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Paaslintjes zoeken
Ook dit jaar konden de kinderen op Eerste Paasdag
weer paaslintjes zoeken. Niet alleen de kinderen,
maar ook de ouders en opa�s en oma�s genoten met-
volle teugen. Toen alle lintjes verzameld waren, gin-
gen de kinderen met kip en paashaas op de foto. In
het paashaaspak zat Martine Steenbergen en Nata-
scha Dolleman had zich getransformeerd tot een kip
die bang was dat ze opgehokt werd. Anneke Steen-
bergen verzorgde de schmink en heette iedereen
welkom. De organisatie was in handen van Natascha
Dolleman en Kelsey Vitscher.

De eerste lentedag
 
Ach ware ik een koe,
Dan begroette ik het gras
Danste voluit, werd niet moe
Of Fred Astaire mijn opa was.
 
Niet langer in�t geniep
Ging ik voluit in dolle vreugd
De valeta en de horlepiep
Als in mijn vroegste jeugd.
 
Helaas ben ik bedaagd, een stier
Tuinieren valt niet altijd mee
Maar nu geniet ik heel tevree
Met dik verdiend een glaasje bier
 
Door het prille groen omgeven
Van het ontspruitend nieuwe leven.
 
Jan van der Waal

Welkom
Tuin 33.  Jan Smelt
Tuin 98.  Chris de Moor
Tuin 45.  Henk en Barbara Schiermanni
Tuin 217. Ron en Astrid Tuinder
Tuin 166. De heer Van Zellem
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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-van Noort.
 
Foto's
De foto op de omslag en de paginavullende
foto's zijn gemaakt door Ellen Boonstra-de Jong.
 
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 zomernummer
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 zo-
mernummer is 1 augustus 2018.

Van de redactie
 
Weer een Groen Thurlede in de brievenbus. Ditmaal het len-
tenummer. De winter is nu echt voorbij. Het lentegroen bedekt
razendsnel de aarde en omkleedt de kale bomen. Wat een
genot dat frisse lentegroen.
 
SV Thurlede start vol goede moed dit tuinjaar. Allerlei activi-
teiten vonden weer plaats. Vaak ecologisch gedreven. U kunt
er verderop  over lezen.
 
Op de algemene ledenvergadering werd een gloednieuw
dagelijks bestuur bijna unaniem in het zadel gehesen. We
hebben weer een voorzitter, een secretaris en een penning-
meester. Het voorzitterloze tijdperk is hiermee ten einde. Voor
historici staat het vast: �Voorzitterloos is oneindig veel erger
dan stadhouderloos�. Hulde voor dat te kleine bestuur, dat in
die moeilijke periode onze club op koers hield. Met een bijna
voltallig bestuur kan het op ons complex niet mis gaan.
 
Alle siertuinen krijgen prachtige kleuren, alle moestuinen een
rijke oogst. Alleen zijn in mijn afgesloten kleine kasje de
eerste slaplantjes al volkomen weggevreten. Een gewaar-
schuwde tuinder telt voor twee.

Groen Thurlede
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Nostalgie
 
Thurlede natuurlijk I Joop Th. Peters
 
Ik spitte mijn lapje grond alweer
Voor de vijfenvijftigste keer
Die hobby deelt de tuinier
met  de mol, de muis en de mier.
Lekker stoeien met spade en grond
Houdt het lichaam gezond
Het loutert de geest
De start van het vierseizoenenfeest
Het begint met de lente, de natuur ontluikt
Dan komt de zomer, die de meeste energie verbruikt.
Daarop de herfst met zijn kleurenpracht
De oogst, al dies meer, liefst een karrenvracht
Dan de winter, het is spitsseizoen
En nog geen rust, altijd wat te doen.
En na vier seizoenen is het jaar weer voorbij
Ik maak de balans op, wat is er bereikt door mij
Pijn in mijn rug, een jaartje ouder en een cyclus voorbij.
En met een nieuw jaar in zicht
Kan ik u zeggen, waar ik voor zwicht.
De tuin wil ik voor gaan
Het is mijn lust en mijn leven
En zolang mij de kracht wordt gegeven
Begin ik weer van voren af aan.
Ik zie weer uit naar alle jaargetijden.
Regen, wind, de zon, niets wat mij deert
Mijn volkstuin is het allemaal weerd.

Tuinwinkel
Onze tuinwinkel, en dus ook onze beheerder Peter de
Bruin, zijn uit de winterslaap ontwaakt. Je kunt er te-
recht op zaterdag- en woensdagmiddag van 14.00
uur tot 16.00 uur. De vorige beheerder Rinus Schell is
er nog regelmatig te vinden en maakte deze mooie
aquarel van de tuinwinkel.

Wijziging
invalidenparkeerplaatsen
Thurlede heeft langs de Parkweg vier parkeerplaat-
sen voor invaliden. Deze staan nu op naam van indivi-
duele tuinders (aangegeven op kenteken). Het be-
stuur heeft van de gemeente te horen gekregen dat
dit binnenkort gaat veranderen. De plaatsen worden
beschikbaar voor alle mensen die een invalidenpar-
keerkaart hebben. Het bestuur heeft nog contact
gehad met de gemeente, maar aan deze beslissing
valt helaas niks te veranderen. Dit besluit houdt in
dat alle plaatsen bij aankomst bezet kunnen zijn. Er
zit dan niets anders op dan bij het sportpark te parke-
ren.
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Mevrouw Könemann-Maas geniet van
rust en ruimte
 
Even Voorstellen. Tekst en foto's Manja van de Plasse 
 
Vandaag ben ik op bezoek bij mevrouw Könemann-Maas, sinds augustus 2017 de eigenaar van tuin 127. De tuin ligt aan het
begin van het tuincomplex, direct naast de tuinwinkel. Als ik aankom is mevrouw net terug van een koffievisite bij haar
vriendin, die ook een tuin heeft op het complex.

Behalve door mevrouw en haar kleindochter word ik ook
verwelkomd door Binkie, de hond die tijdelijk bij haar logeert.
En verder tref ik Mink aan, de zoon van een vriendin van
mevrouw. Mink heeft samen met zoon Gerard al het kluswerk
aan het huisje verricht. Mink wijst in het huisje aan wat er
allemaal vervangen en veranderd is. En hij haalt foto�s tevoor-
schijn waarop te zien is hoe zij het huisje aantroffen. Hier is
in korte tijd hard gewerkt en vakwerk geleverd! Want het
huisje is inmiddels van alle gemakken voorzien. En dat komt
heel goed uit want Mevrouw Könemann-Maas verblijft van
april tot september op haar tuin.
 
Een kleurige tuin
Omdat ze aan haar eerste seizoen begint, heeft mevrouw nog
niet zoveel zelf in de tuin gezet. Wat nu zichtbaar is stond er
al. Voornamelijk groen maar �ik houd ook van een beetje kleur
en dan het liefst meerjarige planten�. De komende tijd gaat
ze eens kijken welke planten ze graag in haar tuin wil hebben.
Mevrouw wordt dit jaar 69 jaar. Toch doet zij nog veel zelf in
haar tuin. Zo gaat zij beginnen met een groentetuin. Hier heeft
zij al ervaring mee. Haar favoriete gewassen zijn prei, kroten,
sla, andijvie en tomaten. Het hele seizoen eet zij uit eigen tuin.
En als ze te veel heeft deelt ze uit. Voor de overige boodschap-
pen gaat zij naar de Nolenslaan. Of naar Spaland met haar
kleindochter als zij op hun gemak willen winkelen.  

Samen eten is gezellig
Dat haar zoon ook een tuin op het complex heeft, maakt dat
haar kleinkinderen van 16, 18 en 20 jaar, makkelijk bij haar
binnen kunnen lopen. En samen eten is dan ook heel logisch
en gezellig. Regelmatig wordt de barbecue aangezet. Eigenlijk
komt mevrouw al heel lang op Thurlede. De schoonvader van
haar eerste man had hier al een tuin. En de laatste elf jaar is
zij zelf een vaste tuinder. Eerst op nummer 115 en nu dan op
nummer 127. Wat mevrouw aan een tuin waardeert, naast de
gezelligheid met haar naasten, is de rust en een eigen plek
met veel privacy.
 
Schiedamse in hart en nieren
Mevrouw is geboren in het centrum, nabij de Schie. Op haar
zevende verhuisde ze naar de Gorzen. Ze heeft nog een aantal
jaren aan het Wibautplein gewoond maar is nu alweer jaren
terug in de Gorzen. In de herfst en winter is zij in haar huis en
vermaakt zich goed. Zo hebben zij en haar zussen elke
woensdag zussendag. Maar het is toch heerlijk, dat ze nu het
voorjaar en de zomer weer mag doorbrengen op Thurlede.
Dicht bij de natuur en haar familie en vrienden, genietend van
de rust en de ruimte.

       Mevrouw Könemann met Mink en Binkie
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Activiteiten op Thurlede

Kaarten op 8 en 22 juni, 6
en 20 juli en 3 augustus
Voor 3 euro per keer kun je weer kaarten in het vere-
nigingsgebouw. Inloop om 19.30 uur. Start om 20.00
uur.

Creatief voor volwasse
nen op 17, 24  en 31 juli
en op 7 augustus
Altijd als eens willen ontdekken of je creatief bent?
Je hebt vier avonden de tijd om daarachter te komen.
We beginnen om 18.30 uur in het verenigingsgebouw
(inloop om 18.15 uur). Voor de vier avonden betaal je
12,50 euro. Inschrijven is noodzakelijk. Formulieren
daarvoor vind je in het verenigingsgebouw.
 

Creatief voor kinderen op
18 juli en 1 augustus
Ook kinderen kunnen weer knutselen in het vereni-
gingsgebouw. Kosten 1,50 euro per keer. Inloop om
13.30 uur. We beginnen om 14.00 uur.

Bingo op 16 juni, 14 en 28
juli en 11 augustus
Om mee te doen betaal je 12,50 euro per keer. De
bingo wordt gehouden in het verenigingsgebouw. De
inloop is 19.30 uur. Start om 20.00 uur.

Darten op 13, 27 juli en
10 augustus
Stap eens in de voetsporen van Michael van Gerwen.
Voor de kosten hoef je het niet te laten. Darten is in
het verenigingsgebouw en kost 2,00 euro per keer.
Inloop om 19.30 uur. Start om 20.00 uur.

Kinderbingo op 25
juli en 8 augustus
 
Leuk voor de kinderen. De kinderbingo is in het verenigings-
gebouw en begint om 13.30 uur (inloop om 13.00 uur). Mee-
doen kost 1,50 euro per keer.

Mmmmm! Pannenkoeken
eten op 24 juli
Eet je buik vol op 24 juli. Om 12.30 kunnen kinderen
al terecht in het verenigingsgebouw en om 13.00
gaat het los en nog helemaal gratis ook.
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30 maart werd er gekaart

Vroege vogels
Onder deskundige leiding van vogelaar Ben van den
Broek gingen 24 belangstellenden (5 van buiten de
vereniging) op 2 april vogels spotten op en rond
Thurlede. Om 7.30 uur gingen we van start. Een klein
beetje motregen kon de pret niet drukken. Ook de
vogels trokken er zich gelukkig weinig van aan. Wel
was te merken dat we ruim twee weken vroeger
waren dan vorig jaar. Het koude en natte voorjaar
werkte ook niet echt mee. Een aantal zomervogels
was nog niet present. Het werd later gelukkig bijna
droog. Het was heerlijk om de vroege ochtendlucht
op te snuiven, te wandelen en daarbij de prachtige
vogelzang te beluisteren. Na afloop genoten we van
een snee paasbrood met roomboter. In totaal zagen
en hoorden we 29 vogelsoorten. Ben noteerde ze op
waarneming.nl.
Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Kleine man-
telmeeuw, Krakeend, Kuifeend, Wilde eend, Water-
hoen, Meerkoet, Grote Canadese gans, Grauwe gans,
Nijlgans, Fuut, Blauwe reiger, Heggenmus, Grote
bonte specht, Groene specht, Ekster, Aalscholver,
Koolmees, Zwarte kraai, Tjiftjaf, Vink, Halsbandpar-
kiet, Kauw, Houtduif, Groenling, Merel en
Winterkoning

Onder leiding van Ineke Visser maakten vele Thurleders op 18 fe-

bruari een plantensteun van wilgentenen
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Rozen snoeien
Ruud van Buijtenen legde bij De Groene Raat aan de
Harreweg uit hoe je rozen dient te snoeien. Duidelijk
werd dat er lef voor nodig is. Vooral fors en niet kin-
derachtig de roos met de snoeischaar  te lijf gaan. Als
altijd was het weer genieten van zijn kennis en en-
thousiasme. Na afloop kregen de deelnemers een
roos mee. De �Ruudroos� heeft een prominente plaats
in onze tuin gekregen. Wat niet aan iedereen bekend
is. Ruud knipt de uitlopers van de roos en van de win-
ter rigoureus door. Pas na zijn voordracht start de
lente. Bedankt ook Ruud voor de allerkleinste werk-
handschoentjes die er zijn.
 
Wies van Noort

Meer vogels in de tuin
Pieter Aaldring is vrijwilliger bij Vogelbescherming
Nederland en vogeladviseur bij de gemeente Delft en
omstreken. Vandaar zijn optreden bij ons op 22 april.
In het verenigingsgebouw gaf hij een lezing en daar-
na bezocht hij met aanwezigen verschillende tuinen
op Thurlede en gaf tips en simpel op te volgen aan-
wijzingen om de tuin toegankelijker voor dieren, in-
secten en vogels te maken Zijn kennis, enthousiasme
en vooral de inzet waarmee hij de vaak stroperige
ambtenarij te lijf gaat, deden zeer weldadig aan. Na-
tuur behoeft geen fictie. Gewoon de dagelijkse gang
van zaken beschrijven is al zo fascinerend. De manier
waarop alles in elkaar grijpt en elkaar nodig heeft.
Dieren verlevendigen onze tuinen. Laat je eens voor-
lichten door ter zake kundige mensen of bekijk de
juiste websites.
 
Jan van der Waal

Fotowedstrijd
Pak je fototoestel of mobieltje en maak een foto op Thurlede.
De foto van de winnaar wordt afgedrukt in Groen Thurlede.
Foto�s inleveren kan van 28 mei t/m 8 juli. Na 8 juli kunnen de
tuinders stemmen op de foto�s die ingeleverd worden (te
bekijken in het verenigingsgebouw).
De spelregels:
1.  De foto moet op Thurlede zijn gemaakt.
2.  Het onderwerp is �de natuur op Thurlede�.
3.  De foto moet in het verenigingsgebouw in een gesloten
enveloppe ingeleverd worden.Vermeld je naam en tuinnum-
mer op de achterzijde van de foto.
 
Nadat de winnaar bekend is gemaakt, levert hij of zij de foto
(in een hoge resolutie) digitaal aan. De leiding is in handen
van Natascha Dolleman.
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Doldrieste aanval van Sperwer
 
Vogels op Thurlede I Tekst en foto Ben van den Broek

 
Zoals ik in de winter wel vaker doe observeer en fotografeer
ik de vogels die afkomen op het voer dat ik ze aanbied in mijn
volkstuin. Een bonte stoet van vogels maakt hier gebruik van.
Zo zie ik Koolmezen, Pimpelmezen, Roodborstjes, Houtduiven
en Vinken voorbij komen. Vandaag heb ik het geluk een ja-
gende Sperwerman in mijn volkstuin te zien. Ook hij bezoekt
mijn volkstuin op zoek naar een prooi! Volkomen onverwacht
duikt hij vlak voor mijn huisje op. De vogels op de voedertafel
gaan er in paniek vandoor. Gelukkig biedt de heg voldoende
dekking. Toch doet de Sperwer een verwoede poging door te
dringen tot in de heg. Zijn formaat belemmert de aanval.
Gelukkig neemt hij een korte pauze in mijn appelboom en
later op de heg. Dat geeft me de gelegenheid enkele opnamen
te maken vanuit mijn tuinhuisje. Met zijn korte, brede vleugels
en zijn lange poten is de sperwer goed toegerust om vogels
te vangen in bossen en tuinen. Belangrijkste prooien zijn
zangvogels zoals mussen, mezen en spreeuwen. Het mannetje
is een stuk kleiner dan het vrouwtje. De grotere vrouwtjes
pakken ook wel grotere vogels, zoals Turkse tortels en leven
in een meer open gebied. Sperwers zijn drieste en volharden-
de jagers. In essentie licht van onderen, grijs van boven met
breed gebandeerde staart. Altijd gebandeerd op de onderzij-
de (ook jonge sperwers). Tamelijk korte, brede vleugels en

lange staart met scherpe hoeken. De kop steekt niet ver uit.
De Sperwer heeft lange en dunne gele poten en tenen. Je kunt
de Sperwer in de vlucht herkennen. Hij slaat een paar keer snel
met de vleugels en glijdt vervolgens. De Sperwer is territoriaal
en bouwt jaarlijks een nest, waardoor in lang bezette gebie-
den vele oude nesten zijn te vinden. Vanaf eind april broeden
ze en de jongen vliegen meestal in juni uit. De Nederlandse
broedvogels zijn voornamelijk standvogel (blijven dichtbij het
broedgebied overwinteren). Door het bijvoeren van kleine
zangvogels op voedertafels worden indirect ook de Sperwers
bijgevoerd. Het is echter duurzamer om tuinen en parken
natuurvriendelijk in te richten en te onderhouden. Maatrege-
len die de zangvogelrijkdom van het boerenland vergroten
zijn ook goed voor Sperwers. Hierbij valt te denken aan het
laten liggen en niet direct onderploegen van oogstresten, het
creëren van vogelakkers, het behoud van heggen en bosjes e.
d. Bosbeheerders kunnen helpen door te zorgen voor dichte
percelen naaldbos (geschikt als broedgebied), het bevorderen
van zangvogelrijkdom (een rijke structuur van het bos) en door
niet te werken in het bos in de broedtijd.
 
Meer informatie vind je op www.vogelbescherming.nl
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Nestkastjes maken
Zondagmiddag 15 april was het zover. Nestkastjes
maken voor eigen tuin of voor ons mooie volkstuin-
complex. De grote belangstelling van kinderen en
ook volwassenen voor deze workshop toont aan dat
vele tuinders begaan zijn met het vogelleven. Vol
ijver en passie werden de bouwpakketjes omgetoverd
tot nestkastjes. Dat moest wel volgens een bepaalde
volgorde en vroeg de nodige concentratie.  Na afloop
werd het eerste nestkastje door Tim Crone, kleinzoon
van Ben van den Broek, vlakbij de loods in een boom
opgehangen. Dit onder toezicht en met applaus van
alle deelnemers. Daarna werden de andere in totaal
vijftien nestkasten elders op ons complex opgehan-
gen. Goed voor de meesjes en ook voor punten die
we nodig kunnen hebben om van 3 naar een 4-ster-
ren volkstuincomplex te promoveren!

Taxusscheuten
 
Irado, Gemeente Schiedam en Gemeente Vlaardingen doen
ook dit jaar weer mee aan de landelijke inzamelactie van 
Stichting Taxus voor Hoop om jonge en schone taxusscheuten
in te zamelen t.b.v. de strijd tegen kanker. De taxusscheuten
vormen de basisgrondstof voor chemotherapie (Baccatine3).
Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor 1 chemothera-
pie. Bij de milieustraten staan speciale verzamelbakken voor
het taxussnoeisel. Informatie over wanneer en hoe de scheu-
ten aangeleverd moeten worden vind je op www.irado.nl
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Henk Benard (Irado) inspireert vrijwilli
gers op Thurlede
 
Tekst en foto: Theo Reyman
 
 
Verschillende tuinders op Thurlede kennen hem: Henk Benard van de Irado. Hij is verantwoordelijk voor het gewone onder-
houd van de openbare ruimten en inspireert maandelijks een groep vrijwilligers om nuttige klussen te doen. Henk is een
geboren Rotterdammer. Hij woont in Hellevoetsluis en werkt in Schiedam.

Zijn functie luidt officieel; Uitvoerder afdeling Groen van de
Irado. Henk is verantwoordelijk voor het onderhoud van de
sportvelden en het maaien van de gazons in Schiedam, plus
het zogenaamde ruwgras dat maar een enkele keer per jaar
hoeft te gebeuren. En de volkstuinen Thurlede en Vijfsluizen
en het onderhoud van Schiedamse watergangen.
We laten hem zelf aan het woord. �Het onderhoud van de
volkstuinen doen we in opdracht van de gemeente Schiedam.
Daar hebben we een contract mee. We onderhouden het
groen, dat niet onder de tuintjes valt; de openbare stukken �
het gras natuurlijk - en de windsingels. Het komt er financieel
gezien op neer dat de volkstuinders het werk betalen dat Irado
verricht. Dat is een hele goede afspraak geweest. Het geld dat
overblijft na onze gewone werkzaamheden kunnen we voor
extra dingen gebruiken. Dat spreken we af met het bestuur.
Als bijvoorbeeld de rood-witte paaltjes vervangen moeten
worden, zoals bij Vijfsluizen is gebeurd, dan kunnen we dat
van dat geld doen. Je ziet het ook in Thurlede wel terug.�
 
Man of twintig
 
�Ik kom regelmatig op het park. Op een gegeven moment liep
het aantal vrijwilligers wat terug. Daar is gelukkig verandering
in gekomen. Inmiddels hebben we elke eerste zaterdag van
de maand een mannetje of twintig. Een week van tevoren
zoek ik uit wat er moet worden gedaan, bijvoorbeeld het
wieden van het onkruid het aanvullen van de snipperpaden
of het aanbrengen van zand voor verschraling.
Om als park meer sterren te krijgen hebben we gezegd; waar

kunnen we openbare stukken veranderen in ecologische
zones, zoals een bloementuin en een fruittuin? We hebben
nu een bospad aangelegd. Dat doen we zo veel mogelijk met
vrijwilligers. Ik heb hele goede groepen met mensen die echt
wat willen en ook weleens andere groepen; dan gebeurt er
die dag niet zo veel. Over het algemeen gaat het uitstekend.
Ik was verwonderd toen we gingen snoeien in de winter. Ik
vroeg mensen die bomen moesten zagen met de hand (dat
mag niet met motorzagen) en er meldden zich allemaal
vrouwen aan. Hele groepen vrouwen die de bosjes ingingen
om te zagen. Ik wist niet wat ik zag��
 
Water en walkanten
 
�Een probleem in het mooie volkstuinpark is het water. We
zitten op veengrond zen het hele gebied in het Beatrixpark
langzaam is langzaam verzakt de afgelopen dertig jaar. Bij
een klein regenbuitje stijgt het grondwater zo snel, dat een
hoop mensen daar last van krijgen. We zijn met de gemeente
in overleg hoe we dit kunnen oplossen. Eigenlijk zouden ook
de walkanten van de sloten moeten worden aangepakt.
Overal is het anders. Dat geeft een heel rommelig gezicht. De
gemeente zou een goede beschoeiing moeten neerzetten,
maar dat is een heel groot project. Het zal een keer tijd worden
dat er een paar ton ingestoken wordt voor groot onderhoud�,
merkt Henk Benard tenslotte op. Voor Henk is en blijft het
Beatrixpark het groene hart van Schiedam. �Dit is voor
Schiedam een unieke plek.�
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Bestuursleden stellen zich voor

Henk Steenbergen (voorzitter)
 
Aan mij is de eer te beurt gevallen de komende vier jaar uw
eerste man te mogen zijn binnen onze vereniging. Met Anne-
lie, Jean en Ria zullen wij uw dagelijks bestuur vormen. Ik heb
tijdens de vergadering  een beetje kunnen vertellen wie ik
ben  en hoe onze plannen liggen m.b.t. de groei en bloei van
onze vereniging. Voor  de tuinders die deze vergadering ge-
mist hebben wil ik mij  hierbij aan u voorstellen. Ik ben in 1946
in Schiedam  (de Gorzen) geboren en in 1950 verhuisd naar
Kethel. Tot mijn 28ste ben in Schiedam blijven wonen en
daarna vele malen verhuisd i.v.m. mijn werk maar uiteindelijk
weer teruggekomen in Schiedam Centrum, waar ik nu woon
met mijn allerliefste vrouw Mieke van Brakel. We hebben een
zoon en dochter, twee kleinkinderen en voelen ons zeer te-
vreden als  inwoners van de Schiedamse burgerij. In  de laatste
28 jaar van mijn werkzame leven ben ik directeur geweest van
een internationale handelsorganisatie in de staalkabel sector.
En ja, hoe kom je dan op zo �n volkstuin terecht? Dat is ont-
sproten aan  �Thuisangst�. Als je vrouw en aanhang alsmaar
blijven vertellen dat je iets moet gaan zoeken voor invulling
van je pensioentijd; als je steeds weer hoort: �Je valt in een
zwart gat�; als je van een 60-urige werkweek naar een 0-urige
werkweek gaat, dan ga je twijfelen. Ik heb geen noemens-
waardige hobby�s. Ik ging vroeger nog wel eens vissen en
verder lees ik  heel graag, geen romannetjes maar iets waar
mee je je kennis kunt verrijken, zoals boeken over wetenschap,
gezondheid, techniek en spiritualiteit. Mijn vrouw liet ook
steeds duidelijker weten dat zij het niet echt zag zitten met
mijn permanente aanwezigheid in huis en begon alvast lijstjes
te maken  voor de klussen in en rond het huis, onze zoon en
dochter hebben toen ook hun wensen daaraan toegevoegd
en zo werd de  kandidaat pensionado  voorlopig voor 1 a 2
jaar ondergebracht in het  bezigheidstherapieprogramma van
de familie. Ik zal u niet vervelen met de verdere details maar
het kwam hier op neer dat ik een tuin ging kopen met het
idee om een eigen domein te hebben, waar ik mij terug zou
kunnen trekken met de verklaring dat ik zo nodig dit of dat
zou moeten doen i.v.m. de tucht van de tuindiscipline. Ik zag
me al zitten,  lekker onder de parasol  glaasje er bij, uurtje
lezen,  halfuurtje schoffelen e.d., links en rechts een praatje
maken en  �s winters  de klussenlijstjes afwerken van de fami-
lie. Nou, zo  staat de zaak er nu voor. Iedereen dik tevreden
en met de uren die het bestuurwerk nu met zich meebrengt,
is mijn tijd op een waardevolle en aangename wijze besteed
en hoop ik u nog lang van dienst te mogen zijn.

Annelie Couvée-Kooyker (lid)
 
Ik woon in het centrum van Schiedam, in een oud huis zonder
tuin. Ik studeerde landbouw/plantenteelt en milieukunde en
werk voor Kiwa als lead auditor o.a. voor het toetsen van
bedrijven op GroenKeur. Ik ben moeder van vier kinderen en
ben een echt buitenmens, houd van tuinieren, lopen en
roeien op de Maas. Ik zet me in voor Thurlede om deze mooie,
stille en ontspannende plek zo dicht bij huis te behouden voor
alle Schiedammers die van tuinieren houden en om de natuur-
waarde van het complex zo groot mogelijk te laten zijn.
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Jean van de Polder (secretaris)
 
Ik ben geboren in Frankrijk (vandaar mijn naam) en heb een
deel van mijn jeugd in Denemarken doorgebracht te midden
van wilde natuur, tussen rietlanden, moerassen, bossen en
wonend in een huis met een enorme tuin, uitkomend op een
meer. Sindsdien ben ik een buitenmens, al heb ik daar lang
niet naar kunnen leven. Ik heb architectuur in Delft gestu-
deerd, was journalist bij de Technische Universiteit en heb de
laatste dertig jaar gewerkt bij de Haagse Bibliotheek. Na jaren
in Delft gewoond te hebben en een gezin gesticht (waar twee
kinderen uit voort zijn gekomen), zochten we een betaalbare
eigen woning. Die vonden we eind jaren �80 in Kethel-Oost,
in de wijk langs de Poldervaart, tegenover Thurlede. Ik heb
negen jaar een tuin op oost, waar mijn vrouw Fleur een tuin
had gekocht. Enkele jaren later ben ik aan de onontgonnen
noordkant van de tuin een moestuin begonnen. Die beheer ik
samen met de slakken; beide partijen claimen hier, afhankelijk
van het jaar, zo hun successen. Naast de moestuin lees ik veel,
met name over geschiedenis en politiek en hoop ik mijn oude
passie van fotografie weer op te pakken. Mijn bibliotheekwerk
hield in, dat ik altijd binnen was, veel moest praten met de
mensen uit mijn teams, allerlei stukken moest schrijven en heel
veel vergaderen. 2017 was het eerste jaar van mijn pensione-
ring - eindelijk met je poten in de klei en je hoofd in de bui-
tenlucht � dat heeft me goed gedaan. Echter, ik begon
gaandeweg de omgang met een vaste groep mensen en het
weer gebruiken van mijn hersens echt te missen. Toen ik
hoorde dat de vereniging naarstig naar versterking van het
bestuur zocht, zag ik mijn kans schoon. Op de achtergrond
draai ik al een aantal maanden mee, gewoon om mee te
denken en het bestuur waar mogelijk wat te ontlasten. Samen

Ria van Wingerden-Bonefaas (penningmeester)
 
Inmiddels ben ik alweer een paar weken aan de slag als pen-
ningmeester, samen met de andere bestuursleden Henk, Jean
en Annelie. En wat ben ik enthousiast! In voorgaande jaren
heb ik gewerkt als werkvoorbereider utiliteitsbouw, adviseur
duurzaam bouwen (BREEAM), procesondersteuner bij civiele
werken en daarnaast als politieambtenaar in district Rotter-
dam-Zuid. Naast mijn penningmeesterschap zet ik mij in als
vrijwilliger bij de Frankelandgroep, locatie Harg-Spaland.
Daar speel ik bingo met demente ouderen en blij dat ze zijn
als ze iets winnen. Heerlijk die lach op hun gezicht, maar
vooral even uit de sleur op hun afdeling. Dat is ook wat ik
samen met ons nieuwe bestuur wil bereiken; een lach op ieders
gezicht, ook op die van u. Sinds een aantal jaar geniet ik samen
met mijn man Joost en onze hond Jack volop van onze
(moes)tuin, natuur, rust en vooral van het buiten zijn. Zowel
�s zomers als �s winters zijn wij vaak te spotten op het complex.
Samen hebben wij totaal vijf kinderen in de leeftijd van 18
t/m 25 jaar. Een heerlijk stel bij elkaar en een voordeel: ons
leven is nooit saai. Openheid en (persoonlijke) betrokkenheid
vind ik erg belangrijk, als mens en dus ook als bestuurslid. Ons
complex is uniek, dit moeten we samen goed verzorgen.
Samen iets bereiken in goede werksfeer is toch heerlijk! Met
de nadruk op samen, samen met u.

met Henk, Ria en Annelie hoop ik de komende jaren met de
nu meer beschikbare tijd onze vereniging verder op te stomen
in de vaart der volkeren, tenminste als de leden dat ook willen.
We zijn allemaal tuinders met een eigen territorium, maar
verbinding en persoonlijk contact zijn wat mij betreft voor-
waarden voor een vrolijke vereniging.

15



Twentse brandnetel
stamppot 
Hij is de verschoppeling van elke moes- en siertuin,
maar feitelijk verdienen brandnetels een ereplek,
want ze trekken massa's vlinders aan. Bovendien kun-
nen de jonge toppen in de soep, of in de stamppot,
zoals in dit oude Twentse recept. Brandnetels kun je
natuurlijk zelf plukken of knippen (met stevige tuin-
handschoenen aan), maar alleen op 'schone' plaatsen,
waar geen auto's langsrijden. Uit de tuin is vaak de
veiligste plek. Op boerenmarkten en in eko-winkels
worden soms zakken brandneteltoppen verkocht. (Of
maak deze stamppot voor vier personen met wilde
spinazie, snijbiet, raapsteeltjes, ezelsoren, winterpos-
telein of paksoi).
 
Dit heb je nodig
1,5 kg kruimige aardappels
scheut melk (van koe, geit of sojaboon)
75-100 g boter
1 losgeklopt ei
gemalen foelie
versgemalen witte peper
1 sjalotje, zeer fijn gesnipperd
klontje boter
2 vergieten vol brandneteltoppen
boter
100-150 g oude, fijn verbrokkelende brandnetelkaas.
 
Zo maak je de stamppot
Kook de aardappels in de schil, pel ze, druk ze door
de aardappelknijper en meng ze met (verwarmde)
melk en boter plus foelie en peper (naar smaak).
Houd warm. Fruit ondertussen het sjalotje zacht in
hete boter. Was de brandneteltoppen, laat goed uit-
lekken, voeg toe aan de sjalotjes en stoof ze afgeslo-
ten 10 min. Giet er zo nodig iets heet water bij. Laat
de toppen uitlekken (gebruik het vocht in soep), snijd
ze fijner en roer ze met de brokjes kaas door de aard-
appelpuree. Eet smakelijk.
 

Rabarber
Rabarber is een mooie en winterharde vaste plant en
komt oorspronkelijk uit Azië. Je eet van deze plant de
stelen, die zijn zuur van smaak en worden vooral ge-
bruikt in moes, jam, taarten, etc. Soms gaat de
plant in het voorjaar bloeien (afhankelijk van het ras
en van het weer). Uiteraard kost dat de plant energie,
en je wilt die energie vooral in de ontwikkeling en
groei van sappige stelen laten steken. Dus knip je de
bloemknoppen, zodra je ze ziet, in het voorjaar al af.

Nieuw bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden verschillende
nieuwe bestuursleden gekozen. Het bestuur bestaat nu uit
Henk Steenbergen (voorzitter), Jean van de Polder (secretaris),
Ria Bonefaas (penningmeester) en Annelie Couvée-Kooyker
(lid). Cor Tetteroo neemt het beheer van het verenigingsge-
bouw over van Peter Menke.

Indien onbestelbaar: Postbus 3211, 3101 EE Schiedam


