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Gezellig
Kijk ze eens zitten die twee. Toen de coronatijd aan-
brak besloten deze dames om iedere dag een eindje
te wandelen op en rond Thurlede. Ze genieten volop
van de prachtige omgeving en de fantastische tuinen.
Ze beleven er ongelooflijk veel plezier aan. Op dit
bankje op Thurlede (aan de Poldervaartkant) komen
ze bij van hun wandeling. Misschien hebben tuinders
ze wel eens zien zitten.

Pioniersfamilie 
"Het vordert", zo melden de bezitters van tuin 43.
�Op de tuin gaat het eindelijk vorm krijgen. We heb-
ben weer een toilet en het isoleren is klaar. Nu is het
de binnenkant bekleden en we hebben een leefbaar
huisje. Laat de coronawinter maak komen. We heb-
ben in ieder geval een mooie plek om naar uit te wij-
ken. Met oud en nieuw hopen we een leefbaar huisje
te hebben.�

 

 

Waar ben je mee
bezig?
 
Max Yeboah stofzuigert de bladeren van zijn grasveldje. In
het lentenummer kunt u zijn verhaal lezen.

Welkom
 
Tuin 113  Familie Koremans
Tuin 174  Familie Weerd
Tuin 175  Familie Braams
Tuin 176  C. Gerritse
Tuin 197  Mevr. Roos-Vervoort
Tuin 245  Familie Idora
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Van de redactie
 
Het is Vrijdagavond 10 uur. We hebben de laatste aardappels
van de tuin genuttigd, samen met eigen knolselderij. Onge-
schilde aardappels en knolselderij in reepjes snijden, wat tijm
en een beetje husselen met olijfolie. Dat alles op bakpapier in
de elektrische oven op 190 à 200 graden. We genoten van de
geur en daarna van de smaak. Een aan te bevelen recept voor
een waardige afsluiting van het tuinseizoen.
 
Dankzij een paar dagen aardig weer is de tuin bijna winter-
klaar. Te oogsten is er niet veel meer. Nog wat peen en selde-
rijknollen. That�s all. De kasplanten leverden naar behoren en
genieten nu van een welverdiende rust op de composthoop.
Hun plek in de kas wordt nu ingenomen door aardbeienplan-
ten. Zij zullen voorgaan in de oogst van 2021.
 
Maar daaraan vooraf zullen de vergeet-mij-nietjes massaal 
hun lichtblauwe kleur spreiden rond het geel van de narcissen.
Een heerlijk visioen.
 
Misschien heeft Peter in de tuinwinkel dan een ruim aanbod
aan coronabestrijdingsmiddelen. Dan hoeven wij niet langer
de eigen rode stoelen streng op afstand van de blauwe stoelen
van de visite te houden. Wat was het overigens heerlijk op de
tuin gemakkelijk gasten te kunnen ontvangen in de buiten-
lucht. Een derde golf zonder tuin. Ik moet er niet aan denken.
 
Tot slot: Probeer toch te blijven genieten van het alledaagse.
 
Jan van der Waal

Deadline lentenummer
Tekst (maxinaal 500 woorden) en foto's (hoge resolu-
tie) voor Groen Thurlede mag je mailen naar de re-
dactie (jvdwa10@planet.nl). De redactie beoordeelt of
je bijdrage geplaatst wordt. De deadline voor het len-
tenummer is 15 februari 2021.

Groen Thurlede
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De atalanta
 
Jan van der Waal

Dit diertje bleek bij de landelijke vlindertelling met stip de
meest voorkomende vlinder in de Nederlandse tuinen. Dat
verbaast me niet. Ook ik zag op mijn vlinderstruik vlak voor
mijn neus atalanta�s af en aan vliegen. Andere schoenlappers
nauwelijks, dagpauwoog en kleine vos vertoonden zich maar
heel af en toe.
 
En toen de dagen gingen korten kwamen de atalanta�s mas-
saal provianderen voor de grote reis naar de warmere en
bloemrijke landen aan de Middellandse zee. Dat frele lijfje,
gemaakt tot luchthartig zwieren in de zon van bloem naar
bloem, bereidt zich zo voor op een reis van duizenden kilome-
ters naar het zuiden. Dat tere nectarslurpertje laat zich door
noordenwinden richting zuiden blazen. Desnoods op grote
hoogte. Wind mee moet. Het bestaat immers niet dat dit
fladderaartje tegen de wind in grote afstanden kan overbrug-
gen. Ze schijnen er trouwens drie tot vier weken over te doen.
Toch wel 100 km per dag.

Hoe vinden ze hun weg
 
Hoe ze hun weg vinden? Niemand, die het weet. Volgen ze
de kustlijn, maken ze gebruik van het aardmagnetisch veld,
hebben ze herkenningspunten.? Het blijft raadselachtig voor
ons mensen, die al blij zijn om vanaf Thurlede Delft te kunnen
vinden. Aangekomen in Spanje meteen aan de bak. Voort-
planten. Eieren leggen, de rupsen verpoppen, worden vlinders
en in het voorjaar vliegen ze naar het noorden. Enkele reis. In
Nederland aangekomen aan de bak. Voortplanten, eieren
leggen op brandnetelplanten verpoppen, uitvliegen en zich
klaarmaken voor de reis naar het zuiden in de herfst. Het hoe
en waarom van deze massale verplaatsing? Ik denk, dat het in
de herfst hier te koud wordt, dus hup naar het zuiden. Een
menselijk trekje in de vlinder. In het zuiden wordt het in het
voorjaar wat te warm en hup op de vleugels richting koudere
streken. Neerstrijken als de wind het toestaat en de tempera-
tuur naar de zin is. Dat kan in Nederland zijn, maar ook veel
noordelijker in Finland bijvoorbeeld.

Resten een aantal brandende kwesties
 
1.  Is de vlinder, die in mei/juni op mijn vlinderstruik neerstrijkt
een nazaat van een vlinder, die in  de herfst vorig jaar hier
vertrok?. Een soort trekvogelgedrag.

2. Hoe vindt de vlinder de luchtverplaatsing, die hem richting
Spanje of juist naar het noorden blaast?

3. Hoe vinden ze de weg. Even voor onze de jonge lezertjes;
ze hebben geen Tomtom of GPS.

4. Waar in de evolutie startte dit reisgedrag en vooral ook
waarom? Kent de atalanta-geschiedenis wellicht een Colum-
bus, die als eerste de reis van Spanje naar Thurlede maakte?

 
Het wonderbaarlijke gedrag van de Atalanta komt uiteraard
voort en is vastgelegd in het DNA van de Atalantacellen. Zou
het gen of de genen, die tot het trekgedrag naar het zuiden
aanleiding geven ook in de mens actief zijn? Dat zou veel van
ons reisgedrag in de zomervakanties verklaren. Vlak voor de
reis nog fors gegeten
 

 
 

Redactie
Corrie van den Berg heeft besloten om met pijn in
het hart de redactie van Groen Thurlede te verlaten.
We danken Corrie voor de prachtige verhalen die ze
in de loop der jaren schreef.
 
Wie wil Corrie opvolgen? We kunnen mensen gebrui-
ken die lol in schrijven hebben en hun talent willen
inzetten voor Groen Thurlede. Je kunt je melden bij
de redactie (jvdwa10@planet.nl).
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Uit de kranten

 
Thurlede uit de gevarenzone
Het staat er echt. In een interview van een AD journa-
list met wethouder Fahid Minas (16 september 2020)
laat de Schiedamse wethouder weten af te zien van
woningbouw op Thurlede. "Thurlede geldt als een
groene zone met het aangrenzende Beatrixpark. Dat
willen we zo houden."
 
Vroege herfst
Door de klimaatverandering en de hoge temperatu-
ren van de afgelopen periode zijn dit jaar boom-
vruchten, zoals eikels en kastanjes ongeveer drie
weken eerder rijp dan vijftig jaar geleden. Overigens
zijn het niet alleen eikels, maar ook de bladeren die
al in grote hoeveelheden naar beneden komen. Dit
bladverlies is niet een vervroegde herfst, maar het ge-
volg van de extreme droogte in de afgelopen perio-
de.
 
De Schooltuin
Op 8 oktober ging de documentaire De Schooltuin -
van Mark Verkerk in premiere! Hierin zien we een
groep acht- en negenjarige kinderen die een jaar
lang aan de slag gaan met het verbouwen van hun
eigen groenten, fruit en bloemen. Het gaat over de
grond, het zaaien, groeien, wieden, oogsten, berei-
den en opeten. Het is een verhaal vol aanstekelijk
plezier over het beleven, ontdekken én het zelf doen.
 
Een tuintje in mijn hart
Fotograaf Nilla Berretty heeft Cor van Doesburg (77)
met de camera gevolgd. Hij is bijna elke dag, zeven
dagen per week in zijn volkstuin te vinden. Op drie-
honderd vierkante meter verbouwt hij bonen, toma-
ten, sla, komkommer, pompoenen, worteltjes etc.
Daar valt niet tegenaan te eten en daarom geeft hij
90 procent van de oogst weg. Het project Een tuintje
in mijn hart levert prachtige foto�s op. Te zien op in-
ternet.
 
 

Wie is die
Thurleder?
 
Ik zit nu veertien dagen binnen om de corona uit mijn lijf te
schudden. We waren beiden positief en zijn nu door het dal
heen. Afgezien van wat gewichtsverlies naderen we de
eindstreep zonder complicaties. Tijd zat om na te denken over
onderwerpen die normaal deze aandacht niet krijgen.
 
Zo kreeg ik de vraag: wie zijn die volkstuinders op Thurlede?
Die vraag werd dikwijls gesteld uit louter nieuwgierigheid,
maar ook omdat mensen dachten aan een leuke uitwijkplek
om de thuiswerkverplichting leefbaarder te maken. Daarom
ben ik serieus gaan nadenken over wie die tuinder nu eigenlijk
is. Wat zoekt hij op Thurlede en wat maakt hem zo blij dat hij
hier gemiddeld tien jaar blijft hangen. Aan de hand van een
enquête hebben we een paar jaar geleden ook al eens willen
achterhalen hoe dat zat. Dat leverde geen stereotiep beeld op
van de Thurleder. Je wordt lid van een sportvereniging omdat
je van die sport houdt. Dat wordt de bindende factor. Hetzelf-
de geldt voor een watersportvereniging. Je houdt van bootjes
en water en van de lui die op je steiger voorbijkomen. Daarmee
plaats je jezelf in een breder sociaal patroon.
 
De Thurleder is zeer divers en laat zich niet in een algemeen
patroon onderbrengen. We hebben tuinders die zich achter
dubbele hagen verstoppen en per se niet gezien wil worden
door passanten. We hebben zwaaiers die zich over de lage
heggen graag laten bezichtigen en met voorbeeldige harte-
lijkheid iedereen groeten en altijd een praatje paraat hebben.
Er is ook een groep die bivakkeert op het gras en de tegels en
bij wie de barbecue favoriet is. Dan zijn er Thurleders met
natuurtuinen, een eldorado voor woelmuizen en vogels. En
helaas een te grote groep tuinders die hun tuin nauwelijks
gebruiken en die we vaak moeten bellen om ze te herinneren
aan hun bezit. Gelukkig wordt de grootste groep vertegen-
woordigd door mensen met een voorliefde voor bloemen en
planten en alles wat daarmee samenhangt.
 
We mogen gerust stellen dat we een bloeiende vereniging zijn
alhoewel dit niet valt op te maken uit het kantinebezoek. Nu
is dit door de corona helemaal niet mogelijk maar het zou toch
wel aantrekkelijk zijn om na de corona wat meer mensen in
de kantine te treffen voor een praatje of om gewoon even
onder de mensen te zijn. Ik stel dit niet om de kantineop-
brengst te verhogen, maar meer om een gelegenheid te bie-
den kennis te maken met gelijkgestemden die je, als ze op hun
tuin blijven zitten, nooit te spreken krijgt. We zouden het eens
moeten proberen met een gratis happy hour of high tea met
alleen koffie en thee en op kosten van de vereniging, desnoods
met cake of zelf gemaakte baksels.
 
Henk Steenbergen
Voorzitter
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Deze keer ben ik op tuin 20. De tuin van Corrie van den Berg.
Corrie heeft de tuin al een jaar of twaalf. Vele jaren heeft zij
samen met haar vader in de tuin gewerkt. Haar vader vond
tuinieren erg leuk en hij was er vaak te vinden, ook als Corrie
er niet was. Ook wordt Corrie soms geholpen door haar man
Rob.
 
De moestuintafel, die zij in het begin voor de groentes ge-
bruikten, werd steeds slechter. Een paar jaar geleden heeft de
vader van Corrie de leuke middelgrote kas gekocht, die Corrie
nu van hem heeft geërfd. Het is een mooie manshoge kas met
een goede ventilatie. Aan twee zijkanten kleine schuttertjes
die je kunt bewegen. In het dak twee ramen, die in verschil-
lende standen kunnen worden gezet. In de zomer heeft Corrie
een schaduwnet over haar kas. Alles groeit fantastisch in de
kas. Corrie heeft bijna geen tegenvallers. Behalve twee
enorme mierennesten de afgelopen twee jaar. Dus moest alle
aarde eruit worden geschept en nieuwe erin.
 
Chinese tomaten
 
Wat staat er zoal in haar kas: sap- en vleestomaten, snackkom-
kommers en aubergines. Dit keer heel toevallig ook Chinese
(zwarte) en chocolade tomaten. De �standaard� tomaten
stekken (sap-, vlees-en cherrytomaten) krijgt ze vaak van haar
tuinvriendin Mieke. Per ongeluk kreeg ze dit keer de stekken,
die Mieke zelf dit jaar had willen uitproberen. In de winter
gaan alle planten uit de kas. Deze wordt dan schoongemaakt.
In de lente komt er nieuwe aarde in de kas, nadat goed geke-
ken is of er niet stiekem een mierennest gevestigd is. Daarna
gaan de stekken van eenjarige planten in potjes, in een
mengsel van aarde en zand, in de kas. Die kunnen dan alvast
lekker �voor� groeien, voordat ze straks in de koude grond
gezet worden.
 
Dieven
 
Corrie vindt zichzelf geen super tuinierster. Zij had nog nooit
de tomatenplanten gediefd. Toen Jan van tuin 50 een keer op
bezoek kwam heeft hij haar meteen laten zien hoe dat moet.
Waardoor de oogst veel beter wordt. In de twee vorige jaren
ging Corrie in het voorjaar naar het zaaipracticum op het
Lentiz college in Maassluis. Ze hebben daar speciale zaaibakjes,
geschikt voor 1 zaadje per opening. Tijdens het practicum liet
de leraar zien hoe je met �stek�aarde en voorzichtig bevochti-
gen een optimale omgeving creëert voor het zaadje. Dit
practicum wordt in de lente door het tuinblad �Groei en Bloei�
georganiseerd. Daar laten ze zien hoe je al in het voorjaar kunt
beginnen met zelf zaaien van groentes en eenjarige bloemen.
Daar kun je onderling ook ruilen met zaadjes. Zeer aan te
bevelen voor beginnende tuinders met een kas. Het is sowieso
handig om eens op tuinen met een kas te gaan kijken. Zeker
wanneer je een kas wilt aanschaffen of er nog nooit iets mee
gedaan hebt. Wanneer Corrie op de tuin is, kun je altijd even
bij haar langskomen.

De kas van Corrie
 
Tekst en foto�s: Wies van der Waal-van Noort

Saus van tomaten uit de
oven
Ingredienten
1,5 - 2 kg rijpe tomaten (grote gehalveerd), 3 teentjes
knoflook (fijngesneden), paar takjes tijm
paar takjes marjolein (indien gewenst), 2 el koolzaad-
of olijfolie, zeezout en versgemalen zwarte peper
 
Verwarm de over op 180 graden. Leg de tomaten (ge-
halveerd met de snijkant naar boven) op een bak-
plaat. Strooi er de knoflook en kruiden over en be-
sprenkel met de olie. Breng het op smaak met lekker
veel zout en peper. Zet de plaat ongeveer een uur in
de oven, misschien wat langer, tot de tomaten hele-
maal zacht en pulpachtig zijn en beginnen te rimpe-
len en bovenop gaan karamelliseren. Zet de tomaten
ongeveer een halfuur weg om af te koelen. Doe ze in
een grote zeef en wrijf ze er met een houten lepel
doorheen. Gooi velletjes en zaadjes weg. Je tomaten-
saus is klaar voor gebruik. Als de saus dun is kan je
deze nog laten inkoken.
 
Lekker om te gebruiken bij currygerechten, risotto of
op de pizza. Bron: Vegi, het River Cottage boek van
Hugh Fearnley-Whittingstall
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Nieuwe volkstuinders Aad en Joke Koremans:
 

“We zijn in een hele andere wereld
beland”
 
Tekst en foto�s: Theo Reyman

�Hoe is het zo gekomen? Nou ik zal je vertellen; dat is bij
toeval. Wij waren al een paar jaar bezig om een huisje te
kopen. We zijn gaan kijken in Veere en Hoek van Holland,
maar dan was het weer dit of dat. De ruimte was bij voorbeeld
te klein in vergelijking met het geld dat je er voor moest
neerleggen. Toen werd het coronatijd en gingen we elke dag
een paar uur wandelen. Op een gegeven moment lopen we
door het Beatrixpark en zeg ik tegen Joke, mijn vrouw, zullen
we die tuinen eens opgaan?�
 
Aan het woord is Aad Koremans (72), sinds kort de trotse �be-
zitter� van een volkstuin op Thurlede. De opgewekte Schie-
dammer vertelt dat beiden nog nooit op het volkstuincomplex
waren geweest. �Ik heb een beeld in mijn hoofd van toen ik
een jaar of tien was, dat ik bij kennissen op Vijfsluizen kwam.
Daar stonden allemaal van die kleine hokjes. Ze hadden geen
toilet, dan moest je ergens anders naartoe.�
Bij een bezoek aan Thurlede gingen de ogen van het duo open.
�Ik zeg tegen Joke wat een mooi park en wat ziet dat er gaaf
uit. We raakten in gesprek met mensen. Ik vroeg is hier weleens
wat te koop en zo is het begonnen. Toen hebben we ons laten
inschrijven. Dat gebeurde net voor de grote hausse. We lagen
al vrij spoedig bovenop de stapel met aanvragen. We hebben
een afspraak gemaakt en werden op een zaterdag ontvangen
door het bestuur, dat ons professioneel ondervroeg. Ze wilden

weten waarom koop je die tuin en heb je er ook ervaring mee.
Het bestuur is bang dat de tuinen worden uitgegeven aan
mensen, die een jaar later weer vertrekken. Ik zeg; daar hoeft
u bij mij niet bang voor te zijn.  In ons vorige huis hadden wij
een tuin en als je op een flat woont mis je toch je buiten, je
uitloop.�
 
Gesprek met Maxima
 
�Ik was echt aan een nieuwe uitdaging  toe�, zegt Aad die
een boeiend werkzaam leven op de terreinen van onderwijs,
cultuur en welzijn achter de rug heeft. Met veel plezier vertelt
hij één van zijn laatste ervaringen. �Het ging om een �klusje�
op paleis Huis ten Bosch. Hij werd gevraagd om het manage-
ment te doen voor de renovatie van de Oranjezaal. Een project
van een maand of zes. Toen heb ik ook met Maxima gesproken.
Het was een hele leuke job. Ik heb daar echt van genoten.�
Op Thurlede troffen Aad en Joke een oud huisje. �Ik wist wel
dat het afgekeurd zou worden. Dan besef je dat je aardig wat
geld kwijt bent voor nieuwbouw, maar we zeiden allebei het
is ook een investering naar de toekomst, want we zullen hier
heel vaak zijn. Ik ben gaan googelen naar alle grote zaken
voor volkstuin-huisjes. Joke en ik hebben de tijd genomen om
een keuze te maken. Vervolgens zijn we bij verschillende be-
drijven gaan kijken. Het type dat we hebben aangekocht
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moest ook passen, want we wilden niet te veel van de mooie
tuin afknabbelen. Dus we hebben het nu zo gedaan, dat de
schoonheid van de tuin bewaard blijft. De vorige bewoner
heeft die met hart en ziel verzorgd en daarom is er nog niets
weggegaan. Dat huisje moet in de tuin passen en niet anders-
om. We moesten wel de bestaande fundering wat uitbreiden.
Dat was lastig maar het is inmiddels gelukt."
 
In dompelbaden
 
"We wilden iets duurzaams hebben. Dus moet het hout eerst
vier maanden in dompelbaden liggen, zodat het niet kan
rotten. De consequentie is dat het pas eind februari 2021 wordt
geleverd. Vanwege dat impregneren moet zo�n huis, als het
eenmaal staat, nog twee of drie maanden doorwaaien. Dan
mag je het nog niet schilderen. Waarschijnlijk eind april, begin
mei gaan we de binnen- en buitenkant doen. We hopen tegen
de zomer klaar te zijn. Joke heeft van huis uit kennis van het
tuinieren en dat komt goed van pas. Wat mij opvalt is dat we
in een hele andere wereld terecht zijn beland. We kenden de
naam Thurlede maar wisten niets van dit park af, terwijl we
vlakbij wonen. De sfeer hier is zo geweldig. We zijn alleen
maar enthousiaster geworden; het leeft hier! We zijn zo blij
dat dit � eigenlijk toevallig � op ons pad is gekomen.�

Stille kracht
Wat moet onze vereniging zonder John de Bruijne?
Vaak is hij te vinden in de loods. Hij maakt geisers
schoon en achterin staat een oude ploeg. Daar man-
keert veel aan, maar zo vertelt John: �Ik heb hem al-
weer aan de praat.� Aan de muur keurig onderhou-
den tuingereedschap. Ze glimmen je tegemoet en zijn
keurig gerangschikt. Wil een tuinder oud gereed-
schap kwijt? Gewoon neerzetten voor het hek, dan
komt het dik in orde. Hetzelfde geldt voor oud ijzer.
John zoekt uit wat er nog opgeknapt kan worden en
bruikbaar is. De rest gaat naar een opkoper en dat le-
vert ieder jaar een flink bedrag op voor de clubkas.
Petje af voor deze stille kracht.
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“Even naar de tuin zit er niet in” 
 
Tekst en foto I Ellen Boonstra-de Jong

Sinds december 2019 heeft de 40-jarige Gwendolyn Fortuin
een tuin op Thurlede. De liefde voor de natuur en voor tui-
nieren zat er al vroeg in. Hier op Thurlede kan ze haar hart
ophalen.
 
�Ik heb mazzel gehad�, aldus Gwendolyn. �Ik kreeg de tuin
net voor de coronacrisis en kon toen nog kiezen uit wel tien
tuinen.� Als je je nu aanmeldt, moet je achteraan sluiten. �De
liefde voor de natuur heb ik van huis uit meegekregen. Mijn
ouders hebben altijd een weelderige tuin gehad met bloemen,
planten en egels. Het was niet zo�n keurig aangeharkt tuintje.
In  die zin waren ze hun tijd ver vooruit.� Geen wonder dat
de ouders van Gwendolyn ook tijdens het interview op de tuin
van hun dochter zijn om hand en spandiensten te verrichten.
Haar vader is bezig om de ligusterhaag te planten. Ze is ove-
rigens  niet alleen opgegroeid met de tuin van haar ouders,
ze kwam ook graag bij haar oom die een volkstuin had op
Rotterdam Zuid. �Met kerst aten we bij hem en er stonden
altijd erwten uit eigen volkstuin op het menu. Ik geloof dat
het tuinbonen waren.� Haar oom hield ook illegaal konijnen
op de volkstuin en die moesten er met kerst aan geloven. Ze
koestert de mooie herinneringen.
 
De appelboom
 
Gwendolyn heeft verschillende tuinen op Thurlede bekeken,
maar uiteindelijk werd het een tuin op het oostelijke deel van
het complex. �Het was een knusse tuin met veel bomen en
struiken. Het voelde als thuiskomen.� Het huisje heeft wat
rotte plekken aan de voorkant, maar de rest ziet er degelijk
en goed verzorgd uit. Eerlijk gezegd is er van die knusse tuin
weinig meer over. �Op een dag kwam ik op de tuin en toen
was alles weg.� Het bestuur had besloten dat die knusse tuin
er blijkbaar niet uitzag en had de opdracht gegeven om alles

te rooien. Gwendolyn lacht er nu om en heeft overduidelijk
een positieve instelling. �Ik ben niet van mijn stuk te krijgen�.
Uiteindelijk heeft het bestuur ervoor gezorgd dat alle wortels
uit de tuin werden verwijderd. Vierendertig kruiwagens vol.
�Ik kom overigens nog genoeg grote en kleine wortels tegen.
Het grote voordeel is dat ik de tuin nu helemaal naar mijn
eigen smaak kan inrichten. Toen ik het bestuur vroeg waar ik
ergens in de schaduw kon gaan zitten, kreeg ik een prachtige
leiboom cadeau. Het is een appelboom die dit jaar al vrucht
heeft gedragen.� Er staat ook een vijgenboom in haar tuin.
De vijgen maakt Gwendolyn in. �Ik wilde ook courgettesoep
inmaken, maar dat mislukte. De boel ging gisten. Verder wordt
het een tuin van alles wat. Bloemen en groenten en wie weet
woont er ooit een egel.�
 
Inspiratie opdoen 
De liefde voor de natuur brengt ze over op haar cliënten.
Gwendolyn werkt in de gehandicaptenzorg. �Laatst wilde een
cliënt naar het Beatrixpark. Ik was toch in de buurt en heb de
cliënt even meegenomen naar de tuin. Niet dat ik daar een
gewoonte van maak hoor�, lacht ze. Naast haar werk is ze
actief als vrijwilliger in diergaarde Blijdorp, maar door de co-
ronacrisis ligt dat werk op het ogenblik stil.  Als het even kan
is ze iedere dag op de tuin. �Ik werk onregelmatig en kan
daarom ook doordeweeks naar de tuin. �s Zomers slaap ik
hier.� Om inspiratie op te doen leest ze boeken over tuinieren
en ze is vaste kijker en groot liefhebber van het BBC program-
ma Gardeners� World. �Even naar de tuin zit er niet in. Als ik
echt op tijd weg moet, stel ik mijn alarm in. Hier ben je zo een
uur verder en vergeet je de tijd.� Tuinieren op Thurlede staat
voor haar dan ook voor vrijheid, je hoofd leegmaken en lekker
bezig zijn in de natuur.
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De aardpeer
 
Toen we twee jaar geleden de botanische tuin bij kas-
teel Oud Valkenburg in Limburg bezochten, stonden
er nog een paar planten te wachten op een koper. De
plantenverkoop had een dag eerder plaatsgevonden
en niet alles was verkocht. De verkoopster wees op
een nog niet helemaal tot wasdom gekomen plantje
in een zwart plastic potje. �Dat is een vergeten
groente�, vertelde ze. Niet dat iemand het iele plant-
je vergeten was, nee het ging om een aardpeer die
lang geleden op grote schaal werd geconsumeerd en
op den duur in de vergetelheid raakte. Wij weten nu
waarom, maar daarover straks meer.
We besloten de zielige achterblijver aan te schaffen.
Het plantje mocht tot wasdom komen in onze volks-
tuin op Thurlede. Het plantje groeide en groeide en
begon te bloeien. De aardperen zelf moesten zich als
knollen in de aarde manifesteren. Dat bleek inder-
daad het geval. Met een flinke oogst togen wij naar
huis om ze nog diezelfde dag te consumeren. Ze
smaakten prima, maar de volgende dag was het druk
verkeer richting toilet. Achteraf was het verstandiger
geweest om de �gebruiksaanwijzing� te lezen voordat
we de aardpeer in de grond hadden gestopt. Ik citeer
Wikipedia. �Doordat de drievoudige suikers in de
menselijke darm niet worden opgenomen maar door
bacterien afgebroken, ontstaat het gas kooldioxide.
Het eten van aardpeer kan daardoor leiden tot win-
derigheid.� De plant moest eraan geloven. Voor ons
geen aardperen meer. Terwijl wij in de wintertijd het
avontuur met de vergeten groente hadden verdron-
gen, bleek echter dat de aardpeer ons niet was verge-
ten. In het voorjaar schoten ze door de hele moestuin
omhoog. Tijd om de Wikipedia tekst nog een keer
zorgvuldig door te lezen. �In het Nederlandse klimaat
heeft de aardpeer de neiging zich sterk uit te brei-
den.� Twee planten mochten blijven, maar de knollen
liggen inmiddels op de composthoop. In het voorjaar
van 2021 gaan we de strijd met de aardpeer weer
aan.
Ellen Boonstra-de Jong

 

 

Boekentip
 
Wat een heerlijk boek is "Volkstuinverhalen". Echt iets om het
gemis van de volkstuin in de winter te doen vergeten. Suzan-
ne de Boer en Marieke de Geus schreven dit fantastische boek
met als uitgangspunt de vraag hoe het komt dat volkstuinders
zo verzot zijn op hun stukje grond. Dat levert vele verhalen
op van gelukkige tuinders, tuintips, recepten en nog veel meer.
 

Fijne feestdagen
De feestdagen zullen door de coronacrisis ongetwij-
feld anders verlopen dan u gewend bent. Het bestuur
en de redactie wensen u alle goeds, fijne feestdagen
en een coronavrij 2021.
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Het AVVN voor ons
Het AVVN heeft een professionele staf die besturen
veel kennis en ervaring biedt over bijvoorbeeld toe-
passing van wetten en regels en kan advies op maat
geven. Ook kan zij helpen bij het opzetten van een
leden- en financiele administratie, het oplossen van
problemen en biedt zij bemiddeling bij conflicten en
taxaties. Het AVVN organiseert daarnaast thema-
workshops, mini-congressen en geeft advies op het
gebied van PR-beleid en communicatie. Voor de toe-
komst wordt het draagvlak uitgebouwd en kunnen
sinds kort behalve stads-, wijk- en buurtverenigingen
ook individuele tuinders lid worden. In de stad blijken
de nieuwe groene buurtverenigingen voor een nieu-
we sociale samenhang zorgen. Naast de sier- en
moestuin vind je hier ook vaak een kinderboerderij of
gemeenschappelijk verzorgde dieren. Samenwerking
en hulp tussen haar leden en partners onderling staat
centraal bij het stimuleren van tuinieren en verster-
king van onze groene omgeving en bevordering van
duurzaamheid.  Het AVVN communiceert actiever
dan ooit door het verspreiden van leuke en handige
informatie op het gebied van tuinieren middels Fa-
cebook, De Tuinliefhebber en de geheel vernieuwde
AVVN-website (www.avvn.nl).

Het AVVN en de volkstuinbeweging
 
Bestuurszaken I Jean van de Polder, secretaris

De meesten van ons kennen bewust of onbewust het AVVN,
mede omdat zij het AVVN-kwartaalblad De Tuinliefhebber op
de mat krijgen. Voor anderen, waaronder de vele nieuwe
leden, hierbij een kort overzicht van de rol van het AVVN met
eerst een korte geschiedenis van de volkstuinbeweging. 
 
Het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in
Nederland (AVVN) is de overkoepelende organisatie van de
ongeveer 230 volks- en buurttuinen in Nederland en behartigt
onze belangen collectief richting landelijke of plaatselijke
politiek, maar ook individueel per vereniging en zelfs per lid.
De vereniging is opgericht in 1929, maar de oorsprong van
arbeiderstuin zoals de volkstuin lang genoemd werd, gaat
maar liefst terug naar de eerste helft van de 19e eeuw. De
arbeiderstuin was een vorm van liefdadigheid die gegeven
werd door de rijkere klasse aan de arbeiders. Men zag in de
uitgegeven tuin een middel tot beschaving waarbij de �zede-
lijke toestand van de werkman� verbeterd moest worden. De
arbeider (en zijn kinderen) zou door het contact met de natuur
zich netjes gedragen, gelukkiger worden en gezonder gaan
eten.
 
Moritz Schreber    
 
Grondlegger van deze gedachte was de Duitser Moritz
Schreber, een Duitse arts en pedagoog die zich behalve met
kinderproblematiek ook bezighield met de sociale gevolgen
van de trek van grote groepen landarbeiders naar de grote
stad. Hij had vergaande ideeen over hoe kinderen en jongeren
daar zouden moeten opgroeien tot gezonde en eerbare
mensen. Meer buiten werken en -leven was zijn oplossing voor
het kwijtraken van overtollige energie, maar ook ontwierp hij
allerlei apparatuur om kinderen een betere lichaamshouding
te geven zoals vastsnoeren om ze zo een juiste zithouding aan
tafel te geven. Dit alles zou ook later leiden tot een afname
van de als zeer schadelijk gevonden masturbatie, een in zijn
ogen belangrijk winstpunt. Zijn eerste volkstuinen werden in
1864 gerealiseerd en daarom worden tot de dag van vandaag
in Duitsland volkstuinen Schrebengarten genoemd. De gebrui-
kers konden hun kennis van het platteland hier in de praktijk
brengen De groentetuinen waren een succes want hun oogst
was een goede aanvulling op het slechte eten,  hielp hun
honger te stillen en scheelde geld.
De eerste gebruikers hadden in de 19e eeuw niets over �hun�
tuin te zeggen, deze was immers gegeven. In Nederland werd
het eerste complex in 1838 in Franeker opgericht. Later ont-
stonden ook spontaan arbeiderstuinen. Die laatste waren
gewoon stukjes braakliggend land aan de rand van de stad
die arbeiders begonnen te gebruiken als groentetuin. Deze
ongeorganiseerde en rommelige �kraak� van land wekte toe-
nemende ergernis op van de stedelingen en besturen en
leidde weer tot afbraak van de tuinen door de autoriteiten.

 
Opkomst volkstuinen 
Toch moest er een oplossing komen voor alle sociale proble-
men. Gemeenten begonnen naast sociale woningbouw ook
zelf volkstuinen in te richten en te verhuren, waarmee de
rechten van de tuinders veranderden. Deze echte volkstuinen
kwamen rond 1910 van de grond en waren niet meer alleen
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bedoeld om groenten te verbouwen. De nadruk lag ook op
recreatie in de buitenlucht. Desondanks stonden de verenigin-
gen nog zwak, want de gebruikers waren relatief laag opge-
leid en hadden geen ervaring in besturen en confrontaties met
de autoriteiten. Om de rechten van de tuinders lokaal en in
de landelijke politiek te verdedigen, werd in 1929 het AVVN
opgericht. Tot in de jaren vijftig werden op de volkstuinen
alleen groenten, aardappelen en fruit verbouwd maar. Na
1950 kwamen er ook siergewassen bij. Dat leidde ertoe dat
ook steeds meer stedelingen de volkstuin ontdekten als idea-
le plaats om te recreëren. Ook ons Thurlede werd in deze
bloeiperiode opgericht (in 1962). De gemeente Schiedam
richtte tegen de rand van de stad het complex in, compleet
met huisjes. Van deze oorspronkelijke huisjes staan er nog
ongeveer vijftig overeind. Ze zijn te herkennen aan hun naar
achteren aflopend dak en hun maat van vier bij vier meter,
met later vaak een uitgebouwde serre van twee meter diep.
 

AVVN.nl
Op de vernieuwde website is nu veel meer informatie
voor de tuinder zelf te vinden, zoals de rubriek groe-
ne vragen en infosheets die te downloaden zijn. Ver-
der veel tips, advies en weetjes over natuurlijk tuinie-
ren in de moes- en siertuin, zo meer in lijn met de in-
houd van 'De Tuinliefhebber'. In de Kennistuin zijn
antwoorden te vinden op vragen over wat er komt
kijken bij het besturen en lid zijn van een tuinvereni-
ging, overheidsregels, het AVVN, downloads en inte-
ressante websites e.d. Verder  allerlei interessante in-
formatie over de veranderingen en vernieuwingen
die nu plaatsvinden bij het AVVN. Hier kan eenieder
meedenken, praten of gewoon je mening te geven.
Interesse? Geef je dan op de website op voor het
Panel Samen Tuinieren. Op de Social Wall staan fa-
cebookberichten met nieuws, actualiteiten, wetens-
waardigheden over alles wat tuinieren aangaat. Fa-
cebook is ook direct te vinden op www.facebook.
com/avvn.nl.
Vanaf 28 november 2020 gaat het AVVN verder
onder de naam AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren (re-
dactie).

 

Door de stijgende welvaart werd de volkstuin in de jaren ze-
ventig vaak ingeruild voor buitenlandse vakanties of andere
vormen van recreatie die tot die tijd alleen weggelegd waren
voor de welgestelden. De volkstuin raakte langzaam maar
zeker meer in onbruik en het draagvlak binnen de verenigin-
gen met de vele benodigde vrijwilligers nam snel af. Verloe-
dering en sluiting van complexen werd een fenomeen. Later
ging het weer bergopwaarts door meer aandacht voor gezon-
de voeding en natuur en milieu. Sinds kort is corona een be-
langrijke stimulans om een volksruin te huren: verenigingen
met een wachttijd van tien jaar voor een tuintje zijn geen
uitzondering meer. Bij Thurlede schatten wij, bescheiden
Schiedammers als we zijn, de wachttijd voor mensen die zich
nu aanmelden op twee jaar. Voor ons nieuw, want een
wachtlijst kenden we een paar jaar geleden nog niet, laat staan
eentje van zo�n veertig kandidaten lang.

secretaris@svthurlede.nl en oplossing raadsel:

appelmoes van maken

Uw lidmaatschap
Elk lid van Thurlede is automatisch lid van het AVVN
en betaalt via de vereniging hiervoor jaarlijks 25
euro. Hiervoor krijgt men vier maal per jaar het blad
De tuinliefhebber en wordt onze vereniging onder-
steund op tal van zaken. Het bestuur heeft net ont-
dekt dat Thurleders die voor 2018 lid zijn geworden,
geen mailings van het AVVN blijken te krijgen. Dit
wordt nu hersteld. Ieder lid is binnenkort aangesloten
bij een mailing met algemene en beleidsinformatie
over het AVVN en haar activiteiten en een aparte
mailing gericht op praktisch en natuurlijk tuinieren.
Indien u een of beide niet meer wilt ontvangen,
meldt dat aan de secretaris. Hij zal u afmelden.
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Wereldrecord
Een rosse grutto heeft een afstand van duizend kilo-
meter afgelegd van Antarctica naar Nieuw-Zeeland.
De grutto vestigde met die nonstopvlucht een we-
reldrecord. Zo�n wereldrecord komt niet zomaar uit
de lucht vallen. De vogel droeg een harnas met een
zender, waardoor onderzoekers hem konden volgen.

Vogels voeren in de
winter
Je wilt vast en zeker helpen om ervoor te zorgen dat
de vogels goed de winter doorkomen. Al hoewel het
op dit moment nog warm is voor de tijd van het jaar
(ik zag zelfs alweer klaprozen bloeien), vinden de vo-
gels het fijn als je ze een handje helpt. Het kost vo-
gels in de winter namelijk veel energie om hun li-
chaamstemperatuur op 40 graden te houden. In een
koude nacht verliezen kleinere soorten soms 10 pro-
cent van hun gewicht. Als extra energiebron kan je
vetbollen en pinda�s ophangen. Bij lichte vorst kan je
een bakje water neerzetten. Er wordt ook in gebad-
derd. Dit is geen probleem: het water rolt van de in-
gevette veren, dus bevriest niet. Bij strenge vorst kan
je beter geen open (warm) water neerzetten. Als er
geen sneeuw ligt om op te pikken, mag je ijs vergrui-
zen zodat ze de ijssplinters kunnen oppikken. Erg
koud in de buik, dus het kost energie, maar het voor-
ziet in de vochtbehoefte.
 

Recept voor de kerst

 
Misschien vind je het leuk om het kerstdiner extra lekker te
maken.
Dit heb je nodig:
250 g belegen kaas (plat stuk), 1 komkommer en
5 cherrytomaten
 
Steek met behulp van het vormpje een ster per portie uit de
kaas. Schaaf met een kaasschaaf in de lengte een lange reep
per portie van de komkommer.Vouw een reep komkommer
vanaf de onderkant heen en weer omhoog. Druk plat, steek
er een prikker door en trek uit elkaar tot een kerstboom.

Raadsel
 
Een vader heeft zes appels en vijf kinderen. Hoe kan
hij eerlijk alle appels verdelen?
Het antwoord vind je ergens in het blad

Knutselen
Op de volkstuin staan vast en zeker nog wel een paar
plantenpotjes. Kijk eens wat je daar allemaal van
kunt maken. Veel succes!

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar: Laagland 7, 3121 TA Schiedam


