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Vogels tellen in 2020
Heeft u ook weer vol enthousiasme vogels geteld op
24, 25 of 26 januari 2020? De uitslag verschilt niet
veel van vorig jaar. Op 1 staat de huismus, op 2 de
Koolmees en op 3 de Pimpelmees. De Vink stond in
2019 op nummer 3, maar is gezakt naar nummer 5.

Wat ben je aan het
doen?

Klazien Pegels van tuin 22 vindt het de hoogste tijd
om de Magnolia te snoeien. Zij heeft op 25 januari
voor die klus hulp gekregen van de naaste buurtjes
Mark en Muriël. Dat heb je als je tachtig bent, lacht
Klazien. Maar het is dan ook de enige klus waar ze
hulp bij nodig heeft. Straks als zij met haar man weer
voor zes maanden neerstrijkt op Thurlede, onderhoudt ze de tuin op eigen kracht. Hoe ze dat doet?
Dat is te lezen in het zomernummer van Groen
Thurlede.

LENTEKRIEBELS

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Welkom
Tuin 2
Tuin 4
Tuin 41
Tuin 102
Tuin 135
Tuin 143
Tuin 185
Tuin 228

A. Abubaker
E. Overdijk
M. de Kok
J. Lieshout
E. Creemers
J. Hall
T. Schokker
G. Fortuyn

Rectificatie
In het vorig nummer stond bij onze nieuwe leden vermeld: S. Bova van tuin 225.
Dat moet zijn tuin 235.
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Groen Thurlede
Van de redactie
We zijn de winter ingedreven. Wat was de herfst nat. Al
soppend op laarzen de tuin winterklaar maken was weinig
aantrekkelijk. Er is dan ook niets van gekomen. De tuin ligt er
bepaald niet florissant bij en hunkert naar de haar vertrouwde verzorgende handen. Ik bleef in gebreke en dien nu met
zwaar extra werk een zware tol te betalen. Toen ik vorige
week even op de tuin was bleken de mensen, die het algemene groen verzorgen, bepaald niet stilgezeten te hebben. Er is
ontboomd en ontstruikt en danig gesnoeid. De zon kan ons
beter koesteren en de blauwe luchten zijn nog beter zichtbaar.
Kortom, het park lag er goed verzorgd bij. Na de geanimeerde goed bezochte nieuwjaarsreceptie kunnen we met frisse
moed aan 2020 beginnen. Ga er vooral van genieten. Het gaat
allemaal zo snel. Het ene moment sta je te zaaien en voor je
het weet zie je een zwerm halsbandparkieten met jouw
pruimen in hun bek triomfantelijk het luchtruim kiezen.
Het is niet anders. Je oogst komt grotendeels het slakkenlegioen te goede. Leer dat gelaten accepteren en geniet van de
aankomende lente. Hoe je het ook wendt of keert, de eerste
voorjaarszon wordt weer intens genieten.
Jan van der Waal
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COLOFON
Redactie
Karin Bannink, Corrie van den Berg, Ellen Boonstra-de Jong, Ben van den Broek, Theo Reyman,
Jan van der Waal en Wies van der Waal-van
Noort.
Foto's
De foto op de omslag is gemaakt door Ellen
Boonstra-de Jong
Drukker
Editoo B.V. te Apeldoorn
Redactieadres
jvdwa10@planet.nl
Groen Thurlede is een uitgave van de Schiedamse Volkstuindersvereniging Thurlede
www.volkstuinenthurlede.nl

Deadline zomernummer
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 zomernummer is 15 mei 2020.
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“Ik moet de vrijheid hebben”
Tuingenot I Tekst en foto Ellen Boonstra-de Jong

Het is een koude dag in januari. Voor de 82-jarige Simon (Siem)
Bonefaas is dat geen aanleiding om lekker thuis bij de kachel
te blijven zitten. Vandaag is hij te vinden in de tuinwinkel
waar hij hand en spandiensten verricht. Net zoals vele tuinders kijkt hij uit naar de lente als hij met echtgenote Nel weer
dagelijks op de tuin kan zijn.
Hoewel ze pas twee jaar een tuin hebben op Thurlede, is het
fenomeen volkstuin voor Siem niet nieuw. We hebben vijftien
jaar een tuin op Vijfsluizen gehad, vertelt hij. Toentertijd
woonde het echtpaar in Groenoord. Daar hadden we bij ons
flatje alleen een klein balkon. Via, via hoorde ik dat er op
Vijfsluizen een hardhouten tuinhuisje te koop was. Het huisje
was van een goede kwaliteit en daar heb ik toen 11.000 gulden
voor neergeteld. De tuin hebben we ingericht met borders en
een grasveldje. Toen de gezondheid van Siem achteruitging
werd de tuin van de hand gedaan.
Taakverdeling
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. We hebben
zo ongeveer negen jaar geen tuin gehad en genoten van vakanties in het buitenland. Maar toen ik tijdens zon vakantie
in het ziekenhuis terecht kwam met acuut nierfalen wilde mijn
vrouw niet meer op vakantie. Inmiddels verhuisd en nog
steeds aangewezen op een balkon, begint het toch weer te
kriebelen. We wonen in een flat op de zesde verdieping. Het
is een prachtig huis en we hebben ook een mooi balkon. Toch
beleven Siem en Nel daar weinig plezier aan. Het is er lawaaierig door het langsrazende verkeer en ook hebben ze veel last
van de uitlaatgassen. Dochter Ria heeft al een tuin op Thurlede en dat is een goede reden om daar eens rond te kijken.
Uiteindelijk valt de keuze op tuinnummer 97 aan de Sleutel-
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bloemlaan. Zowel het huisje als de tuin zagen er verschrikkelijk uit. Ik ben begonnen om het huisje op te knappen, maar
op een gegeven moment val je van het een in het ander. Toen
hebben we besloten om het te slopen en er een nieuwe
blokhut neer te zetten. De taken zijn goed verdeeld tussen
Nel en Siem. Ik zorg voor het onderhoud van het huisje en
mijn vrouw houdt zich vooral bezig met de tuin. Die verwilderde tuin met veel bomen en struiken ziet er nu aantrekkelijk
uit met borders vol vaste planten. Aan de zijkant van het
huisje wordt binnenkort een terras gemaakt en dat doet hij
op zijn gemak. Alles met mate, is het devies van Siem die
ondanks zijn 82 jaar en de hartproblemen gewoon aan het
werk blijft.
Voor elkaar
Thurlede betekent voor Siem vrijheid, hulpvaardigheid en
gezelligheid. Ik moet de vrijheid hebben, aldus Siem. Dan
voel ik me goed. Het valt hem op dat er zoveel hulpvaardige
mensen op Thurlede te vinden zijn. Als je met mensen in
contact komt, zijn ze altijd bereid om je ergens mee te helpen.
Hetzelfde zou je van Siem kunnen zeggen. Als hij even niets
te doen heeft in zijn eigen tuin, steekt hij graag de handen
uit de mouwen. Zo heeft hij met vele andere vrijwilligers hard
gewerkt om de nieuwe lanenborden te maken. Straks als de
temperatuur weer gaat stijgen zijn Nel en Siem weer dagelijks
te vinden op de tuin. Slapen doen ze meestal thuis. En op
woensdag- en vrijdagmiddag is hij altijd te vinden in het verenigingsgebouw voor een borreltje en om er te biljarten. Na
het interview stappen we de kou in voor de foto op zijn tuin.
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Het grotere snoeien zaagwerk
Het zal niemand zijn ontgaan dat de vier man sterke zaagploeg
van Irado in de loop van januari weer is begonnen met het
vellen en snoeien van bomen, zowel in tuinen als langs lanen
en in windsingels. Voorrang krijgen de bomen waarvoor de
kapvergunning is goedgekeurd en de bomen die vorig jaar al
op de lijst stonden, maar waar men toen niet meer aan toe is
gekomen. Zo vindt een inhaalslag plaats door de te ver
doorgegroeide bomen in windsingels alsnog te dunnen,
snoeien of vellen. De dichtbeboste stukken geven veel langduriger schaduw dan solitaire bomen. En de bomen groeien
als ze te dicht op elkaar staan uit tot hoge staken met een
smalle kroon. In dit soort situaties wordt tot een nauwkeurig
bepaalde uitdunning overgegaan.
In 2019 heeft iedereen het bestuur kunnen vragen om hulp
bij het verwijderen van bomen uit de eigen tuin of een verzoek
kunnen indienen tot kap of snoei van andermans hoog opgaand groen waarvan men last heeft. Met overlast gevende
bomen wordt in de meeste gevallen bedoeld, dat deze het
toelaten van (zon)licht in aanliggende tuinen belemmeren
(art.3.2e van het huishoudelijk reglement). Mede hierdoor zijn
een aantal leegstaande tuinen nog steeds niet verhuurd en
krijgen wij klachten binnen van tuinders en kapverzoeken. Eind 2019 is met Henk Benard een ronde gelopen om de
nieuwe verzoeken te beoordelen. Daarbij is gekeken in hoeverre de overlast een reden is tot vellen, naar zieke exemplaren
en gevaarlijke situaties zoals dood hout en in enkele gevallen
dreigende ontworteling. De lijst is bijgewerkt en er zal dit jaar
weer een kapvergunning moeten worden aangevraagd, want
een flink aantal bomen heeft een omtrek van meer dan 25
centimeter op 1.2 meter hoogte. Het bestuur gaat ervanuit
dat ook begin volgend jaar dit project zal worden voortgezet
en hoopt dat de grootste achterstand dan ingelopen zal zijn.
Het Beheerplan Thurlede waarvoor de gemeente een projectbureau heeft ingehuurd om dit op te stellen zal hopelijk dit
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voorjaar worden afgerond. Daarin wordt vastgelegd hoe het
onderhoud van het algemeen groen op ons complex moet
worden uitgevoerd om tot een eindbeeld te komen, zoals wij
dat samen willen. Het behelst een lange termijn onderhoudsplan met diverse korte termijn acties om het complex ecologisch op kwalitatief hoger peil te brengen. In samenwerking
met Irado zullen die worden uitgevoerd.
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Natuurfotograaf Ben van den Broek:

‘Ik blijf genieten van het kijken naar
vogels’
Tekst en foto (van Ben) Theo Reyman. De foto's van de vogels zijn gemaakt door Ben van den Broek

Hij is een geboren en getogen Schiedammer en heeft één
grote passie; het spotten en vastleggen van vogels. De lezers
van Groen Thurlede kunnen ieder kwartaal genieten van zijn
fraaie opnamen. Tijd voor een gesprek met Ben van den Broek
(69), die op allerlei plekken in de wereld achter de lens is te
vinden. Van Gambia tot Costa Rica, van Kenia tot Sri Lanka.
Of het nu gaat om een wespendief, een witkoppige staartmees of een vuurgoudhaan; ze zijn hem allemaal even lief.
Hoe ben je zo betrokken geraakt bij de natuur?
Ik ben van kinds af aan geïnteresseerd. Als ik met mijn
moeder naar school ging, keek ik ook al of ik leuke vogeltjes
zag. Mijn ouders hadden er totaal geen belangstelling voor,
maar ik ging bijvoorbeeld met een vriendje vogelnestjes
zoeken. Ik heb ook eieren gespaard; een beetje dubieus. Het
was natuurlijk een jeugdzonde. Als ik een dode vogel vond,
knipte ik de vleugeltjes er vanaf om te bewaren. Ik heb mezelf
ook aangeleerd om vogeltjes op te zetten. Na verloop van tijd
gingen ze stinken, dus ik deed het toch niet zo goed .
Later, toen ik mijn vrouw had leren kennen en wij een gezin
kregen, stond mijn belangstelling op een laag pitje. Pas toen
de kinderen groter werden, is mijn enthousiasme teruggekomen. Ik ben lid geworden van de Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging en kwam in aanraking met andere vogelaars en ben ik er weer ingerold.
Wanneer ben je gaan fotograferen?
Ik ben begonnen met het maken van videofilms. Dat vond ik
erg leuk. Ik heb toen ook geprobeerd door een telescoop te
filmen. Het resultaat heb ik een paar jaar geleden nog eens
bekeken, maar het zag er echt niet uit. De techniek is intussen

zo enorm verbeterd; wat je nu gewoon met een telefoon kan
doen! Later ben ik gaan fotograferen. Ik heb t me helemaal
zelf aangeleerd, hoewel je ook van andere vogelaars tips
krijgt. Als je op pad bent, heb je het ook weleens over de instellingen van je camera en dergelijke. Er zijn sites waarop je
kunt zien hoe andere mensen fotograferen. Ik heb er ook wel
boeken over gelezen.
Je hebt veel gereisd

Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een andere vakantiebehoefte
dan mijn vrouw. Dat heeft nooit gebotst; ze heeft me altijd
vrijgelaten. Natuurlijk houden we rekening met elkaar. Ze is
ook regelmatig mee geweest. Ik heb diverse vrienden die ook
naar vogels kijken. Met hen maak ik dan vogelreisjes naar het
buitenland maar natuurlijk ook dagtripjes in Nederland. Het
boeit mij om me helemaal op de vogels te concentreren.
Soms verlies je dingen uit het oog. Ik ben bijvoorbeeld weleens
een auto verloren tijdens het vogelen. Ik was in Oostvoorne
waar je toen nog op het strand mocht rijden. Ik had daar mijn
auto geparkeerd en ben toen de duinen in gegaan om naar
het Breede Water te lopen. Toen ik terugkwam stond mijn
auto half onder water. Dat was heftig.
Is het geen eenzaam avontuur?
Ik ben altijd intensief bezig. Iemand zei eens tegen mij; jij
maakt van een week veertien dagen. De meeste vogelaars
vinden het leuk om hun ervaringen te delen. Je spreekt elkaar
ook aan. Soms kom je iemand tegen, die je herkent als vogelaar. Dan zeg je; heb je nog wat bijzonders gezien? Zo van; ja,
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ik zag daar nog een kraanvogel of een grote bonte specht.
Dus mensen zijn in het algemeen bereidwillig om hun ervaringen te delen. Het is toch een soort trofee als je iets hebt
gezien.
Wat is jouw meest spectaculaire vondst of shot?
Ik heb ooit eens een vogel ontdekt, die nog nooit iemand
hier in Nederland had gezien. Het was een bonte stern. Dat is
net zoiets als het zien van een albatros op de Noordzee, zo
zeldzaam. Het was op 31 augustus, dat weet ik nog. Ik was op
de Maasvlakte en keek uit over de Maas en toen kwam er
opeens een bonte stern voorbij. Ik heb heel snel fotos gemaakt, want je kunt wel claimen dat je m hebt gezien, maar
dan moet je het ook kunnen bewijzen.. Dat was voor vogelend
Nederland een hoogtepunt. Zo hebben ook veel mensen mij
leren kennen. Ik heb het op mijn blog gezet. Dat ontplofte
gewoon. Toen had ik ineens op één dag zesduizend bezoekers.

Hoe is het met de vogelstand op Thurlede gesteld?
Je moet er oog voor hebben. Als je op je gemak zit voor je
huisje en je voert de vogels, dan komt er van alles op af. De
meest algemene zijn natuurlijk de koolmees, de pimpelmees,
de specht, de vink, de mus en het roodborstje. Er kunnen ook
bijzondere vogels tussen zitten. Dat wisselt per seizoenen.
Ik maak er een sport van om zo veel mogelijk vogels in of vanaf
mijn tuin te fotograferen. Er zitten zon vijftig soorten in het
Beatrixpark. Ik heb zelfs kraanvogels boven mijn tuin gehad.
Ik denk overigens dat de vogelstand wel afneemt. Het gaat
slecht met de insecten en die zijn heel belangrijk. Niet alleen
in Thurlede, maar wereldwijd hebben de vogels het moeilijk.
Het is overigens een goede plek Thurlede, want het is heel
divers. Ik heb nog steeds zon geluksgevoel als ik naar vogels
kijk. Of ik nou op Thurlede ben of in het buitenland. Als ik
rustig voor de deur van mijn tuinhuisje zit, blijf ik genieten
van het kijken. De vogels trekken zich daar niets van aan.

Plastic alom
Jan van der Waal
Al in 2009 maakte Chris Jordan huiveringwekkende
fotos van albatroskarkassen vol kleurrijk plastic.
Moeiteloos herkende je met schaamrood op de kaken
de doppen, de wegwerpaanstekers, messen en vorken , die je ooit zelf achteloos achtergelaten had. Pa
en ma albatros hadden hun jonge kroost daarmee
volgestopt. Met de dood als resultaat.
De plasticsoep uit de oceaan wordt dus echt geconsumeerd. Maar ook op het land staat zwerfplastic op
het vogelmenu. Getuige de jonge ooievaar, die op 15
juni 2019 in Houten uit het nest viel.
De vogelopvang Utrecht vertrouwde de opvallend
gele en doorschijnende buik niet. In de dierenkliniek
bleek er geen redden aan. De maag zat stampvol
elastiek. Voornamelijk brede bruine postbode-elastieken, een dun bruin elastiekje en een polsveter. Totaal
490 gram kunststof. Van natuurlijk voedsel geen
spoor. Terwijl de ooievaar-ouders normaal massas regenwormen voeren. Ze hebben het bruine plastic
kennelijk voor wormen aangezien.
In Frankrijk bleken in de buurt van vuilstortplaatsen
nesten veel bruin plastic te bevatten. En op 57 dode
Franse ooievaars bleek bij 15 exemplaren elastiek in
de maag te zitten. De kunststof sluit de darm af en
het is over en uit. En weer is er een plasticslachtoffer
gevallen. Het is duidelijk wat ons te doen staat. Geen
kunststof op Ons Thurlede binnen bereik van onze
medeschepselen. Je weet nooit wat de gevolgen kunnen zijn. We spreken af :Geen snippertje, maar dan
ook GEEN SNIPPERTJE.

Wil je meer informatie over de gevleugelde hobby van Ben
van den Broek? Kijk dan op http://benvandenbroek.blogspot.
nl/

Vogel op pagina 10: Slangenhalsvogel
Vogels op pagina 11: Flamingo's
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Plantenruilbeurs wordt Thurlede
jaarmarkt
Werkgroep tuinactiviteiten

Een kas op de tuin
Wies van der Waal-van Noort
Dit is het eerste artikel over een kas op de tuin. In
Groen Thurlede zal dit onderwerp een paar keer terugkeren.

Het is inmiddels een goede traditie geworden om in mei op
ons Thurlede een plantenruilbeurs te organiseren. Dat doen
we dit jaar natuurlijk weer en wel op zaterdag 16 mei.
En dit jaar proberen we de ruilbeurs verder uit te breiden met
andere activiteiten, vandaar de nieuw titel: Thurlede jaarmarkt. Naast het ruilen van planten, stekjes en zaden verkoopt
Groei & Bloei planten, komt er een kraam met voorlichting
over bijen en verkoop van imkerij producten (honing en
waskaarsjes) en is er waarschijnlijk de mogelijkheid om tuingereedschappen te ruilen. De definitieve invulling maken we
later per email-flyer nog bekend.

Een kas kun je voor heel veel doeleinden gebruiken,
zoals het zaaien en opkweken van planten en groenten, het kweken van tropische groenten in de zomer,
het overhouden van vorstgevoelige planten in
de winter, en noem maar op. En dan heb ik het nog
niet over het plezier om er in maart op een zonnige
dag in te werken, buiten 10 graden, in de kas op je
gemak in een truitje bij 22 graden planten verpotten.
Lekker warm en lekker bezig zijn met je hobby. Zien
wat je allemaal al hebt gedaan en wat dat in de
zomer zou kunnen opleveren (nog meer werk waarschijnlijk), maar dan in de vorm van toppen, dieven,
tikken, water geven, oogsten, invriezen, inmaken).
En tot slot dan nog een foto van een kas in het voorjaar. Deze staat vol met groenten (spinazie, sla, andijvie, rucola, bloemkool, spitskool, radijs etc.) Daarnaast zie je de stokken al staan voor de tomaten en
pepers etc. Een kas vol zaailingen, lekker groeiend in
het zonnetje, wachtend tot ze groot genoeg zijn om
buiten uitgeplant te worden.

Op zaterdag 16 mei kunnen er in ieder geval weer planten,
stekjes en zaadjes geruild worden bij de plantenruilbeurs op
Thurlede. Grijp dus je kans om die ene plant die je altijd al
graag wilde hebben te bemachtigen! Hoe meer mensen
hieraan meedoen, hoe groter de kans dat je misschien wel de
beschikking krijgt over die unieke plant van jouw buren. Een
ding weet je dan in ieder geval zeker: de plant zal het ook in
jouw tuin goed doen!
Vanaf 13.00 uur is iedereen welkom op de Thurlede jaarmarkt,
die bij de tuinwinkel zal staan. Je kunt dan alles wat je wilt
ruilen inbrengen en met de bonnetjes die je dan krijgt weer
andere dingen meenemen. Sierplantjes, groenteplantjes,
siergrassen, het maakt niet uit wat, als het maar niet jouw
onkruid is. Geef goed aan met een plantensteker wat het
precies is wat je aanlevert en geef er eventueel wat verzorgingstips bij.
Kom allemaal en zaai wat extras dit jaar voor deze ruilbeurs.
Hoe meer deelnemers, hoe groter in aantal en gevarieerder
de planten! En eventuele tips voor extra of nieuwe activiteiten
om de jaarmarkt aan te vullen, zijn van harte welkom. Mail
die aan: tuinactiviteiten.svthurlede@gmail.com.

12

SV Thurlede

Thurlede jaarmarkt op 16 mei 2020 om 13 uur
bij de tuinwinkel. Neem bekenden en geinteres
seerden mee.

Vroege-vogel-fietstocht
op Tweede Paasdag
Na de leuke en interessante vroege-vogel-wandelingen van de afgelopen jaren lijkt het ons een goed
idee om voor de verandering eens een vroege-vogel-fietstocht te organiseren.Volgens de kalender komt
de zon op die dag op om 6:47 uur. Veel vogelsoorten
zijn ook op dit vroege uur al actief. Om daar iets van
mee te maken, beginnen wij met onze fietstocht om
ongeveer 7:30 uur vanaf het verenigingsgebouw. Om
ca. 9:30 uur arriveren wij weer op het vertrekpunt.
Als het erg regenachtig is, kan de fietstocht alsnog
omgezet worden in een wandeltocht! De fietstocht
vindt plaats in de directe omgeving van Thurlede. Vogelrijke gebieden die we aan doen zijn o.a. de Poldervaart, de Kandelaar, een deel van de Schiezone en de
Vockestaert.
Wat kunnen we zoal verwachten tijdens de fietstocht? Na de winter is het vogelleven rondom Thurlede weer volop op gang gekomen. De meeste vogelsoorten zijn weer terug van hun overwinteringsgebieden en laten zich horen om hun territorium af te bakenen. Naast de soorten die wij ook op onze volkstuin tegenkomen, zijn er soorten die zich vooral in de
genoemde gebieden ophouden, zoals de rietzanger,
blauwborst, rietgors, snor, kievit, tureluur, grutto,
scholekster en blauwe reiger. Als we geluk hebben
vangen we ook een glimp op van de steenuil, koekoek en ijsvogel. Na afloop van de fietstocht wacht
ons in het verenigingsgebouw een lekkere paasbrunch en kunnen de ervaringen van die ochtend verder worden gedeeld.
Aanmelden via mail: tuinactiviteiten.svthurlede@gmail.com
Deelnamekosten bedragen 3.00 euro per persoon.
Aanvang is om 7.30 uur
Vertrek vanaf het verenigingsgebouw van volkstuinvereniging Thurlede, Parkweg 428, Schiedam op 13
april 2020. En vergeet je verrekijker niet!
Ben van den Broek en de werkgroep Tuinactiviteiten

"Een snoeiminuut
met Ruud"

Wij gaan er niet van uit, maar helemaal uitsluiten kun je het
natuurlijk nooit: de komst van echt winterweer eind februari,
begin maart. Desalniettemin hebben wij Ruud van Buytenen
(van de Groene Raat) weer gevraagd om in die periode van
het nog vroege voorjaar zijn snoeiadviezen te geven.
Ruud doet uw tuin persoonlijk aan om u heet van de snoeischaar snoeiadviezen te geven. Zijn advies kunt u dan meteen
in snoeidaden omzetten. Ruud wil wel graag vooraf weten
welke tuinders geinteresseerd zijn en welke vragen er leven
over het snoeien. Dan kan hij zich daar goed op voorbereiden.
De snoeiadviezen worden gegeven op zaterdagochtend 29
februari 2020 tussen 10.00 uur en 12.30 uur. Ruud ruimt ongeveer een kwartier per tuin in. Wilt u graag een advies, dan
kunt u zich opgeven via e-mailadres tuinactiviteiten.svthurlede@gmail.com. Voor het advies op 29 februari 2020 moet u
zich uiterlijk voor 24 februari 2020 aanmelden Wij verzoeken
u in uw e-mail het volgende te vermelden: naam, tuinnummer
en snoeivraag/snoeiprobleem.
Als u zich aanmeldt, wordt u ingeroosterd. U ontvangt daarvan
bericht. Aan het bezoek van Ruud aan uw tuin zijn geen
kosten verbonden. Deze activiteit wordt zoals altijd georganiseerd door de Werkgroep Tuinactiviteiten.
Contactpersonen namens de werkgroep zijn Fatemeh Darrodi
en Mieke Middelburg. Zij zijn op deze ochtend eveneens
aanwezig.
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Opknappen of slopen?
Bestuurszaken I Henk Steenbergen, voorzitter

Tijdens het taxeren van de huisjes die de verkoop in moeten,
staan we vaak in twijfel over de vraag afkeuren en slopen of
met een waarde van 1.200 euro een nieuw baasje vinden en
een 50 jaar oud huisje laten op lappen door de nieuwe eigenaar.
We zien dat de mensen zich vaak verkijken op deze opknapkosten en dat de meestal smalle beurs ze noodzaakt tot een
vlucht in lapmiddelen. Dus waar verrotte kozijnen eigenlijk
moeten worden vervangen, worden ze nu behandeld met
houtrot kit en een likje verf.
Een verrot dak wordt hier en daar aangesmeerd met wat
vloeibaar bitumen omdat er geen geld is voor de vervanging
van de 30 jaar oude shingles. De houten vloer golft en in de
WC is de vloer vaak aangetast door schimmel. Je ruikt de lucht
van de muizen die onder de vloer huizen en regelmatig de
etensresten op het aanrechtblad opruimen. Plafonds hangen
door. De onderste planken van de buitenwanden worden
vervangen en men krijgt dan kijk op de onderkanten van de
staanders die vaak vermolmd zijn. Met een grote schilderbeurt,
andere vloerbedekking en wat keukenaanpassingen zou het
dan klaar moeten zijn. Het zou mij niet verbazen als de totale
kosten ongeveer 1.000 euro zouden bedragen zonder de arbeid van derden. Maar je zit dan nog steeds in een huisje van
50 jaar oud met alle ongemakken van dien.
Goedkoop is soms duurkoop
Vergelijk dat eens met een totaal nieuw huisje van bijvoorbeeld 3,8 x 3,8 meter met een overstekende kap van 1,5 meter
en een houtdikte van 44 millimeter. Dat zou ongeveer 2.500
euro kosten plus de plaatsingskosten. De bijkomende zaken
zoals, verf, houten of stenen vloer, toilet en keuken en het
laten opbouwen brengen nog extra kosten mee, maar kunnen
door eigen arbeid beperkt blijven. Een beetje handige tuinder
kan de opbouw met dit blokhutsysteem zelf doen. En bedenk
dat, al zou alles bij elkaar 4.000 euro hebben gekost, je bij de
verkoop na ongeveer vij jaar dit bedrag weer terug zou kunnen
vangen. Je mag er ook vanuit gaan dat een nieuw huisje dat
duurzaam geverfd is de eerste drie jaar nauwelijks onderhoud
nodig heeft. De kern van dit verhaal? Denk er nog eens over
na voordat je besluit een twijfelachtig huisje op te knappen.

Watermeters
Ter vervanging van een aantal kapotte watermeters
op de tuinen heeft het bestuur nieuwe watermeters
aangeschaft. Deze zullen door vrijwilligers worden
gemonteerd. De kosten zijn voor de vereniging.
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SV Thurlede

Nieuwe huisjes
Na de sloop van diverse verkrotte huisjes op lege tuinen (zonder tuin en huisje) hebben we gelukkig een
tuin kunnen verhuren, waarop een nieuw huisje zal
worden geplaatst. Veel potentiele leden blijken toch
wat te schrikken wanneer hen 1 van de 6 totaal lege
tuinen wordt getoond. Om zon tuin wat aantrekkelijker te laten ogen, heeft het bestuur besloten een
huisje te kopen en te plaatsen op tuin 192 (oost). Zo
worden op de Pijlkruidlaan in ieder geval 2 van de 3
kale plekken gevuld.

Ligusterplantjes
bestellen?
Tot eind februari kunt nog meedoen aan een 2e ronde voor
het bestellen van ligusterplanten voor uw heg. Deze zullen
naar verwachting rond half maart door Irado worden afgeleverd bij de tuinwinkel. De deelnemers zullen gebeld worden
wanneer ze binnen zijn.
Graag opgeven met vermelding van naam, tuinnummer en
telefoonnnummer via de tuinwinkel of een mail naar de secretaris (secretaris.svthurlede@gmail.com).

Bardiensten
Het bestuur is altijd op zoek naar hulpkrachten. Dit
keer zijn ze op zoek naar iemand die wil helpen met
bardiensten. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar secretaris@svthurlede.nl

Bestuur spreken?
Het Bestuur houdt iedere 2e zaterdag van de maand
vanaf 10.00 uur spreekuur in het verenigingsgebouw.
Graag vooraf aanmelden via: secretaris.svthurlede@gmail.com en wilt u zo vriendelijk zijn om in het e-mailbericht te vermelden waarover u het bestuur wilt
spreken. Meestal ontvangt u snel een reactie met een
tijd, waarop we de bestuursleden u verwachten.

Nieuwe
lanenbordjes

De oude bordjes waren na jarenlang dienst te hebben gedaan,
hard aan vervanging toe. Onze dank gaat uit naar diegenen
die zich daarvoor hebben ingezet zoals bij de jaarlijkse montage en demontage. Het bestuur heeft offertes opgevraagd
voor de productie van nieuwe. De prijzen bleken tegen te
vallen, dus is besloten zelf een bovenfrees te kopen en ze zelf
met hulp van vrijwilligers te gaan maken.
De afgelopen tijd is hard gefreesd, zijn de letters ingekleurd
en zijn de bordjes gelakt. Voor het seizoen hangen alle
bordjes op hun plek.
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Jong Thurlede
Vogels voeren in de lente
Tijdens de lente hebben vogels het druk. Ze moeten
een partner zoeken, een nest bouwen, eieren leggen,
broeden en jongen grootbrengen. En dat allemaal
vaak twee keer achter elkaar.
Ze vangen insecten, rupsen en wormen omdat daar
veel eiwitten inzitten. Daar gaan vogels naar op zoek
en die zijn in de lente te vinden in de volkstuin.
Er zijn mensen die denken dat het bijvoeren van vogels in de lente niet hoeft, maar dat is niet zo. Als het
twee dagen hard regent en waait, zijn er bijna geen
insecten te vinden, dus ook dan kunnen de vogels
onze hulp goed gebruiken. Het gaat dan minder om
vet, maar juist meer om de eiwitten en kalk die vogels normaal gesproken uit insecten halen. Wil je vogels helpen aan wat extra eiwitten geef ze dan uitgekookte en fijngestampte eierschillen. Geef nooit
melk!
Weet je dat als je tuinvogels voert ze aan je gehecht
raken? Het is echt waar en heel leuk om te zien dat
ze zelfs een extraatje van je willen meepikken. Veel
extra tuinplezier.

Dat een moestuin beginnen niet moeilijk en duur
hoeft te zijn, bewijst meester Jan wel. Al ruim veertig
jaar geeft hij les aan kinderen uit groep 6 en 7 en
leert hij hen hoe ze met succes
hun eigen moestuin kunnen beginnen.
Dus steek je handen uit de mouwen
en oogst nog dit jaar je eigen groente.

Paashaas stempelen
Maak van wc rollen een paashaas (zie voorbeeld). Giet wat
witte of bruine verf op een bordje en stempelen maar. Met
een kwastje en andere kleuren verf kan je het schilderij nog
mooier maken.(Bron: www.website4mama.nl).

Ben van den Broek

Hulpboswachter worden
in De Balij
Tijdens een stevige wandeling onder leiding van een
gids van Staatsbosbeheer leer je de natuur van De
Balij ontdekken. De Balij is een jong bos bij Zoetermeer. Maak kennis met de werkzaamheden van de
boswachter en help haar/hem zo een handje! Bij terugkomst krijg je het diploma van de Boswachter
Academie. Leuk voor een feestje. Kijk voor meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl.

