht grijs of (jawel) wilgen grijs? De
namen van verfkleuren zijn overigens een verkenning op zich
waard. Vaak heel verleidelijk en schijnbaar door een poëtische
geest bedacht, maar het is natuurlijk gewoon marketing.
 
Ook bij de tweede bouwmarkt in Schiedam konden we niet
slagen. Op naar het aangrenzende Vlaardingen. Ik wil niet in
herhaling vallen, maar�Pas naarstig gesnuffel in de vierde
kluswinkel leverde het gewenste resultaat op. Daar stond de
ideale kleur. Op een bus van een onbekend merk tuinhoutbeits
(voor tuinhek, tuinschutting & tuinhuisje) pronkte de naam
MIST. En nog uitnodigender in het Frans; Brume�.
 
De herfst kondigde zich intussen aan. Ik begon snel aan het
karwei.
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Grondig bekeken
 
Tekst Henk Steenbergen 
 
 
Bij mijn oma stonden alle planten  in de tuin en op de vensterbank er altijd stralend bij. Wat bij ons thuis niet lukte ging bij
oma als vanzelf. �Je moet tegen ze praten en ze je vriendschap aanbieden,� zei ze altijd.

Toen ik tien jaar was bracht ik voor de schoolplantwedstrijd
mijn 5 cm grote Afrikaantje naar mijn oma. Na de vakantie
leverde ik hem weer in en won de hoofdprijs. Koffiedik door
de aarde, koude thee en elke dag op de vensterbank een
beetje verdraaien en lief toespreken. Dat was haar geheim. Bij
een oom met een tuinderij in Rockanje maakte ik voor het
eerst kennis met het gebruik van kunstmest. Hij was er geen
voorstander van, maar moest het wel gebruiken om het niet
af te leggen tegen zijn collega tuinders. Hij liet me de bonen
proeven van het land en van zijn eigen moestuin waar de
grond alleen werd verrijkt met  koeien- en kippenmest. Wat
een verschil.
 
Zoeken naar een verklaring
 
Eén van de fenomenen die ook mijn oom niet kon verklaren
was het grote verschil in planteigenschappen die op dezelfde
grond groeien. Neem een aantal verschillende planten. Bij-
voorbeeld Digitalis (vingerhoedsplant) zwaar giftig; Tijm,
heerlijke geur; Stinkende Gouwe; Lelietje van Dalen, heerlijke
geur en een aardbeienplant. Zet ze 50 cm uit elkaar op het-
zelfde stukje in dezelfde grond. Geef ze hetzelfde water en
zonlicht en dan zulke uiteenlopende eigenschappen. Wellicht
zal de één wat uitbundiger groeien dan de ander maar toch.
Met koeienpoep zo�n heerlijke geur maken! Ik zie het als één 
van de grote raadselen van de natuur. Genoeg aanleiding voor
mij om op onderzoek uit te gaan. In de boeken van Luther
Burbank, Rudolf Steiner en Melly Uyldert vind ik mogelijke
verklaringen. Zo veronderstellen deze auteurs dat de plant-
wortel zoekt naar de mineralen die het beste bij haar voe-
dings-/groeipatroon past. Elk mineraal heeft een eigen tril-
lingsgetal. De wortel herkent dit, maakt een zuur aan om het
mineraal op te lossen en op te nemen als bouwstof.
 

Bovis meetsysteem
 
Zo kwam ik terecht bij de heer Bovis. Hij bedacht een meet-
systeem, waarbij de vitaliteit (energetische waarde) wordt
aangegeven op een schaal van 0 tot 10000 Bovi. Fruit, vlees,
water, grond, de mens; alles kan gemeten worden op energie.
Elke waarde boven de 6500 Bovi voegt energie toe aan het
object. Ook de plant zoekt energie boven de 6500 Bovi en
keert daarom de bladeren naar de zon en zoekt met haar
wortels net zo lang totdat ze een energierijk stukje grond
heeft gevonden. Een volgende stap is de harmonische omstan-
digheden (zoals mijn oma die tegen de planten praatte). Een
Franse ingenieur Yannick Vandoorne komt na een door hem
uitgevoerd onderzoek tot de conclusie dat aardmagnetisme
en zelfs muziek sterk bijdragen aan een optimale ontwikkeling
van de plant. Een harmonische omgeving  geeft grotere op-
brengsten, gezondere en smakelijker planten en bij vruchten
een langere houdbaarheid. Het regenwater, zo stelt hij, kan
bij een onweersbui  zo�n grote energetische lading opslaan
dat de plant daar enorm van profiteert. Zo heeft ook vulkaan-
grond   een buitengewoon hoge energie die door de vulkani-
sche activiteit (aardmagnetisme ) is ontstaan. Met name water
schijnt één van de hoofdrollen te spelen en als voorbeeld geeft
hij aan dat in volledig zuiver water een  vis zou sterven. Zet je
het zelfde water onbedekt een paar dagen buiten in de zon
dan blijft de vis in leven. Alles wat uit water bestaat of daarvan
is doortrokken, dus ook de mens, is onderhevig aan dit prin-
cipe. U bent dus gewaarschuwd! Als u iemand uitkaffert naast
uw aardbeienbed, verstoort dit de harmonie en kost u kilo�s
aardbeien. 
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Natuur op Thurlede
 
Tekst Annelie Couvée-Kooyker I Foto's Wies van der Waal-van Noort en Ben van den Broek 

Wie wel eens een ommetje maakt op ons complex en niet al-
leen de vaste route van huis naar tuin en vice versa fietst, is
het misschien opgevallen dat er stukken zijn waar kruiden
welig tieren. Misschien vindt u dat die onkruiden aangepakt,
uitgetrokken en vooral, voordat zij zich uitzaaien, afgevoerd
moeten worden. Of u vindt dit juist mooi, dat tussen onze vaak
hoog gecultiveerde tuinen stukken grond aan de natuur
worden (terug-)gegeven om de biodiversiteit op het complex
te vergroten. Door de grotere soorten rijkdom krijgen meer
insecten de kans om zich voort te planten waardoor er meer
vogels komen omdat die meer voedsel vinden.
En als u uw ommetje over �het eiland� heeft gemaakt, over het
snipperpad aan de oostkant, zijn u misschien een bonte ver-
zameling keurig gestapelde stenen opgevallen. Of als u achter
het verenigingsgebouw door de haag bent gekropen, heeft u
daar achter nog zo�n zelfde stapelmuur zien liggen. Padden,
salamanders en egels verschuilen zich tussen de stenen en
kunnen er overwinteren. Ook is er een berg grond aan de
slootoever gestort. Wij hopen dat een ijsvogel er een holletje
in gaat maken om haar eieren uit te broeden.
Deze winter is het plan om her en der slootkanten langs de
paden te verlagen, zodat oever- en waterplanten zich ontwik-
kelen en dieren makkelijker in en uit de sloot kunnen kruipen.
Er komen dus met een beetje geluk steeds meer bloemen, meer
vlinders, meer libellen en juffers, meer mezen, goudhaantjes,
winterkoningen en roodborstjes op het complex door die
verwilderde stukken en dat is precies de bedoeling van de

Commissie Natuurontwikkeling. Zo proberen we stapje voor
stapje de natuur te helpen en in onze overvolle metropool een
niche te vormen waar het bestaan en de voortplanting van
veel soorten veilig is gesteld.
Wil je meedoen met dit werk? Meld je aan als lid van de
Commissie Natuurontwikkeling door een e-mail te sturen naar
bestuur@volkstuinenthurlede.nl.
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De ligging gaf de doorslag
 
Tekst Manja van de Plasse. De foto is gemaakt door Renée
 
 
Sinds januari van dit jaar hebben Brian en Renée tuin 32 in hun bezit. Met veel plezier maken zij plannen om de tuin en het
huisje op te knappen.

Voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat Brian en Renée liever
een nieuwe huisje op hun perceel willen plaatsen. En dan bij
voorkeur een huisje van kunststof, of in ieder geval met
kunststof kozijnen. Dit zou niet voor iedereen een voor de
hand liggende keuze zijn, maar aangezien Brian vertegen-
woordiger is van kunststof kozijnen ziet hij vele en vooral
duurzame voordelen.
 
Mooi centraal gelegen
 
Dat de uitvoer van de plannen nog even op zich heeft laat
wachten komt door de leuke life events die zij de afgelopen
tijd hebben mogen meemaken. Zo zijn Brian en Renée in het
huwelijksbootje gestapt en Renée is bevallen van hun zoon
Dani die inmiddels twee maanden is. En daarmee is Lynn van
3 jaar de trotse zus geworden van haar lieve broertje.
De keuze voor tuin 32 was niet moeilijk. De ligging gaf voor
dit jonge gezin de doorslag. Centraal gelegen, vlak bij de
kantine en het speeltuintje. Ook de keuze voor Thurlede was
een bewuste. Er heerst een prettige en verzorgde sfeer. Bo-
vendien is het centraal gelegen met het Beatrix park en de
kinderboerderij om de hoek.
 

Lekker buiten zijn
 
Wonend in een prachtig, ruim bovenhuis aan de Vondellaan
in Schiedam West is het heel fijn om op Thurlede lekker buiten
te kunnen zijn. Ondanks dat er nog veel moet gebeuren heeft
Lynn de afgelopen maanden al genoten van het buiten zijn
en het picknicken op de tuin. Met het opknappen van de tuin
zelf hebben ze ook al een voorzichtige start gemaakt. Er
stonden wel erg veel bomen in de tuin. Een aantal heeft plaats
gemaakt voor het toekomstige terras. Een stuk gras en
speelmogelijkheden voor de kinderen staan ook op het ver-
langlijstje. Brian is heel handig en zal de verbouwing voor zijn
rekening nemen. Renée zorgt dat alles knus wordt ingericht,
zodat zij in de nabije toekomst kunnen genieten van hun tuin.
En ook eens een nachtje kunnen blijven slapen. Van de kin-
deractiviteiten hebben ze nog geen gebruik gemaakt. Uiter-
aard heb ik enthousiast verteld over onder andere het paas-
lintjes zoeken. Grote kans dat zij daar de volgend jaar bij zijn.
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Bestuurszaken

Enquête
 
De afgelopen maanden heeft het bestuur ruim honderd
tuinders persoonlijk op hun tuin bezocht om samen een vra-
genlijst in te vullen. Omdat veel tuinders niet op de tuin
werden aangetroffen is de vragenlijst hen met mail of per post
opgestuurd. Dit heeft nog eens twintig reacties opgeleverd.
Het precies uitwerken van de vragenlijsten zal van de winter
gebeuren. Tijdens de eerstvolgende ALV wordt een korte
presentatie van de uitkomsten gegeven met daarbij de con-
clusies en beleidsvoorstellen van het bestuur. Nu wordt
voorrang gegeven aan het verwerken van alle verzoeken voor
snoei of kap van takken en bomen die door de tuinder zelf
niet kunnen worden uitgevoerd. Enkele trends uit de enquête
zijn wel duidelijk:
 
1. Men wil de winkel liefst langer open, suggesties zijn: liefst
vroeger op de dag en meer uren bij de start van het seizoen.
2. Het verenigingsgebouw wordt maar door een beperkte
groep recreatief gebruikt.
3. De mogelijkheden van klussen aan huisje en schuur vindt
men te beperkt. Ideeën voor aanpassing zijn onder meer: Het
toestaan van klussen in de maand april of een hele of halve
zaterdag per maand.
4. De toegankelijkheid en het aantal doorrijvergunningen
blijft een probleem.  Oorzaak is, dat de kantine slechts enige
dagdelen per week open is. Kaarten kunnen slechts beperkt
worden opgehaald of ingeleverd, wat meer kaarten nodig
maakt.
5. Verreweg de drie meest voorkomende klachten van onze
leden zijn: de overlast van scooters (herrie, stank en snelheid),
verwaarloosde tuinen en openbaar groen en medetuinders
die regels aan hun laars lappen.
 
Op de vraag, wat men van het nieuwe bestuur verwacht zijn
de antwoorden heel duidelijk: men wil  in grote meerderheid
een krachtdadig bestuur dat de regels echt handhaaft (en niet
alleen tuinders hierop aanspreken).
 

Doorrijvergunning
Regelmatig krijgt het bestuur vragen over hoe de
doorrijvergunning is geregeld voor de vele bedrijven
die ons bezoeken. Denk hierbij aan glaszetters, lood-
gieters en leveranciers voor de kantine en de winkel.
Deze bezoekers moeten van dezelfde kaarten ge-
bruikmaken als wijzelf. De gemeente verwacht echter
niet, dat zo�n kaart in de wagen ligt wanneer deze de
Parkweg op komt rijden. Op verzoek van een wets-
handhaver moet de chauffeur wel de kaart wat later
kunnen tonen, dat wil zeggen na uit de kantine op-
gehaald te hebben. Hoe we dat moeten regelen als
het verenigingsgebouw is gesloten, blijft de vraag.
Overigens treden controleurs coulant op met betrek-
king tot bedrijfswagens.
Op de website is deze uitleg nu toegevoegd (bij Voor
leden: praktisch / Toegang auto en parkeren).
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Links
Op onze website staan allerlei links naar nuttige en leuke
website's over tuinieren. Ze staan gerangschikt op vier the-
ma's, te weten: Tuinieren, alle aspecten; Moestuinieren; Regi-
onale organisaties; Pers, politiek & satire. Surf dus eens naar
www.volkstuinenthurlede.nl.

Bestuur spreken?
 
Wie de bestuursleden wil spreken kan daarvoor terecht op de
2e zaterdag van iedere maand vanaf 10 uur. In dringende
gevallen wekelijks op afspraak op maandagochtend tussen 9
en 12 uur. Contact en afspraak bij voorkeur via mail: 
bestuur@volkstuinenthurlede.nl
 

Wat te doen voor het
winterseizoen

 
Na een zeer droge zomer en herfst hebben de eerste
tuinders hun huisje en tuin op orde gemaakt om deze
alleen te laten voor de winter. Toch is het wel handig
op enkele zaken extra te letten:
 
- Sluit uw waterleiding af. Zie voor de handleiding
onze website bij �Voor leden: praktisch / Waterme-
ters�. Zorg ervoor, dat de bovenrand van de put ruim
boven de omliggende grond uitsteekt. Het komt
nogal eens voor, dat bij veel regen het water recht-
streeks de put instroomt. Zorg dat put zo min moge-
lijk water bevat. Voorzie de put of het deksel van
extra isolatie d.m.v. een glaswoldeken of piepschuim.
- Haal alle elektrische apparaten e.d. en fietsen uit uw
huisje; deze zijn namelijk van 1 okt. tot 1 april niet
verzekerd.
- Neem de komende maanden zo nu en dan pols-
hoogte bij uw huisje. Is er niets beschadigd? Staan
alle kranen (nog) dicht? Bent u hiertoe niet in staat,
wellicht kunnen buren zo nu en dan even op uw tuin
kijken.
- Vorige winter is gebleken dat, als de sloten dichtge-
vroren zijn, dit een extra uitnodiging blijkt te zijn
voor over het ijs binnenlopende en zeer ongewenste
bezoekers.
- Tuinders aan de Oostkant: houdt ook overdag het
hek op slot tegen insluipers.
 

Nieuwjaarsbijeenkomst
Het bestuur nodigt alle tuinders uit voor de nieuw-
jaarsbijeenkomst op zaterdag 5 januari 2019. U bent
vanaf 16.00 uur van harte welkom in het verenigings-
gebouw.

Stand watermeter
Graag ontvangt het bestuur uw watermeterstanden.
Het waterverbruik wordt verwerkt in de jaarfactuur
van februari 2019. Stuur een e-mail met de meter-
stand en uw tuinnummer naar bestuur@volkstui-
nenthurlede.nl of een duidelijke foto van de meter
en de vermelding van uw tuinnummer. Op papier kan
ook. Noteer de stand op een briefje met daarbij uw
tuinnummer en deponeer dat in de brievenbus van
het verenigingsgebouw of stuur naar VTV Thurlede,
Parkweg 428, 3121 KK Schiedam. We horen graag van
u als u niet in staat bent de stand zelf op te nemen.
Reageert u niet dan wordt de meterstand geschat, re-
kening houdend met de droge zomer en aan de hand
van uw watergebruik in het vorige seizoen.
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Recept
Pompoensoep met een Oosters tintje voor 3-4 personen
 
Dit heb je nodig
1 bescheiden pompoen, à 750 g (vuil gewicht)
scheut neutrale olie
snuf zout 
2-3 tl wat vers gemalen / gevijzelde korianderzaden
4 cm verse gemberwortel, geschild, in lucifers
1 Spaans rood pepertje, in ringetjes, met of zonder zaad +
zaadlijsten
2-3 el. water, of tamarindesap of water met 2 el. citroen- of
gembersap
4 el. kokosrasp (uit een zakje, of van een blokje)
 
Zo maak je de soep
Hak de pompoen in stukken, schep zaden en draden eruit en
schil hem. Snijd het vruchtvlees in dikke 'patatten'. Verhit de
olie op redelijk hoog vuur in een grote, stevige (koeken)pan
en bak de patatten er om en om in: je zult zien dat ze snel
blaasjes op het vruchtvlees krijgen. Voeg op dat moment zout,
ketoembar, gember en peper toe en het water of andere vocht.
Gebruik zo nodig iets meer vocht. Voeg kokosrasp toe, dek de
pan af, draai het vuur laag en stoof de pompoen in 3-5 min.
beetgaar, waarbij je de ''patatten'' ook eens voorzichtig keert.
Erg lekker bij eiernoedels in welke vorm dan ook, of bij rijst
en/of reepjes omelet met superfijn gehakte preiringetjes,
waardoor enkele druppels tamari gaan.

Cosmea

 
De cosmea is een eenjarige plant uit de composieten-
familie (Asteraceae) en komt oorspronkelijk uit Mexi-
co. Ze bloeien van juli tot oktober. De cosmea houdt
van een zonnige plaats en een goed drainerende
grond. Om vroege bloeiers te hebben, kunnen ze al
in februari in een broeikas gezaaid worden bij een
temperatuur van circa 16°C, waarna ze in mei buiten
uitgeplant kunnen worden. Door regelmatig bloe-
men af te snijden voor in een boeket, blijven ze lang
doorbloeien. Zet groepjes cosmea naast de groente-
en fruitplanten om bestuivers te lokken. Vooral en-
kelbloemige soorten zijn aantrekkelijk voor insecten.
Cosmea is heel simpel uit zaad op te kweken; de
kiemplantjes ontwikkelen zich razendsnel tot grote,
stevige planten met veel bloemstelen.
 

Kerstmarkt
Een van de leukste kerstmarkten vind je vlakbij, in het
Arboretum Trompenburg in Rotterdam. De markt
wordt gehouden van vrijdag 14 december t/m zondag
16 december. Het versgeknipte kerstgroen van de tui-
nen van Trompenburg zijn te koop. Op vrijdag is het
lichtjesavond en is de tuin open tot 21.00 uur. Verde-
re informatie op www.trompenburg.nl

Indien onbestelbaar: Postbus 3211, 3101 EE Schiedam


