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Echtelijk
meningsverschil 
 
Man, stel je niet zo vreeslijk aan
In ons lijfblad "Groen Thurlede"
Heeft toch heel duidelijk gestaan
Hoe gezond het is voor lijf en leden
In je tuin aan het werk te gaan.
 
Het is toch wijd en zijd bekend
Door tuinieren, heerlijk in het groen
Niet te gaan zitten op je krent
Voel je je in goeden doen
En jaren jonger dan je bent.

Oh ja, zegt dat lijfblad lieve schat
Iets over spittend door je rug gegaan
Niet meer kunnen, lopen, zitten, staan.
Als ik niet onder de morfine zat
Vloog ik de redactie stromp�lend aan.
 
Jan van der Waal

De jeugd heeft de toekomst (foto Ellen Boonstra-de Jong)

Welkom
 
tuin 30 De heer Noorlander                                      
tuin 58 Lenie en Karel de Vos
tuin 79 Esther en Marcel Snouij
tuin 49 Roelof Scheeringa en Christa Langewis
tuin 95 Esther van Eijk en Marcel Snouij
tuin 120 Muriel Smulder en Mark Collier
tuin 136 Shimriet Zeidler en Kjeu Weewer      
tuin 162 Mevrouw V. Coates
tuin 175 Stefan Adams en N. de Boer                     
tuin 193 Shirley en Paolo
tuin 219 A. van Oorschot en J. Smarkela       
tuin 234 Silvita  en Dolf Murk
tuin 238 Familie van Driessen-Hoogland       
tuin 241 Eveline de Jong en Richard Veldhoven      
tuin 249 Familie Al Shabaki                             
tuin 250 Familie S.Othmani                                         
 
 
 

Thurlede in het nieuws 
Twee keer besteedde het Nieuwe Stadsblad aandacht
aan onze vereniging. Op 31 mei werd er een uitge-
breid artikel geplaatst waarin Aad Putters, Marco, Na-
tasja en Thobias Dolleman, Mandy Gelderblom en
Olaf Benning de loftrompet steken over tuinieren op
Thurlede. Een week later stond er een oproep om
naar ons complex te komen voor een rondleiding. Ge-
zien het groot aantal verkochte tuinen, lijken deze
PR-activiteiten hun vruchten af te werpen.

Oogstmarkt
Op zaterdag 9 september hebben we een primeur op
Thurlede: een oogst- en proefmarkt. Na een heel sei-
zoen noest tuinieren is er immers niets leukers dan
het genieten van je opbrengsten. Dit keer nodigen
we je uit jouw trotse oogst ook te delen met mede-
tuinders en andere belangstellenden. Op de markt
kun je je eigen waar aan de man brengen (verkopen
of ruilen). Kom dus allen gezellig naar de kramen bij
het verenigingsgebouw om elkaar te ontmoeten,
oogsten te showen en te bewonderen, waar het kan
ook te proeven, en tips en recepten uit te wisselen.
Kijk voor meer informatie op onze website.
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Groen Thurlede is een uitgave van de
Schiedamse Volkstuindersvereniging
Thurlede

Van de redactie
 
De tweede Groen Thurlede valt op de mat. Vele positieve re-
acties op het eerste nummer zijn in dank aanvaard. We
hoorden dat niet iedere tuinder het blad heeft gekregen. Stuur
even een mailtje naar de redactie als deze geluiden je bereiken;
dan komt het alsnog in orde. Aan de oproep aan de leden het
bestuur bij te staan, is gehoor gegeven. Een groep actievelin-
gen kwam al bij elkaar en een eerste werkverdeling werd af-
gesproken. Binnenkort is er weer een bijeenkomst. Dan zullen
de werkzaamheden verdeeld gaan worden over de leden van
het hulpteam.
 
Toch blijft de situatie weinig rooskleurig. Te weinig bestuurs-
leden. Geen voorzitter en een secretaris/penningmeester, die
op de volgende jaarvergadering zal stoppen.
Uiterste waakzaamheid blijft geboden en ruim baan voor
mensen, die zich geroepen voelen.
Zeer positief is het aantal nieuwe clubgenoten. Niet minder
dan 17 tuinen werden in de voorbije maanden verkocht. We
wensen alle vertrekkers het allerbeste toe. Zeker, als ze van-
wege gezondheidsproblemen of leeftijd hun huisje moesten
achterlaten.
Rest ons te waarschuwen voor de Japanse duizendknoop. Een
gruwelijke invasieplant. Vele malen heftiger dan heermoes of
zevenblad. Hopelijk gaat dit brokje natuur aan ons geliefde
tuincomplex voorbij.

Deadline najaarsnummer
 
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 we-
ten? Lees het redactiestatuut  op de website (www.
volkstuinenthurlede.nl ). De deadline voor het vol-
gende nummer is  1 november 2017.

Groen Thurlede
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Pake en beppe, de Friese opa en oma van Iebel, hadden een
boerderij waar dahlia�s groeiden, net zoals nu in de volkstuin
die Iebel met haar levenspartner Rob op Thurlede heeft.
Kennelijk is in haar jeugd het zaadje geplant voor een groene
omgeving en komt dit nu weer boven.
 
Haar Friese roots schieten nu wortel op Thurlede. Maar ook in
het centrum van Schiedam, waar ze onlangs een huis kochten.
Jaren woonden ze in Rotterdam, in Crooswijk, tot ze op zoek
gingen naar een nieuwe woonbestemming en in het centrum
van Schiedam terecht kwamen. Ze gingen van een nieuwbouw
woning met veel licht naar een oude stokerij, annex branderij
met veel sfeer. Een pand met geschiedenis, maar zonder tuin.
Om deze wens toch in vervulling te laten gaan kozen Iebel en
haar man Rob voor een tuin op Thurlede. Doordeweeks is Rob
docent licht en geluid en Iebel heeft de dagelijkse leiding over
het Jeugdcultuurfonds Rotterdam. In het weekend genieten
ze van hun tuin.
 
Huisje van het eerste uur
In november 2016 namen Iebel en Rob tuinnummer 21 over
van een meneer in de tachtig die tientallen jaren had getui-
nierd. Op het perceel een charmant huisje van het eerst uur.
Behalve het huisje en de tuin liet hij hun ook de keukeninven-
taris, een kacheltje en een aantal tuingereedschappen na, die
best nog een tweede ronde mee kunnen. Ook de overgordij-
nen met zonnebloemen en de vitrage met appels en peren
mochten blijven. Zij zorgen voor de sfeer van weleer. Je kunt
voelen dat alles met ouderwetse zorgvuldigheid is opge-
bouwd. Rob en Iebel voegden hun eigen spullen erbij, waar-
onder een tegeltje met Friese wijsheid: �pikerje net �t komt
doens oars�. Wat zoveel betekent als �pieker niet, het komt
toch anders��� Een stukje verder aan de muur hangt een
Boeddha. Het is een gezellige mix van oud en nieuw geworden.
 
Dilemma�s
Wanneer je de tuin oploopt valt je oog direct op de handge-
maakte molen. Anno 1641 staat erop. �We vragen ons af wie
de maker is en doen de lampjes van de molenwieken het
nog?�, aldus Iebel. Mogelijk weet een van de lezers de ant-
woorden. Dit is juist zo leuk aan een overname. Stukje bij
beetje ontdek je de geschiedenis van zo�n tuin. Zo was in
november niet te zien wat zich onder de grond schuil hield.
Inmiddels zijn de aardbeitjes opgekomen, bloeien er diverse
rozenstruiken weelderig en vormt zich fruit aan de bomen,
waaronder pruimen en appels. Er is zelfs een kersenboom
waarvan de vogels snoepen, ondanks dat de kersen nog niet
rijp zijn. Een net erover of toch maar niet? Een lastig dilemma
voor een beginnend tuinder.

 
Vakantie op Thurlede
Ze kozen voor deze tuin vanwege de rustige ligging aan de
rand van het complex. �Het vogelbosje� scheidt hun perceel
van de kantine. En achter de tuin kabbelt het water dat grenst
aan het Beatrixpark. Dat het perceel enigszins schuin afloopt
merk je eigenlijk alleen in het huisje. Waterpas is het niet, maar
dat deert niet. De kleine moestuin is inmiddels ingericht. Met
onder andere courgettes, pompoen, uitjes, bietjes, tomaten,
dille & kamille. De snackkomkommer werd aangeschaft in de
tuinwinkel. Iebel kijkt uit naar de resultaten. Twee plastic
kraaien bewaken de boel. Hopelijk houdt dit de vele vogels
een beetje op afstand. Er is ook een grasveld, gescheiden door
een looppad. Waar het aan de ene kant keurig gemaaid is, is
aan de andere zijde bewust gekozen voor wat weelderigheid.
Vanmorgen heeft Iebèl een handje klaprozenzaad tussen de
grassprieten gestrooid. Een beetje experimenteren hoort erbij.
Waar de vakantiereizen hen in het verleden naar Kreta en
Frankrijk leidden wordt het deze zomer een vakantie �op
Thurlede�. En dat vinden ze helemaal niet erg, integendeel,
ze verheugen zich er op. De natuur nodigt hen steeds weer
uit om aan het werk te gaan in de tuin. Het is �inspannende
ontspanning�. En de tijd vliegt, net zoals op vakantie. Voor-
lopig zitten ze hier goed en hopen dan ook nog lang van hun
tuin te kunnen genieten.

Friese roots schieten wortel in Thurlede
 
Even voorstellen I Manja van de Plasse I foto's Manja van de Plasse
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Veel van de gangbare spullen staan in de winkel klaar om voor
een rijke oogst ingezet te worden. In de vorige �Groen Thur-
lede� stond een lijst met produkten. De winkel is van onze
vereniging en wordt bemenst door vrijwilligers. De bescheiden
winst is voor ons eigen Thurlede, dus stap eens binnen als je
langs loopt. Er is van alles te koop. Achter het raam van de
winkel hangen briefjes waarop tuinders overtollige spullen
aanbieden. Er ligt een voorraadje PVC buizen en bochten, een
flink aantal scharnieren, flexibele aansluitpijpen voor kranen
en gas etc. Ik kocht er pas zelfs een kruiwagenwiel. Kortom
ben je van plan de mouwen op te stropen en te gaan verbou-
wen (dat kan weer van 1 oktober tot 1 april), loop dan eens
bij de winkel langs. Je weet nooit. Misschien is er iets van je
gading bij.
Tot ziens.
 
Peter de Bruin
Winkelbeheerder

Tuinieren bij de
Bijlmerbajes
 
Van de voortuin van de voormalige Bijlmerbajes, nu
een asielzoekerscentrum, is een grote moestuin ge-
maakt waar Amsterdammers samen met vluchtelin-
gen hun groente verbouwen en elkaar ondertussen
wat beter leren kennen.

Natuurlijke oevers
 
Geniet je ook zo van de bloemenpracht in de natuur-
lijke oevers? Op de foto één van de vele zonnebloe-
men.
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Weg met die theedoek
 
Thurlede natuurlijk I Joop Th. Peters I foto Ellen Boonstra-de Jong

 
Het is begin 1963 op ons kale tuincomplex. Het enige zichtba-
re gebouw is een afgedankte noodwinkel van, naar ik meen,
de �C.O.O.P�. Dat was ons verenigingsgebouw. Wij als tuinders
noemden het �De Kantine�. Deze heeft meer dan dertig jaar
dienst gedaan. Januari 1994 werd ons huidige verenigingsge-
bouw opgeleverd. Daarover een volgende keer meer. Inmid-
dels was de aanbesteding achter de rug en de huisjesbouwer
bekend. Eén van mijn naaste medetuinders was tot lid be-
noemd van de commissie van toezicht. Begin mei vroeg ik hem
voorzichtig wanneer men met de bouw van de tuinhuisjes
begon. �Als de vorst uit de grond is�, antwoordde hij. Toen
zaten mijn pootaardappels al in de grond en hier en daar
kwamen de kopjes boven de aarde. Bij het leggen van de
betonfundering werd te licht bewapeningsstaal gebruikt. Te
lichte dakbinten zorgden voor doorgezakte daken. Bij de oude
tuinhuisjes is dat nu nog te zien. Op een gegeven moment
sprong je een gat in de lucht omdat de tuinschotten er lagen.
Heel groot was je desillusie als deze na een paar dagen bij je
buurman overeind stonden als tuinhuisje. Had de buurman
misschien een grotere mond? Uiteindelijk ging de huisjesbou-
wer failliet. De werkwijze van de nieuwe huisjesbouwer was
beter en als tuinders bleven we enthousiast en koesterden ons
eigen bezit; een volkstuin met tuinhuis. Het intimmeren kon
beginnen. Dat kostte behoorlijk wat tijd en geld, want erg
breed hadden de meesten van ons het niet. Je had toen nog
een 48-urige werkweek en werkte ook op zaterdagochtend.
Gelukkig stond burenhulp hoog in het vaandel. Na maanden
van intimmeren zaten we op een goede dag ons werk onder
het genot van een kopje thee te bewonderen. Plotseling stond
er een bestuurslid druk gebarend op het asfaltpad. Of we de
theedoek, die buiten hing, weg wilden halen. Het ding ont-
sierde ons tuincomplex. Natuurlijk haalden we onmiddellijk
de theedoek binnen. Zo waren we toen nog. Het was immers
niet onze bedoeling het complex te ontsieren. We wilden de
theedoek alleen maar drogen.
Er was toen nog geen waterleiding en riolering. Wel waren er
diverse watertappunten. Het was best een gesleep, soms
meerdere malen per dag. Maar je maakte bij het ontmoetings-
punt wel een praatje met de andere tuinders. En als je op je
tuin al een toilet had, was deze aangesloten op een zelf
aangelegde zinkput. Lozen op de sloot was uit den boze. Pas
in 1981 en 1982 werd de waterleiding en riolering aangelegd
en kregen we een waterleidingput met watermeter. Vanaf het
asfaltpad naar het tuinhuis moest je zelf een sleuf graven voor
de leidingen en deze in het tuinhuis verdelen naar de kraan
en het aan te leggen toilet. In feite was dat de allereerste
milieumaatregel. Nog vele zouden er volgen. De meeste
volkstuinders waren toen absoluut niet milieubewust. Geluk-
kig is dan nu anders, want ons milieubesef en het beleid van
ons bestuur verdienen een pluim. Toch zijn we er nog lang
niet. Het kan nog veel beter, dus! Laten we met z�n allen
werken aan ons milieu. In het belang van mens, dier en na-
tuurontwikkeling.

Tentoonstelling volkstui
nen in Amsterdam
 
In de collectie van het Amsterdamse Stadsarchief is
een schat aan informatie te vinden over de rijke ge-
schiedenis van volkstuinen in Amsterdam. Foto�s van
de opening van het oudste volkstuinpark Tuinwijck
uit 1912, familiekiekjes uit de jaren twintig van volks-
tuinparken Hofwijck en Nut en Genoegen, bijzondere
brieven uit de Tweede Wereldoorlog van mensen die
graag een oorlogstuintje willen, kleurrijke tekenin-
gen van volkstuinen, en een schat aan foto�s van tuin-
ders in hun eigen tuintje. Wie het allemaal nog wil
zien, moet zich haasten. De tentoonstelling duurt tot
3 september. Het adres: Vijzelstraat 32
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Spittip
 
De oude Maurice wil graag aardappelen planten in zijn tuin.
Het planten zou wel gaan, maar de tuin omspitten lukt niet
meer. Helaas kan zijn zoon hem niet helpen want die zit in de
gevangenis. Hij mailt hem het volgende bericht.
 
Lieve André,
Ik wil graag aardappelen planten maar het lukt me niet om te
tuin om te spitten. Als je hier was geweest, had je me vast en
zeker geholpen.
 
André mail direct terug.
 
Lieve vader,
Raak alsjeblieft niets aan in de tuin. Ga niet spitten en aard-
appelen planten. Ik heb daar iets verstopt.
 
Nog geen vier uur later staat er bij vader Maurice een grote
politiemacht op de stoep. Ze spitten de tuin minutieus om,
maar vinden niets. Dezelfde avond mailt zijn zoon.
 
Lieve vader,
Hoogstwaarschijnlijk is de tuin nu helemaal omgespit en kan
je de aardappelen planten. Meer kon ik op deze afstand niet
voor je doen. Ik hou van je.
 

"De gelegenheid maakt de dief"

Schade en diefstal
 
Als je huisje via onze collectieve verzekering is verze-
kerd bij Zicht Verzekeringen kunt je bij schade, in-
braak en/of diefstal aanspraak maken op deze verze-
kering.
 
Let op
Er is een eigen risico van 75 euro, met uitzondering
van glasschade. Voor stormschade geldt een eigen ri-
sico van 2 � van de verzekerde som met een mini-
mum van 227 euro en een maximum van 454 euro per
tuinhuisje met inhoud per gebeurtenis. Een kas is niet
automatisch meeverzekerd. Dit moet je apart aanvra-
gen via het bestuur.
 
Stap voor stap
1. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie bij in-
braak en/of diefstal (evt. digitaal).
2. Maak foto�s van de schade.
3. Vraag een schadeaangifteformulier op bij het be-
stuur via bestuur@volkstuinenthurlede.nl of vraag er
tijdens openingstijden één in de winkel of de kantine.
4. Vul het schadeaangifteformulier zo volledig moge-
lijk in. Wat is er gebeurd en wat is de schade (kosten).
5. Verzamel bewijsstukken, zoals een aankoopbewijs
of factuur.
6. Doe vervolgens alles in een enveloppe (het schade-
aangifteformulier, een kopie van de aangifte van de
politie, de foto�s en de bewijsstukken etc.). Zet op de
enveloppe: Bestuur. Vergeet niet je naam en tuin-
nummer te vermelden.
7. Deponeer de enveloppe daarna in de brievenbus
van het verenigingsgebouw.
 
Uiteraard kan je de schade ook digitaal bij ons mel-
den. Stuur een mail, inclusief de documenten ge-
noemd onder punt 1,2, 4 en 5 in de bijlage naar be-
stuur@volkstuinenthurlede.nl. Wij zorgen er daarna
voor dat de schademelding via het digitale systeem
naar Zicht Verzekeringen wordt gestuurd.
De afhandeling van glasschade blijft ongewijzigd. Bij
glasschade bel je zelf naar Glashandel Vermeer, tel.
nr. 010 - 4346088. Zij zorgen voor herstel en sturen de
factuur rechtstreeks naar Zicht.
 
En nu maar hopen dat je er nooit gebruik van hoeft
te maken.

7



In tuinhuisje Grote bonte specht spotten
 
Vogels op Thurlede I Ben van den Broek I foto Ben van den Broek

 
De Grote bonte specht heeft een zwart-wit verenkleed en een
opvallende witte schoudervlek. Zijn anaalstreek is rood en de
flanken zijn zwart. Zijn bovenkop is zwart, hierbij heeft het
mannetje een rode nekvlek en het vrouwtje niet. 1e jaars Grote
bonte spechten hebben een rood petje (zie bijgevoegde foto).
De Grote bonte specht komt overal in Nederland voor waar
bos of park te vinden is. Hij broedt in bossen, parken en tuinen.
Het is vooral een standvogel maar maakt in de winter soms
invasie-achtige trekbewegingen van Noord-Europa naar
West- en Midden-Europa. Grote bonte spechten zijn normaal
gesproken het hele jaar in hun broedgebied aanwezig. Ook
Volkstuinvereniging Thurlede heeft een kleine Grote bonte
spechten populatie. In het vroege voorjaar is het geroffel niet
van de lucht. Regelmatig zoeken ze hiervoor een dode tak op
die een optimaal geluidseffect geeft. Het signaal dat hij
hiermee afgeeft is natuurlijk gericht op concurrerende man-
netjes en aantrekkelijk voor de vrouwtjes. Een Grote bonte
specht in je volkstuin zien is best wel bijzonder. Ze zijn normaal
gesproken zeer schuw en alleen als je je verstopt in het tuin-
huisje komen ze misschien. Zeker als je voedsel aanbiedt in de

vorm van bv een vetbol. Gelukkig zijn er ook uitzonderingen
op de regel. Zo lukte het me heel makkelijk de Grote bonte
specht op de foto zonder camouflage zittend voor mijn tuin-
huisje te fotograferen! Grote bonte spechten zullen niet snel
in een volkstuin tot broeden komen, maar bij wie een grote
bosrijke tuin heeft kan het natuurlijk wel voorkomen. Hij hakt
ieder jaar een nieuw broedhol. Voor het uithakken van het
hol wordt zacht hout en vaak een rotte plek uitgezocht. In de
omgeving moeten wel voldoende oude bomen voorkomen
waarin ze hun basisvoedsel in de vorm van insecten kunnen
vinden. Normaal gesproken zijn het echte insecteneters die
het niet kunnen laten zo af en toe ook een jong vogeltje te
verschalken! Ze deinzen er zelfs niet voor terug hiervoor een
nestkast open te hakken! Zelf heb ik gezien dat mijn insecten-
hotel werd geplunderd! Het zij ze vergeven!  
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Zo blijft Thurlede een prachtig complex 
 
Thurlede is een uniek complex door de rust en de stilte. Om dat zo te houden hebben we met elkaar spelregels opgesteld. De
meest belangrijke:

* Onderhoud aan je tuin met lawaai makende apparatuur mag
tijdens het tuinseizoen op maandag t/m vrijdag tussen 7 en 9
uur �s avonds en op zaterdag tussen 10 en 12 uur. Buiten het
tuinseizoen, van 1 oktober tot 1 april, zijn die beperkingen er
niet. Je mag dan ook aan je huisje werken met lawaai makend
gereedschap. (Ver)bouwen kan alleen in de winterperiode.
* Wij gaan voor een groen volkstuincomplex. Dit betekent dat
je geen schuttingen en hekken op erfafscheidingen mag
plaatsen, de tuin tot maximaal 50m2 mag verharden, geen
chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.
* Wil je verbouwen of een nieuw tuinhuis, een kas, een per-
gola of een ander bouwwerk op je tuin? Hiervoor is altijd
vooraf toestemming van het bestuur nodig.
* Hoe je ook tuiniert, steek er energie in zodat jouw tuin een
bijdrage levert aan de positieve uitstraling van het complex.
Onkruid en verwilderde tuinen horen er niet bij.
* Er zijn centrale plaatsen waar afval wordt ingezameld. Net
als thuis gooi je alleen het huishoudelijk afval in de containers.
Dus geen stenen, planken, stoelen e.d. Grof vuil voer je op
dezelfde manier af als thuis. Breng het naar het milieustation
of maak een afspraak met Irado om het te laten ophalen. Klein
groen afval kun je zelf op de tuin composteren. Grof groen
afval gooi je op de groene hoop naast de containers.
* De openbare ruimte en de gebouwen onderhouden we met
elkaar. Daarvoor zijn er werkbeurten.
* Overnachten op de tuin mag van 1 april tot 1 oktober.
* Je mag het tuincomplex oprijden met een auto als je eerst
even een vergunning ophaalt in de kantine. Het is de bedoe-
ling dat de auto niet op het complex blijft staan. Dus alleen
in- en uitstappen van personen en laden en lossen van goede-
ren.
* Onze paden zijn een openbaar wandelgebied en we heten
bezoekers van harte welkom. Wel houden we op een positie-
ve manier een oogje in het zeil. Verdachte situaties kun je
melden bij de politie (0900-8844). Niet dringende situaties

meld je bij het bestuur.
* Bij een vereniging horen statuten en een huishoudelijk re-
glement. Dit zijn flink wat pagina�s. Geen spannende lectuur,
maar toch belangrijk om door te nemen. Op onze website kun
je ze lezen.
 
 

Bedankt Thurleders!
 
 
Het ging nog één keer mis. Bij de afvalcontainers
stond een stapel loodzware tegels en een of ander
betonnen obstakel. Het bestuur mailde dat het nu af-
gelopen moet zijn met de mentaliteit van �zo, ik ben
er tenminste van af� en ziedaar. De redactie heeft
daarna geen rotzooi meer gezien. Het kan! Een pluim
voor iedereen is op zijn plaats.
 
 
 

Wie helpt mee
 
Er zijn activiteiten genoeg. Helaas dreigt er ook hier
tekort aan mankracht  zegt de voorzitster van de ont-
spanningscommissie Natasja Dolleman.
Als u mee wil doen of ideeën hebt, zoek contact.
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“Onze tuin is ieder jaar een verrassing”
 
Tuingenot I Ellen Boonstra-de Jong I foto's Ellen Boonstra-de Jong 
 

Coby en Theo Duifhuizen kochten ongeveer twintig jaar ge-
leden tuin 196, een tuin met tegels, compostbakken en een
grasveldje in de vorm van een baard. Samen toverden ze de
armetierige tuin om tot een waar bloemenparadijs.
 
Jarenlang dreven Coby en Theo een groentezaak in Schiedam.
Vanwege een ernstige ziekte kwam Theo tijdelijk in de bij-
stand terecht. Aanleiding om een moestuin te beginnen op
het terrein waar nu het Vlietland Ziekenhuis staat. Theo: �Ik
wilde toch wat doen. Toen we daar weg moesten hebben we
nog een poosje getuinierd langs het spoor.� In 1998 streken
ze neer op Thurlede. In hun tuin is alleen geen courgette,
komkommer of preitje te bespeuren. Weliswaar legden ze
gelijk een moestuin aan, maar �het lukte niet, de slakken aten
alles op�, vertelt Coby. �Daarbij levert de moestuin veel te veel
op voor ons tweetjes.� Nu is hun tuin een lust voor het oog
met een uitgebreide verzameling vaste bloeiende planten en
struiken. Soms zet Theo zelfs een parasol boven de roze hor-
tensia�s. Hortensia�s laten namelijk snel hun koppie hangen
als het zonnetje schijnt. De buurvrouw wijst over de heg naar
de uitbundig bloeiende witte hortensiastruik. �Moet je eens
kijken hoe mooi die van hun erbij staat.� Zij heeft, op een paar
meter afstand, dezelfde struik met slechts een paar bloemen-
trossen eraan. Die constatering geeft allerminst aanleiding
voor jaloezie, eerder voor verbazing over hoe zoiets nou toch
mogelijk is. Coby en Theo hebben een zichtbaar goede ver-
standhouding met de buren. Dat ze verder kijken dan hun
eigen tuin, bewijst ook de tuin aan de overkant. Die staat te
koop, maar heeft nogal wat achterstallig onderhoud. Samen
zijn ze aan de slag gegaan. Bomen zijn gerooid en het onkruid
gewied. Nu is het wachten op een nieuwe buur.
 
Zitvlees
Alsof ze het zo hebben afgesproken zeggen ze op hetzelfde
moment �rustpunt� als antwoord op de vraag wat de tuin
voor hen betekent. Coby: �We wonen tien hoog in een flat in
Vlaardingen en daar hoor je altijd wat; kinderen die gillen en
een radio die te hard staat. Hier in de tuin is het rustig en krijg
je direct een soort vakantiegevoel.� Niet dat ze de hele dag
in een luie stoel hangen. Nee, allerminst. �Er is hier altijd iets
te doen en zitvlees heb ik niet�, aldus Theo. Trots vertelt hij
over de twee kozijnen die overschoten bij een verbouwing op
school en die hij eigenhandig in het huisje zette. Theo werkt
twee en een halve dag per week op basisschool De Ark in
Vlaardingen. �Ik was daar al conciërge en ben na mijn pensioen
gebleven, maar nu als vrijwilliger.� Coby zorgde twintig jaar
lang met veel liefde voor haar ouders. Na een ochtend werken
in de tuin, stappen ze �s middags op de fiets voor een ritje,
eten daarna nog een boterhammetje op de tuin en dan gaan
ze op huis aan. �Slapen doen we hier niet. Ooit hebben we
het geprobeerd, maar dat is lang geleden. Te lawaaierig, te
vochtig en thuis hebben we een heerlijk bed�, lacht Coby.
 

Samen
Tuinieren zit hen in het bloed. �Volgens mij kun je nooit zolang
tuinieren als een van de twee er niets aan vindt�, aldus Theo.
Coby denkt er net zo over. Voor haar is het ondenkbaar dat
Theo in de tuin werkt en zij toekijkt of andersom. Ze genieten
ervan om er samen iets moois van te maken. Het terrasje voor
het huisje is hun lievelingsplek. Daar hebben ze een prachtig
uitzicht op alle bloemen en planten, het resultaat van hun
noeste arbeid. Ze verheugen zich altijd weer op het moment
waarop de natuur tot leven komt en laten zich verrassen door
wat er boven de grond komt. Ieder jaar is het weer anders.
Theo merkt nog op dat de bloei er dit jaar wel heel goed in zit.
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Lering en vermaak
 
Jan van der Waal I foto’s Jan en Wies van der Waal 
 
Het zware werk zit erop. Geen gespit, gezaai, verspenen en gepoot meer. Slechts op het gemak oogsten. De peentjes ontwor-
telen, de aardappels uit de zware klei bevrijden, de uien uittrekken, de prachtigste boeketten samenstellen. Je hoeft gelukkig
niet naar de hazelnoten te klimmen. Die zijn al door de halsbandparkieten genuttigd. Heerlijk, rustig knabbelend aan zo�n
heerlijke pas geplukte Elstar kun je je naar het clubhuis begeven. Alle tijd voor ontspanning. Op de website, of op de mede-
delingborden, of in de tuinwinkel heb je kunnen lezen wanneer er, waar, wat georganiseerd wordt en de ontspanningscom-
missie doet er alles aan het ons naar de zin te maken.

Bingo voor volwassenen
 
Op zaterdagavond laten Lisette Tetteroo en Fien Gie-
sen de balletjes het lot bepalen.
Een volle kantine. In verder doodse stilte worden de
nummers afgeroepen, opgehoest door een zorgvul-
dig onderhouden dertig jaar oud apparaat. Ernstig
worden cijfertjes weggekrast. Nog maar één num-
mertje te gaan en dan roept een ander �BINGO�. Nog
even de hoop, dat de bingo vals is. Maar nee hoor,
die prachtige tuinkabouter staat de rest van je leven
in een ander tuin. Een spijkerhard gelag. Maar dan de
volgende ronde. Nieuwe kansen, nieuwe prijzen.
Vol goede moed na een heerlijk hapje weer aan de
slag.

Voor de kinderen
 
De kinderen hebben Sinterklaas en de paashaas ont-
moet. De lintje hangen nog boven de bedden. Op
woensdagmiddag is er kinderbingo en Lisette bakt
soms pannenkoeken met de kids.
 

"Iemand in de kaart spelen"

Kaarten
 
Al jaren georganiseerd door Jopie en André Grevelink. Om de
veertien dagen  kun je vanaf Goede Vrijdag tot de laatste
vrijdag in september klaverjassen of jokeren. Ik zag met eigen
ogen, dat er geen messen op tafel lagen en dat er in een uiterst
prettige sfeer de kaarten geschud, gedeeld en op tafel gelegd
werden. Af en toe werd de strijd onderbroken voor heerlijke
hapjes.
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Kiezel schilderen
De leiding heeft Fien van de Giesen. De cursus werd
en wordt gegeven op dinsdagavond. Het resultaat
overtreft mijn stoutste verwachtingen. Ik had er geen
voorstelling van. De werkstukken zijn zo leuk en ge-
tuigen van veel creativiteit. En vooral verzekeren de
dames mij: �Het is zo gezellig�.
 

Boodschappentas
voor goed doel
 
OC-lid Natasja Dolleman kwam met een leuk voorstel. In de
kantine en de winkel kunnen leden en niet-leden lootjes
kopen waarmee goedgevulde boodschappentassen gewon-
nen kunnen worden. Niet alleen leuk voor de uiteindelijke
winnaars maar uiteindelijk vooral voor alle kinderen van
Thurlede! De lootjes kosten 0,50 euro per lot! Wanneer alle
lootjes van een boekje verkocht zijn vindt door Natasja de
trekking plaats. Het winnende nummer komt vervolgens te
hangen in de mededelingenkastjes, in de kantine en in de
winkel. Bij de verkoop van 100 lootjes (één boekje) zal de
boodschappentas gevuld zijn met een waarde van 30 euro. Dit
houdt in dat er een bedrag van 20 euro overblijft dat ten goede
zal komen aan kinderactiviteiten. Veel geluk allemaal en be-
dankt voor je bijdrage; de kinderen van Thurlede zijn er blij
mee! Op de foto twee winnaars. Niet op de foto winnares
Jopie Grevelink.

De gelukkige prijswinnaars Hilda en Willem
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handhaafd, de norm van 28 m2 wordt losgelaten. Het bestuur
heeft besloten om bij verkoop van tuinen met bouwsels, be-
strating, hekken of hagen die niet aan de voorschriften vol-
doen, de staat van de tuin, tuinhuis, etc. aan te passen voordat
tot verkoop wordt overgegaan. Wij willen daarmee bereiken,
dat deze �slechte� voorbeelden langzaam maar zeker zullen
verdwijnen.

Bestuursmedelingen
 
 
Op de vraag van het bestuur aan de leden om te helpen bij
het vele werk dat op het (te kleine) bestuur af komt, is heel
positief gereageerd. Op 13 juni is een avond georganiseerd
waarop we met iedereen die wat extra wil doen bij elkaar
hebben gezeten en is besproken wie wat op zich zou willen
nemen. Als bestuur zeggen wij daarna: �Dat geeft lucht, daar
zijn wij blij mee!�
Alleen is het nog wel zaak om die dingen te regelen die nodig
zijn om zaken over te dragen. In veel gevallen kan het direct,
en is dat al gedaan, maar soms moet er meer worden georga-
niseerd en afspraken worden gemaakt. Helaas is dat voor de
vakantie nog niet gelukt, maar na de zomer moet dit rond
kunnen komen.
 
Einde geschil met verenigingslid
Het bestuur heeft het besluit om het lidmaatschap van een lid
te beëindigen, omdat deze zich niet aan de regels hield, ver-
dedigd in een kort geding op 7 juni 2017. Het desbetreffende
lid, gesteund door ARAG, had het kort geding aangespannen.
Voordat dit zover was gekomen, hadden wij er als bestuur,
gesteund door een advocaat, veel aan gedaan om tot over-
eenstemming te komen, echter met behoud van het uitgangs-
punt: �leden moeten zich aan de regels houden�.  Die pogin-
gen hebben helaas niet kunnen voorkomen dat wij tegenover
elkaar voor de rechter kwamen te staan. Om een lang verhaal
kort te houden en niet in details te treden: de rechter heeft,
na beide partijen uitvoerig te hebben gehoord, geoordeeld
dat het lid wel op tijd had uitgevoerd wat het bestuur verlang-
de. Namelijk aanpassing van de gewenste en ten dele al gere-
aliseerde uitbreiding van het tuinhuis tot pergola. Dit oordeel
heeft de rechter gebaseerd op grond van een foto met datum.
Het bestuur heeft verdedigd, dat e.e.a. anders was gegaan,
maar heeft de zaak verloren bij gebrek aan bewijs. Omdat het
lid het bouwsel wel heeft omgevormd tot pergola, heeft het
bestuur besloten niet verder te procederen. De maximaal
toegestane oppervlakte van een tuinhuis wordt immers niet
overschreden. Het bestuur stapt daarmee over het geschil over
het tijdstip van uitvoering van de aanpassing (en andere zaken
die toen speelden) heen.
Wij hebben een gesprek gehad met het lid en van beide zijden
is uitgesproken met een schone lei verder te gaan. De beëin-
diging van het lidmaatschap is ongedaan gemaakt met terug-
werkende kracht per 1-1-2017; over andere zaken die mee
hebben gespeeld zijn afspraken gemaakt.
 
Wat het bestuur hiervan heeft geleerd, is dat het, ook in een
vereniging, belangrijk is om dingen (beter) vast te leggen.
Verder zullen wij nadrukkelijker dan voorheen - als dat kan -
(nieuwe) leden, hoe enthousiast zij ook zijn, duidelijk maken
niet te gaan bouwen, voordat het bestuur daartoe toestem-
ming heeft verleend. Daarnaast staan er op het complex en-
kele te grote tuinhuizen, d.w.z. groter dan de bouwvoorschrif-
ten van de gemeente toelaten (maximaal 28 m2). Het is niet
zo dat, omdat de regels in het verleden niet zo strak zijn ge-

Tuintips september
Het ideale tijdstip om een nieuw gazon aan te leggen
of het bestaande gazon een opknapbeurt te geven.
De zaden ontkiemen prima doordat de grond nog
lekker opgewarmd is. Let erop dat er gesproeid
wordt tijdens aanhoudende droogte.
 
Blijf op de rozen letten, deze bloeien namelijk nog
een tijdje door. Verwijder regelmatig de uitgebloeide
bloemen zodat je de bloei en aanmaak van nieuwe
rozen zolang mogelijk kunt verlengen.
 
Je kunt de nieuw aangekochte vaste planten in de
bloemborders planten. De grond is nu nog warm
waardoor de plant snel nieuwe wortels schiet. Zo zijn
de planten sterk voordat de winter invalt.
 
Net als in de maand juli mag de coniferenhaag weer
een nieuwe snoeibeurt krijgen. 
 
Geniet nog van de laatste zomermomenten in de
tuin. Denk aan de dauw die de ochtend versiert, de
kleurige bessen en vlinders, de unieke nazomer licht-
val en de vele tuinplanten die nog in volle bloei
staan. 

SV Thurlede14



15



In de kroten 
 
Maak eens een fluweelzachte salade van je eigen
bietjes, venkel, geitenkaas en rabarber.
 
Dit heb je nodig:
2 bietjes, 2 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel bruine suiker,
1 eetlepel balsamicoazijn, 2 stengels rabarber, 1 ge-
schaafde kleine venkel, 1 eetlepel gehakte amande-
len, 80 gram zachte geitenkaas, platte peterselie, dra-
gonazijn, olijfolie en honing.
 
Schil de bietjes en snij in parten. Meng 2 eetlepels
olijfolie, 1 eetlepel bruine suiker en 1 eetlepel azijn.
Leg de bietjes in een ovenschaal en giet er het olie-
mengsel over. Rooster de bietjes in 45 minuten in de
oven op 180 graden. Snij de twee rabarberstengels in
kleine stukjes. Schaaf een kleine venkel met een man-
doline in dunne plakjes. Bewaar de groene, dunne
sprieten van de venkel. Hak een eetlepel amandelen
fijn. Meng alle ingrediënten. Brokkel de geitenkaas
over de salade. Maak een dressing van 1 deel dragon-
zaijn, 2 delen olijfolie en een theelepel honing. Giet
de dressing over de salade. Garneer met peterselie en
venkelsprieten.
 
Eet smakelijk!

Bestuur en
openingstijden
 
Het bestuur bestaat uit Monique van Rijthoven (penningmees-
ter) en de leden Annelie Couvee-Kooyker, Peter Menke en
André de Groot. 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.
Openingstijden winkel: woensdagmiddag en zaterdagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur.
Openingstijden verenigingsgebouw: woensdag van 12:00 tot
17:00 uur, vrijdag van 13:30 tot 17:00 uur, zaterdag van 12:00
tot 17:00 uur.

Hebbie een plekkie voor
de stokroos?
 
Stokrozen staan mooi langs een muurtje of een schut-
ting. Verbazingwekkend dat die indrukwekkende
planten opduiken in een randje tussen een huis en de
stoep. Veel grond heeft deze plant dus niet nodig.
Stokroos zaaien is eenvoudig. Je kan het doen in een
stukje omgespitte grond van je tuin, in een border
waar al een beetje gras of andere lage planten groei-
en. De zaden kunnen het hele jaar door gezaaid wor-
den, behalve als het vriest. Stokroos is tweejarig en
bloeit pas een jaar na het zaaien.

Indien onbestelbaar: Postbus 3211, 3101 EE Schiedam


