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De botanische revolutie
De tuin spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding.
Het is een plek die geassocieerd wordt met harmoni-
sche idylle, een plek waar de cyclus van het leven tot
uiting komt, een plek voor rust van dagelijkse hectiek
en beslommeringen. Vooral in deze tijden van thuis-
blijven is een sterke hang naar een eigen stukje groen
te merken.
De tentoonstelling "De botanische revolutie - Over de
noodzaak van kunst en tuinieren",  vertelt het ver-
haal van de tuin als vruchtbare inspiratiebron voor
kunstenaars. Door de eeuwen heen hebben kunste-
naars, schrijvers, dichters en denkers de tuin telkens
op een andere manier beschreven, weergegeven en
vormgegeven. Te zien vanaf 11 september in het Cen-
traal Museum in Utrecht.
 

Welkom
Tuin 185    F. Horn
Tuin 182    F. Jung

Ingezonden
 
Ik kijk altijd weer uit naar het moment dat de nieuwe
uitgave vanGroen Thurlede op de mat valt. Het leest
lekker weg en je kunt zien dat er veel aandacht aan is
besteed. Ook staan er vaak mooie  foto�s in het blad.
Kortom, mijn complimenten aan de mensen die met
veel tijd en moeite het blad steeds weer samenstel-
len.
Door mijn opleiding aan de kunstacademie en een
grafische opleiding en door mijn huidige beroep als
tuinontwerper/hovenier maak ik zeer regelmatig te-
keningen/illustraties. Zo ben ik op het idee gekomen
dat het misschien wel leuk is om bij te dragen aan de
samenstelling van Groen Thurlede door het inzenden
van illustraties voor eventuele plaatsing in het blad.
De als bijlage bijgevoegde illustratie heb ik gemaakt
voor de komende herfsteditie en het zou geweldig
zijn als de redactie besluit tot plaatsing.
Ik hoop dat u het een leuk idee vindt en zal indien
gewenst elk kwartaal één of meerdere illustraties in-
zenden ter beoordeling.

Met vriendelijke groet,
Patrick van Huët
Tuin 145

Reactie van de
redactie
Wat waren we aangenaam verrast toen deze e-mail in de
virtuele brievenbus viel. Wat een kwaliteit. We hebben gelijk
de eerste tekening van Patrick op de voorpagina geplaatst en
hopen op een lange en creatieve samenwerking. Misschien
dat de bijdrage van Patrick meer mensen inspireert om Groen
Thurlede nog mooier te maken.
 

 

Het duurde even, maar dan heb je ook wat. De toegangsweg

naar Thurlede is werkelijk schitterend geworden. Het brede fiets-

pad is een stuk veiliger en ook de grote plas die altijd op het par-

keerterrein stond, lijkt verdwenen.

Op 7 augustus konden de liefhebbers eindelijk weer terecht
in het verenigingsgebouw voor de bingo.
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Van de redactie
 
Wij hebben de slag verloren. Het moede hoofd in de schoot
gelegd. Het weer - in innige samenwerking met de slakken �
heeft onze oogst vernietigd.
 
Er is geen boontje geplukt, geen peentje wroette zich de grond
in, de sla was helemaal reddeloos. En die paar dagen nacht-
vorst in het voorjaar nekten de bloesem aan onze appelbomen.
De ene kers in de kersenboom is - door een ons vijandige vogel
- opgegeten. Aan de drie appelbomen hangen welgeteld 8
appels waarvan 4 aangetast. Buiten de kas overleefden alleen
andijvieplanten en bietjes. Door die eenzijdige oogst at ik
zoveel krootjes, dat de tandarts mijn gebit met een zonnebril
op moest onderzoeken. Zo fel rood waren mijn tanden.
Maar!!! we hebben de courgettes en de pompoenen laten
woekeren. Ruim voorzien van compost en uitbundig bevoch-
tigd door de enorme regenval vulden zij ongeremd de open-
gevallen plaats in de moestuin. Tussen de enorme bladeren
liggen nu kolossale vruchten verborgen. Eén van de pompoe-
nen overtreft qua grootte ruimschoots een basketbal. En er
wordt nog gegroeid. Als de voortekenen niet bedriegen
scheep ik mij straks in met mijn grootste pompoen om in En-
geland te strijden in de Midsomer � pompoen � contest. Via
crowdfunding hoop ik de onderneming te financieren. Bin-
nenkort hoort u op welk gironummer u mag storten.
 
Heerlijk toch dat u daar naar toe kunt leven. En we weten. De
winter is zo voorbij en dan komt daar weer die heerlijke lente.
Daar dromen wij � ondanks alles - naar toe.
 
Jan van der Waal

Deadline winternummer
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
winternummer is 15 november 2021.

Groen Thurlede
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Muggenpraat
Door Muggezifter

De kolossale vereelte mannenhand ramde het tafelblad. Het
iele muggenleven kwam om onder dit geweld. De mug
strekte nog haar zes fragiele pootjes, kwam heel even los. Te
laat, de hand drukte het diertje omlaag en plette het tot een
levenloos, uiterst dun laagje materie.
 
Zou de eigenaar van de hand weten dat hij een schepsel - uit
het rijk Animalia (dieren); van de stam Arthropoda (geleedpo-
tigen); uit de klasse insecta (insecten); van de orde Diptera
(tweevleugeligen); uit de familie Colicidae � het leven ontno-
men heeft. Het zal niet. Hij vertrok geen spier bij zijn moord-
aanslag. Arm schepseltje, het diertje leefde in alle rust van
plantensappen, een likje nectar zal zij niet versmaad hebben.
Ook zorgde zij al etend zeer nuttig voor de kruisbestuiving
van bloemen. Zij heeft als larve, in het water levend, slechts
klein dierlijk plantaardig of dierlijk voedsel tot zich genomen.
En is voortdurend belaagd door vissen, kikkers en wat niet al.
Kortom, de muggenlarven dienen in de voedselketen als een
heerlijk hapje voor het overige leven onder water.
 
De voortplanting
 
Alleen het voortplanten zorgt voor overlast bij ons mensen en
soms ook dieren. De damesmug heeft een beetje bloed nodig
voor de aanmaak van haar eitjes. Daartoe spuit zij anticoagu-
lans � een antistollingsmiddel- in de wond. De allergische re-
actie hierop in de steekwond zorgt voor de jeukende bult.
Nadat het vrouwtje genoeg bloed heeft gedronken, heeft ze
genoeg energie voor de productie van eitjes. Deze paar hon-
derd eitjes worden in of nabij stilstaand water gelegd. Met
een gemiddelde levensspanne van 2 weken worden dat dus
een hoop babymugjes! Ware het maar zo, dat de overlast
beperkt bleef tot wat hinderlijke jeuk. Helaas door te zoemen
zuigt mevrouw de mug mannetjes naar zich toe. Dit geluid
kondigt hier in onze slaapkamers de komende jeuk aan en is
met stip het irritantste geluid in mijn leefwereld. Ondanks een
vermogen aan horren is de muggenjacht een nachtelijk ritueel.
Hierbij worden levensgevaarlijke risico�s genomen. Het ene
been op bed, het andere op een wrak nachtkastje met een
krant in de linkerhand, een van batterijen voorziend tennis-
racket in de andere. De echtgenote geeft in de nu helverlich-
te slaapkamer de verplaatsingen van de mug verbeten aan.
Daar naar rechts, achter je, nu recht boven je. Klets, mis en
dan toch maar de stofzuiger gepakt. Hebbes, de mug verdwijnt
in de slang. Licht uit, voldaan het hoofd op het kussen. Het
�welterusten schat� is nog niet geheel uitgesproken, een verse
bult bekrabt of een luid duidelijk gezoem klinkt opgewekt
door de kamer. De overburen - ook op jacht � zien het licht

weer aangaan. Een gebed zonder einde. Dat is hier in Neder-
land. Elders verspreiden de steekmuggen ziekten als malaria,
westnijlziekte, zikakoorts en gele koorts. Per jaar sterven meer
dan 400.000 mensen aan malaria en raken naar schatting zo�n
219 miljoen mensen besmet. Hiermee is ons zoemertje �
overbrenger van deze ziekte - veruit het dodelijkste beestje
op aarde. Door de Covid-pandemie loopt het aantal malaria-
doden snel op. Ook onder vee worden ziekten verspreid
 
Waarom kiest de mug juist mij?
 
Muggen komen niet op licht of zoet bloed af. De factoren die
bepalen of ze jou zullen pakken zijn geur, koolstofdioxide en
lichaamswarmte. Sommige geuren zijn extra aantrekkelijk
voor de mug en sommige werken juist afstotend. Dit is één
van de redenen dat muggen twee mensen die zich in hetzelf-
de vertrek bevinden meer of juist minder steken. Bevinden
mensen zich in verschillende vertrekken in huis, dan zijn
muggen overigens minder selectief en steken ze ook degene
die zij net wat minder lekker vinden ruiken. Een tweede factor
die aantrekkelijk is voor muggen is het koolstofdioxide dat
mensen uitstoten tijdens het ademen. Muggen weten daar-
door dat er mensen in de buurt zijn, die een bron van bloed
voor hen kunnen zijn. Grotere en zwaardere mensen ademen
meer koolstofdioxide uit, waardoor zij extra aantrekkings-
kracht hebben. Muggen zien vervolgens alsof zij door een
nachtkijker kijken de lichaamswarmte. Ongelooflijk waar dit
diertje toe in staat is. Die schitterende reeks van eigenschap-
pen, die haar doen overleven. Dat alles in dat iele fragiele li-
chaampje, dat wij zo verbeten verpulveren. Petje af, hoewel
snel weer op het kale hoofd. Ik word omzwermd door muggen
op dit moment.
 
Tot slot
 
De grote vent van de doodsklap voelde zich sterk, maar heeft
die nacht - al krabbend - geen oog dicht gedaan. Als altijd
kwamen zij met velen.
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De bijenzwerm
 
Wil Boonstra

Honing te koop
In de tuinwinkel is honing te koop van bijen op de
Heemtuin. Deze bijen vliegen voor hun stuifmeel en
nectar zeker ook naar de bloemen op Thurlede. 

In de vorige editie van Groen Thurlede schreef onze voorzitter
een stukje, waarin bijen een prominente rol hadden. Thobias
van tuin 103 sprak mij kort daarna aan. Hij had gehoord dat
er bijen op mijn tuin staan en wilde graag eens komen kijken.
Mijn twee bijenvolken staan niet op mijn tuin, maar in de
prachtige bijenstal van de Schiedamse Stadsimkers op de
heemtuin, direct naast Thurlede. Mensen die geinteresseerd
zijn in bijen en zeker jongeren zijn natuurlijk zeer welkom.
Gehuld in een juniormaat imkerjack en �handschoenen hielp
Thobias bij het controleren van mijn bijenkasten. Bang voor
het gezoem en de rondvliegende bijen was hij niet en hij
raakte niet uitgevraagd.
 
Enkele dagen daarna bleek dat zijn belangstelling voor bijen
niet eenmalig was. Opgewonden stond hij voor mijn tuinhek-
je en riep dat er bijen in de boom zaten. En inderdaad, in een
grote boom voor de tuinwinkel zat een zwerm bijen. Altijd
interessant voor een imker. Soms om met een bijenvolk dat
zwak is te verenigen en daardoor een sterker volk te krijgen.
Soms kan een imker een zwerm bijen gebruiken in een lege
kast en  zo een nieuw volk starten. Mijn gedachten gingen al
naar een van de Schiedamse stadsimkers, waarvan ik wist dat
hij een bijenzwerm wilde hebben. Als imker gebruik je voor
het �scheppen� van een zwerm een zogenaamde kieps. Een
soort halfronde rieten mand. Die houd je in een hand, terwijl
je de zwerm met de andere hand in die kieps schudt of veegt,
of de tak waar ze aan hangen afknipt en de bijen zo in de
kieps laat landen. Maar deze zwerm zat op een meter of zeven
hoog rond de tak van die boom. René was nog in de tuinwin-
kel en haalde er een trap bij. Te kort. De lange ladder dan?
Dat zou kunnen, maar hoe houd je je vast aan de ladder, houd
een kieps vast en veegt de bijen daarin? Dan kom je een hand
te kort. De mensen om mij heen raadden mij af dat kunststuk-
je te wagen. Eigenlijk was ik ze daar wel dankbaar voor. Zou
Irado toevallig met een hoogwerker in de buurt aan het werk
zijn? Helaas, ook dat niet. Dus zat er niets anders op dan de
zwerm te laten zitten in de hoop dat ze door zouden vliegen
naar een andere plek die beter bereikbaar was om de zwerm
te scheppen.
Toen ik twee dagen later (voor de zoveelste keer) bij de boom
ging kijken hoorde ik een luid gezoem. De bijen vertrokken
en vlogen in de richting van de Poldervaart. Een heel indruk-
wekkend geluid en gezicht. Langdurig zoeken naar de zwerm,
waarbij Thobias natuurlijk ook weer ingeschakeld werd, lever-
de niets op. Behalve dan deze mooie tekening, die hij van zijn
bijenavontuur maakte en de foto van de zwerm.

Over bijenzwermen
Bijen zwermen het meest in de maanden mei en juni.
Vaak omdat de koningin de ruimte om eitjes te leg-
gen in de bijenkast te klein vindt en besluit op zoek
te gaan naar nieuwe huisvesting. Ze vertrekt dan uit
de bijenkast met een deel van de bijen. Dat zijn dui-
zenden bijen (een gezond volk telt 40 tot 60 duizend
bijen). Natuurlijk gaan ze niet met een lege maag van
huis. De bijen komen ruim van tevoren in zwerm-
stemming en zorgen dat ze voedselvoorraad voor
twee of drie dagen bij zich hebben. Sommige mensen
vinden zo�n zwerm bijen beangstigend, maar de kans
dat de met honing en stuifmeel �volgevreten� bijen in
zo�n zwerm mensen steken is erg klein. Zie je een
zwerm? Stuur een berichtje naar
SchiedamseStadsimkers@outlook.com
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Marry verlaat Thurlede na 53 jaar
Tekst en foto's I Ellen Boonstra-de Jong

Marry van de Vorle-Jansson heeft 53 jaar getuinierd op
Thurlede. De secretaris meldde deze bijzondere gebeurtenis
aan de redactie. Marry wilde graag haar verhaal kwijt, maar
ze wilde niet op de foto. Daarom hierbij een fotocollage van
haar tuin.
 
Hoe bent u ooit terecht gekomen op Thurlede?
 
�Mijn ouders hadden een tuin op Vijfsluizen. Toen ze daar
weg moesten vanwege de aanleg van een tunnel kregen ze
een tuin op Thurlede. Dat was toen niet meer dan een stukje
grond met een betonplaat. Het heeft lang geduurd voordat
daar de huisjes op stonden. Mijn ouders hadden een tuin
vlakbij het verenigingsgebouw. Wij zijn in die tijd gaan sparen
voor een eigen tuin. Dat werd tuin 105. Voor de huisjes moest
je toen 2500 gulden betalen. Op een gegeven moment waren
we op de tuin en liep er een aannemer rond. Waar ik de
brutaliteit vandaan haalde, weet ik nog steeds niet, maar ik
zei tegen hem: �Doe het vandaag voor 2000 gulden?� Het was
op een zaterdag en toen hij instemde ben ik gelijk familieleden
en vrienden afgegaan om die tweeduizend gulden bij hen te
lenen, want de bank was gesloten. Maandag heb ik het geld
van de rekening gehaald en ben iedereen gaan terugbetalen.�
 
Hoe begin je op zo�n kale tuin?
 
�Het gebeurde gewoon. Je kunt er niet veel aan doen, het
huisje was vier bij vier meter en dat ga je dan van binnen
betimmeren. We hebben aan de zijkant van het huisje ook
nog een groentetuin gehad. Ik verbouwde krootjes, peultjes,
worteltjes etc. Die worteltjes waren niet veel. Dat werden van
die kleine stompe dingetjes, de aarde was te hard. We zijn
ermee gestopt. Als je bonen had, waren dat er gelijk zo veel

en in de winkel waren ze dan ook niet duur, dus ik vond het
niet lonend meer en het was veel werk. Toen werden het
gewoon bloemen. Voor onze dochter was er een stukje gras
om op te spelen. Ik heb nu een inmiddels overwoekerd veldje
met aardbeien, waar ik dit jaar nog van geplukt heb en er
staan gecultiveerde bramen zonder dorens en een appel-
boom.�
 
Bent u veel op de tuin geweest?
 
�Ja, we sliepen er �s zomers. Ik fietste �s morgens vroeg met
onze dochters naar Groenoord voor zwemles en daarna bracht
ik ze direct naar school. Daar bleven ze over en �s middags
haalde ik ze weer op. We hebben twee dochters en zij willen
de tuin niet overnemen. Eén dochter woont in Zeeland en de
andere dochter heeft al een tuin in Tuindorp. De liefde voor
de tuin zat er bij mij al vroeg in. Vroeger had ik al een
schooltuin. Ik ben inmiddels tachtig jaar. Mijn man is zes jaar
geleden overleden. Hij heeft ook veel plezier beleefd aan de
tuin. Zo had hij een paar bijenkasten bij de slootkant staan. In
de plaats van de werkbeurten kreeg hij de taak om wespen-
nesten op het complex te ruimen. Het ging om grondwespen
en die nesten waren er best vaak. �s Morgens vroeg of �s avonds
laat vernietigde hij ze omdat ze dan in het nest waren."
 
Heeft u niet overwogen om de tuin na het overlijden van uw
man op te geven?
 
�Na het overlijden van mijn man heb ik de tuin aangehouden
en ben ik ook weer blijven slapen. Voor mij was dat mijn af-
leiding. De tuin geeft me rust en ik vind het heerlijk om naar
de vogeltjes te kijken. Toen ik dit seizoen een keer bleef slapen,
wilde ik �s avonds de lamellen sluiten toen ik buiten wat zag
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Tuintips voor september
Terwijl de tuin zich al een klein beetje opmaakt voor
de naderende herfst, valt er nog van alles te doen in
de tuin.
 
1. De grond is nog warm. Dat zijn de perfecte condi-
ties om vaste planten te splitsen en te herplanten,
want ze zullen dan snel herstellen. Alleen siergrassen
splits je beter niet nu, maar pas in het voorjaar.
2. Voor veel bolgewassen zijn september en oktober
de beste plantmaanden, omdat de bodem nog wat
warmer is. Ook geldt hoe eerder je bollen poot, hoe
minder ze kunnen uitdrogen. Dat is zeker belangrijk
bij sneeuwklokjes, maar ook bij narcissen.
3. Je kunt nu stoppen met het bijvoeden van potplan-
ten. Doe je dat niet, dan blijven de planten nieuw
blad produceren. Dit jonge blad is dan nog niet afge-
hard wanneer de winter invalt en zal daardoor extra
gevoelig zijn voor schimmelaantastingen. Laat de
plant daarom vanaf nu afharden. Matig ook het wa-
tergeven, maar zorg er wel voor dat ze genoeg vocht
krijgen om in goede conditie te blijven.
4. Nu het gazon wat minder snel groeit, wordt het
ook gevoeliger voor beschadigingen. Stel daarom de
maaibladen van de grasmaaier iets hoger af. Eventue-
le kale plekken kunnen nu opnieuw ingezaaid wor-
den.
5. De ijle groei in combinatie met topzware bloemen
kan planten makkelijk laten doorhangen. Steun ze in-
dien nodig.
6. Groenblijvende én bladverliezende hagen, zoals
taxus, buxus, liguster, haagbeuk en beuk snoei je in
september voor de laatste keer.

Onder voorbehoud 
Afhankelijk van de besmettingen en het beleid van
de regering en natuurlijk het beleid van ons bestuur
worden op 3 september en op 18 september een kla-
verjas/jokeravond gehouden in het verenigingsge-
bouw. Kosten 3.50 euro en start om 20.00 uur. Op 11
september is er bingo om 20.00 uur. Kosten 12.50
euro.

Doe mee en ruim op
Op 18 september 2021 is het weer World Cleanup
Day. Tijdens deze wereldwijde schoonmaakactie
geven mensen in ruim 180 landen de planeet een
grote schoonmaakbeurt door zwerfafval op te rui-
men. Kijk op de website worldcleanupday.nl voor
meer informatie.

bewegen. Eerst dacht ik dat het een kat was, maar het bleek
een grote egel te zijn. Schitterend. Jammer genoeg ben ik
vorig jaar met de fiets gevallen. Mijn gezicht moest gehecht
worden.  Daarna ben ik onzeker geworden en durf niet meer
te fietsen, zodat ik met de tram en de bus naar de tuin ging. 
Met mijn boodschappenwagentje vol met spullen moest ik
naar de tuin lopen en dat bleek een te groot struikelblok.
Anders had ik de tuin nog wel aangehouden. Omdat ik iedere
dag even werkte in de tuin, was die goed bij te houden. Ik ben
niet bang om vieze handen te maken.�
 
Bent u verdrietig omdat u de tuin op moet geven?
 
�Dat had ik wel verwacht, maar tot nu toe valt het mee. Ik doe
de tuin namelijk niet weg omdat ik hem niet meer wil, maar
omdat het moet. Het is dan makkelijker om dat besluit te
nemen. De herinneringen blijven want een deel van mijn leven
heeft zich hier afgespeeld. Toen onze dochters de tuin niet
meer zo leuk vonden en het huis uitgingen, hebben we even
overwogen om de tuin op te geven. Ik ben blij dat we dat toen
niet gedaan hebben, want ook de kleinkinderen zijn veel op
de tuin geweest en bleven zelfs slapen. Ze hebben toen ook
eens meegedaan aan de afsluiting van de jeugdvakantieweek.
Die weken werden georganiseerd voor kinderen die niet op
vakantie gingen. Dat gebeurde op het parkeerterrein bij de
sportvelden. Daar liep eens een olifant rond met zo�n mandje
op zijn rug. Op een foto zie je de kleinkinderen in het mand-
je zitten.�
 
Is er veel veranderd?
 
�Ik vind dat er vroeger veel meer kinderen waren, maar dat
komt misschien omdat we zelf kinderen hadden en dat trekt
andere kinderen aan. De mensen zijn nu rijker en kunnen meer
op vakantie naar het buitenland. Vroeger was het een luxe als
je een volkstuin had. Wat ik wel leuk vond vroeger waren de
feesten. Tuinders versierden hun tuinen met vlaggetjes. In de
begintijd kwam er zelfs een muziekcorps naar het complex.
De verklede kinderen liepen door de lanen achter de muziek
aan. Mijn dochters hebben toen ook wel prijzen gewonnen.
Vroeger had je geen water op de tuin. Dat haalden we met
het waterwagentje op twee autopedwielen. Zat onze dochter,
verkleed als zeemeermin, op dat karretje. Van aluminiumfolie
en een babylakentje hadden we golfjes gemaakt. De stof
hadden we met bloemen vastgespeld en dat was de zee.�
 
Wat gaat u doen zonder de tuin?
 
�Een goede vraag. Ik heb een balkon en zit twee keer per week
op zwemmen. Dat blijf ik doen en voor de rest ga ik puzzelen
en een boekje lezen. Dat zal wennen zijn en misschien is het
gek wat ik nu zeg, maar toen ik vorige maand mijn tuin op-
zegde, zei ik: �Weet u wat ik fijn vind? Ik ben zo blij dat het
zulk lelijk weer is, want ik zou toch niet naar de tuin zijn ge-
gaan met dit weer.� Dat is niet leuk voor de andere tuinders
natuurlijk, maar mij helpt het. Het was fijn, want anders had
ik het ook niet 53 jaar uitgehouden."
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De naaktslak
In deze natte zomer, zijn er winnaars en verliezers in
het dierenrijk. De eikgenprocessierups heeft het
moeilijk (gelukkig) en zo ook de ooievaar. De jonkies
raken namelijk snel onderkoeld. De weidevogels had-
den meer geluk. Dankzij het slechte weer werd het
gras namelijk later dan anders gemaaid. Maar de
grote winnaar van dit seizoen is toch de naaktslak.
Heeft u hem al gesignaleerd in de tuin? Eindelijk leek
ik dit jaar volop courgettes te kunnen oogsten, maar
de naaktslak heeft daar een stokje voor gestoken.
Kijk maar eens hoe ze die afknagen. Een tip (die ik
wel omslachtig vind) van een moestuinhouder wil ik u
niet onthouden. Maak een slotgracht rond de plan-
ten van 10 tot 20 centimeter diep. Naaktslakken kun-
nen namelijk niet zwemmen. Enfin, ik heb de beestjes
inmiddels smakelijk eten toegewenst.

 

Boekentip
Dit boek is voor de doe-het-zelf-tuinier die houdt van
experimenteren en graag gebruikmaakt van de na-
tuurlijke kringloop in de tuin. Meng je eigen compost
en potgrond, brouw gier, knoflookspray en anti-jeuk-
zalf. In dit praktische boek worden de geheimen ver-
klapt van de werkzame stoffen in je tuinplanten.

Trompenburg
In het weekend van 25 en 26 september wordt in het arbore-
tum Trompenburg de Herftsfair gehouden. De Herfstfair staat
volledig in het teken van planten, bollen, knollen en oogst-
producten. Tussen de herfstkleuren van de tuin verkopen
gespecialiseerde kwekers hun bijzondere assortiment en is er
een keur heerlijke producten als olijfolie, jam, siroop, kaas en
quiches te koop. Maar ook buiten deze dagen is Trompenburg
(Honingerdijk 86 (beneden) in Rotterdam een oase van rust
en een lust voor het oog. En natuurlijk doe je er geweldige
tuinideeën op.
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De haringparty
 
Bestuurszaken I Henk Steenbergen, voorzitter 
 

In de afgelopen jaren hebben we een aantal ideeën besproken
die zouden kunnen helpen om meer tuinders naar de kantine
te trekken. Niet met de bedoeling om ze daar aan het bier te
krijgen, maar met de gedachte dat er iets meer van sociale
verbondenheid zou ontstaan. Bij de andere activiteiten blijkt
dat er slechts een gering aantal deelnemers opkomt en dat dit
veelal dezelfde groep betreft.
 
Dit jaar pakte het met de haring /visparty verrassend goed uit
met een opkomst van ruim 100 bezoekers en een top verkoop
van haring en broodjes met zalm of makreel. Dit was bijna een
verdubbeling in vergelijking met de vorige jaren. De sfeer was
reuze goed, het weer werkte mee en de haring was van grote
klasse. De enige domper was dat we hadden gedacht om van
1 tot 5 uur te kunnen draaien en dat mocht niet zo zijn want
om 3 uur brak de regen los en verdween iedereen. Hoe bij-
zonder, want ook precies op dat moment was de haring op en
konden we alleen nog een broodje zalm aanbieden. Het was
een gezellige boel, we hadden stoelen, tafels en parasols ge-
huurd en het werd nu op zondag gehouden i.p.v. zaterdag
tijdens de voorgaande jaren.

 
En dat alles in de smaak viel, bleek ook uit de kantineomzet.
Iedereen zat buiten aan een tafeltje en er werd gelachen en
gezwaaid in een heel gezellig sfeertje. Het kon ook niet anders
want waar koop je een terplekke schoongemaakte topkwali-
teit haring voor 75 eurocent of met een broodje erbij voor 1,25
euro? Een hap vol gezondheid met vitamine D en een flinke
portie belangrijke mineralen. Voor degenen die dit misschien
nog niet wisten; na ongeveer je vijftigste jaar houd je minder
goed de vitamine D vast en zou je dagelijks minimaal 35 gram
aan vette vis zoals, haring, makreel, sardientjes of zalm moeten
eten. Door 's zomers in de zon te zitten doe je ook vitamine
D op maar 's winters werkt dit niet en moet je aan de vette vis
of visolie capsules. Voor aanstaand jaar hebben we onze les
geleerd. De zondag houden we aan als evenementendag en
3 emmertjes haring extra. Om 3 uur kregen we nu klanten die
er 10 of 20 tegelijk bestelden om thuis op te eten en we waren
al uitverkocht!

 
Volgend jaar weer en dan met zon van 1 tot 5 uur en een
gezellige groep van meer dan 100 tuinders die na afloop met
een voldaan gevoel weer tuinwaarts keren.

Oplossing raadsel 
Omdat ze in een school zwemmen.
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Gezocht: bestuurslid / coördinator Groen
onderhoud en Natuurontwikkeling
Annelie Couvée-Kooyker 

Meld je aan
Wil je naar aanleiding van de oproep reageren? Stuur
dan een e-mail naar bestuur.svthurlede@gmail.com

We gaan pinnen
Omdat de tijd niet stil staat en we allemaal de voor-
delen zien van electronisch betalen kun je sinds kort
in de winkel pinnen. Ook voor kleine bedragen geld
�klein bedrag, pinnen mag�. We hopen hiermee na-
tuurlijk ook dat iedereen de weg naar de winkel nog
makkelijker weet te vinden.
Binnenkort hopen we ook te kunnen gaan pinnen in
kantine, wanneer dat zal zijn horen jullie van ons.
 

Bestuursinloop weer
van start!
Het traditionele spreekuur van het bestuur is nu weer - omdat
we de ergste Corona perikelen zijn gepasseerd - hervat. Wilt
u iets vragen, bespreken, voorleggen, inleveren bij het be-
stuur? 
Maak daarvoor een afspraak voor een tweede zaterdag van
de maand van 10-11 uur in het verenigingsgebouw. Heeft een
zaak haast? Dan kunt u altijd een speciale afspraak maken
voor er tussendoor. De afspraak maakt u via 
bestuur.svthurlede@gmail.com of 06 5371 6374.

In 2015 dacht ik: als ik met pensioen ga, wil ik wel in het bestuur
van Thurlede. Maar de toenmalig voorzitter Wil Boonstra
slaakte - mag ik wel zeggen - een noodkreet in de Nieuwsbrief,
waarop ik mij geroepen voelde hem bij te gaan staan en het
bestuur te versterken. Op de ALV van 20 april 2016 ben ik
vervolgens toegetreden tot het bestuur van onze mooie ver-
eniging.
 
Er is veel gebeurd in de tussentijd, een voorzitterloos tijdperk,
een kring helpers om ons heen, toetreders vol enthousiasme
en nu al een tijd stabiliteit, ieder zijn eigen verantwoordelijk-
heid zonder vliegen afvangen of verwijten, maar bouwen aan
de vereniging in een goede sfeer en samenwerking, en geluk-
kig ook plezier samen.
 
Nu, na bijna zes jaar en de naderende pensioenleeftijd is het
tijd om het stokje over te dragen aan iemand met nieuwe
energie en ideeën. Het was voor mij een tijd met een volle
agenda, waar ik lang niet altijd kon doen wat ik moest of
wilde, maar wel deed wat ik kon. Met veel plezier, leuke
contacten en vaak waardering.
 
De vraag is: wie wil het mooie, coördinerende werk aan het
groenonderhoud en de natuurontwikkeling op ons complex
gaan overnemen? Het betekent 2-3 uur per maand bestuurs-
vergadering, 2-4 uur per week allerlei taken uitvoeren, zoals
mails beantwoorden over groenzaken en werkbeurten, con-
tact met Irado over het onderhoud, met tuiniers over bomen,
hagen en windsingels, schrijven voor Groen Thurlede, coördi-
neren en begeleiden van de werkbeurten en het werk van de
commissie.

 
Wat vraagt het bestuur van de kandidaat: kennis van groen-
onderhoud en natuurbeheer, organisatietalent, schriftelijk
vaardig, goed met mensen kunnen omgaan en bereid om
genoemde tijd beschikbaar te stellen voor de vereniging.
Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit
naar een vrouw.
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Hommelzwerm
 
Heb je het verhaal gelezen van Thobias op pagina 6?
Hij heeft de enorme bijenzwerm in de boom vlakbij
de winkel zien hangen. Maar wist je dat de eigenaar
van tuin 126 een hommelzwerm heeft ontdekt? Op
de foto zie je waar tientallen hommels zich hebben
verstopt. Hommels zwermen anders dan bijen. De
hommels die in het vogelkastje zijn gekropen heten
boomhommels. Je hoeft er niets aan te doen. Ze gaan
vanzelf weer weg. Een hommel is geen agressief dier
en ze komen je niet lastig vallen zoals wespen dat
kunnen doen, maar het is natuurlijk niet de bedoe-
ling dat je de hommel beetpakt of vangt.
 

       Boomhommel

Ketting van eikels
De herfst is in aantocht. Op Thurlede kun je straks vast wel
eikels vinden. Dit kun je ervan maken.
Haal de dopjes van de eikels en schilder ze in een mooie kleur.
Je kunt er ook een paar �naturel� houden. Als de verf droog is,
kun je de wangetjes op de eikels schilderen. Teken met de
zwarte fineliner een gezichtje. Oogjes met wimpertjes, een
snor, een brede lach; het is leuk om een beetje af te wisselen.
Boor met de schroef een gaatje in de eikel dopjes door hem
er voorzichtig in te draaien. Rijg dan je draad door het oog
van de naald en steek die door het hoedje van de eikel heen.
Je kunt er eerst eventueel ook nog een paar (strijk)kralen aan
rijgen, dat staat extra vrolijk. Knoop de uiteindes van het
touwtje aan de binnenkant van het eikelhoedje vast. Lijm
tenslotte het hoedje op het hoofdje van de eikel. Nog even
goed laten drogen en je eikel ketting is klaar
 

Jong Thurlede

Kom je volgend jaar ook
pannenkoeken eten?

Raadsel
Waarom zijn vissen zo slim?
Antwoord vind je ergens in het blad.

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar: Laagland 7, 3121 TA Schiedam


