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Afspraak
 
Elk kwartaal  hier een gedicht
Poëzie zonder pretentie
Met enkel de intentie
Een glimlachje op uw gezicht.
 
Niet zwaar literair creëren
Met onbegrijpelijke kreten
Waar ook kenners soms op zweten
Het doel is simpel amuseren
 
U leest ons blad op uw gemak
Schuift het gedichtje straks opzij
Misschien wel richting vuilniszak
 
U bent daarin volkomen vrij
Maar als �t u blieft , belooft u mij
Niet versnipp�ren in de kattenbak.

Jan van der Waal

Beatrixpark
Het Prinses Beatrixpark park is in de vijftiger jaren
van de vorige eeuw aangelegd omdat van het Sterre-
bos, in het zuiden van Schiedam, een stuk werd afge-
snoept voor de aanleg van de Wilhelminahaven. De
aanleg van het park was in eerste instantie een ar-
beidsproject voor werklozen, maar na de waters-
noodramp van 1953 vertrokken de arbeiders naar
Zeeland om te helpen met de wederopbouw. Het
park moest toen met beperkte hoeveelheid geld en
arbeidskracht worden afgemaakt en is toen ingeplant
met veel jonge, snelgroeiende bomen en heesters,
zoals populieren en bosplantsoen. Het park is daarna
slecht onderhouden en dichtgegroeid. Sinds 2012 is er
veel veranderd. Door het groot onderhoud aan het
groen en het aanleggen van nieuwe zichtlijnen is het
park veel lichter geworden en is de sociale veiligheid
verbeterd. 

Nog 1 e-mailadres
We hebben grote schoonmaak gehouden als het gaat
om het e-mailverkeer. Er waren nogal wat e-mail-
adressen in de lucht die begonnen met secretaris@,
werkbeurten@, voorzitter@. Als je nu naar één van
deze e-mailadressen een bericht stuurt, weet je zeker
dat er geen antwoord komt. Mail daarom al je vragen
en opmerkingen naar bestuur@volkstuinenthurlede.
nl. Er zijn twee uitzonderingen. Alléén als je uit één
van de andere mailboxen een bericht krijgt, waarop
een antwoord wordt gevraagd, dan kun je gewoon
via dit e-mailadres antwoorden en als je je op wilt
geven voor een activiteit. Bij de activiteit staat altijd
vermeld via welk e-mailadres je de aanmelding kunt
doen.

Welkom
 
Tuin     7          Marleen, Paul en Nico Ebbelinghaus
Tuin 127          Mevr. A. Konemann
Tuin 129          Annemarie Grinsveen en Frank van der Vooren
Tuin 148          Ingrid van Slobbe en Frank van Alphen
Tuin 171          Jimmy Leenders
Tuin 218          Conny Pannekoek en Joop Boer
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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
 
FOTO'S:
Ben van den Broek maakte de foto's van de
paddenstoelen op pagina 5 en 11 (vliegenzwam-
men) en op pagina 13 (inktviszwam). Ellen
Boonstra-de Jong maakte de foto voor de om-
slag,  pompoenen in één van de tuinen op
Thurlede.
 
DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem
REDACTIEADRES:
jvdwa10@planet.nl
WEBSITE:
www.volkstuinenthurlede.nl
Groen Thurlede is een uitgave van de
Schiedamse Volkstuindersvereniging
Thurlede

Deadline winternummer
 
Tekst en foto�s voor 'Groen Thurlede' kun je  mailen
naar de redactie jvdwa10@planet.nl. De redactie be-
oordeelt of je bijdrage geplaatst wordt. Meer weten?
Lees het redactiestatuut  op de website (www.volks-
tuinenthurlede.nl ). De deadline voor het volgende
nummer is 1 februari 2018.

Van de redactie
 
Thurleders zijn druk in de weer om de tuin winterklaar te
maken. Jammer dat de zomer alweer achter de rug is. Geluk-
kig is er Groen Thurlede, ons eigen clubblad, dat ook verschijnt
als de blaadjes vallen. Zo blijven we met elkaar in contact en
dat is leuk en belangrijk. We vormen immers een kleine ge-
meenschap en die gemeenschap moet het nog steeds redden
zonder een burgermeester. Joop Th. Peters schrijft erover in
zijn bijdrage, waarin hij vrouwen oproept die rol op zich te
nemen. Wie weet, maar met een man zijn we natuurlijk ook
heel blij. Het bestuur meldt overigens  dat er steeds meer leden
bereid zijn grote en kleine klussen op zich te nemen. Vele
handen maken licht werk. En wist je dat een goede buur beter
is dan een verre vriend? Die goede buren hebben we gelukkig.
Dat komt naar voren in het interview met Twink Hoeksema,
bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Beatrixpark. De
foto's op de eerste pagina zijn daarom gemaakt in het
prachtige Prinses Beatrixpark. In dit najaarsnummer van Groen
Thurlede komt ook Ruud van Buijtenen van De Groene Raat
aan het woord. Al vele jaren leert hij Thurleders hoe ze
struiken en bomen moet snoeien en daar gaat hij mee door.
De redactieleden wensen alle Thurleders alvast een groen en
gezond 2018 toe. Het winternummer verschijnt in februari
2018.

Groen Thurlede
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Gezocht: Vrouwelijke burgemeester
 
Thurlede natuurlijk I Joop Th.Peters

Ik voel me een bevoorrechte tuinder. Ik tuinier in het voorzit-
terslaantje. Ik hoor u denken: Nooit van gehoord. Deze laan
heeft namelijk drie voorzitters opgeleverd aan ons vereni-
gingsbestuur, zij het met de vermelding dat onze allereerste
voorzitter door een tragisch auto-ongeluk bij de Brouwersdam
om het leven kwam.
 
U weet, wij hebben momenteel een voorzittersloze periode
en ook  weinig bestuursleden. Er zijn op ons complex best wel
personen die hiervoor geschikt zijn of een proefperiode mee
kunnen draaien. U dient natuurlijk wel een natuurbewust
mens te zijn.
 
Uit de periode, dat ik adviseur van het bestuur was, weet ik
dat er best eens minder leuke gevallen behandeld moeten
worden, maar wat is er nu leuker dan burgemeester van een
volkstuinencomplex te zijn. Zelf denk ik een vrouw als voor-
zitter zou toch ook heel leuk zijn. Zet uw bescheidenheid aan
de klant en meld u aan.

Het einde van de herfst nadert. Door het vele vocht waren er
veel paddenstoelen. De heksenkring bij ons hoofdgebouw
wordt ieder jaar groter. Paddenstoelen hebben altijd iets
mysterieus. Hoe ontstaat de heksenkring? In het gazon komen
een aantal sporen terecht. De draden van de zwamvlok kun-
nen naar alle kanten uitgroeien. Er hoeven niet altijd padden-
stoelen gevormd te worden, maar op de plaats waar de
zwamvlok groeide, zal de voorraad organische stoffen in de
bodem snel uitgeput raken. Op die plaats zal de zwamvlok
afsterven en blijft er een ring over rondom de oorspronkelijke
groeiplaats. De draden zullen zich steeds verder naar buiten
uitbreiden, maar niet meer naar het midden. Daar is geen
voedsel meer te vinden. Van tijd tot tijd verschijnen er pad-
denstoelen en de kring zal van jaar tot jaar groter worden,
doordat de zwamvlok telkens weer iets verder naar buiten is
uitgegroeid. De dode draden van de zwamvlok in het midden
van de heksenkring zullen geleidelijk afsterven en hun voe-
dingsstoffen weer aan de bodem afgeven. Deze voedingsstof-
fen zorgen ervoor, dat na verloop van tijd het gras beter gaat
groeien binnen de kring.. Op deze wijze krijgen wij een kring
van paddenstoelen rondom een plek van donkergroen gras.
De heksen kring.

Op 14 november 2017 bestaat onze tuinvereniging 55 jaar. In
die jaren is er veel gebeurd. We zijn twee keer aan de grond-
honger van de gemeente Schiedam ontsnapt.
Jarenlang was er een bloemen- en fruittentoonstelling, �s
middags een bloemencorso voor kinderen met muziekcorps.
�s Avonds idem dito, maar dan langs de verlichte tuinen met
lampions en waxinelichtjes. Viswedstrijd voor de jeugd in de
Poldervaart. Nachtspeurtocht in het Beatrixpark.  Groenten-
diefstal van de moestuinen. Een pyromaan op ons complex. Er
zijn toen twaalf tuinhuisjes afgebrand. Inbraken en vernielin-
gen in tuinhuisjes, tuinwinkel en verenigingsgebouw. Koper-
diefstal van buitenleidingen. Tuinders, die aan hun laatste reis
op aarde langs �hun tuin� begonnen. Een zieke tuinster, die
met medeweten van het toenmalige bestuur en haar huisarts
op haar tuin is overleden. Groter kan de liefde voor een tuin
niet zijn! Meer wijsheid en medemenselijkheid moet een Ge-
meenteraad van Schiedam toch op kunnen brengen als
grondhonger weer de kop opsteekt.
 
Bedenk:         Met bomen kunnen praten is een gave. Soms kan
zwijgen nog veel gaver zijn.
                                                          

       Voorbeeld van een heksenkring

Gelukkig was er dit jaar het oogstfeest. Ook leuk voor kinderen
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Samenwerking organisaties in Beatrix
park is belangrijk voor toekomst 
 
Interview met Twink Hoeksema, bestuurslid van de Vriendenstichting  I Theo Reyman I Foto Theo Reyman
 
 
�Het is heerlijk als je op zondag door het park fietst. Mensen zijn volop aan het genieten, met hele families. En verderop in
de speeltuin zie je heel veel jonge kinderen. Ik ga weleens op een bankje zitten en vraag; hoe bevalt het hier. Dan krijg je
ook wat terug�. Twink Hoeksema zet zich als bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Beatrixpark in voor het behoud
van deze groene oase in Schiedam.

Zij vertelt met bijzonder veel enthousiasme hoe haar betrok-
kenheid bij het park is ontstaan. �Als maatschappelijk werkster
heb ik altijd gewerkt met jonge kinderen met een beperking.
Ik heb ook een pleegzoon met een handicap. Vanuit deze
achtergrond ben ik in de werkgroep voor de speeltuin van het
Beatrixpark Fort Drakestein terecht gekomen.
In 1998 is de speeltuin helemaal op de schop gegaan. Toen is
er een grote actie geweest, ook onder de jeugd in Schiedam,
om de speeltuin geschikt te maken voor zowel kinderen met
als zonder beperking. Er kwam een werkgroep die zich bezig-
hield met de speeltuin. Er was al jaren een groep voor activi-
teiten in de heemtuin. Op een bepaald moment blijkt dat je
met elkaar voor het park bezig bent. Toen hebben we dat
gebundeld en een stichting opgericht. Dat maakt het ook
mogelijk om fondsen te werven.
Het is erg leuk om te doen, want we hebben veel activiteiten
op touw gezet en de gemeente achter de broek gezeten. Wij
deden vanuit de speeltuin altijd een Lentefeest met onder
andere schapen scheren en in het najaar nog een grote acti-
viteit. Tevens organiseren we vier keer per jaar een excursie.
Daar werken verschillende mensen aan mee. We proberen dat
gezellig te maken door af te sluiten en iets te drinken aan te
bieden. Het thema hangt af van het seizoen.
 
Minder bomen
 
Er staan minder bomen in het park dan vroeger. Het is opener
dan het was. Het was jaren niet onderhouden. Gelukkig heb
je nu beter doorzicht en dat is o.a. voor de veiligheid  belang-
rijk. Die baggerij is jammer geweest de afgelopen jaren; het
was soms gevaarlijk. Daar stonden herinneringsbomen,
waarvan de helft is doodgegaan. Er worden nu weer opnieuw
bomen geplant. Het is niet altijd gemakkelijk om te zien hoe
het bij de gemeente werkt. Het is lastig om alle zaken rondom
onderhoud, veiligheid en vernieuwing op elkaar af te stem-
men met alle organisaties, die werkzaam zijn in het park.
Wij werken als stichting goed samen met de volkstuindersver-
eniging Thurlede. Wij vinden het heel belangrijk dat de
mensen in het Beatrixpark met elkaar verbonden zijn. Daarom
zijn we met de Meet & Greet begonnen. Twee keer per jaar
nodigen wij de besturen uit van alle verenigingen en organi-
saties, die in het park vertegenwoordigd zijn. Dan behandelen
we een onderwerp dat op dat moment actueel is of waar de
gemeente informatie over wil geven. We hebben zelf geen
locatie om dit te doen, maar zijn een paar keer in het clubge-

bouw van Thurlede gastvrij ontvangen. 
Er zijn natuurlijk nog wensen voor het Beatrixpark. Een wens
is bijvoorbeeld dat we als organisaties en verenigingen meer
samen doen. Het calisthenicspark wordt zeer intensief ge-
bruikt. Er zijn méér mogelijkheden voor sport buiten het
verenigingsverband, zoals een rondje trimbaan en méér kunst
in het park. Dat zou mooi zijn. De woningbouw blijft als een
dreiging boven het park hangen. Er worden bij de Schiedam-
seweg al woningen gebouwd, maar de gemeente wil nog
méér. Zij moeten een bepaald percentage bouwen in Schie-
dam om aan de vraag naar woningen tegemoet te komen.
Maar het is niet voor niets dat ze hier destijds geen huizen
hebben gebouwd.
 
Volop genieten
 
Wij kijken naar wat de toekomst gaat brengen. Ik hoop dat
we over tien jaar kunnen zeggen; de mensen genieten nog
volop van het park. Dat is heel belangrijk. Het ligt midden in
de stad, dit prachtige park. Het hoort bij iedereen�.
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Bedankt
Afgelopen zomervakantie zijn er lootjes verkocht (zie
daarvoor ook de zomereditie van Groen Thurlede).
Met de opbrengst is een luchtkussen gehuurd. Op
zondag 20 augustus was het zover. Het luchtkussen
werd om 8.30 uur geplaatst op het veldje bij het vere-
nigingsgebouw. Rond 10.30 uur kwamen de eerste
kinderen springen en dat ging de hele dag door. De
kinderen hebben het reuze naar hun zin gehad. Ge-
rard van Tricht, Marijke Offerman en Simon Steenber-
gen wil ik danken voor hun hulp op deze zeer ge-
slaagde dag. En natuurlijk heeft u als tuinder en niet
tuinder aan deze mooie dag meegewerkt. Want als u
geen lootjes voor de boodschappentas had gekocht
was deze dag niet mogelijk geweest.
Natascha Dolleman

Oogstmarkt 
Op 9 september was het zover. Er kwamen heel wat
tuinders af op wat er dit jaar op Thurlede werd ver-
bouwd en geoogst. Fatime Darodi had een overheer-
lijke soep gemaakt, er was brood, toastjes en een lek-
ker watertje. Eigengemaakte jam kon worden ge-
kocht en Joop van den Enden van tuin 203 deelde ei-
gengemaakte goudsbloemtinctuur uit. Eén recept van
het geproefde vindt u terug op de achterpagina. De
rest staat op de website.

Ze lieten het zich goed smaken

Muismeloentjes

Joop van den Enden (tuin 203)
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Nieuws van de Commissie
Natuurontwikkeling
 
Vorig jaar heeft ons complex de derde ster gekregen van het keurmerk natuurlijk tuinieren van de AVVN. Dat smaakte natuur-
lijk naar meer. Wij willen de natuurwaarden op ons complex verder verbeteren, op weg naar de vier sterren. Dit is ook in lijn
met de wens van veel van de leden en helpt ons om een positief beeld aan de buitenwereld te laten zien. Op deze pagina
vindt u de plannen.
 

De plannen die de commissie natuurontwikkeling bedenkt
komen tot stand in samenspraak met de stadsecoloog (Hans
de Kruijf). Met hem zijn we ook in overleg over de aanleg van
een oeverzwaluwwand bij de paardenweide aan de noord-
kant van het Beatrixpark. Dit is weliswaar niet op ons complex,
maar het is wel een fijn idee dat er heel veel ongedierte
(muggen) uit de omgeving van de volkstuinen weggevangen
gaan worden door de Oeverzwaluwen die zich in de zwalu-
wenwand kunnen gaan vestigen. Heeft u aanvullende sugges-
ties waarmee we de natuurontwikkeling kunnen bevorderen,
laat dat dan weten via bestuur@volkstuinenthurlede.nl of laat
een berichtje achter in de brievenbus van het verenigingsge-
bouw.

IJsvogelwand
De ijsvogel stond jarenlang op de rode lijst van be-
dreigde vogels. Het gaat nu beter met de ijsvogel,
maar heel talrijk zijn ze nog niet. Ze hebben niet al-
leen vis nodig, maar ze stellen ook hele specifieke
eisen aan hun nestgelegenheid. Er zijn enkele broed-
gevallen geconstateerd in het Beatrixpark. Als wij ge-
schikte nestgelegenheid bieden, is de kans groot dat
ook op ons complex de ijsvogel gaat broeden. De ijs-
vogel is natuurlijk een hele aantrekkelijk vogel, met
zijn spectaculaire blauwe kleur en wij zouden hem
dan ook graag op ons complex verwelkomen. Een ge-
schikte plek is de waterkant achter het verenigingsge-
bouw.

Lezing over tuinvogels
Voorlichting geven over hoe je je tuin natuurvriende-
lijk kunt inrichten vinden wij heel belangrijk en onze
ervaring is dat veel leden dit ook waarderen. Dit jaar
kiezen we voor het thema tuinvogels. Een tuinvogel-
consulent van de vogelbescherming geeft informatie
over hoe je je tuin vogelvriendelijk kunt inrichten en
gaat bij een aantal tuinen langs om dit in de praktijk
te laten zien. De lezing vindt plaats in het vereni-
gingsgebouw. Datum: 22 april 2018, van 14.00 tot
17.00 uur.  

Nestgelegenheid voor
huiszwaluwen
De huiszwaluw is in Nederland sterk in aantal afgeno-
men. Ten opzichte van eind jaren '60 van de vorige
eeuw is het aantal zeker 75% afgenomen. De soort
verdween uit alle grote steden. Recent lijkt er sprake
van enig herstel. Huiszwaluwen eten enorme hoe-
veelheden muggen en andere vliegende insecten, die
in volle vlucht worden gevangen. Wij onderzoeken
de mogelijkheid om nestgelegenheid te bieden onder
de dakrand van de kantine.
 

Workshop nestkasten
maken en ophangen 
In het keuringsrapport van de AVVN was het ontbre-
ken van nestkastjes in het openbaar groen een verbe-
terpunt. Wij willen in het voorjaar met kinderen nest-
kastjes gaan bouwen en ophangen, zodat ook de
jeugd betrokken wordt bij natuurontwikkeling. De
nestkastjes worden in de vorm van een bouwpakket
geleverd. Kinderen (en andere geïnteresseerden)
zetten de nestkastjes onder begeleiding in elkaar. Wil
je een nestkastje maken om in je eigen tuin op te
hangen, dan kan dat tegen kostprijs (prijs volgt later).
Datum: 15 april van 14.00 tot 17.00 uur.
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Activiteiten Thurlede 2017/2018

Zaterdag 25 november 
Wintersnoei onder leiding van Ruud (10.00-12.00 uur)
Locatie: Verzamelen bij de Tuinwinkel van Thurlede
Deelnemers: Tuinders Thurlede en andere
geïnteresseerden
Aanmelden: communicatie@volkstuinenthurlede.nl

Zondag 26 november
Sinterklaas komt om 10.30 uur. Ouders, opa�s en om-
a�s kunnen de kleine tuindertjes t/m 12 jaar hiervoor
inschrijven. (Nataschadolleman@gmail.com). Ook in
het verenigingsgebouw liggen aanmeldformulieren.
Inschrijven kan tot 17 november.

Zondag 10 december
Winterstukje maken onder leiding van Toos van Zouwen onder
het genot van glühwein (13.00 uur tot 17.00 uur). Deelnemers:
Tuinders Thurlede. We gaat deze keer een festoen opmaken
(zie foto). Heb je vorig jaar al een festoen gemaakt? Geen
nood, want dan kun je deze opnieuw aankleden met nieuw
materiaal. Neem ook een mandje of vaasje mee. Want er is
vast nog tijd om een tweede winterstukje te maken. Materiaal
is aanwezig. Opgeven voor 1 december: communicatie@volks-
tuinenthurlede.nl

Vrijdag 22 december
Jokeren en klaverjassen. Inloop vanaf 19.30 uur. We
starten om 20.00 uur. Kosten:   3.50. Inschrijven voor
16 december via een inschrijfformulier, te verkrijgen
in de tuinwinkel en het verenigingsgebouw

Zondag 18 februari 
Ineke Visser  geeft i.s.m. Thurlede een workshop plan-
tensteunen (wigwam) maken van wilgentenen (13.30
uur tot 17.00 uur. Inloop vanaf 13.00 uur). Ineke Vis-
ser laat zien hoe je met alleen wilgentenen en een
snoeischaar een plantensteun kunt maken, waarlangs
later in het seizoen de pronkerwten, peultjes of ande-
re klimmers kunnen groeien, Tuinders van Thurlede,
leden Groei&Bloei en andere geïnteresseerden zijn
van harte welkom. 1 wigwam kost 15.00 euro pp, 
een tweede kost 6,00 euro (voor dezelfde persoon).
Opgeven: communicatie@volkstuinenthurlede.nl.

Zaterdag 17 maart
Rozensnoei onder leiding van Ruud (10.00 uur tot
12.30 uur). Deelnemers krijgen als geschenk een roos
in pot. Deze kunnen gelijk in vorm worden gesnoeid.
Deze workshop voor tuinders van Thurlede is in De
Groene Raat aan de Harreweg. Aanmelden: commu-
nicatie@volkstuinenthurlede.nl

15 april en 22 april
Op pagina 8 vindt u meer informatie over nestkastjes
bouwen (15 april) en een lezing (22 april). Beide acti-
viteiten zijn voor tuinders van Thurlede. Opgeven:
communicatie@volkstuinenthurlede.nl

De activiteiten vinden plaats in het verenigingsgebouw,
tenzij anders vermeld (25 november 2017 en 17 maart 2018)
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De roomwitte buik van de Zwarte mees
 
Vogels op Thurlede I Ben van den Broek I foto Ben van den Broek

De Zwarte mees lijkt oppervlakkig gezien op de grotere
Koolmees en is iets kleiner dan de Pimpelmees.  De Zwarte
mees heeft geen gele, maar een roomwitte buik en de kop is
naar verhouding groot in vergelijking met het kleine lichaam.
De kop is zwart, met een witte wangvlek en een kenmerken-
de witte nekvlek. Hij heeft een dubbele witte vleugelstreep
en een grijsachtige rug en vleugels. De snavel is lang en spits.
In het westen van ons land is de Zwarte mees een schaarse 
wintergast die zo nu en dan ook te zien is in uw tuin. Ze zijn
in het najaar echte invasievogels die in sommige jaren in grote
getale kunnen overwinteren omdat de voedselsituatie in hun
eigen land ze daartoe dwingt. Dat is nu op dit moment ook
gaande. De Zwarte mees leeft normaal gesproken vooral in
naaldbossen. Buiten de broedtijd trekken de Zwarte mezen
rond met Koolmezen en Pimpelmezen op zoek naar voedsel.
Zwarte mezen zoeken hun voedsel in de kruinen van de
bomen. De zang van de Zwarte mees is eentonig en kent

weinig variatie. Hun voedsel bestaat uit kevertjes, vliegjes,
bladluizen, spinnetjes, insecteneieren en larven. Hij eet ook
wel plantaardig voedsel zoals sparrenzaden en onkruidzaden.
In de winter kunt u hem soms spotten op een voedertafel. Het
zijn ijverige hamsteraars, ze verstoppen voedsel op plekken
waar ze gewoonlijk ook hun voedsel zoeken. Hij broedt in
boomstronken, muurgaten, oude muizengangen, een holte
in de oever en ook in nestkasten. Beide ouders bouwen het
nest van mos en bekleden het dik met haar en veertjes,
waardoor een mooie kom ontstaat. Tijdens het broeden voert
het mannetje het vrouwtje. De zeven tot negen eieren worden
twee weken bebroedt, na zestien tot negentien dagen verla-
ten de kuikens het nest.
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“Thurlede is mooi gelegen en kent een
grote mate aan diversiteit”
 
Interview met Ruud van Buijtenen van De Groene Raat l Corrie van den Berg l foto�s Corrie van den Berg

Je werkt bij De Groene Raat. Wat is de Groene Raat precies? 
'De Groene Raat is in de jaren �90 in het leven geroepen door
de Gemeente Schiedam en is gehuisvest in een 400 jaar oud
boerderijtje op de Harreweg in Schiedam Noord. In die tijd
werd besloten om te stoppen met het gebruik van gif bij het
onderhoud van de tuinen; de gemeente Schiedam vond het
belangrijk om de inwoners van Schiedam voorlichting te geven
over het gifvrij onderhouden van tuinen. De Groene Raat is
dan ook in de eerste plaats een voorlichtingscentrum met
verschillende voorbeeldtuinen: een boerentuin, een ecologi-
sche moestuin en een plantentuin. Het levert inspiratie en
informatie op waarmee de inwoners van Schiedam (of daar-
buiten) in de eigen tuin aan de slag kunnen gaan.' Een ande-
re belangrijke functie van De Groene Raat zijn de schooltuin-
tjes. Deze liggen om de voorbeeldtuinen heen en bestaan al
zo�n 90 jaar. Het begon als een sociaal project om ervoor te
zorgen dat kinderen groenten aten; nu ligt de nadruk meer
op educatie.
 
Wat zijn jouw taken bij De Groene Raat?
'Ik werk in dienst van Irado op de afdeling Natuur en Educatie.
Ik treed op als contactpersoon voor alles wat betrekking heeft
op De Groene Raat. Zo geef ik voorlichting over het tuinieren,
de natuur, duurzaamheid etc. Ook coördineer ik activiteiten
vanuit de Groene Raat en begeleid vrijwilligers bij de werk-
zaamheden op de voorbeeldtuinen en de schooltuintjes. Wij
hebben een leuke en stabiele groep van vrijwilligers, die aan
De Groene Raat verbonden zijn. De vrijwilligers bestaan uit
zo�n 20 mannen en vrouwen. Maar we kunnen natuurlijk altijd
vrijwilligers gebruiken, vooral bij de begeleiding van de kin-
deren op de schooltuintjes. Vind je het leuk om met kinderen
te werken, meld je dan bij mij aan. Mijn contactgegevens staan
op de website van Irado.'
 
Heb je nog plannen voor De Groene Raat?
'Ik zou graag één keer in de maand in het weekend de
Groene Raat als theetuin willen openstellen. We doen dit nu
al met bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld op Open Monumen-
ten Dag. We schenken dan thee met iets lekkers erbij. Zulke
dagen zijn erg gezellig en het is dan relaxed vertoeven op onze
boerderij.'
 
Wij kennen jou ook van de snoeicursussen bij Thurlede. Hoe
ben je met Thurlede in contact gekomen?
'Ik ken Thurlede al heel lang. Zo�n 30 jaar geleden heb ik mijn
vrouw Hester leren kennen. Mijn schoonouders, Hans en Gerda
Speelmeijer, hadden toen al een volkstuin op Thurlede. Ik was
er kind aan huis. Mijn schoonouders sliepen gedurende het
tuinseizoen op de tuin en ik ging toen regelmatig mijn  �meis-
sie� bij haar ouders ophalen. Ik deed toen ook mee met ont-

spanningsactiviteiten zoals playbackshows. Dat was best leuk.
Ik heb er zelf ook nog korte tijd een volkstuin gehad. Ik was
toen begin twintig. Maar dat was geen succes. Na een jaar
hield ik het voor gezien. Ik vond in die tijd andere zaken toch
leuker. Het belang van Thurlede vind ik erg groot. Er verdwijnt
toch al veel groen in Schiedam. Het is belangrijk dat de
volkstuincultuur behouden blijft. Thurlede is mooi gelegen in
het Beatrixpark en biedt tuinders sinds jaar en dag de moge-
lijkheid om intensief bezig te zijn met tuinieren. Bovendien
biedt het complex een grote mate aan diversiteit.'
 
Je geeft al weer een paar jaar snoeicursussen voor de tuinders
van Thurlede. Je maakt op mij altijd de indruk dat je dat met
veel plezier doet? 
'Dat klopt, ja. Ik vind het leuk om mijn enthousiasme en
kennis over te dragen op de tuinders. We hebben iedere keer
een behoorlijk aantal deelnemers. Als ik een snoeicursus geef,
komen we bij elkaar bij de tuinwinkel en beginnen we eerst
met een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Daarna
bezoeken we de tuinen van de deelnemers op Thurlede en
kunnen ze allerlei vragen stellen over het snoeien of over
andere tuin gerelateerde zaken. Wat het zo leuk maakt, is dat
ik ook van andere tuinders leer. Soms weet ik het antwoord
op een vraag niet, maar zijn er andere tuinders in de groep
die vanuit hun ervaring met tuinieren wel het antwoord
kunnen geven. Zo kun je dus heel veel van elkaar leren.'
 
Komen er weer snoeicursussen aan?
Natuurlijk ! Op zaterdag 25 november kom ik weer naar
Thurlede voor de wintersnoei en op 17 maart 2018 nodig ik
tuinders van Thurlede uit op De Groene Raat voor een work-
shop Rozen snoeien.
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Bestuursmededelingen 

Als bestuur kunnen wij met plezier meedelen dat er heel wat
leden aan onze oproep gehoor hebben gegeven en dat er
langzaam aan versterking plaatsvindt om het vele werk ge-
daan te krijgen.
 
Heel fijn is, dat er twee leden zijn die in het bestuur te willen
komen. Zij zullen vanaf nu 'warm' draaien door bij de bestuurs-
zittingen en -vergaderingen aanwezig te zijn. Dit zijn Henk
Steenbergen en Jean van de Polder.
Maar in april zullen Monique van Rijthoven en Peter Menke
uit het bestuur treden. De functie van Monique wordt opge-
splitst in secretaris en apart daarvan penningmeester, omdat
het (eigenlijk al veel te lang) voor één persoon teveel gevraagd
is om te dit allebei te doen. Wij zoeken daarom nog zeker
twee nieuwe bestuursleden voor het beheren van de kantine
en de penningen. Een enkeling heeft belangstelling getoond
en die vergeten wij niet (!).
 
Wat helemaal niet fijn is, zeker niet voor André zelf, is dat
André de Groot zijn bestuursfunctie heeft moeten neerleggen.
Zijn gezondheid heeft hem in de steek gelaten. Hij wilde graag
en veel doen, zette zich in, maar de dingen gingen vaak anders
dan hij wilde. Gelukkig blijft hij de taxaties van de huisjes doen,
de verkoop is door Frank Schipper overgenomen. Dat loopt
goed zolang de huisjes en de tuin onderhouden zijn. Proble-
men krijgen we als mensen te laat stoppen, er veel achterstal-
lig onderhoud is, dat zij niet meer zelf kunnen doen. Wij
vragen extra vrijwilligers om de tuinen die �er niet bij staan�
verkoopbaar te krijgen. En wie heeft ideeën over oplossingen?
Meld die a.u.b.!
 
Al eerder is het vele mailverkeer genoemd. Gelukkig hebben
wij Jean van de Polder bereid gevonden om daarmee te hel-
pen. Hij bewaakt de mailbox van het bestuur en stuurt de mails
naar de goede personen door om af te handelen. Daarvoor is
het belangrijk dat alle mails naar één mailadres namelijk
bestuur@volkstuinenthurlede.nl

En stuur geen mails meer direct naar de adressen die beginnen
met secretaris@, werkbeurten@ of voorzitter@. Alléén als u uit
deze mailboxen een bericht krijgt, waarop een antwoord
wordt gevraagd, dan kunt u dat adres wèl gebruiken. Als u
zich op wilt geven voor een activiteit staat er altijd bij vermeld
via welk e-mailadres u zich aan kunt melden.
Vertrouwelijke zaken of vragen kunt u gewoon aan het be-
stuur blijven sturen, want Jean heeft beloofd en ervoor gete-
kend de informatie die hij ziet geheim te houden.
 
Wij zijn erg blij, dat John de Bruijne de gereedschapsloods is
gaan beheren en al veel werk heeft verricht om het gereed-
schap weer bruikbaar en netjes te krijgen. Het gaat er piekfijn
uitzien! Bij de werkbeurten wordt nu opgeschreven wie wat
mee krijgt, zodat er niet allemaal goed spul in de struiken
vergeten wordt. En Jos Weber en Gerard Rieken gaan aan de
slag met het onderhoud van de verenigingsgebouwen, de
watermeters en -putten.
 
Waarvoor ook nog iemand wordt gezocht, is de coördinatie
van het groenonderhoud van het complex. De samenwerking
met Irado gaat heel goed en wordt voortgezet. Maar om
vooraf te bepalen welk werk uitgevoerd moet worden en om
tijdens de werkbeurten aanwezig te zijn, daarvoor is iemand
hard nodig.
 
Wij hopen van harte dat u meewerkt om het mailverkeer te
vergemakkelijken en dat er onder u nog een paar mensen zijn
die mee willen komen werken. Door de taken op te delen en
goede afspraken te maken is het per persoon niet meer zo
heel veel. Dat is ons streven.

SV Thurlede14



Rotterdamse tuinders in
onzekerheid
De Rotterdamse Bond voor Volkstuinders (RBvV)
huurt al 75 jaar ruim 5000 volkstuinen in Rotterdam.
Die zijn verdeeld over meer dan 40 verenigingen. Het
beheer werd voor het vrijwillige bestuur van de RBvV
te zwaar en de bond wordt vermoedelijk in 2018 op-
geheven. Een stichting van AVVN neemt de huurtaak
over en gaat doorverhuren aan de verenigingen.
Voor de gemeente Rotterdam was dit alles aanleiding
om nog eens goed naar de volkstuinen te kijken. Er
werd geconstateerd dat er nogal wat tuinen zijn met
veel te grote huisjes (70 tot 80 m2), bijna geheel ver-
harde tuinen, waar volkstuinieren ver te zoeken is.
Dus kwam de gemeente in oktober met een notitie
waarin overnachten op volkstuinen wordt verboden.
Officieel was dat al zo, maar overnachten werd ge-
doogd en dat is hier en daar flink uit de hand gelo-
pen. Nu moeten deze vakantieparken weer volkstui-
nen worden. Of het verbod op overnachten gehand-
haafd wordt zal de toekomst leren.

Een bezoek waard
 
De tijd op Sonnehoeck, de druivenkwekerij aan de Hollewa-
tering 26 in Kwintsheul, lijkt al ruim honderd jaar stil te staan.
De kwekerij bestaat uit acht druivenkassen, een watertoren,
twee ketelhuisjes met schoorstenen, twee fruitmuren en een
boomgaard. Samen met de oude tuinderswoning met inge-
bouwde schuur uit 1729 is het bedrijf uniek in het Westland
en van grote historische waarde. Sonnehoeck heeft de status
van rijksmonument. Tijdens de Open Monumentendagen is
het bedrijf te bezichtigen. In 2018 is dat op 8 september.
Hierboven een foto, gemaakt tijdens de Open Monumenten-
dag in 2017. Onder een aquarel van Willem Jansen, afkomstig
uit het plaatjesalbum Zwerftochten door ons land �Zuid-
Holland� uit 1934.
 

Wintersnoei druif
 
De wintersnoei (of najaarssnoei) kan plaatsvinden als al het
blad van de struik is gevallen. Het doel van deze snoei is om
een goede uitgangspositie voor het nieuwe jaar te krijgen. Bij
deze snoei snijd je alle uitgebloeide zijtakjes terug tot op een
of twee knoppen. Deze knoppen lopen in het voorjaar uit en
vormen de nieuwe bloeiende takken. Als je twee knoppen laat
zitten, kun je later de beste tak laten doorgroeien en de
zwakste verwijderen.
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Bestuur, winkel en
verenigingsgebouw
 
Het bestuur bestaat uit Monique van Rijthoven (penningmees-
ter en secretaris) en de leden Annelie Couvee-Kooyker en Peter
Menke. De functie van voorzitter is vacant.
Iedere tweede zaterdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur
houdt het bestuur een inloopspreekuur in het verenigingsge-
bouw.
 
De winkel is gesloten tot zaterdag 3 maart 2018
 
Openingstijden verenigingsgebouw: woensdag van 12:00 tot
17:00 uur, vrijdag van 13:30 tot 17:00 uur en zaterdag van
12:00 tot 17:00 uur.

Muffins met rode
bieten en walnoten
 
Nodig:
150 gr gekookte biet, fijngehakt     
100 gr lichtbruine basterdsuiker       
175 ml zonnebloemolie                      
2 eieren                                               
225 gr bloem      
1 el baksoda
1 el kaneelpoeder
snufje zout                                 
100 gr walnoten, fijngehakt
Rasp van een halve citroen en een halve sinaasappel
 
Voor glazuur:
150 gr roomkaas, kamertemperatuur
250 gr poedersuiker                           
2 el limoensap   
evt rode kleurstof en 12 halve walnoten
 
Bereiden:
1. Verwarm de over voor op 200 graden.
2. Mix de suiker met de olie en voeg daarna al kloppend de
eieren toe. Voeg daarna bloem, baksoda, kaneel, zout en ci-
trusrasp toe.
3. Meng er de biet en gehakte walnoten aan toe.
4. Verdeel beslag over muffinvormpjes en bak 20 minuten in
het midden van de over. Laat daarna buiten de oven afkoelen.
5. Maak het glazuur door de roomkaas met een mixer los te
kloppen en er daarna al kloppend de poedersuiker en de li-
moen doorheen te mixen.
6. Bestrijd de afgekoelde muffins met de glazuur en versier
met een halve walnoot.
 

Regenton
Als water bevriest zet het uit. Als dat in een kunststof
regenton gebeurt kan die scheuren. Laat voordat het
gaat vriezen de regenton daarom leeglopen. Zit er
een kraantje onderaan de ton, laat deze dan in de
winter open staan. De ton kan natuurlijk in de winter
ook losgekoppeld worden van de regenpijp.

Tuintips november
1. Om gele plekken in het gazon te voorkomen haal
je regelmatig de gevallen bladeren van het gras
2. Je kunt nog steeds jonge fruitbomen en voorjaars-
bollen in de volle grond planten zolang het niet
vriest.
3. Zolang het niet vriest kunnen ook heesters en
bomen gesnoeid worden. Let wel op dat veel hees-
ters, zoals bijvoorbeeld de hortensia, juist bescher-
ming hebben aan de uitgebloeide bloemen en zo
minder bevriezingsgevaar lopen.

Indien onbestelbaar: Postbus 3211, 3101 EE Schiedam


