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Varend Corso
Ook dit jaar was het feest toen op 2, 3 en 4 augustus
de met bloemen en groenten versierde boten door de
wateren van het Westland voeren. Het was alweer de
22ste editie.

Opening Bijenstal bij
de Heemtuin
Op een steenworp afstand van Thurlede werd op 26 mei tijdens
het lentefeest in het Beatrixpark de bijenstal officieel geopend
door wethouder Jeroen Ooijevaar. Beginnende imkers kunnen
hier hun bijenkasten plaatsen.

Plantenruilbeurs
Het was gezellig op de plantenruilbeurs van 18 mei. Velen
leverden overtollige planten en stekken in en namen nieuwe
plantensoorten mee naar huis. Een zeer geslaagde dag.

www.volkstuinenthurlede.nl

Nieuw bord en border
Wat een geweldige opknapbeurt. Een prachtig nieuw
mededelingenbord en een kleurig aangelegde border, ontworpen door Ada de Vette, sieren ons complex.

Welkom
Tuin 43
Tuin 51
Tuin 132
Tuin 180
Tuin 193
Tuin 210
Tuin 228
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Familie Pietersma
Familie Hortensius
Familie Mijnhardt
Familie Klarenbeek
Familie Koru
Familie Sol
Familie Konijnenburg
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Groen Thurlede
Van de redactie
Onze supermarkt voert als B-merk Gwoon. Dus kijk ik al
etend over de gwoon-hagelslag, gwoon margarine en
gwoon-citroenthee de tuin in. Daar doen hommels traag
vliegend, haargeremd hun uiterste best. Geen moment tot rust
komend van het ene naar het andere bloempje. Ik hijs me in
de hitte overeind voor een naslagwerkje. De hommel met
bruin rugzakje blijkt de akkerhommel. Het witte kontje behoort toe aan de gewone aardhommel. De gwoonhommel
doop ik haar in stilte. Zoveel ijver bij deze temperatuur. Het
moet wel een zij , een werkster zijn. Wat drijft haar? Ze heeft
misschien wel 500 meter met een snelheid van 5 tot 10 km/uur
overbrugd van haar nest naar mijn tuin. Ze zal nectar en
stuifmeel af gaan leveren bij haar, met enkele honderden
soortgenoten gedeelde hol. Gwoon, dat doen hommels al
duizenden jaren. Als nonnen met van binnenuit gedreven
dienstbaarheid, volkomen ondergeschikt aan het geheel.
Samen zijn ze een volk.
Zo ook vormen de grassprieten, met elkaar een grasveld. Een
grasspriet maakt zichzelf. Wat CO2 uit de lucht, een beetje
H2O en mineralen uit de grond, een beetje chemie en hup een
grasspriet. Een wetenschapper kan er alleen maar naar kijken
en is in de verste verte niet in staat de gang van zaken in de
reageerbuis te imiteren. De grasspriet maakt zijn eigen
bouwstoffen en weet een cellulose- molecuul bestaande uit
duizenden atomen te maken. Een enkele grascel is niets, met
elkaar samenwerkend vormen ze de grasspriet. Een weer zo
wonderlijk op elkaar afgestemd uniek systeem. Wilt u daar
voortaan bij het grasmaaien aan denken en in gedachten diep
de pet afnemen voor de gevallen sprieten.
In de tuin is niets gwoon. Leven is wonderbaar en dient gekoesterd. Bedenk Beauty is skindeep. De ware schoonheid
zit van binnen.
Niets in de natuur is gwoon.
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Deadline herfstnummer
Tekst (maximaal 350 woorden) en foto's (hoge resolutie) voor Groen Thurlede mag je mailen naar de redactie (jvdwa10@planet.nl). De redactie beoordeelt of je
bijdrage geplaatst wordt. De deadline voor het
herfstnummer is 1 november 2019.
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Pioniersfamilie op
Thurlede
Jan van der Waal

Stel u een tuin voor van een bosliefhebber. Hij laat jarenlang
de bomen tot de hemel groeien. Hij vertrekt en de tuin staat
jarenlang onbeheerd. De bomen groeien door. Een durfal gaat
proberen er iets van te maken. Hij rooit, geholpen door Frank,
wat bomen en geeft het al snel gedesillusioneerd op. En dan
neemt een echte pioniersfamilie het heft in handen. Agnes,
haar man Marco, twee dochters en twee zonen, die niet opzien
tegen zwaar werk zetten de schouders eronder. Loodzware
boomstronken werden verwijderd. Massas stenen weggesjouwd. De graafmachine bleef stenen omhoog brengen. Wat
rest tart elke beschrijving. De foto spreekt boekdelen. Zo zijn
de Bataven na hun Rijnreisje ook begonnen in dit lage land.
Een Roodborstje weet de omgeploegde tuin op waarde te
schatten en is vaste gast. Dat is voor het vogeltje andere koek
dan de omgewoelde aarde rond een spa. In spanning wachten
wij af, hoe hun gedroomde tuin eruit zal gaan zien. Agnes
vertelt zonder stress en met veel plezier aan het werk te zijn.
Eén hoge den laten ze staan als herinnering aan de bostuin.
Het huisje gaan ze ook stap voor stap zelf bouwen. De aandacht en gezelligheid, die zij ondervinden van de vriendelijke
mensen op de tuin, zien zij als de kracht van Thurlede. We
volgen in ons blad de ontwikkelingen op de voet.

Oproep
De commissieleden natuurontwikkeling en groenonderhoud zoeken enthousiastelingen die zich willen
inzetten voor een bloemrijk en natuurlijk Thurlede.
Wie heeft er zin om te helpen Thurlede bloemrijker
en natuurlijker te maken? We zijn op zoek naar enthousiastelingen die kunnen zeisen of dat willen
leren en in het seizoen willen helpen maaien. Reacties kunt u mailen naar
bestuur@volkstuinenthurlede.nl
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Moestuin belangrijk voor
(klein)kinderen
Op 20 juni werd er in Nijmegen een conferentie gehouden over het belang van schooltuintjes en een
groen schoolplein. Er is uitgebreid onderzoek gedaan
naar het effect van tuinieren en een groene omgeving op kinderen. Op een schoolplein met bomen en
begroeiing blijken kinderen bijvoorbeeld aardiger
voor elkaar te zijn, ze bewegen meer en zijn gezonder en gelukkiger.
Kinderen die een schooltuintje verzorgen eten gezonder. Dat geldt dan natuurlijk ook voor kinderen en
kleinkinderen die op Thurlede zaaien en oogsten.
Wat blijkt? Kinderen die zelf tuinieren herkennen
groenten beter en zijn dan meer geneigd groenten te
eten. Sowieso eet een kind dat tuiniert gezonder. Als
je ervoor hebt gezorgd, dan wil je die groente ook
eten. Het kan een probaat middel zijn tegen de onwetendheid op het gebied van voedsel. Die onzekerheid leidt er volgens wetenschappers toe dat mensen
verkeerde keuzes maken. Te veel kant-en-klaar eten,
te veel zoet en vet met alle gezondheidsrisicos van
dien.
Schiedam is bezig aan het eenennegentigste seizoen
met schooltuinen. Ooit begon schooltuinieren als een
sociaal project voor kinderen die niet genoeg te eten
hadden. Nu staat leren over de natuur centraal. Op
de Jaap de Raatpad kunt u de tuintjes bewonderen.
Ze zijn trouwens nog op zoek naar vrijwilligers.
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Reuzenberenklauw, brandnetels en
bramen
Van de commissie natuurontwikkeling en groenonderhoud

Even kennismaken: Dit is een trotse Kjell Weewer met zijn
nieuwe zeis. Vorig jaar is hij de commissie natuurontwikkeling
en groenonderhoud komen versterken. Sinds kort hebben we
ook Frank van der Vooren mogen verwelkomen. Beiden
hebben een opleiding in de sector tuin-, natuur-, en landschapsinrichting gedaan en kunnen de vereniging dus ontzettend goed helpen.
Terugkomend op de zeis: Het bospad in Oost en omliggende
tuinen dreigen te worden overwoekerd door de reuzenberenklauw, een invasieve exoot die een probleem vormt door de
schadelijke werking van het sap van deze plant op huid en
ogen. De bestrijding hiervan is tijdrovend en niet zonder gevaar. De zeis blijkt een efficiënt, schoon en stil wapen in deze
strijd. De eerste slag is reeds geleverd, nog net op tijd voor de
zaadzetting van dit jaar. Hierna is het een kwestie van lange
adem, door regelmatig te maaien en te steken. De zeis zal ook
worden ingezet om weelderig groeiende brandnetels en
bramen in de vele ruigtes op ons terrein terug te dringen. Op
Thurlede pionieren we al enige tijd met het creëren van
groeiplaatsen voor een rijkere en meer gevarieerde vegetatie
van vooral natuurlijke planten om de biodiversiteit op het
complex te bevorderen. Voor bijen en vogels, voor wilde
zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten en dus ook voor
ons.
Bloemenzee
Heel wat openbare stukken die vroeger bij elke lanendienst
netjes zwart werden geschoffeld zijn nu aan het verruigen met
hoog opgaande brandnetels, kleefkruid en pispotjes. Velen
zal het een doorn in het oog zijn en zij zullen zich afvragen
of dit nu de bedoeling is? Nee, deze ruigte is veel te dominant,
eentonig en we vinden het niet mooi. Daarom willen we die
gaan inzaaien met een mengsel van bloemzaden. Zoals
rondom de winkel waar dit jaar een flinke bloemenzee is
ontstaan. Het vinden van de juiste mengsel op de voedselrijke
grond van Thurlede is echter niet makkelijk. Vandaar dat we
niet alles tegelijk doen en de brandnetels zullen nooit helemaal verdwijnen. Gelukkig ook maar want de prachtigste
vlinders als dagpauwoog, de kleine vos, de gehakkelde aurelia
en de atalanta zijn er van afhankelijk om zich voort te planten.
Beheerplan en Sinusbeheer
Maar met het inzaaien van een paar zaadjes zijn we er nog
niet. Als we hetzelfde beheer hanteren als afgelopen jaren
zullen de ingezaaide stukken binnen mum van tijd weer verruigen tot een monotone brandnetelzee. Het devies tegen
verruiging met brandnetels luidt maaien en hooien en dat het
liefst met de zeis. De Vlinderstichting heeft een beheer ontwikkelt die zowel bloemen als het dierenleven stimuleert, het
zogenoemde sinusbeheer. Belangrijke punten hieruit zijn re-
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gelmatig maaien en hooien om verruiging en bosontwikkeling
tegen te gaan en gefaseerd maaien. Bij elke maaibeurt blijft
een deel staan om altijd nectar en schuilgelegenheid te behouden. Met de extra kennis en inzet van Kjell en Frank komt
het doel dichterbij om een beheerste natuur te ontwikkelen
die er ook nog aantrekkelijk uitziet. Maar voor een goed beheer zijn wij afhankelijk van de inzet van onze leden maar ook
die van Irado, de groendienst voor gemeente Schiedam.
Daarom gaan we samen met Henk Bernard van Irado, Maarten
Bekkers beleidsambtenaar groen van de gemeente Schiedam
en een adviseur van groenbureau BTL een beheerplan opstellen voor Thurlede. Daarin komt vast te liggen wat de begroeiing en het eindbeeld van de verschillende groenstroken en
windsingels moeten worden, hoe we dat gaan bereiken en
vervolgens onderhouden. De afstemming met Irado zal erdoor
verbeteren, evenals de planning van het werk voor de werkbeurten. Al met al maatregelen om Thurlede een mooiere en
stabielere aanblik te geven, de brandnetelzee terug te dringen
en ruimte te maken voor een bloemrijker, vlinder- en bijenrijker en aantrekkelijker geheel.
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Terugblik na 55 jaar: Openingsfeest
volkstuinencomplex
Tekst Theo Reyman I Foto Gemeentearchief Schiedam

Met veel feestelijk vertoon en begunstigd door uitzonderlijk
warm weer, heeft zaterdagmiddag de officiële opening
plaatsgehad van het volkstuinencomplex Thurlede.
Dat meldt de Schiedamse editie van het Rotterdamsch Parool
op 15 juni 1964. Thurlede vlagt luidt de kop boven een lang
artikel, waarin te lezen valt dat het echtpaar Zuidam het
laatste tuinhuisje betrekt . We blikken terug op de bijzondere gebeurtenis van 55 jaar geleden. Eigenlijk was het
nieuwste volkstuinencomplex al een jaar eerder in gebruik
genomen. Maar de aflevering van tuinhuisjes liet wat heel
lang op zich wachten. Op het openingsfeest bood aannemer
Van Santen het echtpaar D. Zuidam-Voorspuy een gratis betimmering aan voor hun huisje. Voorzitter M. Brouwer van de
volkstuindersvereniging deed er nog een cadeaubon van 25
gulden bij. Dat wordt een tuinparasol, wist de verraste mevrouw Zuidam, die haar huisje in Thurlede de naam Hobby
had gegeven. Met zon huisje hoeven we niet meer met vakantie, merkte zij nog op.
In het clubgebouw  een werkkeet van de Plantsoenendienst 
moet het een gezellige drukte zijn geweest. Onder de gasten
bevonden zich ook de voorzitters van de Schiedamse zusterverenigingen Klein Babberspolder en Nuttige ontspanning. De
heer H.G. van Ruiven, voorzitter van de gemeentelijke volkstuinen-commissie, wees er op dat het houden van een volkstuin geen economische noodzaak meer is, zoals vroeger het
geval was met de z.g. nutstuinen, doch meer een vorm van
recreatie in de vrije tijd. Vooral flatbewoners hebben vaak
behoefte aan zon volkstuintje, omdat zij in de dichtbebouwde gebieden het contact met de natuur kwijtraken, was zijn
statement.

Geest van saamhorigheid
Het uitvoerig verslag van De Schiedammer gaat verder; Met
de Boerenkapel van St. Ambrosius voorop hebben de genodigden een wandeling gemaakt door het fraaie complex, waar
de volkstuinders aanwezig waren in hun huisjes, die er fleurig
bijliggen. Ware pronkjuweeltjes zijn er bij. Eenmaal terug in
het clubhuis, worden er opnieuw toespraken gehouden. Eén
van de drie heren was de voorzitter van het bondsbestuur P.
Visser. Hij vond het een prachtig complex, waar ook buitenstaanders veel plezier van kunnen hebben. En het is de taak
van het bestuur om uit de heterogene massa van volkstuinders
een hechte gemeenschap te maken met een goede geest van
saamhorigheid.
Overigens wat het niet de eerste keer, dat het nieuwe volkstuinencomplex zo uitgebreid in het nieuws kwam. Ruim een
jaar voor de officiële opening berichtte De Schiedammer dat
de eerste vier huisjes op Thurlede waren gearriveerd. Op
dinsdag 21 mei 1963 vragen de tuinders zich af wanneer de
andere 136 huisjes volgen. De aannemer zegt zijn best te doen,
maar de opleveringstijd is nog onzeker .
Voorzichtige grassprietjes
Er is in de afgelopen weken hard gewerkt door de volkstuinders, luit de opening van het betreffende artikel. Voorzichtige grassprietjes steken hun groene hoofdjes bijeen tot een
wazig gazon. Vruchtboompjes staan in bloei, viooltjes en
afrikaantjes geven kleur aan het geheel.
Maar de beginnende tuinders waren niet blij! Ze wilden van
de zomer van hun tuin genieten. Eén ding staat hen echter
in de weg, aldus De Schiedammer; De tuinhuisjes stonden er
nog niet. Hoewel met het storten van de betonvloeren is
begonnen en de segmenten van de eerste huisjes zijn gearriveerd, heerst er op Thurlede bepaald geen feestvreugde.
Het plezier gaat der wel een beetje af, op deze manier, zegt
een volkstuinder die op zijn stukje grond druk in de weer is
met schoffel, hark en spade. Ruin dertienhonderd gulden heb
ik in dat huisje geïnvesteerd. En nu ligt bij mij al de betonnen
vloer. Dus ik ben niet eens het slechtst af. Straks komt mijn
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Tuintips september

vrouw met de twee kleine kinderen. Waar moeten ze dan
zitten? Is het zo gek, dat ik weleens nijdig word, omdat je nog
niets aan je tuin hebt?
Gemopper
En zo gaat het gemopper nog een alinea door. De aannemer
verontschuldigt zich min of meer; Wij kunnen het niet helpen,
dat de huisjes er nog niet staan. Eerst de vorst, toen kregen
we ineens vier zieken. En waar haal je zo gauw ander personeel
vandaan? Bovendien wordt het werk bemoeilijkt doordat de
meeste tuinen al zijn aangelegd. Er zijn mensen, die de toegang naar hun tuin via een zeer kronkelig, smal paadje hebben
gemaakt. De bordertjes zijn al goed verzorgd, daar kan je niet
zomaar overheen lopen. We moeten onze spullen dus naar
alle tuinen via zon moeilijk paadje kruien. En we moeten
wachten met het storten van nieuwe vloertjes tot de waterleiding er is, want slootwater kunnen we niet gebruiken.
Een optimistische tuinder heeft naast zijn betonvloertje een
levensgrote tent neergezet, in afwachting van zijn langverbeide huisje .

Krantenkijker

Na de vakantiemaanden is het tijd om de oogst binnen te halen. Denk aan het fruit dat gerijpt is en geplukt kan worden.
- Het is de tijd om een nieuw gazon aan te leggen of
je gazon een opknapbeurt te geven. De grond is nog
lekker warm, dus de zaden ontkiemen gemakkelijk.
- Maai gewoon door, maar maai niet te kort.
- Om vallend blad in de vijver te voorkomen kun je
een fijnmazig plastic net over de vijver spannen.
- De rozen bloeien nog een tijdje door. Verwijder regelmatig de uitgebloeide bloemen zodat je de bloei
en aanmaak van nieuwe rozen zolang mogelijk kunt
verlengen.
- Je kunt vaste planten in de bloemborders planten.
De grond is nu nog warm waardoor de planten snel
nieuwe wortels schiet. Zo zijn de planten sterk voordat de winter invalt.
- Coniferen mogen gesnoeid worden.
- Maak nestkastjes alvast schoon. Op dit moment kunnen vogels het al gebruiken als slaapplaats.
Bron tuinen.nl

AED
Naast de ingang van de tuinwinkel hangt een AED
(Automatische Externe Defibrillator). De code om
deze uit het kastje te halen is 112. Het bestuur beraadt zich over eventuele scholing van leden. Bereid u
voor door de app te downloaden van het Rode Kruis
(Reanimatie en andere EHBO zaken) en/of de Hartstichting (Reanimatie).

Benieuwd naar hoe Thurlede door de jaren heen in
het nieuws was? Raadpleeg dan eens de Krantenkijker van het Gemeentearchief in Schiedam. Alle Schiedamse kranten staan er online. schiedam.courant.nu
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Streven naar balans voor mens en dier
Tekst en foto I Manja van de Plasse

Op een zonnige zondag in augustus ontmoet ik Carola en
Marco van tuin 225. Ik word bij het hek al verwelkomd door
hun enthousiaste hond Charlie. Vanaf september vorig jaar
zijn zij, samen met vriend Martin, bezig om hun plek te
transformeren naar permacultuur.
Permacultuur is een tuin die ontworpen is om smakelijk, mooi
en nuttig te zijn voor zowel jezelf als voor de natuur en de
dieren die daarin leven. Je maakt optimaal gebruik van de
omstandigheden. Geven en nemen is het basisprincipe. Naast
voedselvoorziening draag je onder andere zorg voor het
verbeteren van de waterhuishouding, biodiversiteit en klimaatadaptatie, herstel van de grond. Een slimme en duurzame
inrichting. Kortom je streeft naar balans voor mens en dier.
Samen delen
Aan het bestuur vroegen zij een kaal perceel om hun visie de
ruimte te geven. Toen zij de tuin overnamen was het een
paradijs voor kikkers, salamanders, een uil en vele insecten.
Doordat Marco, Carola en Martin met respect voor de natuur
te werk gaan, zijn die er nog steeds. De bijen worden blij van
de bloemenstrook, de wespen houden van de bloemetjes van
de komkommerkruid, de boom is blijven staan voor de uil en
in het hek zitten poortjes voor egeltjes. Alleen de twee
roodborstjes die tegenover elkaar wonen in de hagen van de
tuin verstoren zo af en toe de harmonie. Slakken zijn er ook,
maar niet zoveel. Want die houden niet zo van houtsnippers
en ze vinden het al veel moeite om over de randen van de
moestuinbakken te klimmen. Trotseren ze die hindernis toch,
dan treffen ze rondom de planten gescheurde stukjes blad
aan, die Carola speciaal voor hen heeft achtergelaten. Dat
vinden de slakken veel makkelijker dan in het gewas te klimmen. Het klinkt simpel maar je moet het maar net weten. Ook
de appels worden gedeeld. De appels die Carola graag wil eten
pakt zij in en de andere zijn voor de insecten. Geven en
nemen, samen delen.
Zandkoffer
Carola, Marco en Martin begonnen met het graven van sleuven
en het aanleggen van 70 meter drainage met daarover een
flinke laag zand. Zo ontstond een zandkoffer die als waterberging dienst doet. Regent het een tijdje niet, dan is dat hier
geen enkel probleem. De grond is ruim voldoende waterhoudend. Op de kale betonplaat staat geen volledig huisje maar
een natuurlijke schuilhut, gemaakt van duurzame en hergebruikte materialen. Deze tuin is een ontdekkingsreis waard.
Zo is er een bosrand, een bloemenstrook, een theekruidenstrook, een geurende haag, een keukenkruidenhoek, de
moestuinbakken en sinds heel recent een kas voor het opkweken van gewassen, maar ook om het seizoen te verlengen en
sommige gewassen te laten overwinteren.
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Naar de tuinwinkel
Bewust halen zij hun zand en grond bij de tuinwinkel. Marco
en Martin zijn hiervoor al zeker zon tweehonderd keer met
een kruiwagen heen en weer gelopen. Maar dat nemen zij
graag voor lief. Wat zij er voor terugkrijgen is voldoening. En
ook niet onbelangrijk, zij steunen daarmee de vereniging. En
laat de kwaliteit van de grond nou ook nog vele malen beter
zijn dan elders. De oogst floreert. Carola is inmiddels vrijwilliger bij de tuinwinkel. Zo leert zij haar medetuinders kennen,
kan zij haar eigen kennis delen en leert zij zelf nieuwe dingen.
Marco en Carola zijn beide geboren en getogen Schiedammers. Ze wonen in de Gorzen. De tuin geeft ruimte, rust en
voldoening. Zeker ook voor Marco, naast zijn drukke baan als
vrachtwagenchauffeur. Blij zijn zij met de ligging van de tuin
en de diversiteit van de tuinders om zich heen. Spontaan wordt
eten gedeeld en uitgewisseld en niet alleen de Hollandse pot
maar ook Antilliaanse en Turkse gerechten komen voorbij.
Over deze tuin valt zoveel te vertellen, meer dan de ruimte in
dit blad toelaat. Loop gerust eens langs in het weekend. Dan
vertellen zij u graag meer over over deze inspirerende tuin en
permacultuur. Ik kan het u aanraden het is de moeite zeker
waard.

Welkom in onze tuinwinkel
Honing van Thurlede
Het liep storm toen bekend werd dat er in de tuinwinkel honing te koop was. De honing is afkomstig
uit de bijenkast die op Thurlede staat. Er gaan geruchten dat de honing binnen een uur was uitverkocht. Bezoek dus regelmatig onze winkel waar Peter
de Bruin (foto) de scepter zwaait. De winkel is geopend op zaterdag en woensdag van 14.00 uur tot
16.00 uur. Ook treft u op deze pagina een prijslijst
aan. Voor het geld hoeft u het niet te laten om regelmatig binnen te stappen en het is er nog gezellig
ook.
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De visproeverij
Bestuurszaken I Henk Steenbergen

We hebben nu voor de tweede keer de visproeverij, of zo je
wilt, haring-party georganiseerd. Alles met de bedoeling om
iets te doen om de mensen wat meer met elkaar in contact te
brengen. En gezien de opkomst dit jaar, zit er groei in en
hebben we een 50 tal mensen aan de kraam gekregen die bij
1 van de 4 haring schoonmakers snel aan een lekkere hap
werden geholpen tegen de prijs van slechts 0,75 Euro. Voor
de niet-haring eters was er de keus tussen een rijk belegd
broodje zalm of makreel voor slechts 1 euro. We hebben dit
deze keer op zondag georganiseerd i.v.m. een belangrijke
voetbalwedstrijd die om 17 uur op een reuze scherm in de
kantine gevolgd kon worden.
Alles bij elkaar genomen was het een gezellig samen treffen
van tuinders tussen 2 en 7 uur en loop je toch altijd wel tegen
iets of iemand aan die dit soort evenementen de moeite waard
maken. Het blijft toch een raadsel waarom er op dit soort
activiteit van de 240 tuinen maar ca. dertig vertegenwoordigd
zijn? Je peinst je suf om iets uit de hoge hoed te toveren om
de leden wat meer met elkaar in contact te brengen. Niet met
de bedoeling om de kantine vol te krijgen maar met de wetenschap dat onderling contact de verdraagzaamheid en sociale gezondheid bevorderen en dit de vereniging gezond en
duurzaam maakt.
Wat dat betreft denk ik dat wij als Hollanders toch wel vaak
de ijskonijnen blijven die graag op zich zelf zijn met weinig
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bemoeienis van anderen. Totaal verschillend van de Fransen
die graag een partijtje Jeu des boules met elkaar spelen of de
Duitsers die elkaar opzoeken voor een bier en bratwurst hap
en de Engelsen die onderling gemakkelijker bij elkaar op visite gaan voor de tea party met een glas gin Tonic en whisky.
Maar wie zal het weten? . We merken nu toch wel met de
intake gesprekken dat de jongere generaties meer gecharmeerd zijn van dit soort zaken, dus wie weet staan we er
binnen een paar jaar totaal anders in met een deelnemers stop
en een 10 meter lange rij voor de haring en zalm eters.
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Bezoek eens een
tentoonstelling
Het Anton Pieck Museum in Hattem laat de kleurrijke werken
zien van botanisch kunstenaar Janneke Brinkman-Salentijn.
Met de tentoonstelling Pluk het seizoen! De Vier jaargetijden
in bloei wil Brinkman-Salentijn bezoekers inspireren om te
genieten van wat de vier seizoen te bieden hebben. Geniet
van de uitbundige kleuren-en vormenpracht van bloemen en
planten, prachtig geaquarelleerd door Brinkman-Salentijn.

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

Hartige cake met
courgette, paprika
en kaas
Dit heb je nodig
1 courgette, grof geraspt
1 rode paprika, in kleine stukjes
100 g oude kaas, grof geraspt
250 g zelfrijzend bakmeel
4 eieren
150 g gesmolten boter, licht afgekoeld
tl kerriepoeder
Peper en zout naar smaak
Gebruik een bakblik van 23 bij 23 centimeter en verwarm de
oven voor op 175 graden
Zo ga je te werk
Rasp de courgette en snijd de paprika. Meng deze door elkaar
en zet opzij. Smelt de boter en laat afkoelen zonder te laten
stollen. Rasp de kaas en zet opzij. Meng het zelfrijzend bakmeel met peper, zout en kerriepoeder. Voeg daarna de eieren
toe, roer even door en voeg de afgekoelde boter toe. Meng
tot 1 geheel en voeg daarna de groenten en kaas toe. Maak
tot een goed vermengd geheel en verdeel het mengsel in het
bakblik. Bak in 1 uur mooi goudbruin en gaar. Controleer de
cake door er een prikker in te steken. Wanneer deze er schoon
uit komt is de cake gaar van binnen. Laat 5 minuten afkoelen,
haal de cake uit het blik en laat het op een rooster verder
afkoelen. (Bron: nombelina.com)

