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Toch een lichtpuntje
Ik kijk enkel naar mijn spa
En het zweet stroomt al omlaag
Als woordenbrijen in Den Haag
De zomerzon kent geen gena
De aarde snakt naar vocht
Ik waan me in de tropen
En durf niet meer te hopen
Op ooit nog een elfstedentocht
En dan dat plastic in de oceaan
De immigratie zwelt weer aan
De NAVO ligt in puin
Poetin Trump, doodenge kerels
Maar in mijn avondlijke tuin
Geniet ik nog altijd van de merels.
Jan van der Waal

Nieuw leven krijgt weer kans in de uitgebaggerde sloten

Welkom
Tuin 060
Tuin 097
Tuin 125
Tuin 140
Tuin 169
Tuin 176
Tuin 190
Tuin 219
Tuin 236
Tuin 243
Tuin 246

Hakan Genes en Damla Ayhan
Fam. S.H.J. Bonefaas
Arie en Antje van Dobben
E. Steenbergen
Familie J. Wouters
Jetske Vermaak en Eric van Koten
Mevrouw Y. de Lange
Familie H. Muishout
Familie C. Aktas
P. Bednarz en K. Wojdyla
Niek en Shiva
Mooi initiatief van het bestuur. Samen haring happen.
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Groen Thurlede
Van de redactie
Een echt zomernummer ditmaal. Als ik dit schrijf is de eerste
hittegolf ten einde en de tweede in aantocht. Deze zomeravonden neemt niemand mij meer af. Wat een belevenis. Al
die windstille uren heerlijk buiten zitten. Vroeger ging ik ervoor naar het buitenland. Nu aan huis bezorgd zonder tussenkomst van bol.com.
Ons nieuwe bestuur maakt haar, op de algemene ledenvergadering getoonde voortvarendheid, waar. Er kwamen huisjes
op de verwaarloosde tuinen. Het afvaltransport kreeg aandacht. Ze peilden de meningen van ons tuinders. Frank is
immer actief. Er is weer een flink aantal huisjes verkocht. En
we zijn omgeven door schoongemaakte sloten. Eco-projecten
lopen, niet altijd vlekkeloos, maar toch.
Er was veel vertier. Kaarten, darten, bingoën, allerlei handvaardigheid de kantine was op zondag extra open en ik heb
heerlijk haring, makreel en zalm genuttigd. Je kunt er in het
blad over lezen en kijken of je op één van de fotos staat.
Ik heb op de kinderbingo een schat van een meisje een door
één van de tuinsters gebreid biggetje zien winnen. Knorretje
heeft vast naast haar blonde koppie geslapen. Heerlijk klein
genieten.
Tot slot moet ik mij verontschuldigen. In oktober vlieg ik over
uw tuindershoofd vanaf Rotterdam op familiebezoek naar
Wenen. Ik laat u nog weten wanneer ik vertrek en terugkeer.
Ik besef, het deugt niet. Maar het is zoveel goedkoper en
sneller.
Geniet van de nazomer en de herfst.
Jan van der Waal
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Bestuursmededelingen

COLOFON
Redactie
Karin Bannink, Corrie van den Berg, Ellen Boonstra-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 paginagrote foto's
zijn gemaakt door Ben van den Broek
Drukker
Editoo B.V. te Arnhem
Redactieadres
jvdwa10@planet.nl
Groen Thurlede is een uitgave van de Schiedamse Volkstuindersvereniging Thurlede
www.volkstuinenethurlede.nl

Deadline herfstnummer
Tekst (maximaal 300 woorden) en fotos (hoge resolutie) voor Groen Thurlede kun je mailen naar de redactie (jvdwa10@planet.nl). De redactie beoordeelt of je
bijdrage geplaatst wordt. De deadline voor het
herfstnummer is 1 november 2018.
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Muur van kunst en dino's
De Spaanse kunstenaar Paco Dalmau won de Waterweg Cultuurprijs met zijn idee om achthonderd meter
canvas neer te zetten in het Beatrixpark. Iedereen
kon zich afgelopen juni uitleven op het witte doek.
De kunstenaar wilde mensen samenbrengen via de
kunst. De muur van kunst was nog maar net verdwenen toen grote dinosaurussen het park binnenstampten.

Het kilometerlaantje
In Schiedam bestond lang geleden een volkstuinencomplex in
het Sterrebos. In de volksmond heette het complex het kilometerlaantje. Dit idyllische laantje liep van de Westfrankelandsedijk, nabij de boswachterswoning, tot aan de Maaskant.
Hier loosde de gemeente het toen nog ongezuiverde rioolwater in de Nieuwe Maas. Er was ook een horecapaviljoen gevestigd. Het laantje was een zandpad van 2 meter breed en 1 km
lang. Aan beide zijden waren volkstuintjes zonder opstallen
met hooguit een gammele gereedschapskist, die tevens als
zitbank dienst deed. Het laantje was als wandelgebied zeer in
trek. De boswachterswoning stond in het verlengde van de
Rubenslaan, nabij de zandvlakte met twee drinkwaterpompjes. Sommige tuinders hielden er ook nog een konijn in een
hok op na. Dat konijn diende als een feestmaal voor de
kerstdagen. Het vel van Stampertje leverde ook nog een paar
centen op. Eenmaal per jaar kwam een koopman met handwagen door de straten luidkeels roepende: Hazen- en konijnenvellen! Van die vellen werden bontjassen gemaakt voor
de rijkere dames. Hadden die dames ook nog iets van andermans armoede aan hun lijf hangen. Het was voor menigeen
een zwaar en karig leven en toch was men tevreden.
Wij hadden geen dino's op Thurlede, maar wel een koe, waar de
kinderen heerlijk op konden springen.
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Joop Th. Peters
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Twee nijvere bijen op Thurlede
Tuingenot. Tekst en foto Ellen Boonstra-de Jong
De wens van de kinderen om hun vertier wat dichter bij huis te zoeken gaven de doorslag om de camping Kruininger Gors
in Oostvoorne na 35 jaar vaarwel te zeggen. Corrie en John de Bruijne wilden hun leven niet slijten op het balkon van hun
flat en besloten om het buitengevoel op Thurlede te zoeken. Daar hebben ze nog geen dag spijt van gehad.

Wie kent ze niet! Corrie staat regelmatig achter de bar in het
verenigingsgebouw en John? Hij kan volgens Corrie nooit niks
doen en maakt zich op vele terreinen verdienstelijk voor de
vereniging. Wel in een rustig tempo en niet te zwaar tillen,
want de gezondheid van de voormalige koelmonteur is achteruit gegaan. Net nog heeft hij geholpen om het biljart op
zijn plek te krijgen in het verenigingsgebouw. En, zo vertelt
John: Ik heb vorige week de geluidsinstallatie die gebruikt
wordt bij de bingo gerepareerd, dan kunnen de deelnemers
tenminste duidelijk horen welke cijfers ze weg moeten strepen. Mijn moderne bingo-apparatuur heb ik in bruikleen gegeven. Wie nu meedoet aan de bingo ziet de getrokken
nummertjes op een beeldscherm oplichten. Als Peter verhinderd is neemt John ook nog eens de honneurs waar in de
tuinwinkel. Blijft er op deze manier wel tijd over om in de
eigen tuin te wroeten?
Goedkoper uit bij Dirk
Corrie en John tuinieren graag en hun tuin ziet er, ondanks
de droogte, uit om door een ringetje te halen. Dat geldt ook
voor het tuinhuis waar je van de vloer - bedekt met witte
plavuizen - kunt eten. John is bezig om alle oude beitslagen
af te branden om daarna het kale hout te voorzien van een
doorzichtige beits. Vanaf mei verblijven ze permanent op de
tuin. Ik houd niet van daagjes, aldus Corrie. Alleen bij heel
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slecht weer gaan we naar huis. Zoals het de meeste tuinders
vergaat, zijn ook Corrie en John nog niet helemaal tevreden
met hun tuin. Ze willen meer ruimte scheppen en daarom moet
er hier een struikje weg en daar een plantje bij. Zo blijf je
lekker bezig. Veel plezier beleeft Corrie aan de moestuin,
aangelegd voor de (klein)kinderen. John merkt op dat je voor
de aanschaf van groente goedkoper uit bent bij Dirk, maar
moet bekennen dat ook hij er lol in heeft om te zien dat de
vleestomaten een enorme omvang krijgen en dat de minikomkommers naast zijn tuinhuis altijd beschikbaar zijn voor consumptie.
Slakken
John zou John niet zijn als hij ook onze slijmerige vrienden om
zijn groentetuin weet te leiden. Hij heeft plexiglas van zon
vijftig centimeter hoog geplaatst rond de moestuin. Aan de
buitenkant van het plexiglas bracht hij onderaan koperspray
aan. En laten slakken nu juist een gruwelijke hekel hebben
aan koper. Geen slak meer gezien, vertelt John trots. Laat
ze maar schuiven die twee. Overduidelijk hebben ze hun draai
gevonden op Thurlede en Corrie voegt eraan toe. "In Oostvoorne waren er weliswaar meer activiteiten dan hier, maar
we vinden tuinieren leuk. Thurlede is een tuinvereniging en
dat is belangrijk."

Het begint met een betonnen plaat

Modeltuinhuisjes
Na een aantal bouwvallen afgebroken te hebben, zijn er
samen met de nieuwe voorzitter Henk Steenbergen plannen
gemaakt om op de overgebleven betonnen platen modeltuinhuisjes te plaatsen. Henk dacht daarbij aan firma Munckhof
(tuinhuisjescentrum.nl). Na de ledenvergadering liep ik met
een kandidaat-lid een ronde en liet hem op de betonnen plaat
de sfeer proeven van tuin 166. Hij ging toen op eigen houtje
naar Munckhof toe en bestelde gelijk het huisje dat zijn
voorkeur had en na wat uitstel kwam het materiaal aan op 11
juni en kon hij aan de slag met de inrichting en de tuin.
Ons modeltuinhuisje is geplaatst op tuin 246. Sjaan (ik was
moe van rondjes lopen) liep ook een rondje met een kandidaat-lid en partner en liet de sfeer op deze tuin proeven. Na
nog een paar tuinen gezien te hebben wilden ze weer terug
naar tuin 246 en vroegen of ze bij de plaatsing van het huisje
mochten zijn. Natuurlijk mocht dat en zo gezegd zo gedaan.
Tja u snapt het al. Deze tuin met het nieuwe tuinhuisje wilden ze graag kopen en daar waren we heel blij mee.
In de tussentijd zijn er nog drie oude huisjes afgebroken en
worden de tuinen klaar gemaakt voor de verkoop zodat daar
ook nieuwe tuinhuisjes op gezet kunnen worden door kandidaat-leden en zo hopen we het weer gezellig te krijgen. Als
we zo doorgaan, hoopt het bestuur over een paar jaar verlost
te zijn van zeer slechte huisjes en weer inkomsten uit deze
tuinen te krijgen. Het initiatief sluit aan op de trend dat
nieuwe leden niet kunnen of willen klussen.

Bingo voor kleine en
grote mensen

Frank Schipper

Tuinhuisje 246 in aanbouw

Tuinhuisje 166 in aanbouw
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Pannenkoeken eten
Het was warm op 24 juli. Dat weerhield Natascha, Anneke en Kelsey er niet van om pannenkoeken te bakken voor 28 kinderen. Ga er maar aan staan in die
hitte. Bravo!

Klaverjassen

Droogte
In de aarde verschenen scheuren en het gras werd
geel. De zomer van 2018 zal de boeken in gaan als
droog en heet. De planten hadden het zwaar te verduren. Hoewel het verstandig is om lang te wachten
met sproeien omdat de planten daar maar lui van
worden, moest er zo nu en dan toch ingegrepen worden.
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Activiteiten op Thurlede
Creatief voor kinderen
Op 15 augustus kunnen de kinderen hun creativiteit
weer kwijt. Meedoen kost 1,50 euro. Inloop om 13.30
uur. We beginnen om 14.00 uur.

Nachtspeurtocht
Speuren en griezelen in het donker op 18 augustus. Om 22.30
uur inloop in het verenigingsgebouw en om 23.00 uur vertrekken we. Kosten: 1,50 pp.

Kinderbingo
Kinderen kunnen prachtige prijzen winnen bij de
bingo op 22 augustus (13.00 uur inloop en start om
13.30 uur). Meedoen kost 1,50 euro.

Kaarten
Voor 3,00 euro per keer een kaartje leggen. Geen
geld toch? Iedereen die van kaarten houdt kan zijn
en haar hart ophalen op 17 en 31 augustus, op 14 en
28 september en op 12 oktober. Inloop vanaf 19.30
uur. We starten om 20.00 uur.

Darten
Wie gooit er one hundred and eighty? Op 24 augustus kun je je dartkunsten voor maar 2 euro bewijzen.
Inloop om 19.30 uur. We beginnen om 20.00 uur.

Bingo
Volwassenen kunnen met de getallen in de weer op
25 augustus. Voor 12,50 euro maak je kans om prachtige prijzen in de wacht te slepen. Inloop om 19.30
uur. Start om 20.00 uur.
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Staartmees is meester in bouwen van
nesten
Vogels op Thurlede I Tekst en foto Ben van den Broek

De Staartmees (Augithalos caudatus) is een rolrond vogeltje
met een lange staart. De kop is wit met een zwarte band over
de zijkruin. De flanken en buik van deze vogel zijn roodbruin.
De staart is lang en heeft witte randen. Het zwarte oog is
roodomrand en de snavel is klein en zwart. Buiten het broedseizoen leven Staartmezen in kleine groepjes en verdedigen
een territorium tegen andere groepjes. Hij is te vinden in
bosranden, op open plekken in het bos, oude tuinen, boomgaarden en begraafplaatsen. Hier jaagt hij op insecten en
spinnetjes Hij eet ook zaden en knoppen. Bij de Staartmees is
het lichaamsoppervlak in verhouding tot het volume groot,
waardoor ze snel warmte verliezen. Hierdoor is vooral bij
sneeuw en ijzel de wintersterfte hoog omdat ze niet bij hun
voedsel kunnen komen. De Staartmees is een meester in het
bouwen van ovaalvormige nesten, bestaande uit spinrag en
mos. Het nest maakt deze vogel in de vork van een tak in dicht
struikgewas. Het nest wordt bekleed met duizenden veertjes.
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Door ruimtegebrek moet de lange staart over de kop gevouwen worden. Een Staartmees legt acht tot twaalf eieren die
na twee weken uitkomen. Na twee weken vliegen de jongen
uit. Dit is echt een van de mooiste vogeltjes die u in uw tuin
kunt verwachten. Hoewel het echte insecteneters zijn maken
ze in de wintermaanden toch dankbaar gebruik van de vetbollen in uw tuin en zijn daarbij zeer sociaal. Ze kunnen
groepsgewijs met meerdere vogels tegelijk aan een vetbol
hangen, zijn zeer beweeglijk en niet zo eenvoudig te fotograferen. Als het dan toch lukt is de voldoening alleen maar
groter. De staartmees op de foto is een witkoppige staartmees.
Een zeldzame variant op de gewone staartmees. Het was een
heel leuk moment dat ik deze variant aantrof in mijn volkstuin.

Geïnteresseerd in meer fotos van Ben? Kijk dan eens op
http://benvandenbroek.blogspot.nl/
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“Een volkstuin is belangrijk als je alleen
beschikt over een balkon of achtertuin”
Tekst en foto: Corrie van den Berg
Dat zegt Thérese Zwaard-Hakbijl. Ze is bestuurslid van Groei & Bloei en actief voor de afdeling Waterweg-Noord. Ik heb
Thérese een aantal jaren geleden ontmoet, toen zij bij Thurlede samen met Ada de Vette (tuinder Thurlede) en Jeroen
Hooijmeijer (hovenier) de cursus Natuurlijk Tuinieren gaf. Ze is de contactpersoon voor de tuinactiviteiten die Thurlede samen
met Groei & Bloei organiseert. Ik vind het leuk om wat meer over haar te weten te komen en haar aan de tuinders van
Thurlede voor te stellen. Achter haar woning in Maasland, waar ik haar bezoek, heeft Thérese samen met haar man een
enorme tuin. Zij leidt mij erin rond en vertelt over haar werk voor Groei & Bloei en over haar passie voor tuinieren.

Groei & Bloei is een landelijke vereniging die ontstaan is
vanuit de tuinbouw, maar die zich nu vooral richt op hobbytuinders. De vereniging geeft een tijdschrift uit, dat landelijk
wordt verspreid en ook in de winkels te koop ligt. De leden
van Groei & Bloei krijgen het tijdschrift toegestuurd. Ook kun
je deelnemen aan tal van activiteiten, die door Groei & Bloei
worden georganiseerd. Meer informatie is te vinden op de
website van Groei & Bloei: www.groei.nl. Je kunt via een link
de website van de afdeling Waterweg-Noord bereiken of direct via www.waterweg-noord.groei.nl. Wij hadden altijd een
redelijk actief bestuur, maar helaas zijn een aantal bestuursleden gestopt. Wij zijn dus naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Aan welke activiteiten moet ik dan zoal denken?
Wij houden ons met van alles en nog wat bezig. Je kunt
hierbij denken aan open tuinen, bloemschikken, e.d. Zelf lever
ik de planten voor de verkoop. Wij hebben een samenwerkingsverband met het Lentiz College, waarmee wij jaarlijks
een verkoopdag organiseren voor het goede doel.
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Waar komt je belangstelling voor het groen vandaan?
Mijn belangstelling voor het groen was er al, toen ik een
jaar of tien was. Wij woonden indertijd in een huis in Vlaardingen-Ambacht. De zoon van de vorige bewoners bezocht
de Middelbare Tuinbouwschool. Mijn ouders vonden het leuk
om die jongen zo nu en dan in het weekend uit te nodigen.
Hij werkte graag bij ons in de tuin en hij heeft mij leren
zaaien en stekken. Wij hebben ook zelf flagstones gelegd, wat
in die tijd behoorlijk nieuw was. Die interesse voor het groen
is sindsdien gebleven en zit een beetje in de familie. Mijn broer
is bioloog en mijn overgrootvader had al een tuintje bij zijn
huis, waarin hij van alles kweekte.
Wat maakt het tuinieren zo aantrekkelijk, zo bijzonder voor
je?
Ik heb in het verleden als natuurgeneeskundig therapeut
gewerkt. In zon beroep werk je intensief met mensen. Maar
ook met planten en hun geneeskrachtige werking. Die ervaring heb ik voortgezet in tuinieren. De kleur groen zelf is al
rustgevend. De maatschappij is kleurrijk, zit vol lawaai en er
wonen te veel mensen op een kluitje. De tuin weekt je los van

al die invloeden. Je bent er alleen met je planten en je komt
er tot rust.
Heb je nog wat tips, bijvoorbeeld voor deze periode van extreme droogte?
Het is belangrijk om planten uit te zoeken die het beste passen
bij het bodemtype van je tuin. Zo zijn er planten die het goed
doen op een schaduwrijke plek, zoals bijvoorbeeld onder een
boom. Als je planten onder een boom wilt zetten, is het belangrijk om te weten of de boom veel vocht uit de grond haalt
of juist met weinig vocht kan volstaan. En of er onder de boom
sprake is van droge of natte schaduw. Zulk soort vragen bepalen welk type plant het best op zon plek kan gedijen. Zelf
heb ik een erg droge tuin. Ook als het regent, wordt het water
niet lang vastgehouden. Ik gebruik heel veel compost, dat het
water enigszins vasthoudt en dat voeding geeft aan de planten. De compost maak ik zelf, in vier compartimenten. Een
compartiment maken wij vol. Dan dekken wij die af en beginnen we aan het volgende compartiment. Tegen de tijd dat de
inhoud rijp is, scheppen wij die om. Kortom, je moet leren
omgaan met de situatie ter plekke.
Hoe kun je het onkruid het beste bestrijden?
Dat is hartstikke moeilijk. Maar toch heb ik wel een paar tips.
Je moet zo min mogelijk in de grond graven, omdat je hierdoor
het zaad in de bodem naar boven haalt. Het beste is om het
onkruid met de hand uit de bodem te trekken. Of met een
heel klein schepje. Het is wel zo, dat hoe meer de tuin begroeid
is, des te minder last je hebt van onkruid. Maak dan ook gebruik van bodembedekkers. Ook de combinatie met vruchtstruiken kan weleens helpen, zoals kruisbessen of bramen.
Dergelijke struiken kun je vrij eenvoudig introduceren in een
siertuin, zonder dat de tuin direct het aanzien krijgt van een
moestuin.

Aanbevolen door Thérèse
Bodembedekkers:
http://www.buitenlevengevoel.nl/groenblijvendebodembedekkers-voor-in-de-schaduw/
https://www.perennialpower.nl/nieuws/bestaan-erbodembedekkers-voor-in-de-schaduw
https://www.modeltuinenzwanenburg.nl/wintergroene-bladhoudende-bodembedekkers/ https://www.
tuinadvies.nl/artikels/plant_bodembedekkers https://greenfingersonline.nl/tuinplanten/groenblijvendebodembedekkers/
Composteren:
https://www.youtube.com/watch?v=gpfjB_mjUyk
Thérese over het filmpje: Ik doe er zelf geen resten
van uien, sinaasappels, aardappels, tomaten en koolstronken in (i.v.m. hardnekkige schimmels en/of ziektes) en NOOIT planten met zaden en wortelonkruiden. Bij geen enkele amateur wordt de temperatuur
in de compost zo hoog dat de zaden stuk gaan. Vraag
aan iemand met een goedwerkende composthoop/-vat om een handje met wormen. Compostwormen
zijn niet hetzelfde als regenwormen!

Vis op de tuin
Mijn opa voer rond 1900 op een Schiedams vissersvaartuig het zeegat uit.
Ik stam dus uit een Schiedams vissersgeslacht en heb
recht van spreken als het haring betreft.
Welnu, de tuindersharing was voortreffelijk. Het verschil tussen zalm en makreel proefde ik ook zeer duidelijk. Ik stond er wat wantrouwend tegenover. Een
voorzitter, die de plompe hamer verruilt voor het
vlijmscherpe mes om haring schoon te maken? Ik
vond het link.
Het omgaan met vis ging hem en de andere amateurs
wonderwel af. Ik heb gesmuld en wat was het gezellig rond de statafels bij het kraampje in het zonnetje.
280 haringen, al of niet met broodje, gleden omlaag
als een slak richting slaplantje. Het was apart, leuk en
vooral lekker. Deze suikerpatiënt at tot puffens meer
dan toegestaan. Dat gebeurt niet vaak.
De kraamzorg kan dat als een groot compliment beschouwen.
Jan van der Waal
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Bestuursmededelingen
Nieuw kandidaat-bestuurslid
Het bestuur is blij dat naar aanleiding van onze laatste oproep
René Romijn zich heeft aangemeld als kandidaat-bestuurslid.
René heeft een technisch-organisatorische achtergrond wat
goed van pas komt. Om te kijken of de samenwerking wederzijds bevalt pakt hij nu al onderhoudsklussen aan en een
aantal zaken met betrekking tot de tuinwinkel en het verenigingsgebouw.

beperkt kunnen blijven. Bij grote drukte hebben we dan de
mogelijkheid om op de maandag daaropvolgend de gesprekken af te ronden.

Wachttijden
Wij kregen klachten over de lange wachttijden tijdens de inloop en willen dit aanpakken.
Met ingang van augustus vragen we de tuinders om klachten
of bijzondere verzoeken vooraf per e-mail kenbaar te maken
(bestuur@volkstuinenthurlede.nl). We kunnen dan eerst wat
vooronderzoek doen en zijn dan beter voorbereid tijdens het
persoonlijk gesprek dat daarna plaats vindt. Ook bij kandidaat
tuinders handelen we het papierwerk zo veel mogelijk af
voordat we aan het kennismakingsgesprek beginnen. Vooraf
spreken we een tijdstip af, zodat wachttijden tot een minimum

Bijenkasten
In de hoek bij tuin 210  211 zijn, na goed overleg met omliggende tuinders, als proef twee bijenkasten geplaatst.
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AED
We zijn nog steeds bezig met de plaatsing van een AED (automatische externe defibrillator). Het wachten is op de toekenning van ons subsidieverzoek.

Oplaadpunt scootmobielen
Aan de zijkant van de tuinwinkel bevindt zich een oplaadpunt
voor scootmobielen. De code van het kastje is 6295. Denk
eraan, na gebruik het kastje weer sluiten!

René Romijn stelt
zich voor

Vacatures
Vrijwilligers voor de
fruittuin
We willen een groep enthousiastelingen bij elkaar
brengen die er zin in heeft om onze prachtige fruittuin samen te onderhouden. Het is natuurlijk ook mogelijk om bijvoorbeeld een boom in de fruittuin te
adopteren en het onderhoud van en rond die boom
op je te nemen.

Groenvrijwilligers
We willen een groep vrijwilligers bij elkaar krijgen, die zo nu
en dan losse klussen aanpakt. Denk daarbij aan hulp voor
oudere tuinders, die door hun leeftijd of medische omstandigheden tijdelijk geen zwaar werk (meer) kunnen uitvoeren,
zoals het afknippen van takken, hoge heggen bijhouden etc.
Verder willen we deze groep enthousiaste mensen inzetten
het openbaar groen te onderhouden waar de lanendienst niet
aan toekomt. Meld je aan voor dit nuttige en dankbare werk.

Vrijwilliger voor www.
volkstuinenthurlede.nl
Ik ben René Romijn en ben 62 jaar. Sinds 6 jaar heb ik een tuin
op Thurlede. 38 jaar was ik werkzaam bij een oliemaatschappij in de functie van logistiek manager. Ik stuurde de planning,
de chauffeurs en contractors aan. Daarnaast verzorgde ik de
inkoop van goederen zoals brandstoftrucks en was verantwoordelijk voor de externe vervoersovereenkomsten. De
laatste jaren was ik als operationeel manager ook verantwoordelijk voor de tankstations, voor brandstofdepot(s).
Na deze fijne, maar ook hectische periode heb ik sinds 1 maart
2018 meer tijd gekregen en me aangemeld als kandidaat voor
de functie van algemeen bestuurslid. Ik ben een echte doener
en wil graag bijdragen aan onze vereniging.
Op Thurlede is de tuin mijn lust en mijn leven. Zeker de afgelopen weken, want wat boffen wij met dit weer. Maar ook bij
koude dagen kunt u mij tegenkomen op ons complex.
Ik verblijf op een laantje waarin de saamhorigheid hoog in het
vaandel staat. Waar nodig staan wij voor elkaar klaar. Dat
heeft mij aan het denken gezet en omdat ik over meer vrije
tijd beschik, heb ik me aangemeld als kandidaat-bestuurslid.
Na een kennismakingsgesprek met het nieuwe bestuur ben ik
me in gaan zetten voor een aantal zaken, waaronder de
kantine en de tuinwinkel. Ik kijk uit om samen te werken met
Cor Tettero en Peter de Bruin.

We zijn op zoek naar een enthousiaste webmaster
die, samen met een bestuurslid, de website van onze
vereniging up-to-date wil houden. Op kosten van de
vereniging mag je een cursus volgen. Wordpress
heeft na de cursus geen geheimen meer voor je.

Vrijwilligers voor het
verenigingsgebouw
We zijn op zoek naar vrijwilligers die tijdens de openingstijden van het verenigingsgebouw achter de bar
willen staan en werkzaamheden die daaraan zijn verbonden willen uitvoeren. Leuk werk waar je in contact komt met collega tuinders.

Iets voor jou?
Mail naar bestuur@volkstuinenthurlede.nl
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Courgette
Camembert soep
Dit heb je nodig
2 grote courgettes (in blokjes)
2 el olijfolie
3 teentjes knoflook (gesnipperd)
2 rode uien (gesnipperd)
2 sjalotjes (gesnipperd)
1,5 liter water
Bosje lavas/slederij (maggiplant, een hele goede vervanger
voor bouillonblokjes)
Zout en peper
Een mespuntje chilipoeder
350 gram camenbert

Tuintip
Als je tuinbonen hebt geoogst, knip dan alleen de
stelen af en laat de wortels zitten. Onder de grond
sterven die af en laten bolletjes met stikstof achter.
Zaai het volgend seizoen op de plaats waar de tuinbonen stonden groene bladgroente, zoals andijvie of
spinazie. Door de natuurlijke stikstof groeien ze
beter.

Neem een grote, ruime pan en doe hier de olijfolie in. Snipper
alle uien en laat deze ca. 3 minuten bakken in de pan. Doe
daarna de knoflook erbij en bak deze nog even kort mee. Doe
de (in blokjes gesneden) courgettes in de pan en bak deze met
het uienmengsel mee tot alles wat glaziger is geworden. Voeg
1,5 liter water toe, samen met de lavas (maggiplant), en breng
het geheel aan de kook. Doe vervolgens de chilipoeder, het
zout en de peper erbij. Roeren en de camenbert erbij brokkelen. Het geheel pureren tot een gladde massa.

Uitslag fotowedstrijd
Deze foto is gemaakt door Ineke Hulsmann-Schell en
verdient een speciale plek in ons verenigingsblad. Zij
was de enige die een foto instuurde voor de fotowedstrijd en dan win je automatisch. Wat een mooie
foto van de reiger op een tuinparasol. Gefeliciteerd.

