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Veel dank Ria
Namens het bestuur heeft onze voorzitter Henk
Steenbergen op 12 mei een bloemetje overhan-
digd aan Ria van Wingerden. Dit als klein gebaar voor
het vele werk dat zij als penningmeester de afgelo-
pen drie jaar voor de vereniging heeft verricht.

Welkom
Tuin 6     Emile Heijkants
Tuin 151 R. Nieuwenhuijse
Tuin 181 Manja Scheffers
Tuin 192 Benjamin Clausen
Tuin 208 Sylvia de Graaff
Tuin 215 Werner de Jong
Tuin 244 Denny Naipal

NK-Tegelwippen
Van 30 maart tot 30 september 2020 speelt heel Ne-
derland het NK Tegelwippen. Iedereen kan meedoen
door tegels te vervangen door groen in zijn eigen
(gevel)tuin. Een tegel is 30×30 cm. Alle stenen die
kleiner of groter zijn moeten dus worden omgere-
kend naar dit formaat. Alle gemeenten zijn anders,
een gemeente met meer inwoners kan makkelijker
winnen bij een telling met het absolute aantal tegels.
Daarom wordt de relatieve telling gebruikt, namelijk
de TPI (gewipte Tegels per inwoner). De gemeente
Schiedam doet ook mee en staat op de 32ste plaats.
Dat kan beter. Weg met die tegels dus. Voor meer in-
formatie kijk op nk-tegelwippen.nl. Op die site kun je
ook het aantal gewipte tegels opgeven.

Bestuursmededelingen
 
Onlangs is de Commissie Groenonderhoud en Natuur-
ontwikkeling versterkt met: Frank van der Vooren,
Mathieu en Nanna Bannink-Pluim. Zeer welkom. U
komt hen tegen bij de werkbeurten en andere activi-
teiten.
                                         

Afgesloten

 
De gemeente Schiedam voert de komende zeven weken
werkzaamheden uit bij het Beatrixpark in Schiedam. Dat be-
tekent dat vanaf 17 mei meerdere wegen, fiets- en voetpaden
zijn afgesloten in en rondom het park. Het gaat onder meer
om asfalteringswerkzaamheden. Op sommige plekken is de
weg helemaal afgesloten voor auto's, voetgangers en fietsers.
Op andere plekken geldt eenrichtingsverkeer.
 

Tuinwinkel
De tuinwinkel is iedere woensdag en zaterdag geo-
pend van 11 uur tot 16 uur.
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Van de redactie
We zijn aan de weergoden overgeleverd. Want weer schuift
een donkere regenwolk langs het raam. De dahlia�s op het
balkon � ook snakkend naar de zon - moeten zich weer
moeizaam staande houden in de koude wind. Op de tuin ligt
de parasol � dit jaar nog nauwelijks gebruikt � te verpieteren.
De koudste Pinksteren ooit is in aantocht. En dan moeten
werken aan het zomernummer. Het is niet anders.
 
De algemene ledenvergadering zoomde voorbij. Als je vooraf
de verslagen van de bestuursleden leest, besef je het pas goed.
Wat een werk moet er verzet worden om ons tuinplezier
mogelijk te maken. Imponerend. Heerlijk om te merken, dat
het werk van bestuur en het legertje vrijwilligers zo succesvol
is. Alle tuinen bezet. Er wordt volop gebouwd aan nieuwe
huisjes. Het park ligt er goed bij. En we mogen van de gemeen-
te nog een poosje blijven bestaan.
 
 
Hoe jammer is het dan van de voorzitter in zijn nawoord te
moeten horen over onacceptabel wangedrag van onze eigen
tuinders. De regels op ons complex komen voor een gedeelte
van de gemeente, maar zijn toch veelal democratisch door ons
hoogste gezagsorgaan � de algemene ledenvergadering �
vastgesteld. En je daar dan niet aan willen houden. Erger nog.
Het bestuur tegenwerken bij het moeten handhaven van re-
gels. Dit is volkomen onacceptabel.
 
Kom op mensen schaam je te barsten en ga je dan gedragen.
Dan kunnen we in harmonie van de zonder twijfel toch een
keer opduikende zon genieten op ons aller Thurlede.
 

Deadline herfstnummer
Tekst (maximaal 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 zo-
mernummer is 15 augustus 2021.

Groen Thurlede
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Bodembedekkers
Tekst en foto's I Wies van der Waal - van Noort
   

Als tuinders vinden we het heerlijk om, vooral in het voorjaar,
lekker bezig te zijn met onze handen in de grond. Onkruid
wieden, bladeren weghalen. Wat snoeien. Nieuwe plantjes in
de tuin zetten. Regelmatig schoffelen om het onkruid geen
kans te geven. Toch is het prettig, wanneer onze tuin in de
loop van het seizoen onderhoudsvriendelijker wordt. Hoe kun
je dat bereiken?
Een optie is meer bodembedekkers toelaten. Of anders delen
van de tuin wat laten verwilderen. Ik ben op zoek gegaan naar
bodembedekkers die zeker ook wat extra kleur geven in de
tuin en soms ook nog eens mooie bloemetjes hebben.
 
Laag over de grond
Bodembedekkers zijn handig voor in de tuin, want ze hebben
niet veel onderhoud nodig. Bovendien vullen ze kale stukken
grond op en onkruid krijgt daar geen kans om te groeien. Ze
kruipen laag over de grond. Hierdoor wordt je tuin direct een
stuk onderhoudsvriendelijker. Bovendien voorkomen ze dat
de grond dichtslaat en uitdroogt - ze zijn dus gunstig voor het
bodemleven. Bodembedekkers zijn niet veeleisend als het om
de bodem zelf gaat. Zorg wel dat op  het stuk waar je ze neer
gaat zetten al het onkruid is verwijderd. Dat het stuk schoon
en wortelvrij is. Verbeter eventuele �arme� grond met com-
post of bladaarde. 
 
Een wandeling door ons complex
Een paar bodembedekkers had ik al in onze tuin en een aantal
heb ik speciaal gekocht om te kijken hoe die het doen op de
kleigrond in de tuin. Je ziet er vier afgebeeld. Welke bodem-
bedekker je kiest, hangt voornamelijk af van waar je die wil
planten. Het beste kun je daarvoor naar een website over
bodembedekkers gaan. Een ander optie is om eens een wan-
deling langs de tuinen op ons park te maken. Je kunt dan
kijken hoe anderen het gedaan hebben. Maak een praatje met
de tuinder en vaak krijg je gewoon een stekje van hun bodem-
bedekker mee.
 

Kruipend Zenegroen . In deze periode heeft dat leuke paarse

toortsjes. Het blad is nu groen en verkleurt in de loop van het

seizoen naar mooi bruin.

Saxifraga Arendsii, de Nederlandse naam is Steenbreek, ook deze

hebben we nu voor het eerst dit jaar. Een leuk laag blijvend,

bloeiend plantje. Roze of witte bloemen op dunne stengels. Ze

worden ongeveer 15 cm hoog. Bloeien in april-mei. Kunnen in de

volle zon tot lichte schaduw.

Verschillende soorten geraniums. Wij hebben de macrorrhizum

'Spessart': de Ooievaarsbek. Eenmaal in je tuin raak je deze niet

snel kwijt. Je moet ze echt een beetje in toom houden. Beide

hebben wij ze volop in de tuin. Kom gerust wat stekjes halen.

Phloxen. Wij hebben de Phlox subulata Blauw, of met de Neder-

landse naam: Kruipphlox, dit jaar voor het eerst in de tuin. Het is

een semi-groenblijvende plant, met mooie blauwe bloemetjes.

Phloxen vragen weinig aandacht. Ze bloeien van de late lente tot

aan de vroege zomer.
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Henk Steenbergen veroordeelt de nog steeds

verspreide geruchten dat de oostzijde in de na

bije toekomst door de gemeente zou kunnen

worden onteigend. Daarnaast wordt een op

roep gedaan positief te blijven richting bestuur

en vriendelijk met elkaar om te gaan.

Maai Mei Niet
Met de campagne 'Maai Mei Niet' worden mensen in
Engeland en België al jaren opgeroepen om het gras
te laten staan. En het resultaat is dat er tien keer zo-
veel bijen te vinden zijn. Vanaf dit jaar doet ook Ne-
derland mee met de anti-maaicampagne, een initia-
tief van De Bijenstichting. Natuurlijk is de maand mei
al voorbij als Groen Thurlede verschijnt. Iets om te
onthouden dus voor volgend jaar.

Activiteiten
Als de coronamaatregelen worden versoepeld, kunt u
deelnemen aan de volgende activiteiten in het vere-
nigingsgebouw.
Klaverjas/Jokeravond
11 en 25 juni; 9 en 23 juli (18.30 uur); 6 en 20 augus-
tus; 3 en 18 september.
Start 20 uur. Dat geldt niet voor 23 juli. Die bijeen-
komst begint om 18.30 uur. Kosten 3 euro.
Bingo
19 juni; 17 en 31 juli; 14 augustus; 11 september.
Start: 20 uur. Kosten 12.50 euro.
Kinderbingo
20 en 27 juli; 3, 10 en 17 augustus.
Start: 14.00 uur. Kosten 1.50 euro.
Darten
13 en 27 augustus.
Start: 20 uur. Kosten 2.50 euro.

ALV en nieuw
bestuur
 
Woensdagavond 12 mei is het om 19 uur even spannend: onze
eerste (en hopelijk) laatste algemene ledenvergadering via
Zoom. Na enig technisch gedoe, zoals dat bij Zoom hoort, zijn
er 57 leden bij elkaar gekomen en kunnen we wat later dan
gepland van start. Na een welkomstwoord van onze voorzitter
Henk Steenbergen wordt apart gestemd over de voordracht
van de bestuursleden en de samenstelling van de kascommis-
sie. Alle voordrachten worden met meerderheid van stemmen
aanvaard. Helaas kan niet iedereen digitaal stemmen. Deze
leden krijgen de gelegenheid alsnog anoniem op papier te
stemmen door een ondertekend stemformulier in te leveren.
Deze stemmen kunnen de uitslag overigens niet meer bein-
vloeden.
 
Penningmeester Ria van Wingerden is afgetreden. De voorzit-
ter geeft aan, hoeveel werk zij voor de vereniging heeft ver-
richt. Kort stellen de kandidaat-bestuursleden Marco Pieter-
sma en Frans Jansen zich voor. Marco heeft ervaring met fi-
nancien en werkt als ict-er. Frans heeft veel ervaring in het
technisch onderwijs en zal zich onder meer bezighouden met
de verkoop van huisjes. Henk Steenbergen is herkozen als
voorzitter; Jean van de Polder is herkozen als bestuurslid;
Marco Pietersma en Frans Jansen zijn gekozen als nieuwe
bestuursleden. Marco is door het bestuur benoemd tot pen-
ningmeester. De leden van de kascommissie zijn: Ton de Boer
en Erica van Driessen en reservelid Karin Bannink.

 
Het volledige verslag van deze vergadering is te vinden op het
besloten deel van onze website, inclusief de complete uitslag
van de stemmingen. Vervolgens zijn de financiële stukken over
de jaren 2019/2020 en 2020/2021 met meerderheid van
stemmen vastgesteld. Thurlede staat er
- ondanks de Corona-crisis die ons veel geld heeft gekost - toch
goed voor, zo stelt de voorzitter in zijn slotoord vast. Het
nieuwe bestuur zal een voorstel maken m.b.t. de noodzake-
lijke hoogte van onze reserves.
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Kerstfeest in de zomer, oftewel:
 LICHTVERVUILING   
 
Bestuurszaken: Annelie Couvée-Kooyker 

De hele wereld wordt steeds meer kunstmatig verlicht. Inter-
nationale wetenschappers hebben gemeten dat de hoeveel-
heid licht ieder jaar met twee procent stijgt. Veiligheid is een
belangrijke reden, die ieder kan begrijpen. Wie zonder licht
op een fiets rijdt, loopt levensgevaar en dat wil niemand. Maar
hoe zit het met reclame, met gevel-, sfeer- en feestverlichting?
Zijn die ook nodig? Meestal niet en zeker niet altijd en ook
niet overal.
 
Met kerst. Oké, dan zijn de dagen kort en dan vinden we dat
gezellig, al die lampjes. De vraag is alleen of we ons bewust
zijn van de gevolgen van al dat licht, het hele jaar door. Ik
noem de volgende (er zijn er nog meer): 1. Lichtvervuiling is
een van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van
de nachtvlinder. 2. Verstoring van de biologische klok bij
dieren. 3. Verstoring van de groei bij planten en verstoring
van de seizoenscyclus. 4. Sterren kijken wordt moeilijker; in
onze stedelijke omgeving zien we slechts enkele tientallen
sterren met de sterkste helderheid; ver op zee kun je er zo�n
2500 waarnemen. 5. Er zijn fysiologische processen in de mens
die gedurende de dag plaatsvinden en bepaalde juist �s nachts.
Deze kunnen worden verstoord door lichtvervuiling. Er zijn
relaties gelegd tussen lichtvervuiling en ziektes, als obesitas,
slaapstoornissen en stress. 6. Er wordt energie verspild als er
sprake is van geen doelmatig gebruik. Bij gebruik van fossiele
brandstoffen komt koolstofdioxide vrij, wat leidt tot de op-
warming van de aarde. 7. LED-lampen op zonnecollectoren
bevatten schaarser wordende (zware) metalen. 8. Batterijen
die in de lampen zijn verwerkt zijn chemisch afval. De afge-
dankte feest- of tuinverlichting komt vaak door onwetendheid
in het huisvuil terecht, waardoor verspilling van grondstoffen
optreedt, of in het milieu met bodemverontreiniging tot ge-
volg. 9. Lampen worden hoofdzakelijk in het verre oosten
geproduceerd door slecht betaalde krachten, vaak onder on-
veilige arbeidsomstandigheden; het transport naar Nederland
vraagt fossiele energie.
10. Nachtelijke activiteiten die in het duister moeten gebeuren
worden minder specifiek ervaren. Het is nooit meer echt
donker. 11. Esthetisch verliest de mens de verbondenheid met
de nachtelijke duisternis en de sterrenhemel.
 
Echte tuinders, die van de glastuinbouw, worden door onze
milieudiensten aan strenge regelgeving onderworpen om de
assimilatieverlichting die de planten harder doen groeien af
te schermen. Omdat die verlichting schade veroorzaakt.
Wij tuiniers van Thurlede mogen (nog) zoveel lichtjes laten
branden als we willen, zonder beboet te worden. Wij tuinieren
uit liefhebberij, het is sfeerverlichting, niet zo fel, soms ook
vrolijke kleurtjes en het brandt gratis en voor niets, want de
elektriciteit wordt opgewekt met PV-cellen. Kost toch niks dus
wat maakt het uit als ik er niet ben? Wie heeft daar nu last
van? Zie boven.

Gebruik een borstel
Zo af en toe ruik je op de paden van Thurlede een
azijn- of chloorlucht. Tuinders gaan zo groene aan-
slag te lijf. Die aanslag is mos of alg dat zich heeft
vastgezet op de tegels of andere verharding, vooral
op schaduwplekken. Als mos en alg vernietigd wor-
den door azijn, gebeurt hetzelfde met de planten die
naast het pad groeien. Deze �oplossingen� zijn dus
slecht  voor het milieu, voor je planten, bodemorga-
nismen en insecten. Het RIVM heeft het gebruik van
azijn, zout en chloor voor de verwijdering van groene
alg of mos zelfs verboden.
Jarenlang dacht ik de goede oplossing voor het
groenprobleem te hebben gevonden door in het
voorjaar de hogedrukspuit op de tegels te zetten. Tot
ik las dat je hiermee de bovenste laag van de tegels
afhaalt, waardoor die poreus worden en het groen
zich makkelijker vastzet op de tegels. Zo maak je het
probleem alleen maar erger. Hoe ga je algen dan wel
te lijf? Gebruik een onkruidborstel. Een soort staal-
borstel aan een steel. De naam zegt het al, met (een
beetje) borstelen verwijder je de aanslag. Er zijn ook
middeltjes op de markt die claimen dat ze biologisch
en afbreekbaar zijn en goed werken tegen mos en
alg. Maar ik vind dat tuinieren werken in de tuin be-
tekent. Dus kies voor de borstel. Beter voor het milieu
en voor je conditie.
Wil Boonstra, tuin 12

9



"Een prima beslissing"

 
Tekst en foto's Roelof en Christa Scheeringa

We kenden het park doordat vrienden van ons een tuin
hadden op Thurlede.  Zij hebben er jarenlang veel plezier
gehad, maar vonden het te veel worden, naast een baan, het
verplicht moeten bijhouden van de tuin. Toch lieten we ons
daardoor niet afschrikken. In 2017 hadden Roelof en ik inte-
resse om een huisje te kopen en werden verwezen naar Frank
van huisje nummer 71. Frank heeft ons met enthousiasme
verteld over de mogelijkheden en ons diverse tuinen/huisjes
laten zien. Er was één huisje waar wij direct een goed gevoel
bij hadden. Na een nachtje slapen besloten we om het huisje
van tuin 49 te kopen.
 
Dit was een prima beslissing. Ik werkte toen nog en kon na
het werk en in het weekend  genieten van de tuin. Roelof was
al met pensioen en ik ging, toen ik 60 jaar werd, in 2018 met
pre pensioen. Wat een luxe, zeeen van tijd. Vele uitstapjes en
vakanties hebben we gedaan en altijd was er dan ook nog de
tuin. In deze coronatijd besef je nog meer dan ooit dat we zo
geboft hebben met ons tweede onderkomen.
 
Moestuintjes van AH
Roelof heeft altijd een tuin gehad en wist wel het een en ander
van tuinieren. Ik was helemaal niet gewend om te tuinieren
en wilde van alles leren. Ik ben begonnen met een kweekbak
en de moestuintjes van AH. Zo leuk, als je binnen een mum
van tijd alles ziet opkomen, zoals bieslook, peterselie, rozema-
rijn, basilicum, tijm enz. Wij zijn beiden best wel bourgondisch

ingesteld, houden van lekker eten en daar horen dan ook
kruiden bij. Op ons balkon hebben we ook een kruidenverza-
meling aangelegd. Vooral van de peterselieplant knip ik vaak
wat af. Tip voor bijgerecht: Een tomaat in plakjes snijden, wat
zeezout erop, knoflook in kleine stukjes en peterselie verdelen
over de tomaat. Heel simpel, maar oh zo lekker!
 
Ransuil in Leylandii
Nog steeds krijgen we allerlei stekjes en adviezen hoe en
wanneer we deze kunnen planten.  Altijd waardevolle tips. Ik
kreeg bijvoorbeeld ook een tip om de app Plantnet te instal-
leren op mijn telefoon. Je maakt een foto van de bloem of het
blad en het programma herkent welke plant het is.  Super
handig! Zo heb je ook een app birdnet, deze herkent vogel-
geluiden en geeft na opname aan welke vogel te horen is. We
hebben zelfs een ransuil in onze Leylandii gehad. Zo bijzonder!
Helaas zorgde deze boom en nog een spar ook voor ongemak.
De wortels drukten de tegels zover omhoog dat het gevaarlijk
werd. De twee bomen zijn nu weg, met dank aan het bestuur
en Irado. We lopen nu geen gevaar meer dat er een sparappel
op ons hoofd komt of dat we struikelen over een omhoog-
staande steen.  We houden nog vier berken en diverse andere
bomen over die voor de waterhuishouding kunnen zorgen.  
We kijken er naar uit dat de bloemen weer in volle bloei staan,
zodat de insecten er weer volop gebruik van kunnen maken.
Allen veel tuinplezier gewenst van Roelof en Christa
Scheeringa
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Enthousiaste Volkstuinders en Dahlialiefhebbers, mogen wij
ons even voorstellen?
 
Misschien hebben enkelen van jullie weet van ons bestaan
maar vooralsnog zitten wij voor de meesten nog onder de
radar. Daar willen we graag verandering in brengen. Dahlia�s
zijn momenteel erg geliefd en we zijn er, nu er Rotterdamse
leden en donateurs aansluiten, ons meer van bewust dat we
uniek in de regio zijn. Dat willen we graag met jullie delen.
Wij zijn een kleine vereniging met een oude kern waarvan
enkelen al sinds de officiele inschrijving bij de KVK in 1987 lid
zijn. Inmiddels zijn er wat nieuwere handjes bijgekomen. Ons
jongste lid is twintig jaar. Dat kan dus ook en gaat goed samen.
Onze vereniging huisde vroeger aan de Vlaardingerdijk maar
inmiddels zijn we verhuisd naar het school-en-ouderentuinen-
complex bij Vijfsluizen. Een prachtige plek waar we heel
dankbaar voor zijn, maar we hebben geen adres.
 
De Dahlia komt oorspronkelijk uit Mexico en is onderdeel van
de samengesteldbloemige familie met duizenden soorten en
er komen er nog jaarlijks bij. Wij hebben zo�n negentig soor-
ten. Een weelde om te zien in de zomer en herfst met een
enorme varieteit in typen, grootte, lengte en kleur. De

Kennismaking met de Dahlia Vereniging
Schiedam

grootte van de bloemen varieert bij ons tussen de vier en
vijfentwintig centimeter. Dahlia�s zijn  zowel als potplant, in
de koude grond en als snijbloem schitterend. De knollen zijn
bij ons net gepoot maar kunnen tegenwoordig, mits een
beetje toegedekt, ook in de grond blijven in de winter. Dat
doen wij niet want wij verkopen ze en leggen ze op in onze
kraamkamer om te stekken. De kleintjes gaan over een paar
weken ook de grond in.
Wij werken als leden op maandag- en zaterdagochtend op de
tuin en iedereen is welkom om dan langs te komen. Wij ver-
tellen er graag over. Ook de Dahliaknollen  kunnen ter plekke
uitgezocht worden voor het volgende seizoen.  We verkopen

natuurlijk ook bloemen. Wel vanaf laat in juli want voor die
tijd zitten ze nog in de knop. Wij verwelkomen bezoekers op
de maandag en zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur en voor de
grote verkoop organiseren we in september altijd een open
dag. Daarover volgt nog een flyer met de precieze informatie. 
 
Onze vereniging vind je vlakbij VTV Vijfsluizen. Omdat het
geen bestaand adres is, zijn dit de GPS coördinaten en de
routebeschrijving: GPS coördinaten 51.910753, 4.374129,
overkant einde Piet van Gentpad (een zijpad van de Piet van
Gentstraat). Wil je donateur of lid worden (15 euro), bel dan
naar: 010-4261724 (Joop) of 0644696004 (Saskia). Bij voorkeur
appen.

Verdwaald
�Eén bier van de tap en wel zo groot mogelijk.� Voor
ik mij op de barkruk gehesen heb is de bestelling al
gedaan. Ik ben uitgedroogd. Prachtig zoals dat grote
glas zich vult, dat beloftevolle geel, die schuimlaag,
juiste dikte. Even de schuimspaan erlangs, de onder-
zetter. Helemaal zoals het hoort. Ik geniet van de eer-
ste slokken. Bier na een inspanning; goddelijk.
�Zo u hebt er trek in,� zegt de man die naast me
komt zitten. �Klopt, ik was verdwaald en heb een
flinke tijd gelopen en gezocht, tot ik hier uitkwam. Ik
had tijdens het lopen geen aandacht voor de omge-
ving. Ik lijd aan appdwang. Ik moet elk vogelgeluid
herkennen. Bloem, vlinder, paddenstoel, en elke
boom determineren en dat gaat allemaal met de
apps op mijn telefoon. Zo raakte het apparaat leeg
en ik herkende de weg terug niet. Dus verdwaald.�
Een glimlachje schemerde door zijn forse baard
boven zijn groene kleding. �Meneer ik ben boswach-
ter hier in de Biesbosch. Een paar dagen geleden � 25
maart � landde een visarend op zijn nest. De vogel
had 6000 km achter zijn veren. Het dier moest de Sa-
hel-gordel  oversteken tegen de noordoostelijke pas-
saatwind in. En ik kan u vertellen in die woestijn is vis
een schaars artikel. Daar sneuvelt één op de vijf die-
ren. Elk jaar � zo eind Maart � landt het beest ge-
woon weer op het nest.� Ik buig deemoedig het
hoofd. �Waarom gaat dat beest in Godesnaam daar
overwinteren.� Weer krult een meewarig lachje rond
zijn lippen. �Afrika is het woonoord. Het dier komt
hier het nageslacht ter wereld brengen. Heerlijk toch
hier, lekker lang daglicht en heel veel voedsel in de
lente. In de tropen is het elke dag maar twaalf uur
licht. Zo zit het. Ik vond u in eerste instantie een rare
vogel. Maar dat is natuurlijk onzin. Dan had u de weg
terug wel geweten."
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nou dan geen tuin bij het huis, maar gaan we kijken naar een
tuin op Thurlede. Dit soort verhalen heb ik bij een aantal
mensen gehoord�.
 
Lange wachtlijst 
Op de website van Thurlede valt te lezen, dat er door de snel
toenemende belangstelling in de afgelopen maanden, een (te)
lange wachtlijst is ontstaan. �Pas wanneer deze wachtlijst flink
is geslonken, waardoor de wachttijd voor een tuin is terugge-
bracht tot maximaal enkele jaren, zal de stop worden opge-
heven. Het moment waarop de ledenstop kan worden opge-
heven, is sterk afhankelijk van het aantal tuinen dat de aan-
komende tijd vrijkomt�.
 
Henk Steenbergen over de ledenstop. �We nemen geen
kandidaten meer aan. Anders zouden we perspectief bieden
om iets te kopen en dat kunnen we niet waarmaken. Kandi-
daten zijn overigens ook weleens lastig. We maken mee dat
mensen zeven keer komen kijken en iedere keer keuren ze
een aanbod af. Gelukkig zijn andere belangstellenden gemak-
kelijk en heél snel tevreden�.
 
De coronatijd kende ook wel een enkel voordeel voor de
verenging. �In de tuinwinkel hebben we nog nooit zo veel
omgezet. Zoals bekend kwam je bij sommige winkels niet eens
naar binnen, andere moest je afspreken en in de rij staan.  Nu
kwamen de mensen naar onze winkel en vroegen wat kost
dat? Nou de prijzen zijn bij ons doorgaans lager dan in de
bouwmarkt. Veel mensen hebben de winkel ontdekt; ik bestel
het hier en kan het met de kruiwagen naar de tuin brengen�.
Zo heeft het nadeel van de corona ook een voordeel voor de
tuinders van Thurlede�

 
�Ik ga er vanuit dat half juli iedereen is ingeent  en dat we
dan het normale volkstuinleven weer terug hebben. Ik hoop
dat de mensen minder prikkelbaar zijn. Soms heeft corona het
leven wat zwaarder gemaakt. Als de corona is verdwenen kan
iedereen opgelucht adem halen�. Voorzitter Henk Steenber-
gen van volkstuindersvereniging Thurlede blikt desgevraagd
vooruit naar een zomer-zonder-corona. 
 
Wat doet corona met de voorzitter van een volkstuinvereni-
ging? Die vraag stelden we aan Henk Steenbergen, sinds vier
jaar aan het roer van Thurlede. De leading man spreekt vrijuit.
�Het is wel wat moeilijker, want je krijgt meer vragen. Er zijn
bijvoorbeeld mensen, die vinden dat de kantine best open kan
met een slimme interpretatie van de regelgeving. Het bestuur
heeft toen gezegd; jongens we gaan geen spelletje spelen. De
kantine is dicht gebleven. Stel dat ik had gezegd dat ouderen
konden blijven biljarten en klaverjassen en er raakt toch ie-
mand  besmet die overlijdt, dan krijgen we naderhand te
horen; ja, maar die voorzitter had het moeten verbieden�.
 
Steenbergen vertelt, dat het in de coronatijd moeilijker was
om naar tuinders toe te gaan. �Als ik bij een tuinder werd
geroepen voor een probleempje en ik stond daar op ander-
halve meter afstand met elkaar te praten, dan kwamen er al
gauw toehoorders dichtbij staan om het allemaal te kunnen
horen. Ik heb toch een paar keer moeten zeggen; joh, even
afstand houden. Mensen zijn soms nieuwsgierig en komen met
ongevraagd advies�.�.
 
Jaarlijks verjaardagsfeest
Tijdens de pandemie merkte Henk Steenbergen dat de mensen
onzekerder waren. Hij geeft het voorbeeld van het jaarlijkse
verjaardagsfeest. �Dat doen ze ieder seizoen op de tuin, soms
tien of vijftien jaar en ineens kon dat niet meer. Dan krijg ik
op een zondagmorgen te horen; ze zijn hiernaast allemaal
kratten met bier aan het neerzetten, schalen met hapjes en
etenswaren. Ik ben er naartoe gegaan om te zeggen; jongens
dat kan niet. Eén keer kreeg ik een bittere reactie, de andere
keer haalden mensen de auto en laden de boel weer in�.
 
De belangstelling voor de volkstuinen op Thurlede is de afge-
lopen tijd flink toegenomen. Steenbergen twijfelt een beetje
aan de oorzaak. �Of het nu komt door corona of dat het een
soort bewustwording is van we willen ook wel iets buiten
hebben. Kijk de huren zijn de laatste jaren ontzettend geste-
gen en het kopen van een huis is voor veel mensen onmogelijk
geworden. Als je niet meer kan beginnen aan een eerste huis,
dan ben je gedwongen een flat te nemen. Die mensen zeggen;

Voorzitter Henk Steenbergen blikt
vooruit:  “Van de zomer komt normale
volkstuinleven terug” 
 
Tekst en foto's I Theo Reyman
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De schreeuw om aan
dacht (2)
Beste lezers, wat hebben wij  genoten van jullie reac-
ties. Het blad wordt gelezen en gewaardeerd. Dat te
merken is zo prettig. Dat geldt voor alle mensen die
bijdragen aan het blad. Dit stimuleert enorm. Er wer-
den ook punten ter verbetering aangedragen. Die
nemen we ter harte. Nu weten we zeker; we blijven
ervoor gaan en trachten het blad zo aantrekkelijk
mogelijk te houden. Elke Thurleder weet vanaf nu:
�Een bijdrage aan het blad wordt gelezen�. Wat
weerhoudt je dan? Pluk een nijlganzenveer � er zijn
er genoeg - of zet je aan het toetsenbord. Lever een
bijdrage aan ons aller blad. Het is niet voor niets, je
tuingenoten lezen het.
 
Een reeks heel prettige korte boodschapjes kwamen
tot ons: Ik kijk er naar uit en neem er echt de tijd
voor. Blijf een papieren exemplaar toesturen. Een
clubblad pak je als het je uitkomt. Ik blijf op de hoog-
te van de gang van zaken op ons complex. Zo leer ik
tuingenoten kennen. Het stimuleert het wij gevoel.
Tuinieren is geen teamsport. Ik ga er echt met een
bakje koffie voor zitten. Digitaal rustig lezen, daar
kom je niet aan toe met alle links en prikkels er om-
heen.
 
Velen lezen alles. En vaak wordt het blad van voor
naar achter gelezen. Iets wat ons niet verbaast overi-
gens. Heel kort door de bocht. Het blad levert nuttige
kennis, ziet er goed uit. Vaak zijn de artikelen interes-
sant en uiterst belangrijk voor ons. Velen zeiden of
schreven GA VOORAL ZO DOOR.
Vandaar dit zomernummer. Wat zeker niet vergeten
mag worden. Dit blad is het visitekaartje van onze
vereniging. En nu net na de algemene ledenvergade-
ring kunnen we stellen; Het gaat goed met ons com-
plex. En niet alleen op papier. Rondwandelend tussen
onze tuinen ziet zelfs een blinde: �Hier is het prettig
toeven�. En bij dat gevoel hoort een mooi, goed ge-
vuld clubblad.
Allemaal schrijven.
 
EN WEL NU !!!!!.
 
Jan van der Waal

Nicolien Mizee
In Trouw van 5 april stond een uitgebreid interview met Nico-
lien Mizee. Zij schreef vorig jaar de bestseller Moord op de
moestuin. Zelf tuiniert ze met veel genoegen in haar moestuin.
Volgens haar verdwijnt daar haar ambitie. Op internet is het
volledige interview terug te lezen. Enkele uitspraken wil ik de
Thurleder niet onthouden.
�Na al die jaren ben ik een doodgewone, middelmatige
moestuinier geworden. Ik fiets naar de tuin, ik werk er een
paar uur en ga bemodderd naar huis met een zak pastinaken
of courgettes.� Over het diepe geluk dat haar overvalt op de
tuin zegt Nicolien het volgende: �Zo ben ik, buiten mijn eigen
huis, of laag of verlegen. Maar niet op de volkstuin. Daar
bestaat geen hoog en laag. Mijn buurman Jan bijvoorbeeld is
veel jonger dan ik, hij is pas twee jaar geleden begonnen en
heeft nu al een veel mooiere tuin en weet er ook veel meer
van dan ik. Ik bewonder Jan, en toch voel ik me niet zijn
mindere. Kennelijk heb ik op de tuin geen andere ambitie dan
zo�n beetje meebewegen met de tuin en mijzelf. Op de tuin
ben ik onzijdig. Ik ben geen man, geen vrouw, ik ben een
tuinier.� Het interview nodigt uit om na te denken over hoe
jij jezelf beleeft op de tuin.

Boekentip
Het boek "Duurzaam tuinieren"van Anne Wieggers is
bedoeld voor zowel ervaren tuiniers als mensen die
net beginnen met tuinieren. Door de heldere illustra-
ties, de vele prachtige foto�s en de toegankelijke in-
structies is het niet zomaar een tuinboek, maar inspi-
rerend leesvoer. Anne Wieggers is ook regelmatig te
zien in het tv-programma BinnensteBuiten. Op Inst-
agram is te volgen hoe de moestuin van Anne tot
wasdom komt.
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Het nest van de meerkoet
Meerkoeten zijn die zwarte watervogels met de witte
snavels. Vroeger bouwden deze vogels hun nesten al-
tijd met riet, takjes en waterplanten. Maar in sommi-
ge nesten zie je tegenwoordig geen riet meer; maar
plastic rietjes. Soms wel meer dan vijftig stuks per
nest. Ook afzetlinten zijn in trek, snoeppapiertjes en
het folie om sigarettenpakjes - zelfs cocaine-envelop-
jes en telefoon-oortjes worden gebruikt. Maar waar-
om gebruiken meerkoeten ons afval als nestmateri-
aal. Bioloog Auke-Florian Hiemstra wil weten waar-
om ze dat doen, en wat de gevolgen ervan zijn. En
aan dat onderzoek kan iedereen meedoen. Zo heb ik
deze foto ingestuurd, die ik maakte bij de Nieuwe
Haven. Het lijkt wel een zoekplaatje. Zie jij de jonkies
en wat deze meerkoet allemaal heeft verzameld?
 
Wil je meer weten over dit onderzoek? Kijk dan op
de website van het museum Naturalis in Leiden.

Jong Thurlede

Knutselen met
bloemen
 
Wat een mooie kleuren heeft deze bloem. In de natuur tref je
deze niet aan en water geven is ook niet nodig. Natuurlijk kun
je ook mooie papiertjes uit tijdschriften gebruiken om papie-
ren bloemen te maken. In de tuin vind je vast ook wel een
stokje. Kost weinig en ziet er prachtig uit. Plakken op een stuk
papier kan ook. Veel succes.

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar: Laagland 7, 3121 TA Schiedam


