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Zomer 2020

Coronamaatregelen
Vanaf 1 juni 2020 geldt voor groepen die buiten samenkomen geen maximale grootte meer, zolang
mensen maar anderhalve meter afstand houden. Let
op dat bij het overtreden van deze regel er nog
steeds boetes kunnen worden uitgeschreven.

Werkbeurten
De begin mei gehouden werkbeurt nieuwe stijl - werken als
solist of in duos - is een groot succes gebleken. We gaan dus
hiermee door en er worden nu ook werkbeurten in de vooravond gepland. Voortaan hangt het schema van de werkbeurten op het informatiebord.

Cadeautip
In onze tuinwinkel zijn cadeaubonnen te koop. Hier doe je de
ware tuinder en onze vereniging een groot plezier mee.

Rijontheffing
Door de coronamaatregelen werd het grote parkeerterrein afgesloten. Dat had direct consequenties voor
de tuinders die met de auto naar ons complex komen.
Nog even de regels op een rij:
De rij-ontheffingskaart wordt voor 1 dag uitgegeven
en kan per e-mail aangevraagd worden bij het bestuur (bestuur.svthurlede@gmail.com). Bellen kan
ook. U heeft de 06-nummers doorgekregen via een
digitale nieuwsbrief. Het is dus niet toegestaan zonder kaart op het complex rond te rijden. U riskeert
een fikse boete. Onlangs werd er al een tuinder bekeurd en die moest 145 euro betalen. Zondegeld.

Welkom
Tuin 8
Tuin 65
Tuin 162
Tuin 187
Tuin 192
Tuin 206
Tuin 244
Tuin 249
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N. Ebbelinghaus
D. Hiwat
S. Tasbag
D. Huis in 't Veld
M. van der Werken
M. Bannink
I. van der Pluijm
I. van der Pluijm
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IJsjes
Koel kunnen we wel blijven deze zomer, want onze
tuinwinkel verzorgt voortaan de verkoop van ijsjes dus woensdag en zaterdag van 12 tot 16 uur. Soms is
iemand in de tuinwinkel aanwezig buiten de twee
openingsmomenten per week. Loop gerust even
langs. Misschien kunt u geholpen worden, bijvoorbeeld voor grotere hoeveelheden zand of aarde.

Groen Thurlede
Van de redactie
De schepping in spagaat. Enerzijds het verlammende virus,
anderzijds het prachtige voorjaar in de ontluikende tuin. Allebei puur natuur.
De kas leverde al de eerste aardbeien. Arebeien zei mijn opa
en appelesienen in onvervalst Schiedams. Zijn hele leven
verliep in een soort lock down. Hij kwam nergens en verliet
de stad alleen met Door weer en wind de supportersvereniging van SVV. Met de supportersbus naar alle uitwedstrijden.
De enige feestavond was het jaarlijkse grote SVV feest.
Tweewekelijks hoogtepunt de voetbalwedstrijd aan de Havendijk met mij, kleinzoon Jantje aan het handje. Wij jochies zaten
voor de afrastering in het gras.
Met opa naar een tewaterlating bij Gusto. Het muziekkorps,
een lid van het koningshuis, de fles champagne tegen de boeg
en daar gleed het schip. Fantastisch. Weet u nog al die
scheepswerven, de jeneverindustrie, de reusachtige glasfabriek. Al die werkgelegenheid; waar is het gebleven! Wat is
er nog over al die activiteiten. Van die massale rij fietsen
richting Wilton.
In feite alleen tuinieren. Er wordt wat afgepeund op ons
complex. Daar blijven wij aan werken. Gezamenlijk houden
wij T.V. Thurlede gezond in stand.
Tot slot:
Denk eraan: Blijf genieten van het alledaagse.
Jan van der Waal
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Wilde boel
Bestuurszaken I Annelie Couvée-Kooyker
"Wat een wilde boel, he? Ik erger me er kapot aan!", zei een
tuinierster mij bij het wegfietsen over het bloeiende gras en
de boterbloemen in de bermen van het Beatrixpark.Is dit niet
práchtig?, zei een ander tijdens de werkbeurt op 2 mei van
onze berm aan de ingang van de Parkweg. "Hier doe ik helemaal niets aan! Zoveel hoofden, zoveel zinnen?
Als je je oor te luisteren legt bij die wilde bloemenzee hoor je
de wilde bijen zoemen en als je je ogen de kost geeft, zie je
de vlinders als vliegende bloemen boven die wilde boel opfladderen. De natuur is blij met wildernis, dat hoor je en dat
zie je. De mens (sommigen, vroeger) wil graag alles netjes en
naar eigen hand zetten en zo maakten wij grasfalt, kort en
monotoom groen gras naast de asfaltpaden en wegen, waar
geen voedsel was voor insecten en dus niet voor de bodem,
niet voor kleine zoogdieren, noch vogels. Plagen bestreden
we met gif, dat zijn werking nooit verloor en via grondwater
in sloten, rivieren en zeeën kwam. In de diepste wateren van
de oceanen worden die stoffen nu teruggevonden. Koraalriffen verdwijnen en soorten sterven bij bosjes uit. Denken wij
mensen dat wij deze distinctie zullen overleven? Of sturen we
bij en laten we groeien wat groeien wil? Ikzelf voel mij verbonden met Albert Schweitzer, die zei:
Ik ben leven
dat leven wil
temidden van leven
dat leven wil.
En daarom laten wij ook wilde boel groeien.
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Kijkwand voor IJsvogel
observatie

Bij de Beukenhof in Schiedam broedde in voorgaande
jaren regelmatig een IJsvogel in de wortelkluit van
een grote omgevallen boom. De boom was destijds in
de richting van de begraafplaats gevallen waarbij aan
de waterkant een perfecte broedwand ontstond voor
een IJsvogelpaartje. De afgelopen twee jaar is er
daadwerkelijk gebroed. Een mooi resultaat. Helaas is
door de toegenomen bekendheid ook de drukte bij
de nestplaats flink toegenomen. In samenwerking
met de Gemeente Schiedam zijn er destijds waarschuwingsborden neergezet en werd gevraagd het gras
niet te betreden. Niet iedereen hield zich aan de regels! Een paar maanden geleden is het idee ontstaan
een kijkwand te realiseren waardoor het mogelijk is
zonder verstoring de IJsvogels te observeren. Met ondersteuning van de Gemeente Schiedam die de benodigde materialen (wilgentenen) heeft geleverd en
palen heeft geslagen. Met een flinke groep vrijwilligers (KNNV) en twee personen van de Gemeente
Schiedam lukte het een prachtig gevlochten kijkwand
te maken. Nu kan iedereen op korte afstand genieten
van het gedrag van deze prachtige IJsvogels.
Gelukkig zijn de IJsvogels ook dit jaar weer teruggekeerd en trekken zich niet veel aan van de kijkers
achter de kijkwand. Ze vertonen hun normale gedrag
zonder daarbij regelmatig gestoord te worden zoals
in de afgelopen jaren. Het ziet er naar uit dat we
straks weer een succesvolle broedpoging gaan meemaken. En nog even dit! Ook op ons volkstuincomplex heb ik de afgelopen weken regelmatig is het
slootje achter mijn tuinhuisje een IJsvogel voorbij zien
flitsen.
Ben van den Broek
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Puur natuur
Jan van der Waal
Arm klein moedertje van de eikenprocessierups. Je leeft aan
het einde van de zomer maar een paar dagen. Jij klein 2 cm
groot motje vliegt s nachts. Je moet zien te ontsnappen aan
de vlijmscherpe vleermuizentandjes. Met slechts één doel voor
ogen; bevruchten of bevrucht worden. Daarna de, kleiner dan
een speldenknop, eitjes leggen en dan de oogjes voorgoed
sluiten. Je zult je nageslacht, je bloedeigen kinderen nooit
kennen. De eitjes komen pas na de winter in april op een eikenboom uit. Precies op tijd om te kunnen snoepen van de
knoppen in die boom. Hoe wist je dat je kindertjes zo dol
zouden zijn op het jonge eikenloof? Hoe wist je dat Nederlanders zo dol zijn op de oranje kleur van de uit het ei kruipende
larven. Verhuisde je daarom naar Nederland? Jammer, dat na
de vervellingen de rupsjes blauwgrijs kleuren. Vervelend is wel,
dat je hen na de vierde en vijfde vervelling van brandharen
voorzien hebt.

werkt. Simpel het ophangen van vleermuiskasten en vogelhuisjes. Alleen zo, blijkt de rupsenpopulatie verantwoord af
te nemen. Dus wij op Thurlede tuinieren natuurlijk verder met
onze drie stippen. De vierde stip gloort aan de horizon.

Weet je niet hoeveel last mensen daarvan hebben? Huidirritatie, brandende ogen, longproblemen die tot ernstige benauwdheden kunnen leiden. Ze beschermen de 2,3 cm lange
diertjes wel tegen hun natuurlijke vijanden. De koolmees, de
pimpelmees, de koekoek, de boomklever, de boomkruiper en
het tweestippelige lieverheersbeestje. Maar toch. Mijn complimenten trouwens voor dat brave volgzame gedrag van je
kroost. Ze spinnen gezamenlijk een groot nest. In de nacht
verlaten de blinde diertjes, in massale processie het nest op
zoek naar voedsel. Om in de vroege morgen nog steeds in het
gelid terug te keren in het spinsel. Geen wonder dat het katholieke Brabant en Limburg geliefde plaatsen zijn om te
verblijven en te vreten.

Nestkastjes
Dan wordt het spinsel dichtgesponnen en de larven gaan
verpoppen. In augustus vervlinderen de rupsen en start de
cyclus opnieuw. Jij arm triest nachtvlindertje aan alle kanten
bedreigd en bestreden. Het gebruikte gif leidt echter tot de
dood van talloos ander leven en kan dus niet. Spinsels en eitjes
met de hand verwijderen is onbegonnen werk. Het enige wat
helpt. Zorgen voor natuurlijke vijanden. Eco denken, dat
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Net voordat het coronavirus uitbrak zijn er in heel
Schiedam prachtig versierde nestkastjes opgehangen
op plekken waar vorig jaar de eikenprocessierups
voor overlast zorgde. Zo ook in het Beatrixpark waar
zelfs een Feyenoordkast hangt. Met de komst van de
kastjes hoopt Irado dat de vogels en vleermuizen hun
(eet) werk gaan doen, zodat we dit jaar minder hinder hebben van de eikenprocessierups.
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De honingbij
Op 18 en 19 april 2020 was de Nationale Bijentelling
2020. Ruim 10.000 tellers kwamen in actie voor de
wilde bij! Zoals werd verwacht, staat de honingbij op
nummer 1.
Bijenhouden wint aan populariteit. De opleidingen
tot imker zitten altijd vol. Over de populariteit van
bijenhouden verschijnen weleens artikelen. Critici vinden dat de zogenoemde honingcoboys die tientallen
bijenkasten voor honingbijen in of vlakbij natuurgebieden neerzetten, zoals bijvoorbeeld de Biesbosch,
andere bijensoorten verdringen. Gelukkig is daar
rond ons park geen sprake van. De Schiedamse stadsimkers zetten zich in voor het behoud van alle bijen.
De foto is gemaakt bij de bijenstal in de heemtuin, tegenover ons complex.

Planten van de
Pilgrims
In 2020 is het 400 jaar geleden dat het schip de Mayflower
vanuit Leiden, via Engeland naar Amerika voer. Eén van de
Pilgrims, William Brewster, heeft op zijn overtocht met de
Mayflower een uitgebreid naslagwerk over vooral medicinale
maar ook voedselplanten meegenomen. Leden van de Vereniging Botanische Kunstenaars Nederland hebben hier een
prachtige tentoonstelling over gemaakt.
Naast de tentoonstelling Planten van de Pilgrims is er ook een
presentatie van kruidenboeken uit de tijd van de Pilgrims.
Museum de Zwarte Tulp is gevestigd aan de Heereweg
219, 2161 BG Lisse en gaat op 1 juni weer open.

Pioniersfamilie op
Thurlede
Jan van der Waal
Weet u nog van het stukje bosgrond waar de natuur jarenlang
vrij spel had? Bomen, wortels, onkruid en toch kochten een
aantal dapperen het stukje oerbos. Zij gingen aan de slag.
Elke keer als wij op weg naar onze tuin langs tuin 43 lopen
bewonderen wij hun moed. Wij genieten nu van de eerste
bloemen op hun tuin en er is één nieuwe boom geplant.
Overigens is enige boom, die zij als herinnering wilden laten
staan omgewaaid. De mensen van de tuinploeg hebben helpen afvoeren. We hopen nu, nee zijn overtuigd van een goede
afloop. En worden steeds nieuwsgieriger naar het uiteindelijke resultaat.

Hier volgt hun laatste verslag:
Na een hele natte periode van september tot maart zijn we
volop aan het aanmodderen geweest, letterlijk. Toen kwam
het mooie weer... alleen met dat weer ook het virus. Kortom
we gaan heel langzaam maar gestaag verder. Inmiddels is de
tuin schoon en vlak en hebben we een schuurtje. Ook is het
huisje gesloopt en we hopen dit binnenkort af te gaan voeren.
En dan kunnen we met een beetje geluk gaan bouwen. Ondanks de 'tegenslagen' genieten we enorm van de tuin.
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Ruud Grondel (AVVN):

“Verbinden van volkstuinen met de
omgeving is de toekomst”
Tekst Theo Reyman

Wat voor mij een reden was om in het bestuur te gaan, is de
druk op de volkstuinen; het verdichten van de steden door
woning- en kantoorbouw. Daar moeten we tegenstand aan
bieden in het belang van die groene plekken in de stad. Als
je nieuwbouw plant, ontwerp dan nieuwe volkstuinen mee.
In het groen in de wijk. Het moet een onderdeel zijn van de
openbare groenstructuur.
De redactie van Groen Thurlede heeft een interview  op afstand  met Ruud Grondel, de voorzitter van het AVVN, de
landelijke organisatie voor hobbytuinders. De leden van de
Schiedamse Volkstuindersvereniging Thurlede ontvangen allemaal het blad De Tuinliefhebber. Dit uithangbord van het
Algemeen Verbond van Volkstuinders in Nederland beleeft
haar 103e jaargang. De organisatie zelf bestaat iets korter;
zon negentig jaar .
Hoe is uw belangstelling voor de volkstuinen ontstaan?
Ik heb in mijn rol als wethouder voor GroenLinks - eerst in
Amsterdam en daarna in Haarlem en Diemen - met de volkstuinen te maken gehad en daar een warm plekje aan overgehouden. Altijd ben ik geinteresseerd geweest in het groen in
de stad. Ik ben heel erg overtuigd van het belang van groene
plekken in stedelijke gebieden. De biodiversiteit en het hele
ecosysteem en de volkstuinen zijn een belangrijke factor
daarin, maar wel vaak bedreigd door de overheid.
Het vraagt ook om goede ontwerpen met oog op de veiligheid
zoals het voorkomen van inbraken. Er komen gelukkig steeds
meer voorbeelden van. Het verbinden van volkstuinen aan de
omgeving is de toekomst; niet met de puntige ellebogen naar
buiten, maar met open armen om te laten zien hoe mooi het
is. Dat is een heel belangrijke boodschap, die wij aan onze
leden geven, ook aan de gemeentebesturen. Het begint te
werken en daar ben ik heel blij om.
Wat doet het AVVN?
Er zijn zon tweehonderd lokale verenigingen bij het AVVN
aangesloten. Voor zover wij weten is dat ongeveer een kwart
van alle Nederlandse volkstuinen. Ze liggen met name in de
randstad. Via een vereniging die bij het AVVN is aangesloten,
ben je als volkstuinder gewoon rechtstreeks lid. Je kunt ook
individueel lid worden als je niet in een van onze verenigingen
zit. Het AVVN is een netwerkorganisatie. We zijn met een
vernieuwingsslag bezig. Heel erg lang zijn wij de bond van de
bestuurders geweest. Nu willen we onze vleugels uitslaan
buiten onze aangesloten verenigingen. Er zijn inmiddels veel
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samenwerkingsverbanden zoals met de Stichting Steenbreek.
Zelf ben ik beland in Stadslandbouw Nederland, een kennisplatform waarin wij (zoals ik in het laatste nummer van De
Tuinliefhebber zeg) niet mogen ontbreken.
De impact van het coronavirus

.

Ik denk dat het een dubbel gevoel gaf bij veel volkstuinders.
De een volgde de oproep blijf thuis, kom niet met te veel
mensen tegelijk naar de tuin. Aan de andere kant bestond een
enorme behoefte om naar buiten te gaan en even in het groen
te zitten. Die twee bewegingen zag je allebei. Het is een
spanningsveld.
Ik weet niet of er hobbytuinders zijn overleden. Wij beschikken
niet over informatie van alle tuinen. Het zijn toch vooral de
besturen zelf die weten wat er met hun leden gebeurt. Het
kan ongetwijfeld het geval zijn, want we weten dat de
volkstuinen veel oudere leden hebben, die tot de risicogroep

behoren. Ik heb geen droevige berichten over local outbreaks,
zal ik maar zeggen. Aan de andere kant dragen wij ook graag
uit, dat ouderen met een volkstuin gezonder zijn dan andere
leeftijdgenoten. Wij hadden net als andere organisaties
Zoom-vergaderingen in plaats van naar de vergaderingen toe
te gaan. De feestjes op de tuinen zijn allemaal afgeblazen. Het
onthullen van een bord voor het behalen van een prijs, het
vieren van het zoveel jarig bestaan. Dat zijn aanleidingen voor
mij om een volkstuinvereniging te bezoeken. Of ledenvergaderingen waar we allemaal weleens invallen als er behoefte
is aan een onafhankelijk voorzitter. Dat soort dingen. Het
kwam allemaal stil te liggen .

E-mail
Het bestuur krijgt nog regelmatig e-mails binnen op de oude
bestuurs e-mail, maar deze wordt sinds het najaar 2019 niet
meer gebruikt. De nieuwe adressen zijn:
bestuur.svthurlede@gmail.com
en
secretaris.svthurlede@gmail.com (o.a. voor verzekeringszaken).

Een kas op de tuin
Wies van der Waal-van Noort
Let bij de aanschaf van de kas er meteen al op met
wat je aan ramen en deuren wilt. Ventilatie is heel
belangrijk, vooral voor gezonde groei van planten.
Ventilatie koelt wat af, maar belangrijker nog, het
verlaagt de luchtvochtigheid. En dat is beste voorzorgsmaatregel tegen bijvoorbeeld schimmels. Bedenk dat een kas van glas is, en bij storm kan glas
springen. Dus juist bij veel wind moet je zorgen dat
alle wind in en uit je kas kan waaien! In de zomer is
een stelregel dat bij niet te veel wind de ramen op 15
tot 25 centimeter open staan, afhankelijk van het
weer en de temperatuur. Als je op de volkstuin komt
in de zomer, zet dan direct de deur open zodat de
condens in de kas kan verdwijnen en de kas kan luchten. Bovendien, nog niet eerder genoemd, is het uiteraard ook heel belangrijk dat er allerlei bijen, vliegjes, hommels en andere insecten de kas vrij in en uit
kunnen zodat ze de bloemen kunnen bevruchten
waar nodig en zelf nectar kunnen halen. s Middags
na vijf uur gaat de deur van de kas pas weer dicht, en
de ramen blijven gewoon open, want ook s nachts is
er frisse lucht nodig. Heel veel mensen denken dat je
juist alle ramen en deuren moet sluiten van de kas
wanneer het stormt, maar dat is dus echt niet waar.
In glas zit een bepaalde hoeveelheid rek en spanning,
maar zodra alle wind zich in de kas ophoopt en dus
niet naar buiten kan, kunnen ramen springen. Wind
moet altijd vrij spel krijgen in de kas, het hoeft niet
veel te zijn.

De laatste maanden krijgen alle leden minstens twee keer per
maand actueel nieuws via de e-mail. Ziet u deze e-mail niet?
Dan komt deze wellicht binnen via uw spambox. Kijk deze na
en selecteer een gevonden bericht van Thurlede. Geef vervolgens aan dat dit geen spam is, dan komen deze mails voortaan
wel goed in uw inbox terecht.
U kunt ook voor de zekerheid navragen, of wij uw mailadres
wel juist hebben genoteerd.
Is voor alles geen oplossing te vinden, dan raden we u aan
voor Thurlede een (apart) Gmail-account aan te maken.
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"Ik ben niet zo'n piekeraar"
Tuingenot I Tekst en foto's Ellen Boonstra-de Jong

In de lente editie van Groen Thurlede werd een interview met
Klazien Pegels al aangekondigd. Ze vond het de hoogste tijd
voor haar verhaal en gelijk heeft ze. Klazien en echtgenoot
Jan tuinieren namelijk al 28 jaar op Thurlede.
Op de gepaste afstand van anderhalve meter zitten Klazien
en ik genoeglijk in hun prachtig aangelegde tuin. Alleen voor
het snoeien van bomen roept Klazien de hulp in van de buren.
Ik heb altijd leuke buren op de tuin gehad. We helpen elkaar.
Ik vind dan ook dat er in die 28 jaar weinig is veranderd. Voor
mij betekent de tuin alles. Ook in deze moeilijke tijd zorgt de
tuin voor afleiding. Hard werken verdrijft het getob, aldus
Klazien. Maar hoe zijn ze op Thurlede verzeild geraakt? Mijn
vriendin liep met de hond vaak over het park en ik ging weleens mee. We dronken toen ook soms wat in het verenigingsgebouw. Dat was precies in de periode waarin Jan en ik op
zoek waren naar wat anders. Al 22 jaar reden we op en neer
naar ons plekje op de camping in Renesse. Dat reizen werd
ons te veel. Toen we eenmaal besloten hadden om op Thurlede te gaan tuinieren konden we kiezen uit drie tuinen. Twee
aan de oostkant en een hier aan de westkant. Het werd tuin
122. Het huisje dat er stond hebben we afgebroken en onze
zoon met een vriend hebben daarna dit huisje neergezet. Het
is een degelijk huisje van hardhout en met dubbel glas. Vanaf
half mei zijn Klazien en Jan het hele zomerseizoen op de tuin
te vinden.
Geen piekeraar
Hard werken tegen het getob! Voor Klazien geldt dat niet
alleen voor de zorgen over de uitbraak van het coronavirus.
Klazien: Drie jaar geleden overleed onze zoon en een aantal
maanden geleden onze dochter. En ik heb veel zorgen over
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Jan. Hij is dement en bijna blind. Als hij overlijdt is er niemand
meer. Gelukkig weten de kleinkinderen altijd de weg naar
oma te vinden als er wat is. Klazien is hun steun en toeverlaat.
En natuurlijk hakt het coronavirus er ook flink in. Al die dode
mensen, eng gewoon, vindt ze. Ondanks alle ellende blijft
Klazien onverstoorbaar doorgaan. Ik ben niet zon piekeraar
en ik huil alleen als niemand het ziet. Ze moet dan ook lachen
als ik vraag of er misschien iemand is die voor haar zorgt. De
mensen die dat deden zijn er niet meer. Met mijn jongste zus
mail ik veel en dat is fijn. En dan zijn er natuurlijk die geweldige buren op de tuin.
Een piekfijne tuin
De tuin van Klazien en Jan ziet er piekfijn uit en lijkt niet bewerkelijk, maar niets is minder waar. Klazien is, voordat het
seizoen begint, iedere dag een paar uur aan het werk in de
tuin. Jan kan op die momenten gelukkig een paar uurtjes alleen thuisblijven. De winter was mild, dus er is veel onkruid,
ook tussen de tegels. In de zomer rust ze uit. Hoewel? De
handen van Klazien lijken nooit te rusten. Op het ogenblik
ben ik weer veel aan het haken. Ik maak spreien en die geef
ik weg. Ook heb ik onlangs twaalf kussens gehaakt. Lezen vind
ik ook leuk, ik houd van spannende verhalen. Het terras voor
het huisje is dan ook de favoriete plek van Klazien. Als ik jong
was zou ik de tuin anders inrichten. De naaldbomen zijn eigenlijk veel te groot. Die opmerking bevreemdt me. De tuin
is oogstrelend. Klazien is niet alleen dol op bloemen, want
naast het huisje staat een kas, waar de slabonen worden opgetrokken en o.a. sla, komkommers en tomaten tot wasdom
komen. Wat gun ik het echtpaar nog vele heerlijke jaren op
de tuin. Maar de 80-jarige Klazien is realistisch. Nu houd ik
het onderhoud van de tuin nog vol, maar ik weet niet of ik

“Minderkoet”
Jan van der Waal

het over een paar jaar nog steeds aankan. En hoewel Klazien
zich een leven zonder de tuin bijna niet voor kan stellen, maakt
ze toch al voorzichtig plannen als ze de tuin op zou moeten
geven. Dan ga ik fotograferen en naar de Blauwe Soos (Soos
Blauwhuis Schiedam). Ook heb ik me opgegeven voor de
Zonnebloem." Als ik een paar weken na het interview nog
even langsga, hebben Jan en Klazien zich inmiddels geinstalleerd op de tuin. Een goed moment om een foto van het
echtpaar Pegels te maken.

Drama, vaak groot groter groots, krantenkoppen,
Shakespeare, opera, niet te vatten.
Maar soms klein, vlak voor je neus met een leesbril te
zien. Neem die schattige meerkoetjes achter ons huisje in de sloot, vier in getal. Gekoesterd door zorgzame ouders de godganselijke dag voedsel opduikend
voor hun kroost. Telkens voorzichtig het plukje voedsel naar hun bekje brengend. Door de corona waren
wij elke dag op de tuin. Zoals gezegd vier schattige
meerkoetjes, een dag later nog drie, de volgende dag
nog twee donzige pluisjes. Weer een dag later, we
dorsten nauwelijks te kijken resteerde er nog een. Nu
is ook de laatste verdwenen. Nog maar één meerkoet
zwemt bij ons achter.
Voor man- of vrouwlief is het teveel geworden. Een
van beide is vertrokken. We leven intens mee met de
laatste der meerkoetjes, die we minderkoet gedoopt hebben.

Misschien hebben jullie hem al gesignaleerd. Kjell Weewer werkt
hard om de natuurlijke oevers aantrekkelijk te maken voor o.a.
insecten. Met veel kennis van zaken maait hij met de zeis het
groen met als doel om op termijn een grote variatie in vegetatie
te krijgen.

Tot overmaat van ramp hebben we nauwelijks slakken in de tuin. Daar bleken de meerkoeten vorige
jaren dol op. Een slak in het water, daar vlogen ze op
af. Zelfs die troost kunnen we nu niet bieden. Daar
zijn we toch eigenlijk wel gelukkig mee.
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Bij mij was de bekendheid met paddenstoelen niet veel meer
dan de witte champignons die we bij Albert Heijn of een
andere supermarkt kopen. Ik weet dat ze er tegenwoordig
ook zijn in kastanjekleur, de kastanjechampignons. Nu treft
het dat ik een Thaise schoondochter heb, Dao. Zij werd in de
binnenlanden van Thailand opgevoed met alles wat het bos
te bieden heeft. Haar planten- en kruidenkennis is indrukwekkend en strekt zich zelfs uit tot paddenstoelen en zwammen
waarvan ik het bestaan niet kon vermoeden.

op een vochtige plek. Dit geeft al na ongeveer drie of vier
weken een redelijke oogst. Dus sinds mijn ontdekking van de
paddenstoelen en zwammenwereld eten we nu oester- en
pruikzwammen, zwavelzwammen (smaakt naar kip).

Nu zal je denken waarom dit verhaal in de zomereditie terwijl
paddenstoelen meer een thema zijn voor de herfst. Dao
klampte mij aan toen ze hoorde dat er in januari en februari
eiken geveld zouden worden en vroeg mij om wat eiken
stammetjes met een doorsnede van ongeveer vijftien centimeter. Hierna werd me veel duidelijk. Ze liet mij zien hoe je de
sporen uit een paddenstoelen hoed kunt kloppen en hoe je
deze kunt vermenigvuldigen in houten pluggen in een vochtige omgeving. Ik heb nu geleerd dat elke zwam of paddenstoel een voorkeur heeft voor een bepaalde houtsoort. Zo
groeien de shitake, een Japanse soort, het best op eiken
stammetjes. Dus in die eiken stammetjes uit de windvang
werden gaatjes geboord van ongeveer tien millimeter waarin
de pluggen zijn gestopt met shitake-broed. Dat dient s winters
of in het vroege voorjaar te gebeuren, waarna ze in november
of oktober hun eerste oogst produceren. Hierna kan nog drie
tot vijf jaar geoogst worden, afhankelijk van de dikte van de
stam en een gunstige omgeving. Voor de zwammen geldt
hetzelfde, alhoewel die wat minder kieskeurig zijn voor wat
de houtsoort betreft.

Zwavelzwam

Medicinaal van grote waarde
Er ging een wereld voor mij open, nooit geweten dat we in
Nederland zoveel eetbare zwammen en paddenstoelen binnen handbereik hebben en dat die gewoon in onze bossen en
parken groeien. En niet alleen gewoon eetbaar maar ook als
supervoeding en medicinaal van grote waarde. Je kunt het
ook nog sneller doen door het broed in vochtig zaagsel te
stoppen, dat in een plastic zak wordt op gehangen, het liefst

Zomeroesterzwam
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Shitake

Iets eetbaars kweken
Het is niet alleen dat ze zo lekker smaken maar ook de geneeskrachtige werking geeft een extra uitdaging om hier mee aan
de slag te gaan. En voor de ongeduldige tuinders is dit werkelijk ideaal aangezien je bij sommige soorten in een tijd van
een paar dagen iets eetbaars kweekt. Het is jammer dat de
paddenstoel bij de doorsneetuinder alleen maar wordt gezien
als de opruimer van oud of verrottend tuinafval. Hij verdient
echter meer aandacht en zou goed passen bij de nieuwe generatie tuinders. Hun inspanningen zullen beloond worden
met producten die de immuniteit verbeteren, je slanker
maken, je darmen gezonder maken, je huid doen stralen en
je lever versterkt. Wie had er ooit aan gedacht een apotheek
op Thurlede te kunnen hebben?

Stip aan de horizon
Onze traditioneel in april te houden algemene ledenvergadering (ALV) zien we steeds verder als een stip aan de horizon
verdwijnen. Dat we met minstens tachtig mensen dicht opeen
lekker emotioneel kunnen vergaderen zal zo in te schatten op
zn snelst in de nazomer of herfst plaatsvinden. Tenzij we Ahoy
afhuren voor de gepaste afstand, maar daar leent ons verdienmodel zich nog niet voor.

Nieuwe leden, nieuwe
huisjes
Onze vereniging zit in de lift - en dat gecombineerd
met het langdurig mooie weer en het Corona-effect',
heeft de afgelopen maanden gezorgd voor een grote
toeloop van belangstellenden, die bij ons lid willen
worden. Nu is het voorjaar natuurlijk hiervoor altijd
de drukste tijd, maar we krijgen nu gemiddeld bijna
om de dag wel een aanmelding.
Veel mensen introduceren zich door in hun mail te
vertellen, dat ze tijdens hun Coronawandeling langs
ons complex kwamen, nieuwsgierig werden en na
een rondgang besloten dat het hier mooi is en zich
willen aanmelden als lid.

Afval
In de maanden april en mei zijn totaal drie grof afvalcontainers en drie containers voor puin geplaatst. Dit
was een onverwacht succes, gezien de enorme hoeveelheid rommel (vijftien ton stenen en tweeëneenhalve ton rommel) die is gedeponeerd. Het leverde
vele positieve reacties op van tuinders. Vorig jaar
hebben we deze actie gestopt vanwege de hoge kosten, waarop we vele klachten ontvingen. Daarom dit
jaar het vervolg. Nu hebben we besloten dit project
af te ronden en zo ons complex flink schoon en minder stenig te maken. Extra redenen om dit te doen
was het feit dat Corona het moeilijk maakte om bij
Irado te storten en diverse net verkochte, maar slechte tuinen erg veel rotzooi bleken te bevatten.

We zien mensen die zich braaf op de wachtlijst laten
zetten maar ook mensen die vooraf gaan shoppen.
Die zien een leuk huisje en willen dat wel direct
kopen - of er een wachtlijst is of er iemand in woont
doet even minder ter zake.
Het resultaat is in ieder geval een lange wachtlijst.
Het voordeel is dat er veel zeer gemotiveerde mensen
bijzitten die veel werk in hun tuin en huisje willen
stoppen. Met name aan de oostkant zien we een aanzienlijke vermindering van soms lang braakliggende
tuinen en de komende maanden zullen ook een aantal weinig gebruikte tuinen worden verkocht. Er zijn
recent drie nieuwe huisjes geplaatst en er komen nog
drie bij. Aan de westkant worden naar verwachting
zeker drie huisjes geplaatst.
Tuinders die lange tijd niet actief zijn op hun tuin
worden actief benaderd wat daarvan de reden is. In
sommige gevallen wordt gevraagd, of verkoop niet
een goede keuze is indien men niet meer aan het genieten (en onderhouden) van de tuin toekomt. Zo
hopen we meer inkomsten te genereren, een meer
bruisende en actieve vereniging te krijgen waarbij
ook s zomers niet meer hele stukken van een pad bestaat uit tuinen waar wekenlang geen tuinder te zien
is.
Ook wordt het vorig jaar ingezette beleid voortgezet
dat vrijgekomen huisjes van slechte kwaliteit worden
afgebroken om zo nieuwe tuinders te beschermen
tegen vaak te laag ingeschatte renovatiekosten.

Houd vol en blijf gezond
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Ben je ook zo dol op vlinders? Wil je er meer op de
tuin zien? Dan kun je een voedertafel maken met rottend fruit of laat vruchten die straks van de fruitboom vallen op de grond liggen.

Vogels voeren in de
zomer?

In de zomer is eiwitrijk voedsel van levensbelang. Vogels gaan ruien en krijgen het verenkleed dat ze
tegen de winterse kou moet beschermen. Of ze hebben dat lekkere warme verenkleed nodig om na de
zomer naar het warme zuiden te trekken.
Vogels gaan zelf op zoek naar de wormen en insecten die ze nodig hebben om aan hun portie eiwitten
te komen. Je kunt ze helpen door met bloeiende
planten insecten te lokken. Help je ouders maar om
het gazon te besproeien. Dat zorgt ervoor dat wormen naar de oppervlakte komen en "pik ik heb je".
Aan de vorm van zijn snavel kunt je zien wat vogels
het liefste eten. Een merel trekt met zijn lange spitse
snavel regenwormen uit de grond. Een boomklever
haalt met een dunne snavel insecten uit de bast van
een boom en een vink kraakt met een sterke kegelvormige snavel zaden en pitten.

Boekentip
Nijntje is dol op eten! In vijf korte verhalen neemt ze je mee
op ontdekkingstocht. Zo neemt ze een kijkje in de moestuin
en in de boomgaard. Ook leert ze dat de koe melk geeft,
waarvan weer kaas gemaakt kan worden. Samuel Levie bedacht speciaal bij deze verhalen veertig nieuwe
recepten voor de allerkleinsten. Eenvoudig, gezond, voornamelijk vegetarisch en vooral erg lekker. De titel van het boek
is Eten met Nijntje.

Knutselen

Als je over ons mooie Thurlede loopt vind je vast wel eens wat
losse takken. Op de foto kun je zien wat voor mooie dingen
je daarvan kunt maken. Aan de slag dus maar.

