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Lente
 
In  de aarde hunkert leven, nog even
En over het winters grondengrauw
wordt het narcissengeel omgeven
door het vergeetmijnietje blauw
 
Dan zijn de sneeuwklokjes al uitgeluid
De knoppen zwellen, barsten open
De tuinder haast zich zaad te kopen
Het onkruid spuit de grond weer uit
 
De oude tuinder was echt wintermoe
Maar nu het voorjaarswindje ruist
Heeft hij maling aan #metoo
 
In het jonge groen zo lief�lijk pril
Legt hij z�n vereelte oude mannenvuist
Teder, liefdevol op oma�s bil
 
Jan van der Waal

Welkom
Tuin   32.  Brian Statz en Renee de Winter
Tuin   83.  Hr. en mevr. Jansen
Tuin  189. Harmjan Rozemuller
Tuin  220. Roy Koen en Roxane Ram
 
Namens het bestuur en alle leden van Thurlede wens
ik de ...26... nieuwe tuinders van 2017 veel tuinplezier
in 2018 toe.
Frank van tuin 71 (verkoop tuinen)

Ook de wandelaars genoten van de goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst die op 13 januari werd gehouden in het verenigingsgebouw

Kom op met die foto's
Misschien heb je nog wel ergens van die mooie
zwart-wit foto�s liggen, waarop nog een kaal en keu-
rig aangeharkt Thurlede is te zien. Laat je medetuin-
ders meegenieten en stuur ze in. Wij dagen je ook uit
om van het beginnende voorjaar een foto te maken.
Leg vast die barstende knop, de ontluikende bloem,
een vroege bij en vooral de eerste slak. Vermeld voor-
al ook het tijdstip.  De mooiste foto�s plaatst de re-
dactie in het lentenummer van Groen Thurlede. Mail
de (ingescande) foto�s naar jvdwa10@planet.nl

Ruud van Buijtenen gaf op 25 november uitleg

over snoeien in de winter

SV Thurlede2



3  
  

Van de redactie  
  

4  
  

Thurlede natuurlijk  
  

6  
  

Stormschade  
  

8  
  

Activiteiten  
  

10  
  

Vogels op Thurlede  
  

11  
  

Tuingenot  
  

12  
  

Even voorstellen  
  

15  
  

Bestuursmededelingen  
  

COLOFON
Redactie
Karin Bannink, Corrie van den Berg, Ellen Boon-
stra-de Jong, Ben van den Broek, Manja van de
Plasse, Theo Reyman, Jan van der Waal en Wies
van der Waal.
 
Foto's
Ben van den Broek maakte de foto op de omslag
en de paginavullende foto van een winters
Thurlede.
 
Drukker
Editoo B.V. te Arnhem
 
Mailadres redactie
jvdwa10@planet.nl
 
Groen Thurlede is een uitgave van de
Schiedamse Volkstuindersvereniging
Thurlede
www.volkstuinenthurlede.nl

Deadline lentenummer
 
Tekst (maximaal 350 woorden) en foto's (hoge resolu-
tie) voor 'Groen Thurlede' kun je mailen naar de re-
dactie jvdwa10@planet.nl. De redactie beoordeelt of
je bijdrage geplaatst wordt. Meer weten? Lees het re-
dactiestatuut op de website. De deadline voor het
volgende nummer is 23 april 2018.

Van de redactie
 
Ook deze winter is bijna verwerkt. De lente klopt aarzelend
op de deur. Onze, nu eeltloze, handen jeuken. We barsten van
de goeie voornemens. Te beginnen met de om vulling sme-
kende  zaadbakjes. Dit jaar wordt zonder twijfel top. We
mijden de blunders van afgelopen jaren. Een mens en zeker
een tuinder is nooit te oud om te leren.
We gaan nu de wijze raad van de oudere tuinders ter harte
nemen. De tips uit ons aller blad en internet gaan we in
praktijk brengen. Ons hele park zal daar wel bij varen. Alle
beschikbare schouders eronder en ons volgend nummer heet
dan voortaan: �NOG GROENER THURLEDE�.
Graag zien we een bijdrage van tuinders tegemoet. Wij dagen
u uit van het beginnende voorjaar een foto te maken. Leg vast
die barstende knop, de ontluikende bloem, een vroege bij en
vooral de eerste slak. Vermeld vooral ook het tijdstip. Op pa-
gina 2 vind je de oproep.
De januaristorm hield huis op ons park. Niet leuk, die schade.
Hoe hartverwarmend de hulp van omringende tuinders.
Samen is in zulke gevallen altijd het toverwoord.
Op ons park zijn nogal wat verlaten tuinen met volkomen
verwaarloosde huisjes. Geen prettig gezicht voor wandelaars
en heel onplezierig voor buren. Dat moeten we echt samen
aanpakken. Ook die tuinen weer geschikt maken voor de
liefhebber. Zou het niet prachtig zijn?
Laat dat het voornemen zijn voor het nieuwe tuinjaar. Samen
er tegen aan!

Groen Thurlede
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Op de vouwfiets
 
Thurlede natuurlijk I Joop Th. Peters

In de vorige Groen Thurlede kondigde ik al aan iets te schrijven
over de overgang van ons oude naar ons huidige verenigings-
gebouw. Het oude verenigingsgebouw  was een echte
bouwval geworden. Ik wil niet zeggen uitgeleefd. Zo goed en
zo kwaad als het ging werd er onderhoud gepleegd. Het was
niet meer rendabel en stond overhoeks 22 cm scheef. Een van
de lange wanden was totaal verrot. In de hal lagen traanpla-
ten, dat zijn ijzeren platen met druppels tegen het uitglijden,
over de gaten in de houten vloer. De fundatie bestond uit
betonnen perronplaten, die hun steun moesten vinden op de
puinresten van de gesloopte ambachtsschool uit de Sint Li-
duinastraat. Aan mij en nog twee andere tuinleden werd
gevraagd een bouwcommissie te vormen. Wij kwamen uit de
bouwwereld. De opdracht luidde: �Een gebouw van 300 m2
met een bestuurskamer, maar deze mag niet meer achter de
bar.�
 
Leden stemmen toe
De tuinleden moesten eerst in een extra vergadering toestem-
ming verlenen. De voorzitter besprak de situatie uitvoerig en
na veel discussie gingen de meeste leden akkoord. De restan-
ten van het oude clubhuis, inclusief de inmiddels vervangen
en nu hardhouten zijwand, mochten de tuinleden gebruiken
om hun huisje op te knappen. Hiervan is gretig gebruik ge-
maakt. Er bleef maar weinig over om af te voeren. Er is lang
gezocht bij diverse firma�s en verenigingen naar een geschikt
verenigingsgebouw. Uiteindelijk is besloten het ontwerp in
eigen beheer te nemen. Bouw � en woningtoezicht eiste dat
het gebouw onderheid moest worden. Gezien de toestand van
het oude gebouw geen overbodige luxe. Ook een bepaalde
afstand tot de vijver moest in acht genomen worden.
 
Palen in het grondwater
Voor de bouw hadden we een firma uit Delft gevonden. Het
dichtstbijzijnde hoogtemeetpunt zat in het Beatrixpark, bij
wat nu de Parkhoeve heet. Het overbrengen van dit meetpunt
heeft wel de nodige moeite gekost vanwege de vele struiken,
bomen en het vijverwater.
Het uiteindelijke resultaat is een houtskeletbouw met een
stalen balkconstructie en een halfsteens buiten spouwblad
met sierlagen, de zogenaamde speklagen. De fundatie bestaat
uit dertig houten palen met betonnen oplangers. Dit is een
constructie waarbij de houten palen geen contact maken met
de buitenlucht en geheel in het grondwater zitten. Ook het
terras is met deze constructie onderheid met zeven palen.
Hierop rust de betonnen fundering.

 
Ingekorte schaftkeet
Het oude gebouw stond in de weg en moest dus gesloopt
worden. Tijdens de bouwtijd van ongeveer een jaar zouden
er dus geen kantine-inkomsten zijn en misten tuinleden en
wandelaars hun pleisterplaats. Een van de bouwcommissiele-
den kwam op het idee om het oude gebouw in te korten en
een noodwand te plaatsen. De kantinebeheerder was zeer
enthousiast en had de volgende dag al een aantal mensen bij
elkaar gebracht die volop aan het werk ging. De kantine kon
zo in het afgeslankte gebouwtje open blijven en dienst doen
als schaftruimte voor het bouwpersoneel.
 
De vouwfiets van de wethouder
De  nieuwbouw is zeer voorspoedig verlopen. Om binnen het
budget te blijven is de oppervlakte van 300 m2 teruggebracht
naar 200 m2. De oplevering en overdracht was op zaterdag 15
Januari 1994 om 11.40 uur. Aanwezig waren onze voorzitter,
secretaris, penningmeester, kantinebeheerder, twee bouw-
commissieleden en de bouwer. De prijs bedroeg inclusief
17,5 % BTW f 240.937,53. Dit bedrag kwam uit eigen middelen.
Postuum hulde aan de toenmalige penningmeester. De aftim-
mering is georganiseerd en bekostigd door de kantinebeheer-
der. Deze had toentertijd een eigen bankrekening van onze
vereniging en hierop stond f 60.000. De bouwcommissie en
het bestuur hadden hierdoor geen inspraak in de afwerking
van het gebouw. Er waren schijnbaar eerder afspraken ge-
maakt. De feestelijke opening zou gebeuren door een oud-
wethouder van Schiedam. Deze had de voorzitter beloofd om
op de fiets te komen vanwege het milieuaspect. Een opletten-
de tuinder had hem op de parkeerplaats zijn vouwfiets uit zijn
auto zien halen om zo per fiets aan te komen. De tamtam deed
zijn werk. Onder hoongelach en hier en daar heimelijke op-
merkingen van enkele tuinders verrichtte de wethouder zijn
openingshandelingen. Schiedamser had deze mijlpaal van
onze tuinvereniging niet kunnen zijn.
Tot slot:
Vertrouw je geheim niet toe aan je beste vriend. Hij heeft meer
vrienden.
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Stormschade
 
De januaristormen trokken zich weinig aan van de sloten en
hekken rond ons park en bezochten brutaalweg ons domein.
Zelfs de afscheiding van ons verenigingsgebouw moest eraan
geloven en de vlaggenmasten maakten zich los van de winkel.
 
Tijdens de laatste storm werden twee forse bomen geveld en
belandden op een huisje. Van een conifeer kwamen de wortels
de grond uit. De boom kantelde op het huisje van buurtuin
138. Een stevig huisje. Toen met vereende krachten de boom
was verwijderd, restte slechts 150,00 euro schade. Voorwaar
een solide dakconstructie. Het werd nog gezellig, vertelde
eigenaresse Roshwita. Ze had voor broodjes gezorgd en ver-
wende daarmee de aanwezige hulpvaardige medetuinders.
En in een ommezien was het karwei geklaard. Schitterend, die
hulpvaardigheid. Vervelend, dat Frank Schippers te optimis-
tisch even snel een trap beklom, viel en heup en ribben
kneusde. We hopen voor Roshwita en Gerard Rieken, dat de
schade snel vergoed zal zijn
 
Tuin 37 werd ook getroffen door het natuurgeweld. Een po-
pulier naast het fietspad bij de poldervaart brak op enkele
meters boven de grond en viel over het fietspad richting ons
park en nam in zijn val bomen aan de andere kant van het pad
mee. In een soort domino-effect viel dat alles over de sloot op
de fruitbomen en het huisje van tuin 37. Al dat hout kraakte
de luifel aan de achterzijde. Ook het dak werd beschadigd en
het hele huisje lijkt ontwricht. De voordeur gaat moeizaam en
anders open. Achter het huisje enkel hout en afgebroken
takken. Echt een ravage. Hier is de gemeente in het offensief
gegaan. De oorzaak is tenslotte hun boom. Zij hebben een
bedrijf opdracht gegeven de ravage op te ruimen. Als dat
gebeurd is, kan de schade aan tuin en huisje pas goed vastge-
steld worden.
 
De tuinverzekering is inmiddels in beide gevallen op de
hoogte gesteld. Hopelijk kan de familie Henriette en Paul
Verschuren snel weer de strijd met sla-etende slakken en
vruchtenpikkende halsbandparkieten aangaan.

SV Thurlede6



Pin je Plek
 
Annelie Couvée-Kooyker, bestuurslid van Volkstuinvereniging
Thurlede, �pint� de volkstuinen, die volgens haar moeten
worden behouden. Belangrijk voor het groen in de stad, maar
ook omdat ze vooral bedoeld zijn voor mensen met een
smalle beurs. �Deze grond opofferen voor dure koopwoningen
zou ronduit asociaal zijn,� zegt ze. Annelie reageert op de
oproep Pin je Plek. De gemeente vraagt Schiedammers om
mee te denken over plekken waar we beter, slimmer en ge-
zonder kunnen wonen, recreëren en werken in de toekomst.
�Daarom�, aldus Annelie, �mag er niets van het Groene Hart
van Schiedam worden afgeknabbeld. Het Volkstuinencomplex
geeft leefruimte en hobbyplezier aan hen die van tuinieren
en het buitenleven houden, waarvoor in de overvolle Randstad
steeds minder plaats is. Maar de behoefte om buiten te zijn
en in de grond te wroeten zit sommigen in de genen. De vraag
naar volkstuinen neemt toe. Mensen willen om gezondheids-
redenen groenten uit eigen tuin eten. Kinderen die buiten-
spelen ontwikkelen zich beter. Voor volwassenen is het contact
met de aarde inspirerend. Elke stad moet ruimte bieden aan
bewoners die met hart en ziel willen tuinieren. Door aan het
gebied met daarin ons volkstuinencomplex, de sportvelden en
natuurlijk het Beatrixpark andere functies aan toe te voegen
of te doorsnijden, verandert er veel en dat is niet goed. De
bomen nemen CO2 op uit de lucht en dat is nuttig en gaat
klimaatverandering tegen. Ook leven er veel vogels. En ver-
geet de sociale functie van het park niet. Het barbequeveld,
de sport- en tuindersverenigingen bieden voor velen de
ruimte en het buitenleven die zij thuis niet hebben. Het aantal
mensen dat geschaad zal worden door het afknabbelen van
de randen door de bouw van woningen in het Beatrixpark is
veel hoger dan het aantal dat er plezier van zal beleven.�
 
Meedoen en stemmen!
Van 1 t/m 14 mei 2018 stemt het publiek op de ideeën. De 10
meest gewaardeerde ideeënbedenkers mogen hun idee zelf
aan het college voorleggen en krijgen een gouden pin uitge-
reikt. Steun Annelie en stem op www.schiedam.nl/pin-je-plek 
 

Annie Aardbei
Albert Heijn gaf moestuintjes uit en nu komt Lidl met
groente en fruit knuffels. Niet alleen mooi, maar ook
leerzaam. Op het kaartje een paar weetjes. Waarom
krijgt een peer bijvoorbeeld rode blosjes? Naast de
knuffels introduceert Lidl ook de Vitamini app, waar-
mee de kinderen spelenderwijs meer leren over
groente en fruit. De knuffels zien er prachtig uit en
het zou zo maar eens kunnen dat ze deze zomer in
menig tuinhuisje een plekje krijgen. Op de foto Lars
met Annie Aardbei, Bram Broccoli en Peter Peer.

Onze eigen tuinwinkel
Vanaf 3 maart staat Peter de Bruin, de beheerder van
de tuinwinkel, en andere vrijwilligers iedere zaterdag
voor je klaar in onze eigen tuinwinkel. Vanaf woens-
dag 9 mei komt daar ook nog de woensdagmiddag
bij. Op beide dagen is de winkel open van 14.00 uur
tot 16.00 uur. Omdat de winst naar de vereniging
gaat, koop je eigenlijk bij jezelf. Zo werkt dat op
Thurlede. Vanaf april kun je in de tuinwinkel terecht
om de bestellijsten voor plantjes af te halen. De be-
stelling kan op 12 mei worden opgehaald.
In de winkel is van alles te koop, waaronder: koemest
5 kg; 3,- euro, patentkali 0,25 kg 0,40 euro; een volle
gasfles 24,- euro; hark zonder steel  4,60 euro. Teveel
om op te noemen. Benieuwd naar de prijzen? Kijk
dan eens op de internetsite van de vereniging www.
volkstuinenthurlede.nl. Ga naar de tab "welkom" en
klik daarna op "tuinwinkel".
Loop eens binnen en verbaas je over het ruime assor-
timent.
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Activiteiten Thurlede

2, 15 en 22 april
In april zijn er drie activiteiten waarin vogels centraal
staan.Voor deze drie activiteiten kun je je opgeven
via communicatie@volkstuinenthurlede.nl.
Maandag 2 april, de Tweede Paasdag, wordt voor de
derde keer de vroege vogelwandeling georganiseerd.
Onder leiding van vogelaar Ben van den Broek lopen
we over het complex, door de heemtuin en het Bea-
trixpark. Onder het genot van een snee paasbrood en
koffie en thee praten we na over wat er allemaal te
zien was. Als je een verrekijker hebt, neem hem dan
mee. We verzamelen om 7.15 uur in het verenigings-
gebouw. De wandeling begint om 7.30 uur.
Zondag 15 april van 14.00 uur tot 17.00 uur gaan we
nestkastjes voor vogels in elkaar zetten en ophangen
in het openbaar groen op Thurlede. Deelname aan
deze activiteit is gratis. Wil je een nestkastje maken
om in je eigen tuin op te hangen, dan kan dat tegen
kostprijs van 6,50 euro.
Zondag 22 april van 14.00 tot 17.00 uur komt Pieter
Aaldring - tuinvogelconsulent van Vogelbescherming
Nederland - naar Thurlede om een presentatie te
geven over �meer vogels in de tuin�. Pieter geeft eerst
een presentatie in de kantine. Daarna gaan we een
aantal tuinen bezoeken om te zien hoe je die vogel-
vriendelijker zou kunnen maken. Vind je het leuk als
we jouw tuin bezoeken om als praktijkvoorbeeld te
dienen, dan kun je je daarvoor tot 8 april 2018 opge-
ven.

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

30 maart en 1 april
Op vrijdag 30 maart wordt er een Paas klaverjas/jokeravond
georganiseerd in het verenigingsgebouw. De inloop is om
19.30 uur en om 20.00 uur gaan we van start. Meedoen kost
3.50 euro. Vul het deelnameformulier in. Dat kan tot 24 maart.
Daarna is inschrijven niet meer mogelijk. Op zondag 1 april
kunnen de kinderen weer paaslintjes zoeken. De deelname is
gratis. Opgeven van de (klein)kinderen is wel noodzakelijk (tot
uiterlijk 24 maart) en kan door het deelnameformulier in te
vullen. Deelnameformulieren zijn te verkrijgen in het vereni-
gingsgebouw.

13, 27 april en 11, 25 mei
Voor het luttele bedrag van 3.00 euro per keer kun je
op 13 en 27 april en op 11 en 25 mei klaverjassen en
jokeren in het verenigingsgebouw. De inloop is om
19.30 uur en om 20.00 uur beginnen we.
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ALV op 18 april
Op woensdag 18 april wordt de Algemene Leden Ver-
gadering gehouden. Inloop vanaf 19.00 uur. Om
19.30 uur begint de vergadering en duurt tot 22.00
uur. De uitnodiging en stukken krijg je tijdig opge-
stuurd.

Zaterdag 12 mei
Op zaterdag 12 mei 2018, de dag voor moederdag, kunnen er
weer planten, stekjes en zaadjes geruild worden bij de plan-
tenruilbeurs op Thurlede. Grijp dus uw kans om die ene plant
die u altijd al graag wilde hebben te bemachtigen. U bent
vanaf 10.00 uur welkom als inbrenger van planten, stekjes en
eventueel zaadjes bij de tuinwinkel. Voor elke plant/stek krijgt
u een bonnetje. Vanaf 11.00 uur kunt u tegen inruilen van uw
bonnen dan andere planten en stekken meenemen. Heb je
niets in te brengen, dan worden de plantjes voor een schap-
pelijke prijs te koop aangeboden. De opbrengst komt ten
goede aan de verenigingskas en wordt gebruikt voor de ver-
fraaiing van ons tuincomplex.

Bingo en quizen op 5 mei
en 12 mei
Op 5 mei en op 12 mei kunnen de spelletjesfanaten
hun hart ophalen. Op 5 mei is er bingo (deelname:
12.50 euro) en op 12 mei een quiz (deelname: 1.50
euro). Beide avonden worden gehouden in het vere-
nigingsgebouw en beginnen om 20.00 uur. Inloop om
19.30 uur.

De houtsnippers vinden weer gretig aftrek

Hulp gevraagd bij social
media
De leden van de commissie natuurontwikkeling zet-
ten alles op alles om onze drie stippen van het Keur-
merk Natuurlijk Tuinieren te behouden en het liefst
uit te breiden naar vier stippen. Een voorlichtingsplan
is één van de zaken waarmee we punten binnen kun-
nen harken voor een vierde stip. Tijdens een bijeen-
komst waarin leden van de commissie, redactieleden
van Groen Thurlede en bestuursleden met elkaar
spraken over dit plan, kwamen we tot de conclusie
dat we misschien wat meer aan social media moeten
doen. Wie heeft zin en tijd om mee te denken over
de manier waarop daar vorm en inhoud aan kan wor-
den gegeven en is bereid mee te werken aan de uit-
voering? Opgeven kan door een e-mail te sturen naar
communicatie@volkstuinenthurlede.nl
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Halsbandparkiet niet meer weg te denken
 
Vogels op Thurlede I Tekst en foto Ben van den Broek

Halsbandparkieten zijn knalgroene en zeer luidruchtige vo-
gels, afkomstig uit India en Centraal-Afrika. Het gaat in Ne-
derland om ontsnapte en losgelaten kooivogels die verwilderd
zijn en populaties hebben gevormd. Ze zijn heldergroen met
donkere slagpennen. Mannetjes hebben daarnaast ook een
zwarte kin- en keelvlek en een zwarte lijn over de hals lopen
die uitloopt in een oranjeroze halsband op het achterhoofd.
De snavel is zeer kort en scherp omlaag gebogen (kleine pa-
pegaaiensnavel). Bij niet iedereen zijn ze even geliefd. Vooral
hun luidruchtige gedrag en hun onontkoombare aanwezig-
heid maakt ze bij sommige mensen impopulair. Toch zijn ze
niet meer weg te denken en moeten we accepteren dat ze er
zijn. Het zijn tenslotte toch hele mooie exotisch aandoende
vogels. Halsbandparkieten zijn holenbroeders, die ook in
nestkasten broeden. Concurrentie met kauwtjes, spechten en
uilen om beschikbare broedholten lijkt slechts in geringe mate
te spelen. Ze broeden ook in natuurlijke holen in oude plata-
nen of andere loofbomen, maar ook in spechtenholen. Het
broedsucces lijkt vrij laag. Ze broeden tussen januari en juni
in los kolonieverband en hebben maar 1 legsel per jaar met
drie of vier eieren (soms zes). De broedduur bedraagt 22-24

dagen. De jongen zitten 49-50 dagen op het nest. Dat dit
voldoende is om de soort in stand te houden blijkt wel uit het
feit dat ze zeer succesvol toenemen omdat er niet zoveel na-
tuurlijke vijanden zijn te vinden in de omgeving waar ze in
Nederland voorkomen. Ze slapen in de winter in grote groepen
op vaste slaapplaatsen. Je kan ze dan in de namiddag in
groepen vaak laagvliegend en op grote snelheid langs zien
komen. Ze komen graag in stadsparken, tuinen en in ons geval,
op Thurlede. De halsbandparkiet is in Nederland voor een zeer
belangrijk deel afhankelijk van bijvoederen. Zonder die hulp
zouden halsbandparkieten de voedselschaarste in de winter
niet overleven. Daarom komen zij buiten de stedelijke gebie-
den niet veel voor.  Het voedsel bestaat uit zaden, vruchten
en in de wintermaanden vooral pinda's. Halsbandparkieten
zijn in Nederland standvogels. Vooral buiten het broedseizoen
zoeken ze elkaar op in slaapbomen.
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Een dag niet gelachen ....
 
Tuingenot I Tekst en foto's Ellen Boonstra-de Jong

Dave Vermeulen (1940) heeft al 27 jaar een tuin op Thurlede. Ooit nam hij deze over van Steef Tettero. Het bordje op het
tuinhuis met daarop �t Geheimpje hing er al. Zomer en winter geniet Dave van de tuin. Al vroeg zit hij aan de koffie en
vanuit zijn kamer in het oergezellige huisje geniet hij van de voetbalwedstrijden die op PPSC worden gehouden. Tussen de
middag eet hij altijd warm. De geschilde aardappels voor het middageten liggen al in de pan.

Ondanks een vergroeide rug, versleten nekwervels en een Tia
onderhoudt Dave zijn tuin zelf. Zittend op zijn rollator maait
hij het gras stukje voor stukje. Ook houdt hij van buxusstruik-
jes. Met stekjes kweekt hij de ene na de andere buxus op en
snoeit ze in de vorm van bollen. Gelukkig heeft hij een soort
die niet gevoelig is voor de buxusrups, waar zoveel tuinders
de afgelopen zomer last van hadden. Ook dieren zijn welkom
in de tuin. �Een manke duif is vaste bezoeker,� vertelt Dave
�en eet uit mijn hand, net zoals de musjes ooit deden. Maar
die zie ik niet veel meer.�
 
Ik houd van mensen met een rafelrandje
Ieder jaar probeert Dave groente te kweken. �Zonder dollen,
mijn snijbonen waren een plaatje. Ik had er zoveel dat ik er
nogal wat weg kon geven en kreeg dan weer iets anders
terug.� De laatste tijd wil het niet meer. Vliegen, wormen en
slakken vreten de boel op, maar ik blijf het proberen.� Menig
tuinder weet de weg naar Dave te vinden. Ze stappen regel-
matig even binnen voor een bakkie of nemen hem mee om
boodschappen te halen. Blij is Dave dat ook Argos Mobiel blijft
bestaan. Hij maakt er veel gebruik van. Drie keer per week
trekt hij �s middags naar het verenigingsgebouw en ontmoet
daar zijn vrienden, de stamgasten. �Thurlede is grandioos en
heeft een fijne, warme sfeer. En het is een vereniging waar
niet alles perfect hoeft te zijn. Een wat rommelige tuin kan
ook mooi zijn. Ik houd ook van mensen met een rafelrandje�,
aldus Dave. 
 
Bruiloft in het verenigingsgebouw
Dave vertelt graag over de tijd die achter hem ligt. �Ik ben
nooit een studiebol geweest en ben een paar keer blijven
zitten. Ik was blij toen ik op mijn 14de kon gaan werken.� Voor
f 9,10 per week (zaterdag werd er toen ook nog gewerkt) gaat
hij aan de slag bij de Coöperatieve Inkoopvereniging Neder-
landse Kruideniersbond (Enkabé). Als zijn baas aan het einde
van het jaar opslag weigert vertrekt hij. Dave werkt bij ver-
schillende bedrijven, waaronder de ViVo (Vrijwillige Inkoop-
en Verkoop Organisatie), een samenwerkingsverband van
kruideniers, en bij Dirkzwager, producent van jenevers zoals
Floryn en Legner. Hij is er keurmeester. Als hij bij de BGS werkt,
leert hij Linda kennen, de liefde van zijn leven. Linda is de
directe aanleiding om neer te strijken op Thurlede. �Ik ben
een laatbloeier. Linda was 21 jaar jonger dan ik. In 1998 zijn
we getrouwd. Op onze trouwdag aten we met een klein
clubje mensen in de Mouterij en daarna was er feest in het
verenigingsgebouw van Thurlede. Linda genoot van de rust
in en om de tuin. Ze vond het hier heerlijk.� Het is dan ook
heel verdrietig dat ze vijf maanden na de bruiloft overlijdt.
 

Een tevreden mens
Dave heeft de tuin na het overlijden van Linda aangehouden.
Deze herinnert hem aan zijn fijne tijd met haar. �De tuin is
mijn lust en mijn leven. Voordat ik de tuin had, had ik veel last
van hoofdpijn. Als ik hier ben, heb ik daar geen last van en
van stress al helemaal niet.� Dave noemt zichzelf een tevreden
mens en voelt zich de koning te rijk als hij in zijn tuin zit. �Ik
ben geen luxe gewend en vind het primitieve leven dat ik leid,
het mooiste wat er is. Ik zeg altijd maar; een dag niet gelachen
is een dag niet geleefd.�
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Even voorstellen
 
Tekst en foto's Manja van de Plasse

        Ingrid van tuin 148

        Annemarie van tuin 129

"Een goede balans tussen inspanning en rust"

Ingrid en Frank
 
Het is de laatste dag van januari wanneer ik op een druiligere
woensdagochtend naar de tuin fiets. Ik ben nieuwsgierig wie
ik vandaag zal ontmoeten. Dit keer ben ik uitgenodigd door
de nieuwe eigenaar van tuinnummer 148. Als ik aan kom
fietsen zie ik dat de thee al gezet wordt. Ik zet mijn fiets naast
die van haar en stap naar binnen, waar het ruikt naar verse
verf. Ingrid ontvangt mij hartelijk. En terwijl wij onze handen
warmen aan een kop verse gemberthee vertelt ze wat haar
hier heeft gebracht. Op zoek naar een fijne plek om dichtbij
huis buiten te kunnen zijn kocht zij in november dit perceel.
Haar eerste seizoen moet nog van start gaan, maar al snel is
mij duidelijk dat zij goed door het werk heen kan kijken. Want
ze ziet het helemaal voor zich. Een goede balans tussen in-
spanning & rust; dat is wat Ingrid zocht en hier vindt.  Een plek
om in de mooie kas haar eigen groenten te verbouwen. Maar
ook een plek om lekker in een luie stoel te onthaasten en op
te laden. Of om zich bezig te houden met een van haar vele
hobby�s: haken, breien of kleding maken. Van beroep is Ingrid
research verpleegkundige en haar man intensive care ver-

pleegkundige. Omdat er veel vraag is naar mensen zoals zij
konden zij het zich veroorloven om regelmatig hun baan op
te zeggen om voor langere tijd de wereld rond te trekken.
Twee keer zijn ze een jaar onderweg geweest en meerdere
keren een half jaar. Echte globetrotters die genieten van al
het reizen en zich tegelijkertijd realiseren dat het thuis ook
heel fijn is. Op hun reizen hebben zij veel gefotografeerd. En
waarschijnlijk zal zij een paar mooie plaatjes uitkiezen die de
fris geverfde muren van haar tuinhuisje zullen opsieren. Zo
legt zij de verbinding tussen de fijne herinneringen van het
reizen en de mooie tijd die zij hier ongetwijfeld op de tuin
zullen krijgen.  Ondanks het mindere weer komt zij nu ook al
3 a 4 keer per week. Elke keer pakt zij een klusje op. Haar man
Frank steunt de keuze voor de tuin en helpt waar nodig maar
het zal vooral Ingrid haar plekje worden. Ze heeft er zin in.

Annemarie en Frank
 
Mijn volgende bezoek is op zondagochtend. Het is fris en
zonnig wanneer ik naar de tuin wandel voor een ontmoeting
met Annemarie. Sinds augustus heeft zij zich, samen met haar
man Frank (hij kan er vandaag niet bij zijn) ontfermd over
tuin129. De sprookjesachtige sfeer gaf de doorslag om voor
deze tuin te kiezen. Ik snap wat ze bedoelt: de vijver met het
stenen bruggetje, de handgemaakt haard die doet denken
aan het sprookje van vrouw Holle en het trappetje naar de
sloot die het perceel aan twee zijde omringd als een soort
slotgracht. Wonend in het centrum van de stad in een ruim
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"Aanhaken bij wat er als is, dit herwaarderen

en naar deze tijd brengen"

appartement miste zij het groen en de rust. Frank, werkzaam
als teamleider bij de gemeente Rotterdam, maar van oor-
sprong hovenier, kan hier zijn groene hart ophalen. Dat hij in
zijn vrije uren een koksopleiding voor natuurvoeding volgt,
sluit goed aan bij de ambitie om een gedeelte van de tuin in
te richten als moestuin. En Annemarie, beeldend kunstenaar,
gaat haar werkbank installeren op de veranda zodat zij haar
sieraden in de buitenlucht kan maken. Dichtbij de inspiratie-
bron voor haar werk, de natuur, die in al haar sieraden tot
uitdrukking komt. Aanhaken bij dat wat er al is, dit herwaar-
deren en weer naar deze tijd brengen. Dat is wat zij voor ogen
hebben. Zo is het huisje geschilderd met respect voor de
houten lambrisering van weleer, want die geeft sfeer. Ze
ontdekken telkens nieuwe kwaliteiten van hun tuin. Het mag

allemaal een beetje losjes, het mag ontstaan. Perfect hoeft het
zeker niet te zijn. Wel is er de wens om een zonnepaneel te
installeren. Want stroom is toch wel handig. Terwijl wij op de
veranda zitten te kletsen hebben we zicht op de vele sneeuw-
klokjes die bijna in bloei staan. Een roodborstje komt nieuws-
gierig kijken. Het zonnetje schijnt. Na afloop wandelen wij
samen terug naar het centrum van de stad en kletsen nog even
verder. Met een glimlach sla ik de hoek om naar mijn straat.
Ik kan maar één conclusie trekken: wat fijn dat zoveel nieuwe
tuinders de weg naar Thurlede weten te vinden en er zin in
hebben om in hun tuin aan de slag te gaan.

Meer oogst uit je
moestuin
Wil je meer oogst uit je moestuin, dan moet je vooraf
goed plannen en op één plek groenten combineren
die niet met elkaar concurreren omdat ze in verschil-
lende snelheden of op verschillende manieren groei-
en. Voor de teelt moet je er wel voor zorgen dat de
grond in goede conditie is, door in de lente voordat
je zaait een flinke laag compost aan te brengen.
Vier manieren om slim te combineren.
 
1. Twee gewassen, één rij
Bij sommige groenten, zoals pastinaak, wortelen, len-
te-ui en peterselie, zit er een lange periode tussen het
zaaien en het oogsten. Daardoor kan je tegelijk in de-
zelfde rijen snelgroeiende gewassen, zoals radijsjes
zaaien. Rijdijsjes zijn vlug oogstklaar en je kan ze ge-
makkelijk uit de grond trekken zonder het tragere
gewas te verstoren.
 
2. Tussen de rijen
Koolsoorten en andere hongerige gewassen groeien
traag en moeten ver uit elkaar gezaaid worden. Je
kunt de ruimte tussen de rijen wel gebruiken om klei-
ne groentes te kweken die snel groeien en niet con-
curreren met de trage gewassen. Haal wel eerst al het
onkruid weg, want door de planten tussen de rijen
kun je moeilijk schoffelen. Plant vervolgens jonge
plantjes of zaai zaden. Probeer koriander tussen tuin-
bonen, sla tussen kool en lente-ui tussen rijen knolsel-
derij. Je kan ook suikermais tussen rijen pompoenen
zetten, want hun licht- en vochtbehoefte vullen el-
kaar aan.
 
3. Jong tussen volgroeid
Pas gezaaide zaden en jonge planten hebben weinig
licht en water nodig, en planten die bijna oogstklaar
zijn vereisen meestal niet veel water of voedingsstof-
fen. Het is dus logisch om voordat je gaat oogsten
nieuwe gewassen te planten. Als er genoeg ruimte is
zaai je een nieuwe rij tussen de oude rijen. Als de bla-
deren van de oude gewassen echter op de nieuw te
zaaien rij vallen, zet dan kleine plantjes op willekeuri-
ge lege plekken.
 
4. Oude eruit, nieuwe erin
Zodra je een oud gewas eruit haalt � zoals vroege
aardappelen, erwten, tuinbonen, wortelen, bieten of
bladsla � plant je op dezelfde plek een nieuwe. Kies
als tweede groente een soort die voor de vorst vol-
groeid is, of die overwintert. Haal alleen de boven-
grondse resten weg en laat de wortels zitten; die voe-
den de bodemorganismen. Zaai dan broccoli, bloem-
kool, bieten, prei of snijbiet.
 
Op de website vind je een handig schema.
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Na een flinke sneeuwbui in december, vroor het

begin februari een paar nachten
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Bestuursmededelingen
 
Versterking van het bestuur is nog steeds heel belangrijk en
hard nodig. Wij horen klachten over niet bereikbaar zijn en
niet reageren op mails. Logisch dat u niet tevreden bent, wij
zijn dat ook niet. Wij zijn met drie mensen, waarvan er twee
een bijna volle week werken. In april kunnen wij twee leden
verwelkomen in het bestuur, en twee nemen afscheid, blijft
dus drie, terwijl er volgens het Huishoudelijk Reglement mini-
maal vijf bestuursleden moeten zijn. Wij zijn nog steeds hard
op zoek naar een penningmeester, iemand die met Excel
overweg kan en cijfermatig inzicht heeft. Wat moet onze
vereniging zonder een goed beheer van de  inkomsten en
uitgaven? Als niemand van de leden bereid is om hier enkele
uren per week aan te besteden zijn wij genoodzaakt dit werk
uit te besteden en dat gaat geld kosten. Het niet ondenkbaar
is dat de contributie daartoe verhoogd moet worden. Ook
zoeken wij iemand voor algemene bestuurstaken. Voor de
werkbeurten is een coördinator nodig die bekijkt welk werk
er gebeuren moet. Hierover overlegt met het bestuur, de
natuurontwikkelcommissie, Henk Benard van Irado en met
tuinders die ideeën en wensen hebben. Tijdens de beurten
aanwezig is, deuren opent, presentielijsten laat aftekenen, e.
d. Ook zoeken we nog versterking voor het verzorgen van de
lunches. In het algemeen vindt iedereen het fijn om na het
werk even samen een boterham te eten, maar die boterham
en het beleg moeten er dan wel zijn! Dus graag een mailbericht
als je bereid bent om 4 keer per jaar van 11.00 uur tot 14.00
uur op zaterdag boodschappen te doen, tafel te dekken en af
te ruimen.Antwoord op deze oproepen s.v.p. via bestuur@-
volkstuinenthurlede.nl
 
Wateroverlast
Sinds september is er veel wateroverlast geweest door de vele
regen die is gevallen en de slechte afwatering van de polder.
Er zijn heel wat huisjes in het water komen te staan. De
klachten zijn doorgegeven aan Irado, die verantwoordelijk is
voor het onderhoud van de pompen. Inmiddels is duidelijk dat
één pomp de gewenste pompcapaciteit niet meer haalt en dat
deze, door de leeftijd, niet meer gerepareerd kan worden.
Daarom is men op zoek naar een andere plek om nieuwe
pompen te plaatsen met een hogere capaciteit. Wij kunnen
op dit moment helaas niets anders doen dan hopen dat die er
voor het volgende regenseizoen staan. Ondertussen worden
de sloten uitgebaggerd, waardoor de bergingscapaciteit wel
iets zal toenemen.
 
Verkoop huisjes
Het positieve aan de huizenverkoop is dat het aantal te koop
staande huisjes gelijk blijft omdat er steeds weer mensen be-
langstelling hebben om lid te worden en komen tuinieren. Dat
stelt gerust. Maar een negatieve ontwikkeling is dat het
aantal goed verkoopbare huisjes steeds kleiner wordt. En het
aantal (bijna) krotten wordt groter en dat is verontrustend.
Dat verwaarlozing toeslaat is heel verklaarbaar. De gemiddel-
de leeftijd van zowel de tuinder als het huisje neemt toe,
tuinders kunnen minder zelf, er wordt niets meer goed aan-
gepakt, vocht en schimmel doen de rest. De tuinder wil op-

zeggen of de familieleden doen dit (soms noodgedwongen)
en wat dan? Voor een tuin met een bouwval erop hebben
nieuwe leden weinig tot geen belangstelling, het tuinhuis is
onverkoopbaar, de tuin niet overdraagbaar, het lidmaatschap
niet opzegbaar. We zitten op dit moment met tien van der-
gelijke tuinen in deze impasse. De kosten per tuin om de
achtergelaten boedel te ruimen en het huis te slopen bedragen
zo�n   750 - 1000,- per tuin.  In enkele gevallen is dit bedrag
niet van de gevlogen vogel terug te vorderen. Het bestuur wil
alle tuinders daarom op het hart drukken het tuinhuis blijvend
goed te onderhouden, slechte delen tijdig en deskundig te
vervangen als het te slecht is om onder eigen regie een nieuw
huis te plaatsen, zooi en afval af te voeren, zowel uit de tuin
als uit het huis tijdig hulp te vragen van kennissen en familie
om het huis en tuin in goede staat te brengen en dan pas het
lidmaatschap opzeggen. Ondertussen overweegt het bestuur
om sloop en nieuwbouw voor te financieren om de nu leeg-
staande tuinen toch te kunnen verkopen. Hiertoe zullen wij
tijdens de ALV op 18 april een voorstel doen.
 

De vertrekkende penningmeester/secretaris Mo

nique en bestuurslid/beheerder verenigingsge

bouw Peter. Dank voor jullie tomeloze inzet!
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Tips voor de kids
Solitaire bijenhuisjes maken 
 
Solitaire bijen leven alleen. Ze maken geen honing of
bijenwas, maar zijn wel belangrijk voor de natuur. Ze
bevruchten namelijk veel planten. Een goed idee dus
om een nest te maken voor solitaire bijen. Ze maken
hun nesten graag in holle boomstammen, rietstengels
of gaten in hout die ze dan afsluiten om hun eieren
te beschermen. Je kan zelf een bijenhotel maken en
ophangen in je tuin.
 
Zo doe je dat (en als het te moeilijk is, laat dan je
(groot)ouders helpen)
 
Neem een conservenblik, met het deksel en de onder-
kant eraf. Of gebruik een plastic fles waar je de on-
der- en bovenkant af hebt gesneden. Als je dat leuk
vindt kan je het blik of de fles natuurlijk versieren
met watervaste stiften of verf. Knip bamboestokken
en holle stengels uit de tuin op de lengte van het blik
af. Prop daarna het blik helemaal vol met de stokken
en stengels, zodat alles stevig vast zit en er niets uit
kan vallen. Maak een touw rond het blik vast en hang
het bijenhotel op in de tuin. Zorg dat het hotel lekker
in de zon en uit de wind hangt en minimaal 1 meter
van de grond.
 

Courgettecake met
rozijnen 
 
Nodig
200 gr lichtbruine basterdsuiker, 100 gr rozijnen, 4 grote eie-
ren; gescheiden, 100 gr amandelmeel, 200 gr fijngeraspte
rauwe courgette, snufje zeezout, fijngeraspte schil en sap van
1 citroen, 1 tl kaneel, 200 gram zelfrijzend bakmeel, geraspte
nootmuskaat
 
Bereiden
1. Verwarm de oven voor op 170 graden/gasstand. Vet cakeblik
in (20x10cm) en bedek binnenkant met bakpapier.
2. Meng suiker en eierdooiers met een mixer tot het mengsel
licht en romig is. Roer er voorzichtig geraspte courgette,
amandelmeel, rozijnen en citroensap en �schil doorheen.
4. Zeef zelfrijzend bakmeel en specerijen boven het beslag en
vouw het er voorzichtig doorheen met een metalen lepel.
5. Sla eiwitten stijf tot er zachte pieken omhoog blijven staan.
Roer 1 eetlepel door het beslag om het wat losser te maken
en schep daarna heel luchtig de rest door het beslag (�vou-
wen�).
6. Schenk beslag in cakeblik en strijd glad. Zet circa 1 uur in de
oven, of tot er een satéprikker die je erin prikt, schoon uitkomt.
7. Laat 10 minuten in bakvorm afkoelen en daarna op
taartrooster om helemaal af te koelen.
 
Varianten: vervang courgette door wortel, bietjes of pom-
poen.
 

Bestuur
Het bestuur van onze vereniging bestaat uit Monique
van Rijthoven (penningmeester en secretaris) en de
leden Annelie Coevee-Kooyker en Peter Menke. De
functie van voorzitter is vacant.
Iedere tweede zaterdag van de maand van 10.00 uur
tot 11.00 uur houdt het bestuur een inloopspreekuur
in het verenigingsgebouw.

Indien onbestelbaar: Postbus 3211, 3101 EE Schiedam


