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Rectificatie
Op 14 juli 2019 vindt er op Thurlede voor het eerst
het festijn �Heel Thurlede bakt� plaats. In het herfst-
nummer van Groen Thurlede werd dit aangekondigd.
Helaas is de laatste zin in de aankondiging op pagina
9 weggevallen. Daar had moeten staan: Houd de acti-
viteitenkalender op de website en andere aankondi-
gingen in de gaten.
Meteen een goede gelegenheid om u erop te atten-
deren dat u zich voor 31 mei aan moet melden via
communicatie@volkstuinenthurlede.nl. Meer informa-
tie vindt u op onze website (www.volkstuinenthurle-
de.nl) Daarop zijn overigens ook alle uitgaven van
Groen Thurlede te vinden.

Molenaar gezocht
 
Wie vindt deze molen leuk en wil zich erover ontfermen als
die op ons complex komt te staan (onderhoud en reparatie).
De speelmolen wordt ons aangeboden via de beleidsambte-
naar Groen van de gemeente. Wie belangstelling heeft kan
mailen naar bestuur@volkstuinenthurlede.nl.

Werkzaamheden Irado 

 
Aan de oostzijde is Irado bezig met het controleren
van de rioleringen en duikers. Waar nodig worden
deze schoon gemaakt en doorgespoten. Bij het laag-
ste punt langs het verzakte pad is 30 meter drainage-
buis gelegd om de wateroverlast te beperken. Ira-
do werkt ook aan het openbaar groen en legt o.m.
grastegels aan om in te krappe bochten beter te kun-
nen manoeuvreren met groot materieel.  

Welkom
Tuin 84     Frans de Ridder
Tuin 200   Remco Verbeek 
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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, de paginavullende foto's
en de kleinere winterfoto'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 Schiedam-
se Volkstuindersvereniging Thurlede.
www.volkstuinenthurlede.nl

Van de redactie
Toen de eerste dreunen klonken en vuurpijlen omhoog
schoten, keek ik toch voor de zekerheid even op de kalender.
En het was zo. Het jaar zat er al op. De tijd glijdt sneller dan
een slak richting jonge sla. Namens de hele redactie: �De al-
lerbeste wensen voor 1918. Moge uw tuin bloeien als nooit te
voren en uw oogsten uw eetlust ruimschoots overtreffen.�
Kom maar op 2019. We gaan er iets van maken.
Ik stel voor, dat we op Thurlede iets verder proberen te  kijken
dan ons tuinhek. We nemen de activiteitenkalender serieuzer.
Gaan hier of daar eens kijken of meedoen.
 
Zeker de stekjesmarkt  mag je niet missen. Je leert daar
nieuwe tuinders kennen en laat hen profiteren van jouw fa-
voriete planten. Kom gewoon eens kijken. Niets moet, het
mag. Wie weet word je geraakt. Tuinieren is nu eenmaal geen
teamsport. Laten we dit jaar proberen toch meer een vereni-
ging te worden door vaker samen doen.
 
Jan van der Waal

Deadline lentenummer
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 lente-
nummer is 1 mei 2019

Groen Thurlede
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Maarten Bekkers: Thurlede is eldorado
voor vogels en insecten
 
Interview en foto: Theo Reyman

 
�Wat ik het leuke van Thurlede vind, dat het allemaal heel
divers is op zo�n kleine oppervlakte. Met name voor vogels
en insecten is het daar echt een eldorado.  Ik vind het mooi
dat we zoiets in  Schiedam hebben. Dit jaar wil ik met de
vereniging aan tafel om te praten over een beheerplan. Als
we weten wat we van elkaar mogen verwachten, kunnen we
verder bouwen aan een nog mooier volkstuincomplex�.
 
Groen Thurlede interviewt Maarten Bekkers. Hij is beleidsme-
dewerker Groen, Ecologie en Spelen van de gemeente Schie-
dam. Maarten (36) studeerde Landschapsarchitectuur en Be-
stuurskunde. �Mijn inspiratie en enthousiasme voor de
openbare ruimte vind ik in de geschiedenis, de natuur en het
menselijk gedrag. Als klein kind vond ik het al interessant om
te zien hoe dat bijvoorbeeld met het groen is. Hoe wij een
bepaald park hebben ingericht. Dat heeft altijd een ontstaans-
geschiedenis.  
 
Als beleidsmedewerker denk ik na waar je over een jaar of
dertig wil staan. En wat je vandaag moet gaan doen om daar
te komen. Dat doe ik dan samen met collega�s die over het
beheer en onderhoud gaan, maar ook ontwerpers en steden-
bouwers. Je hebt met verschillende invalshoeken en belangen
te maken.
 
Schiedam groene stad
Ik denk dat Schiedam best wel een groene stad is. Wij hebben
het voordeel dat we een heel groot park hebben  - het Bea-
trixpark � dat zo centraal in de stad ligt. Plus het Volkspark en
het Julianapark. Dat zijn hele mooie, groene gebieden met
een heel verschillend karakter, qua groen.  Het Beatrixpark
oogt heel natuurlijk en het Julianapark is heel cultuurlijk.
Vanuit het beheer bekeken is het Beatrixpark een ontzettend
nat park. Daar moet je ook gewoon je type groen op aanpas-
sen. Niet iedere boom kan zomaar tegen natte voetjes. Dat
komt door de bodem en de hoge grondwaterstand en de
gebrekkige afwatering. Het heeft allemaal zijn oorzaak in de
historie. �t Is denk ik een van de redenen dat het park nooit
bebouwd is geweest.
 
We hebben het park een aantal jaren geleden helemaal op-
geknapt met behoud van zoveel mogelijk bomen. Maar
doordat het op sommige plekken door blijft vernatten, trek-
ken sommige bomen het toch niet. Er zijn ook bomen die het
wel goed doen en hun zaad laten vallen. Daar komen weer
nieuwe bomen op en dat is het mooie van de natuur.
 
Buitenverblijfjes
Wat je ziet is dat mensen vroeger een volkstuin namen voor
de aardappels en de aardbeien en noem maar op. Tegenwoor-

dig zijn het echt buitenverblijfjes aan het worden. Het is nog
een mix op Thurlede. Je hebt mensen die lekker aan het tui-
nieren zijn en je hebt mensen, die het meer als een siertuin
koesteren. Dat hoort een beetje bij deze tijd. Ik vind het alle-
bei prima.
 
De volkstuinvereniging kan de leden adviseren; plant bomen,
struiken en bloemen in je tuin waar insecten op afkomen. Een
voorbeeld zijn fruitboompjes. Die geven bloesem; daar komen
bestuivende insecten op af. Ze bevruchten de bloemen en dan
heb je ook nog eens grotere en veel betere vruchten en snijdt
het mes aan twee kanten. Sommige tuinders plukken bewust
niet alles. Die zeggen; dit heb ik nodig en de rest is voor de
vogels�.�
 
 

Vogels tellen

Nummer 1 Huismus

Nummer 2 Koolmees

Nummer 3 Vink

 
Op 25, 26 en 27 januari telde heel Nederland vogels.
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Boekentip
Jan Siebelink werd bij het grote publiek bekend door
zijn roman Knielen op een bed violen. Ter ere van zijn
80ste verjaardag verscheen het boek De bloemen van
Jan Siebelink, waarin 109 planten en bloemen uit Sie-
belinks werk zijn verzameld.

Websitetip
Ze zitten in een gebonden album met leren omslag;
de 424 bloemen die de Amerikaanse dichter Emily
Dickinson verzamelde. Het is zo fragiel dat weten-
schappers het niet mogen aanraken. Online kun je er
wel doorheen bladeren https://library.harvard.edu/-
collections/emily-dickinson-collection.

Zaaipracticum en
workshop Hanging
Baskets
 
Groei & Bloei organiseert een Zaaipracticum en een Workshop
Hanging Baskets op 23 maart.
Dick Meijerink van het Lentiz College in Maasland (Comman-
deurskade 22) verzorgt het zaaipracticum (10.00-12.00 uur) en
de Workshop Hanging Baskets (13.00-15.30 uur). U kunt voor
beide inschrijven, maar alleen het zaaipracticum of de work-
shop volgen kan natuurlijk ook.
 
Als u inschrijft voor het Zaaipracticum, neem dan het volgen-
de mee: zaden, zaaibakjes, wc rolletjes (handig voor lathyrus,
zonnebloemen enz.), potlood, labeltjes of etiketjes. Zaaigrond
is aanwezig. Neem een grote doos of een kratje mee, waarin
de zaaibakken passen, om omvallen in de auto te voorkomen.
Tijdens de Workshop Hanging Baskets kunt u uw eigen baskets
opmaken, maar er zijn ook nieuwe baskets en inleggers te
koop. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om een schaal,
mand of balkonbak op te maken.

Kosten en opgeven
 
Het zaaipracticum kost 5 euro. Neemt u aan beide program-
maonderdelen mee, dan kunt u blijven lunchen voor 7,50 euro.
De prijsindicatie voor een hanging basket is 12,50 euro voor
een grote basket en 10,00 euro voor een kleine. Betaling bij
aanvang en graag contant. De opbrengst is voor het goede
doel.
 
Aanmelden bij Therese Zwaard-Hakbijl (Groei & Bloei) voor 16
maart bij pzwaard@caiway.nl of 010-5913658. Vermeld wat u
wilt doen.
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Yvonne Markus heeft al sinds 2008 een theewinkel in Kethel.
Op zondag 14 april geeft zij een workshop over thee voor de
tuinders van Thurlede en andere geïnteresseerden. Maar een
workshop? Zelf noemt zij het liever een theeproeverij. Zij geeft
de deelnemers veel informatie over thee, en de deelnemers
krijgen ook de gelegenheid om verschillende soorten thee te
proeven. In haar winkel heeft zij zo�n 150 verschillende me-
langes. Die variëren van pure thee uit India, China en andere
theelanden tot melanges met vruchten en met kruiden. Wat
bij haar voorop staat, is de kwaliteit. Als je bij haar bijvoorbeeld
een vruchtenthee drinkt, dan zitten er ook echte vruchtjes in
en geen toevoegingen om de smaak te versterken.
Yvonne is al vanaf haar jeugd geïnteresseerd in alles wat met
thee te maken heeft. Dat begon toen zij als kind al theepotjes
begon te verzamelen. Zij had er heel veel, maar heeft ze op
een gegeven moment weer weggedaan. Daar heeft ze nog
steeds spijt van. Zij heeft onder meer in reformwinkels gewerkt
en volgde vele cursussen. Haar interesse voor kruiden heeft zij
vooral van haar oma en van haar moeder meegekregen. Ze
vertelt met veel passie over de geneeskrachtige werking van
thee. In zwarte, groene, bruine en witte thee  zitten waarde-
volle stoffen.  Die zijn goed voor het lichaam en kunnen helpen
bij het voorkomen en bestrijden van bijvoorbeeld verkoudheid
of keelpijn. In groene thee is de hoeveelheid antioxidanten en
polyfenolen naar verhouding wat groter, omdat de droogtijd
van de blaadjes korter is en ze niet zijn gefermenteerd.
Daarom wordt met name groene thee in verband gebracht
met gezondheid. Maar je moet de geneeskrachtige werking
van thee ook weer niet overschatten. Het is geen geneesmid-
del, benadrukt zij, het helpt mee om een goede gezondheid

“Als je thee drinkt, drink dan echte thee
en geen zakje “stof” met een smaakje”
 
Interview en foto: Corrie van den Berg en Mieke Middelburg (Commissie Tuinactiviteiten Thurlede)

te behouden. Bestaat er nog zoiets als een �typische theedrin-
ker�, willen wij van haar weten. Dat vindt ze een moeilijke
vraag. Wat ze wel ziet, is dat mannen steeds vaker thee
drinken. Vroeger kwamen mannen toch vaker op de koffie en
veel minder vaak op de thee. Maar tegenwoordig stappen
mannen zonder schroom haar winkel binnen. En zij gaan niet
voor het minste. Zij willen pure thee en dan nog het liefst
biologische. Op de geneeskrachtige werking van thee komt
zij zeker terug tijdens de theeproeverij. Ook op  de theedrin-
kende mannen. En zij zal een van de kruiden die in thee
worden gebruikt en die vooral in tuinen voorkomen, speciaal
voor de tuinders belichten. Als wij het tenslotte hebben over
de populaire rooibosthee, zegt zij: dat is nou grappig. Iedereen
heeft het over rooibosthee. Maar eigenlijk is rooibosthee
helemaal geen thee. Wilt u weten waarom niet? Kom dan naar
de theeproeverij.

Theeproeverij

Datum: Zondag 14 april

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur

Locatie: �t Kethelhuys, Schiedamseweg 2. Schiedam

Kosten: 12.50 euro per persoon

Opgeven voor 8 april via
communicatie@volkstuinenthurlede.nl
Maximaal aantal deelnemers: 12
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Zoveel bomen, zoveel zinnen
 
Bestuurszaken I Annelie Couvée-Kooyker
 

In elke gemeenschap zijn er verschillen tussen ideeën, belevin-
gen en beste oplossingen. Zo is dat ook op Thurlede en zeker
als je het over bomen, hóge bomen, hebt. De één wil schaduw,
de ander zon, de één wil vogels, de ander bloemen.
Afgelopen zomer heeft Jean van de Polder 150 tuinders
geïnterviewd over hun wensen, ideeën en belevenissen. Daar
kwam een hele waslijst van wensen uit, over eigen bomen  en
die van de buren, die gekapt, getopt of gesnoeid moesten
worden.
Nu is het complex 60 jaar oud en er zijn heel wat bomen van
die leeftijd en ouder, soms grote jongens die veel schaduw
geven, maar ook sierlijke, ranke meisjes die licht doorlaten. Ik
heb al die wensen bekeken, experts erbij gehaald: Huib Sneep
(boomdeskundige) en Maarten Bekkers (beleidsambtenaar
Groen van de gemeente); er is overlegd, tuinders- en natuur-
belangen zijn afgewogen en zo zijn er drie lijsten samenge-
steld. De eerste bevat 18 grote bomen waarvoor een kapver-
gunning is aangevraagd, de tweede noemt 33 tuinen, waar
één of meer middelgrote tot kleinere bomen gerooid of ge-
snoeid zullen worden door Irado (en waarschijnlijk inmiddels
gerooid zijn). De derde lijst bestaat uit 20 wensen die we zelf
in de werkbeurten gaan uitvoeren. Mede daarom komt er een
derde werkbeurt bij om aan wensen van tuinders tegemoet
te komen die niet (meer) bij machte zijn zwaar of moeilijk

tuinwerk te verrichten. En ook om meer capaciteit te hebben
om de te verkopen tuinen/huisjes op te knappen (of slopen).
Niet aan alle bomenwensen is tegemoet gekomen. Het klonk
ons ook raar in de oren, maar omdat de gemeente de eigenaar
is van de grond die Thurlede huurt, zijn de bomen eigendom
van de gemeente. Dus als wij een boom met een grotere
diameter dan 25 cm weg zouden willen hebben en de gemeen-
te vindt de waarde ervan (te) hoog, dan kunnen wij hoog en
laag springen, maar dan blijft die boom staan. Schaduw alleen
is meestal geen reden tot kap. Een slechte vitaliteit van de
boom, eventueel gevaar voor uitwaaiende takken, omvallen
en de stand t.o.v. andere bomen kunnen tot een rooibesluit
leiden. Tot mijn spijt heeft het aan tijd ontbroken om alle
tuinders nogmaals te bevragen of in te lichten. Ik hoop dat u
overwegend tevreden bent met onze aanpak en het resultaat.
Tot slot moet iets bijzonders worden verteld: Huib Sneep
signaleerde een botanisch curiosum, zie de foto. Dit is een
Picea glauca Conica van wel 70 jaar oud, drie meter hoog, vitaal
en mooi van vorm. En wat zag hij in de top? De Picea onderstam
waarop de Conica is geënt groeit door de bovenstam heen en
vormt een nieuwe top. Als die uitlopers niet jaarlijks worden
gesnoeid, wordt het een �gewone� witte spar die wel 30 m
hoog kan worden.
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Veel tuinders houden niet van een rom
melige tuin met veel dode bladeren en
stengels op het gazon. Maar de dieren die
in je tuin leven, storen zich daar totaal
niet aan
 
 
Interview en foto: Corrie van den Berg (Commissie Tuinactiviteiten Thurlede)

Deze uitspraak is van Jeroen Hooijmeijer. Jeroen geeft op
6 maart en  20 maart a.s. voor de tuinders van Thurlede en
andere geïnteresseerden de cursus �Natuurlijk tuinieren�. Wij
stellen hem aan u voor. Jeroen is van huis uit hovenier. Hij
werkt al zo�n 25 jaar in het groen. Hij spreekt enthousiast over
zijn vak en uit alles wat hij ons tijdens het interview vertelt,
blijkt, dat hij zo zijn eigen kijk heeft ontwikkeld op de natuur
en op tuinieren. Die kijk wordt vooral bepaald door de uit-
gangspunten van de permacultuur.
 
Waar staat permacultuur voor?
Permacultuur betekent vooral leren van de natuur. Het is een
werkwijze die uitgaat van drie grondprincipes, namelijk de
zorg voor de mens, de zorg voor de aarde en een eerlijke
verdeling van de opbrengst. Ooit werkte ik als beheerder/tuin-
man voor de Educatieve Kindertuinen in Rotterdam, waar ik
les gaf aan kinderen over tuinieren en hen begeleidde bij hun
werk op de schooltuintjes. De moeder van een van de kinderen

bracht mij op het spoor van permacultuur. Het inspireerde me
om in Vlaardingen samen met een aantal gelijkgestemden het
Voedselbos op te richten, een stukje bosachtige grond,
waarin �met de natuur mee� voedsel wordt geproduceerd. Je
vindt er soorten die walnoten en hazelnoten opleveren, bessen
en druiven, maar er staan ook appelbomen en perenbomen
en zelfs soorten die vergeten fruit voortbrengen, zoals mispels
en kweeperen.
 
Je hebt het over �met de natuur mee�, maar dat betekent ook,
dat je �tegen de natuur in� kan werken. Wat moeten wij ons
daarbij precies voorstellen?
Ons voedselsysteem is hoofdzakelijk gebaseerd op eenjarige
groenten. 80% van wat wij eten komt van een vijftal gewassen,
te weten aardappelen, maïs, graan, tarwe en soja. Die soorten
gedijen het beste op kale grond. Wat doen wij dus: wij maken
de grond kaal, zaaien de gewassen, oogsten deze binnen een
jaar en brengen de opbrengst in de voedselketen. Dit proces
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herhalen wij ieder jaar. In feite werk je hiermee �tegen de
natuur in�, omdat de natuur juist geënt is op duurzaamheid,
op meerjarige stabiliteit. 
 
Wat betekent dat voor onze moestuinen?
Ook wij zijn vaak met eenjarige gewassen bezig. Maar er zijn
ook meerjarige planten die je als groente kunt verbouwen,
zoals rabarber en asperges. In Azië is het bijvoorbeeld heel
gewoon om hostascheuten te eten en jonge scheuten van
bamboe. Met deze vorm van voedselvoorziening ga je veel
meer �met de natuur mee�, omdat je de grond niet ieder jaar
geschikt hoeft te maken en deze meerjarige planten niet ieder
jaar opnieuw hoeft in te zaaien.
 
Betekent dat, dat wij eigenlijk geen eenjarige groenten meer
moeten verbouwen?
Nee hoor, natuurlijk niet. Maar ik wil tuinders graag laten zien
hoe het anders kan. Hoe je de tuin inricht, is altijd afhankelijk
van het doel dat je jezelf stelt. Als daar behoefte aan bestaat,
kan ik tijdens de cursus wat dieper ingaan op de vraag hoe je
het natuurlijke tuinieren kunt toepassen in de moestuin.
 
Kun je misschien iets meer vertellen over de inhoud van de
cursus?
Tijdens de eerste avond van de cursus wil ik het met name
hebben over het belang van dieren op de tuin en dat in een
tuin alles met alles te maken heeft. Tuinders vinden �beestjes-
� in de tuin vaak lastig en soms een beetje vies. Wij zijn ons er
niet altijd van bewust dat wij met die �beestjes� kunnen sa-
menwerken om onze tuin gezond te houden. Een paar voor-
beelden. Als je luizen aantreft op je rozenstruik, dan ben je
geneigd de luizen met een bestrijdingsmiddel uit de struik te
verwijderen. Met dat bestrijdingsmiddel tref je echter ook de
lieveheersbeestjes, omdat die de vergiftigde luizen eten. Als
je geen luizen in je rozenstruik wilt hebben, dan moet je er
eigenlijk voor zorgen, dat je voor het planten van de rozen-
struik al een plant in je tuin hebt staan, die luizen aantrekt en
die de luizen dus al in het systeem van de tuin heeft gebracht.
Luizen trekken lieveheersbeestjes aan, omdat die luizen eten.
Ook de lieveheersbeestjes maken op die manier al deel uit van
het systeem van de tuin, waardoor de kans groter is, dat de
rozenstruik geen last heeft van luizen. Natuurlijk tuinieren is
in feite niet meer dan denken in systemen.  Het gebruik van
een gemengde haag is bijvoorbeeld veel beter voor je tuin dan
een schutting. Het is eigenlijk heel simpel. Vogels nestelen in
de haag. Vogels eten ook rupsen. Omdat vogels rupsen eten,
kan de tuinder zonder veel problemen kool verbouwen in zijn
moestuin, omdat hij minder last heeft van rupsen. Dat denken
in systemen bij het tuinieren wil ik graag overbrengen aan de
deelnemers van de cursus.
 
Het nieuwe tuinseizoen moet nog beginnen, maar tegen het
einde van het tuinseizoen zijn veel tuinders altijd druk bezig
met het winterklaar maken van hun tuin. Hoe kijk je daar
tegenaan?
Het winterklaar maken van de tuin is volgens mij een verzinsel
van de hoveniersbranche om de tuinder ook in het najaar wat
om handen te geven. Door het winterklaar maken van de tuin
worden veel voedingsstoffen aan de tuin onttrokken worden.
Vroeger werd er zelfs turf in de tuin gestrooid om de tuin

tijdens de wintermaanden op te leuken met donkere aarde.
Turf bevat echter geen voedingsstoffen. Het verdient de
voorkeur om compost te gebruiken, maar het beste is om de
bladeren gewoon in je tuin te laten liggen. Bladeren en
stengels van planten zorgen ervoor dat de regen minder snel
op de bodem slaat en op die manier wordt de bodem ook
beter tegen de vorst beschermd. Tuinders willen dat allemaal
echter keurig opruimen als de winter in aantocht is. Het jaar
daarop wordt er heel moeilijk gedaan met het composteren
van de plantenresten, dat dan vervolgens weer als compost in
de bodem wordt teruggebracht. Waarom laat je de bladeren
en stengels niet gewoon liggen? Veel tuinders vinden dat
rommelig staan, maar ja, wat is rommelig. De dieren die in je
tuin leven, storen zich er in ieder geval niet aan.
 
 
 
 
 
 

Kom naar de cursus "Na
tuurlijk Tuinieren"

Tijd 19.00 tot 21.30 uur

Waar Verenigingsgebouw van de Schiedamse
Volkstuindersvereniging Thurlede

Kosten 15 euro voor beide avonden (contant te beta-
len op de eerste avond)

 
De cursus wordt gehouden voor tuinders van Thurle-
de en andere geinteresseerden op woensdag 6 maart
en 20 maart.
 

 
Aanmelden via communicatie@volkstuinenthurlede.nl
voor 5 maart 2019
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de. Er is geld opzij gezet om in 2019 een lange termijn onder-
houdsplan op te laten stellen door een adviesbureau. Dit be-
treft het onderhoud van de �openbare� delen van het complex,
niet de tuinen zelf. Het college van B en W bevestigt hiermee,
en dat is heel mooi, voor het behoud van het groene hart van
Schiedam te zijn. Nu vindt het bestuur dat ook wij een lange
termijn onderhoudsplan moeten gaan opstellen en uitvoeren.
In de Statuten staat als doel van de vereniging �het uitoefenen
en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin
van het woord�. De vraag is hoever wij het begrip tuinieren
oprekken, tot en met het recreeren zoals gebruikelijk op
campings en vakantieparken of zijn er grenzen die niet
overschreden mogen worden? Het HR geeft hier heel wat
antwoorden op. Er zijn hele duidelijke maximale oppervlakten
voor bebouwing en verharding. Toch zijn er in de loop van de
tijd afwijkende rechten verworven en zijn er loopjes met de

Nieuwe aanpak
 
Bestuurszaken I Henk Steenbergen
 
 
Het bestuur geeft inmiddels driekwart jaar leiding aan onze
mooie volkstuindersvereniging Thurlede. Wij hebben ons met
groot enthousiasme en betrokkenheid op het werk gestort en
doen dit met plezier, maar we zijn ook geschrokken. Waar wij
ons van bewust waren, was dat er nogal wat oude en slechte
huisjes op het complex staan. Maar we zijn er ook achter ge-
komen dat het �achterstallig onderhoud� veel groter is dan dat.
Te noemen zijn tuinen waar �nooit� iemand komt en dus nie-
mand onderhoud pleegt. Tuinen die er goed uitzien, maar
waar bijna niets groeit, omdat die vol liggen met tegels of
kunstgras. En beschoeiingen die half in de sloot zijn weggezakt
en bomen die veel te hoog zijn opgeschoten. Er is ieder jaar
geschouwd; tuinders zijn aangeschreven om op te knappen
wat er mis was, maar toch is de huidige situatie ontstaan en
is het handhaven op de regels van het Huishoudelijk Regle-
ment (HR) versloft. De goede niet te na gesproken, want ook
zien wij veel tuinen, de meeste gelukkig, die goed en soms
ook heel goed zijn onderhouden. Er is naast dit wat sombere
beeld ook een goed bericht te melden. Van de beleidsambte-
naar Groen, Ecologie en Spelen van de gemeente Schiedam
hoorden wij dat er weer geinvesteerd gaat worden in Thurle-

regels genomen. Daarnaast is het HR door de vele aanvullingen
en de verjaarde taal zo langzamerhand onleesbaar geworden,
of in ieder geval onduidelijk. Om aan de ene kant duidelijkheid
te scheppen in het woud van regels en om aan de andere kant
de slecht onderhouden tuinen, te grote oppervlakten tegels
en bebouwing e.d. aan te pakken heeft het bestuur een
nieuwe aanpak voor ogen:
 
1. Herschrijven van het HR in een heldere opsomming van wat
er wel en niet mag. De verduidelijkte versie op de aanstaande
ALV ter goedkeuring aan de leden voor te leggen. (Eventuele
inhoudelijke wijzigingen worden duidelijk aangegeven en
afzonderlijk in stemming gebracht).
 
2. Wij gaan de leden die zich niet aan het HR houden, oproe-
pen om te bespreken wat er op hun tuin niet klopt, oplossin-
gen te zoeken voor problemen en data afspreken over de te
nemen maatregelen.
 
3. Er is een derde werkbeurt ingesteld om ook in tuinen werk
te gaan uitvoeren, enerzijds om de oudere of minder sterke
leden met zwaar werk te helpen en anderzijds om de tuinen
voor de verkoop aantrekkelijker te maken (sloop, achterstallig
onderhoud e.d.).
 
4. Waar tuinders niet willen meewerken aan het op een hoger
peil brengen van het complex als geheel door te weigeren
regelmatig onderhoud op te pakken of regels na te leven, zal
het bestuur (tegen haar zin) maatregelen moeten treffen.
 
Tot slot ziet het bestuur in, dat deze nieuwe aanpak veel werk
en veel weerstand met zich mee zal brengen. Maar wij willen
dat het complex ook in de verdere toekomst nog bestaat en
dat de vereniging floreert. Wij voelen een steun in de rug van
de vele leden die tijdens de interviews hebben gezegd dat er
beter gehandhaafd moet worden. Als u dat ook wilt, rekenen
wij op uw aller medewerking!
 
Als u wilt reageren, mail dan naar:
bestuur@volkstuinenthurlede.nl
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Goed voor elkaar!
 
Bestuurszaken I Tekst en foto's Ria van Wingerden-Bonefaas

Eindelijk het verlossende telefoontje. Dave krijgt een aanleun-
woning toegewezen in Frankenland St. Luduinahof. Wat zijn
we blij!!!!
Zoals sommige tuinders weten heeft onze Dave op een dag
het besluit moeten nemen om niet meer naar zijn huis te gaan.
Vanwege een lichamelijke beperking kon hij simpelweg zijn
woning via een lange steile trap niet meer bereiken. In het
seizoen is dat nog niet zo�n straf maar je moet er toch niet aan
denken de wintermaanden te moeten doorbrengen in een
tuinhuisje.
Toen ons in het voorjaar 2018 dit bericht ter oren kwam dat
onze Dave op deze manier al wat jaren zo leefde wat in deze
tijd ondenkbaar zou zijn, hebben we diverse pogingen onder-
nomen richting een aantal betrokken instanties.
Na vele hindernissen aan procedures zijn we er halverwege
november er eindelijk in geslaagd en hebben dit in nauwe
samenwerking met WOT Noordrand en extra inzet vanuit de
gemeente Schiedam voor elkaar gekregen. Echter, met de
toewijzing van de woning, waren we er nog lang niet. Zijn
spullen in het oude huis moesten uitgezocht en opgeruimd
worden. Wat overbleef moest ingepakt. Hiervoor hebben een
aantal tuinders zich vrijwillig beschikbaar gesteld. Het huis
werd daarna leeg opgeleverd aan zijn oude huisbaas. Ook
hebben we met de vrijwilligers de inrichting van zijn nieuwe
woning gedaan. Natuurlijk alles in goed overleg met Dave.
Daar zo�n verhuizing best kostbaar is, zijn we met een aantal
tuinders diverse 2e hands winkels afgestruind �met zijn ver-
haal uit een eerdere Groen Thurlede in de hand� naar wat
witgoed en natuurlijk een lekkere senioren stoel en een
heerlijk bed. Dit bleek zeer succesvol.
O.a. dank aan �De Bron Wonen� op de Broersvest voor de fikse
korting op het vinyl voor in zijn hele huis na het delen van
Dave z�n verhaal (Groen Thurlede, winternummer 2018). Dank
aan �Kringloopwinkel Gewoon Goed� op de Parkweg. Zij
sponsorde een heerlijke stoel. Van verschillende tuinders
ontvingen we weer gordijnen. Dave had een hele mooie ver-
zameling aan meubels in zijn oude woning en is erg blij deze
weer om zich heen te hebben. Na anderhalve week hard
werken door iedereen waren we klaar en konden we Dave
eindelijk verhuizen van zijn tuinhuisje naar een heerlijke
woning waar hij alle zorg zal krijgen die hij nodig heeft.
En nog een heel belangrijk punt, Dave is tegenwoordig de
trotse eigenaar van een heuse scootmobiel waardoor hij weer
een stukje vrijheid terug heeft gekregen die hij vroeger ook
had. Nu kan hij weer gaan en staan waarheen en wanneer hij
wil. Dus heeft u een grote kans om Dave voortaan op zijn
scootmobiel tegen te komen, in de plaats van zittend op zijn
rollator.
 
Namens het bestuur willen wij alle betrokkenen bedanken
voor de inzet en zijn zeer dankbaar dat we dit samen hebben
kunnen en mogen doen voor Dave. En de �big smile� van Dave,
iedere keer als je hem ziet, doet een mens goed. De dankbaar-
heid die hij heeft voor iedereen, daar doe je het voor.  

   

GOED VOOR ELKAAR, DAT KAN OP VELE

MANIEREN!
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Groenmoesmarkt
Op 16 en 17 maart 2019 vindt voor de zevende keer
de Groenmoesmarkt plaats in de tuinmarkthallen, Ge-
mertseweg 9a in Boekel. De Groenmoesmarkt is een
totaalmarkt voor natuurlijk moestuinieren en eerlijk
voedsel. Het is niet alleen een verkoopmarkt, maar je
vindt er ook informatie over het zelf gezond bezig
zijn, over gezonde voeding, het versterken van na-
tuurwaarden en de terugkeer naar eerlijk en histo-
risch zaadgoed. Meer informatie op www.groen-
moesmarkt.nl

Tuintips maart
Maart is een drukke maand. Als het niet vriest is er al veel te
doen.
 
- Nestkastjes die in het najaar nog niet werden ophangen
moeten nu wel dringend de tuin in, zodat de vogels er aan
kunnen wennen voor het broedseizoen begint. Hang de
nestkasten op met de opening naar het oosten of het noord-
oosten.
- De heesters die in de zomer of de herfst bloeien mogen nu
gesnoeid worden. De vlinderstruik, kornoelje en de pluimhor-
tensia kun je tot eind deze maand insnoeien.
- Bladverliezende en ook groenblijvende sierheesters en
bomen kunnen worden aangeplant of verplant.
- De rozen mogen gesnoeid worden.
- Vaste planten kunnen vanaf deze maand de goed voorberei-
de border in. Na het planten goed aandrukken en aangieten
zodat de planten gemakkelijk kunnen aanslaan. Als vaste
planten enkele jaren oud zijn, beginnen de oudste delen in
het midden af te sterven. Daarom is het aan te raden om vaste
planten om de drie jaar eens uit de grond te halen. Trek of
snij de jongste en meest groeikrachtige planten aan de rand
van de pol los en gooi het oude hart weg. Plant de jonge
stukken terug als aparte planten in de tuin.
- Start tijdig met het vangen van de slakken. In april leggen
de slakken hun eerste ± 400 eieren via kieren onder aardklui-
ten. Na 3 weken komen de eitjes uit en amper 2 maanden later
zullen deze zich eveneens al beginnen voort te planten. 
- Het gras begint boven de 6 graden terug te groeien. Het
maaien kan vanaf half maart weer beginnen.

Bestuur spreken?
Leden die de bestuursleden willen spreken kunnen
daarvoor terecht op de 2e zaterdag van iedere
maand vanaf 10.00 uur. In dringende gevallen weke-
lijks op afspraak op maandagochtend tussen 9.00 en
12.00 uur. Contact en afspraak bij voorkeur via e--
mail: bestuur@volkstuinenthurlede.nl

Vegetarische
boerenkool
Kook de aardappels en boerenkool zoals je gewend bent, laat
alleen de sappige worst achterwege. Daarvoor in de plaats
kun je, als je de boerenkool door de aardappels gestampt hebt,
een paar ons ongezouten cashewnoten toevoegen. Leg die
eerst tussen een schone theedoek en breek ze in kleine stukjes
door er met een deegroller overheen te gaan. Voeg tevens in
stukken gesneden en daarna gekookte champignons toe en
150 gram geraspte kaas en roer het geheel nog een keer goed
door elkaar.
 
Eet smakelijk!

Indien onbestelbaar: Postbus 3211, 3101 EE Schiedam


