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Welkom
Tuin 39    Mevrouw Mosch
Tuin 176  De heer Gerritse
Tuin 244  De heer Naipal
Tuin 247  De heer Wanders
Tuin 250  Mevrouw Lale
 

Storm Christoph die medio januari over Nederland raasde, spaarde niet alle bomen op Thurlede.

Op 6 februari werd de container geleidelijk gevuld met puin.

Op 6 februari werd er flink doorgewerkt tijdens de werkbeurt.

Een paar dagen later werd ons mooie complex bedekt met een

dikke laag sneeuw.

Winter in februari
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Deadline zomernummer
Tekst (maximaal 500 woorden) en foto's (hoge resolu-
tie) voor Groen Thurlede mag je mailen naar de redac-
tie (jvdwa10@planet.nl). De redactie beoordeelt of je
bijdrage geplaatst wordt. De deadline voor het zo-
mernummer is 15 mei 2021.

Schreeuw om
aandacht
 
Schrijven is simpel, maar gelezen worden is een ander verhaal.
Een heel ander verhaal. Auteurs van boeken hebben het ge-
makkelijker. Er wordt een aantal boeken verkocht en zij
kunnen, totdat er een stapel boeken van hen de etalage van
De Slegte opvrolijkt, in de veronderstelling leven dat ze een
nobelprijs gaan winnen.
 
Anders ligt het voor een stukjesschrijver. Hij tast in het duister.
Wordt  hij gelezen? Wat vindt men ervan? Wordt het blad
waarin hij schrijft, in dit geval ons Groen Thurlede gewaar-
deerd? Zouden de tuinders het blad graag op papier hebben
of is het digitale blad voldoende? Allemaal vragen die om een
antwoord schreeuwen.
 
Zou jij, die dit nu leest, dat ons misschien via het copy-adres
jvdwa10@planet.nl willen vertellen door bovenstaande vra-
gen te beantwoorden? Alleen een korte reactie zou al zeer
gewaardeerd worden. De redactie zou je zeer dankbaar zijn.
 
Als ik aan dit lentenummer begin is het winter, echt winter.
Mijn telefoontje rilt in mijn hand en meldt mij een buitentem-
peratuur van vier graden onder nul. Na wat aandringen vertelt
het apparaat dat het tegen de ochtend  � 11 zal zijn. Oma zal
mijn zeer nabije nabijheid vannacht moeten dulden. Naar ik
hoop met wederzijds genoegen. Gelukkig heeft de weervrouw
vanavond het einde van de koudegolf aangekondigd. Dat
maakt het toch iets gemakkelijker over de naderende lente te
schrijven. Al hebben wij in coronatijd ervaren dat na een
eerste golf een tweede golf en misschien wel een derde golf
mogelijk is. Dus dromen we weg. We voelen de eerste voor-
jaarszon op ons schoon geboend terras te midden van de gele
narcissen, ingebed in de hemelsblauwe vergeet-me-nietjes.
Met dit heerlijke visioen voor ogen ga ik het restje winter, al
of niet op schaatsen, opgeruimd doorstaan.
 

 

Groen Thurlede
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Bijzondere planten voor je (volks)tuin
 
Wies van der Waal - van Noort

De kas is vorig jaar uitgebreid aan de orde geweest. Nu zou
ik het graag over mooie of bijzondere planten/struiken willen
hebben voor in de (volks)tuin. De eerste plant op mijn lijstje
is de Mahonia media �Winter Sun�.

De Mahonia media �Winter Sun� (druifstruik of mahoniestruik)
is een groenblijvende struik die in de winter bloeit met heerlijk
ruikende gele bloemaren. Een echte aanrader voor wie ook
tijdens de grauwe wintermaanden kleur in zijn tuin wil! Ook
in de herfst staat de �Winter Sun� er mooi bij wanneer het blad
naar rood kleurt en er blauwgrijze bessen aan de plant komen.
 
De groei
 
Deze variant van de mahoniestruik groeit meer in de breedte
dan in de lengte en wordt ongeveer anderhalve meter hoog.
Je kan de �Winter Sun� goed combineren met andere laagblij-
vende heesters of vaste planten in je border. De Mahonia
media 'Winter Sun' behoort tot de familie van de berberi-
daceae (berberisfamilie) en heeft een compacte groei. De
Nederlandse plantnaam is druifstruik of mahoniestruik. De
'Winter Sun' is een soort die in de winter van december tot en
met februari bloeit. De geurende bloemen zijn geel en staan
aan bloemaren bij elkaar. De struik heeft groen, stekelig blad
dat glanst en in de herfst naar rood kleurt. In de herfst geniet
je ook van de decoratieve, blauwgrijze bessen die aan de struik
komen. De bessen zijn niet eetbaar voor de mens. Deze ma-
honiestruik wordt maximaal 1,5 meter hoog. De heester is
goed winterhard.
 
Zo verzorg je de 'Winter Sun'
 
De mahonia media �Winter Sun� kan in de (half)schaduw of in
de zon geplant worden. De struik hoeft niet in speciale grond
te staan. Wanneer je de plant echter in Pokon Tuinplanten
Grond zet, geef je haar een goede start. Deze mahoniestruik
heeft van nature een mooie vorm en hoef je niet te snoeien.
Wil je hem toch wat in vorm snoeien of oude takken verwij-
deren? Doe dit dan in maart.
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Pioniersfamilie

 
De pioniers (tuin 43) kunnen niet wachten tot het
voorjaar wordt en ze hopen dat de eerste bloem zich
ontvouwt uit de vele knoppen in de Magnoliaboom. 
Verder pakken ze het tuinplan in het voorjaar weer
op en gaat het werk aan het huisje onverminderd
verder. De deuren zitten erin en alle ruimtes zijn nu
goed zichtbaar. Als de temperatuur stijgt, kunnen ze
de wanden gaan afwerken. Inmiddels is het bouw-
pakketje voor het keukentje afgeleverd. Voor de
vrouw van de tuin een hoogtepuntje. Na al het wer-
ken gaan ze in het voorjaar ook even zitten en genie-
ten! �We hebben het toch maar mooi volgehouden,
we hebben er nog steeds lol in. Op naar de bloemen
en het groen en als het virus onder controle is, op
naar de gezelligheid.�
 

Huismus staat op 1
Op 28, 29 en 30 januari 2021 hebben 198.179 mensen
gehoor gegeven aan de oproep om op een van die
dagen een halfuur vogels te tellen. Er zijn totaal
2.759.139 vogels geteld. Op 1 staat de Huismus, op 2
de Koolmees en op 3 de Pimpelmees (foto).

 

Diepgeworteld
Prinses Beatrix opende begin december de tentoonstelling
Diepgeworteld. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van
de Bomenstichting toont het Dordrechts Museum
in Diepgeworteld de veelzijdigheid van de boom in zes eeu-
wen Nederlandse schilderkunst. Van verhalende voorstellin-
gen, realistische landschappen tot abstracte composities. En
nu maar hopen dat we binnenkort deze prachtige tentoon-
stelling kunnen bezoeken.

Boekentip
In de toekomst leeft driekwart van de mensheid in de stad en
waar gaat de natuur dan naartoe? Naar de stad, toont bioloog
Menno Schilthuizen aan in zijn boek Darwin in de stad. En
wanneer de natuur naar de stad gaat, neemt de evolutie een
aparte wending. Stadsdieren worden brutaler en vindingrijker
en onkruid op straat krijgt een eigen type zaden. Dankzij
evolutionaire aanpassing raken mens en stadsnatuur steeds
beter op elkaar ingespeeld.
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Trots op zijn grasveld
 
Tekst en foto | Ellen Boonstra-de Jong

 
Max Yeboah, zijn vrouw Inge en de twee dochters Aiwei en
Yijun zijn sinds mei 2020 de eigenaars van tuin 249. Ze hebben
geluk gehad. Voordat de wachtlijst volstroomde met aspirant
tuinders die zich tijdens de coronacrisis meldden voor een
volkstuin, bemachtigden zij een tuin aan de oostkant van
Thurlede. Ze hebben al veel werk verzet.
 
�Mijn vrouw is al langer op zoek naar een tuin�, vertelt Max.
�We wonen in een flat vlakbij het centrum van Schiedam en
hebben veel behoefte aan buitenruimte en buitenlucht. Eerst
hebben we gekeken op Vreelust. Dat volkstuinencomplex ligt
op de grens van Rotterdam en Schiedam. Voor een klein
tuinhuisje moest ik al 6000 euro neertellen. Veel te duur en
daarom besloten we een camper aan te schaffen.� Maar ook
dat plan gaat in rook op door de coronacrisis. Vervolgens komt
Thurlede in beeld en besluiten Max en Inge er een kijkje te
nemen. Een gesprek met het bestuur volgt en zo is het geko-
men. �Er was gelijk veel te doen in onze tuin. Het onkruid
stond een meter hoog en het tuinpad was volledig overwoe-
kerd. Het grasveld heb ik opnieuw ingezaaid en het pad ver-
legd.� Dat grasveld is zijn trots en zoals in het winternummer
van Groen Thurlede was te lezen, zuigt Max de bladeren er
zelfs af in de herfst. Ook de rollen zijn inmiddels verdeeld. Inge
bedenkt hoe het moet worden en Max voert het plan uit.
�Inge is van de bloemen en ik ga me toeleggen op de moestuin
aan de zijkant van het huisje. Daar heeft hij al een aantal
bakken geplaatst. Vorig jaar heb ik uien, tomaten en paprika�s
verbouwd en heb een goed geslaagd experiment met mais
uitgevoerd. Dat is voor herhaling vatbaar,� aldus Max. In het

voorjaar hopen Max en Inge een begin te maken met het
opknappen van het huisje. Daar moet nog het een en ander
aan verspijkerd worden.
 
Wereldburger
 
Max is een wereldburger. �Ik ben geboren in Ghana, heb jaren
in Engeland gestudeerd en gewerkt en ook in  Duitsland en
Frankrijk.� Tijdens een paar korte bezoeken aan Nederland
besluit hij hier te blijven. Het land bevalt hem en hij heeft heel
snel de Nederlandse taal onder de knie gekregen. Inmiddels
woont hij al dertien jaar in Nederland, waar hij in 2012 zijn
vrouw Inge ontmoet. Zij heeft gewerkt in de zorg en bekleedt
nu een administratieve functie. Max werkt elf jaar voor SPS,
producent van lakken, muurverven, coatings etc. Als dit bedrijf
vorig jaar maart de Rotterdamse vestiging sluit, kan Max mee
naar de vestiging in �s-Hertogenbosch. Vanwege de dagelijkse
lange reistijd besluit hij de bakens te verzetten. �Ik kon nu
echt naar iets heel anders omkijken en ben bezig mijn groot
rijbewijs te halen.� Voor het theoriegedeelte is hij inmiddels
geslaagd en afgelopen december zou hij opgaan voor het
praktijkgedeelte. �En toen kwam er opnieuw een lockdown.
Ook de geplande datum voor het examen in januari gaat
daarom niet door.� Toevallig komt dat goed uit omdat Max
herstellende is van een hernia. Als hij straks het groot rijbewijs
op zak heeft, maakt het hem niet uit waar hij terecht komt.
Het schrikt hem in ieder geval niet af om internationaal te
gaan rijden.
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Cacao op tien kilometer
 
Aan zijn geboorteland bewaart Max goede herinneringen en
als het even kan probeert hij ieder jaar even naar Ghana te
reizen. Er zijn nog veel familieleden die daar wonen en hij
denkt met veel plezier terug aan zijn jeugd. �We woonden in
een dorp en de familie bezat een boerderij op ongeveer tien
kilometer van het dorp, een flink eind lopen. Daar werd cacao
verbouwd voor de verkoop en verder werd er op het land alles
verbouwd wat we zelf nodig hadden. Soms gingen we naar
de markt om vlees en vis te kopen. We waren arm. Water
moesten we uit de waterput halen en vlees aten we eigenlijk
alleen met kerst.� Zo dichtbij de natuur leven heeft voor- en
nadelen. �Mijn oma was handig met kruiden en wist veel over
geneeskrachtige werking daarvan. Iedere dag kregen we na
het eten de kruidenthee van oma te drinken. Maar in Ghana
komt ook veel malaria voor en vergeet de gifslangen niet.�
Als Max in het jaar 2000 voor het eerst een tandarts bezoekt
in Engeland kan deze zijn ogen bijna niet geloven. Er is geen
gaatje te ontdekken. Ongetwijfeld heeft hij dat te danken aan
de plantaardige maaltijden uit zijn jeugd en de takjes waarop
hij in Ghana altijd kauwde. Met zoveel kennis en ervaring zal
de tuin op Thurlede vast een groot succes worden.
 

Activiteitenkalender
 
Als de coronamaatregelen worden versoepeld kun-
nen misschien de volgende activiteiten doorgang vin-
den in het verenigingsgebouw:
Paasklaverjas/jokeravond (20.00 uur, 3 euro) op 2
april.
Paaslintjes zoeken (tot 12 jaar om 10.30 uur) op 4
april.
Klaverjas/jokeravond op 16 en 30 april en op 14 en
28 mei (20.00 uur, 3 euro).
Bingo op 8 en 22 mei (20.00 uur, 3 euro).

Bijennieuws
Argentijnse onderzoekers hebben aangetoond dat ze
steeds minder verschillende bijensoorten tellen, hoe-
wel ze elk jaar meer gegevens over bijen binnenkrij-
gen. Dit betekent niet per se dat ze zijn uitgestorven,
maar wel dat ze dermate zeldzaam zijn dat onder-
zoekers ze niet meer waarnemen.
De bij is als bestuiver een essentiële schakel in veel
ecosystemen. Niet alleen de hoeveelheid bijen is be-
langrijk, maar ook de diversiteit aan bijensoorten.
Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat fruitbomen
meer en grotere stukken fruit dragen als er meer bij-
ensoorten rondvliegen. Daarnaast zijn ecosystemen
beter bestand tegen ziekte, droogte en overstromin-
gen als hun biodiversiteit groter is (bron: Volkskrant
23 januari 2021).
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Over sinusmaaien en het nieuwe
groenbeheer
 
Annelie Couvée-Kooyker | bestuurslid

In Groen Thurlede besteden we veel aandacht aan de vogels
die worden waargenomen op ons complex en aan de manie-
ren waarop we proberen de ontwikkeling van de natuur te
bevorderen. We staan daarin niet alleen: het ledenaantal van
landelijke natuur- en milieuorganisaties groeit flink en rijk,
provincie en vele gemeenten gaan over tot ecologisch berm-
beheer. Ook in Schiedam zien we steeds meer ruige bermen,
ingezaaide bloemenmengsels en dood hout, want ook hier
voert men beleid gericht op verhoging van de biodiversiteit.
Mede daarom is dit beleid uitgewerkt in het door de gemeen-
te opgestelde Beheerplan 2020-2029 Volkstuinencomplex
Thurlede. Dat dit plan zou worden gemaakt is al eerder ge-
noemd en in dit artikel wil ik er meer over vertellen.
 
 
Het plan heeft als uitgangspunt dat het complex een zeer
groene uitstraling moet hebben. Cultuur en natuur wisselen
elkaar af. De esthetische waarde (schoonheid en netheid) blijft
centraal staan. Een positieve beleving en ruimte voor natuur-
lijke processen worden geborgd.  Dit  is niet wezenlijk anders
dan sinds 2017 wordt nagestreefd door de Commissie Groen-
beheer en Natuurontwikkeling. We werken stap voor stap aan
het behalen van de vierde stip van het Keurmerk Natuurlijk

Tuinieren. Met de uitvoering van het beheerplan komt dit in
een stroomversnelling, omdat de gemeente budget ter be-
schikking stelt.
 
Onderscheid natuurlijk en cultuurlijk uiterlijk
 
In het nieuwe plan wordt onderscheid gemaakt tussen natuur-
lijke en cultuurlijke delen van het complex. Op hoofdlijnen
komt het erop neer dat een gecultiveerd uiterlijk naar voren
komt in de oost-west-lijnen en -paden, bij de hoofdingang en
speelplaatsen, voor het verenigingsgebouw en de winkel.
Natuurlijke beplanting vinden we langs de noord-zuid-lijnen
en -paden, in windvangen en achter het verenigingsgebouw.
Grasvelden en stroken die op een cultuurlijke manier worden
onderhouden, worden twintig keer per jaar gemaaid met een
cirkel- of klepelmaaier, het maaisel blijft liggen. De groenstro-
ken kunnen worden verfraaid met bollenmengels en vrucht-
of sierbomen, die niet hoger worden dan 8-12 meter en niet
veel schaduw geven. Van de hoofdingang tot de winkel komen
aan weerszijden bloemperken, zoals bij het mededelingen-
bord al is aangeplant. Natuurlijk onderhoud van grasstroken
en -velden betekent 1 of 2 keer per jaar maaien met een
korfmaaier of messenbalk. De afgesneden planten krijgen
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eerst tijd om zaden te laten vallen en worden vervolgens
verwijderd om de bodem te verschralen. Arme grond geeft
van nature meer soorten en bloemen dan rijke grond. Om
dieren gelegenheid te geven zich in hoog gras te verschuilen
en om waardplanten te bewaren voor de voortplanting van
insecten worden sommige stukken �sinus� gemaaid. Dat wil
zeggen, de ene keer volgens de ene kronkelgang en de ande-
re keer volgens een andere. Het veld is daardoor nooit geheel
kort geschoren, kruiden en grassen krijgen kans het seizoen
over te blijven staan. Er vindt verruiging plaats. Noord-zuid-
oevers van sloten zullen worden verlaagd, zodat dieren
makkelijk het water in en uit kunnen kruipen en er meer
verschillende typen en soorten planten komen te groeien. In
windvangen en natuurrijke hoeken zal een inheemse, bodem-
bedekkende begroeiing met kruiden en lage struiken tot stand
komen met behoud van de aanwezige hogere bomen, zodat
nest- en schuilgelegenheid aan vogels en kleine zoogdieren
wordt geboden.
 
Aanpassingen worden snel uitgevoerd
Zoals gezegd heeft de gemeente geld gereserveerd voor het
opwaarderen van de groene infrastructuur op ons complex.
Waarbij het �grijze� deel overigens niet is vergeten. De ge-
meente geeft binnenkort opdracht  aan Irado om o.a. oevers
te verlagen, groenstroken in te zaaien, bermen te beplanten,
hagen te verwijderen of vervangen en enkele bomen te
planten, maar niet zonder overleg met het bestuur. Sterker:
wij hebben een belangrijke stem. Vervolgens komen strakke
afspraken over het beheer van het complex vast te liggen. Veel
duidelijker dan nu spreken we met Irado af wat zij doen en
wat wij tijdens de werkbeurten bijhouden. De bewaking van
het jaarbudget dat voor het onderhoud van ons complex be-
schikbaar is, zal transparanter en stringenter worden.
Kortom het groenbeheer zal meer gestructureerd, professio-
neler en natuurvriendelijker worden.
 
Als je je hiervoor zou willen inzetten, de Commissie Groenon-
derhoud en Natuurbeheer kan best een paar extra handen
gebruiken. Dus, graag! Stuur dan een mail naar bestuur.sv-
thurlede@gmail.com  Met als onderwerp �extra handen�.

Tuintips maart
 

 

 
Het gras begint te groeien en kan weer gemaaid wor-
den. Zet de maaier wel op een hogere stand. Als er
veel mos in het gras aanwezig is, wordt het tijd om te
verticuteren. Met een spitvork kan je het gazon door-
prikken op het overtollige water af te voeren.
 
Laatbloeiende heesters kunnen worden gesnoeid,
waaronder de Buddleja. Na half maart kunnen her-
bloeiende rozen worden gesnoeid. Als je een clematis
hebt die pas in de zomer bloeit, kan die nu gesnoeid
worden. Bladverliezende hagen mogen flink terugge-
snoeid of ingekort worden.
 
Maak de nestkastje schoon en hang ze op. Plaats de
vliegopening in de richting van het oosten of zuid-
oosten.
 
Tijd om de zomerbloeiende bollen aan te schaffen.
Als de temperatuur stijgt, kunnen ze de grond in.
 
Groenblijvende heesters, zoals buxus en taxus kunnen
verplant worden. Bladverliezende heesters kunnen
geplant en verplant worden als het tenminste niet te
koud is.
 
Heb je zin in rozen en fruitbomen? Plant ze in maart/
april.
 
Eenjarige planten kunnen voorgezaaid worden in de
kas of binnen.
 
De afgestorven delen bij siergrassen en vaste planten
mag je nu wegknippen. Bij zacht weer kunnen sier-
grassen al beginnen uit te lopen. Snoei dan voorzich-
tig de oude delen weg, zodat je de jonge scheuten
niet beschadigt.
 
Tijd om de groene aanslag op het terras en op de
paden te verwijderen op een milieuvriendelijke ma-
nier.
 
Geniet vooral van je volkstuin!
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Vergadering met de gemeente
 
Bestuurszaken I Henk Steenbergen, voorzitter

Onze nieuwe contactman bij de gemeente, de heer Remco van
Deijl, heeft ons op 11 januari bezocht om een aantal aan-
dachtspunten te bespreken.
 
Wateroverlast
De heer Bernard van Irado (onze groenbeheerder) stelt, dat
door het inklinken van de grond over een periode van tiental-
len jaren, het hele complex verzakt, waarbij het grondwater-
peil en het slootwaterpeil verhoudingsgewijs stijgen. Zoals al
jaren eerder besproken zou de pomp in de molen aan de
Poldervaart het peil op niveau moeten houden en, in geval
van plensbuien, op extra pompcapaciteit moeten  overschake-
len. Dit heeft vanwege technische  en organisatorische rede-
nen slecht uitgepakt en vaak geleid tot aanzienlijke water-
overlast. De garantie is nu gegeven dat er door het heemraad-
schap een zwaardere pomp is besteld en dat het pompbeheer
zal worden aangepast in ons voordeel.
 
Kosten van groenbeheer
Bestuurslid Annelie gaat in haar artikel Over sinusmaaien en
het nieuwe groenbeheer uitgebreid in op de vernieuwde
aanpak van het groenbeheer. De wijziging in het financiele
plaatje betreft vooral de transparantie. In de oude situatie is
het zo dat het volledige huurbedrag (ongeveer 40.000 euro
per jaar) dat wij aan de gemeente betaalden, werd doorge-
geven aan Irado om het onderhoud te bekostigen. Wij hadden
geen inzicht op de besteding van dit bedrag en hoe dit uitge-
smeerd werd over de twaalf maanden. In de nieuwe situatie
wordt in detail aangegeven hoe de kosten van maaien,
snoeien  en bomen kappen zich verhouden waarbij we
maandelijks de werkzaamheden kunnen bijsturen en naar
behoefte met de  kosten kunnen schuiven.

 
Bouwvoorschriften
De meeste bouwvoorschriften dateren uit de jaren 60 en zijn
aan herziening toe. Dit zal in de algemene ledenvergadering
besproken worden. Om een paar voorbeelden te noemen; de 
hoogtemaat  van de schuur en het huisje zou omhoog moeten.
In de afgelopen zestig jaar zijn de mensen langer geworden
en krijgen wij daarover verzoeken bij de bouwaanvragen. Een
bijkomstig feit is de maximale verkoopprijs. Deze is nu 15.000
euro en stamt uit het jaar 2000. Het bestuur denkt aan een
verhoging naar 20.000 euro.
 
Overnachting buiten het seizoen
De gemeente is gebonden aan de wettelijke voorschriften en
kan om die reden geen toestemming verlenen voor overnach-
ting buiten het tuinseizoen. Het bestuur kan/mag deze regel-
geving niet negeren. Tuinders die om noodzakelijke redenen
toch blijven overnachten dienen dit kenbaar te maken aan het
bestuur. Het bestuur is van mening dat het overnachten een
extra hindernis kan zijn voor nachtelijke vandalen of daklozen
die met veel schade onze huisjes forceren.
 
Tot zover de nieuwsberichten inzake het bezoek van de heer
Remco van Deijl. Nog een mededeling van het AVVN, ons
overkoepelend orgaan van de Nederlandse volkstuinders. Het
AVVN  kondigt aan om zogenoemde groene leningen uit te
zetten met een rente van 2.5 procent per jaar. De leensom is
minimaal 1000 euro en heeft een looptijd van tien jaar met
een jaarlijkse aflossing van 10 procent. Geinteresseerden
kunnen zich melden bij het bestuur.
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Praktische zaken
 
Opening tuinwinkel
Per 1 maart gaat de tuinwinkel op de zaterdag weer open van
11 tot 16 uur. Vanaf 1 mei zal daar de woensdag (van 12-16
uur) bij komen. In ieder geval is het straks mogelijk om tuin-
aarde, zand en gasflessen aan te schaffen. Verkoop kan vanuit
de winkel als de geldende coronamaatregelen met betrekking
tot de winkelopening worden versoepeld. Overigens zijn de
laatste tijd veel goede tegels ingeleverd. Iets nodig? - neem
een kijkje bij de opslag. Ook is er gebruikte apparatuur te koop
zoals grasmaaiers.
 
Beschoeiing vervangen
Het bestuur heeft onlangs overleg gehad met de gemeente.
Hierbij is vastgesteld, dat een aantal beschoeiingen van tuinen
langs de sloten in matige tot slechte staat verkeren. Het is
absoluut niet toegestaan dat er grond vanuit de tuinen de
sloot inzakt. Het bestuur wil daarom in de nabije toekomst
tuinders, voor zo ver dit niet al is gebeurd, door de schouw-
commissie laten aanspreken op herstel van slechte situaties.
De praktijk leert namelijk dat niet alle tuinders beseffen dat
het onderhoud van de beschoeiing de verantwoordelijkheid
van de tuinder zelf is. We begrijpen heel goed, dat men nogal
eens opziet tegen het vervangen van een slechte beschoeiing:
het is wat ingewikkeld, veel werk en heel duur. Gevolg is wel,
dat het steeds maar wordt uitgesteld en de boel uiteindelijk
op instorten staat. Er zijn verschillende, ook meer betaalbare
oplossingen om de oever aan te pakken. De beschoeiing
weghalen en de tuin schuin afgraven. Dit kost weliswaar wat
vierkante meters tuin, maar is een goedkope en mooie, na-
tuurlijke oplossing.

Beschoeiing aanbrengen. Dit kan uitgevoerd worden door een
aannemer of hovenier. Dat wordt mooi en degelijk, maar loopt
al gauw in de duizenden euro�s. Indien men het zelf ter hand
neemt, is er de optie de grond af te graven, de oude beschoei-
ing weg te halen en nieuwe te plaatsen.
Men kan echter ook de nieuwe direct tegen de oude plaatsen
door eerst paaltjes de slaan en er dan planken of platen tussen

te schuiven. Bij de bouwmarkt kan je paaltjes en hardhouten
planten kopen, je bent dan, afhankelijk van de kwaliteit
planken, ongeveer 300-500 euro kwijt. Bij www.houthande-
lonline.nl zijn schotten van 250 centimeter lang en 60 tot 100
centimeter hoog     te koop. Met rond de 100 euro bezorgkos-
ten kom je, afhankelijk van de hoogte van de schotten, op 600
euro uit. Het is de bedoeling herstel uit te voeren met hout en
houtachtige materialen, dus niet met kunststof etc.

Ingezonden
Frank van tuin 71 wil de mannen van Irado compli-
menteren met al het werk dat zij tijdens het najaar
en de winter hebben verricht. Er is weer veel ge-
snoeid en gezaagd, zodat ons complex ook voor wan-
delaars aantrekkelijk is en "gezond" blijft.

secretaris@svthurlede.nl
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Jong Thurlede

Mondkapjesmeeuw
 
Het Rotterdams Natuurhistorisch Museum heeft in de
collectie een dode meeuw opgenomen die verstrikt
was geraak in een mondkapje. Deze meeuw is be-
kend geworden als de mondkapjesmeeuw. Mondkap-
jes vind je overal op straat. Waarom mensen dat ding
daar neergooien is mij een raadsel. Ondertussen is
het probleem zo groot dat onderzoekers hebben be-
rekend dat er wereldwijd iedere maand 129 miljard
mondkapjes  en 65 miljard handschoenen na gebruik
worden weggegooid en zo op straat en in het water
terecht komen. Niemand die ze op durft te rapen uit
angst voor besmetting. Gelukkig zijn er van die han-
dige grijpers in de handel. Irado houdt wel eens op-
ruimacties waarin ze Schiedammers oproepen om
mee te helpen zwerfvuil op te ruimen. Doe jij ook
mee om de vogels te helpen?

Om dit lenteschilderij te maken heb je vast niet veel uitleg nodig.

Neem een afwasborstel, een stuk papier en verf en je kunt aan

de slag.

Nederlandsch bloemwerk

 
 
Thijs bespreekt dit boekwerk in zijn column op pagi-
na 8. Hier zie je een plaatje uit zijn boek. Nog steeds
zijn er mensen die bloemen heel precies natekenen.
Maar het begon al in 1530 toen kunstenaars planten
na gingen tekenen die gebruikt werden om medicij-
nen van te maken. Vooral dokters en apothekers
waren daarin geinteresseerd. Vanaf de 17de eeuw
raakte het in de mode om bloemenboeken uit te
geven. Het Nederlandsch bloemwerk werd in 1794 uit-
gegeven. Tja, foto�s bestonden toen nog niet.

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar: Laagland 7, 3121 TA Schiedam


