
Groen Thurlede
Schiedamse Volkstuindersvereniging Thurlede Jaargang 6, editie 2, zomer 2022



Solidair
Op 24 februari 2022 vielen de Russen het buurland
Oekraine binnen. Kort daarop werden op ons com-
plex, als blijk van solidariteit, vlaggen gehesen bij het
toegangshek aan de oostkant en bij de winkel.

In memoriam 
Op 5 april overleed David (Dave) Vermeulen. Een uit-
gebreid in memoriam heeft u kunnen lezen in de
nieuwsbrief van het bestuur. Dave was lange tijd lid
van onze vereniging en bezat een tuin aan de oost-
kant in de hoek bij de sportvelden. Toen bleek dat hij
daar ook in de winter woonde omdat hij de trap in
de portiek naar zijn eigen huis niet meer op kon
lopen, kreeg hij door de inzet van het toenmalige be-
stuurslid Ria en Wingerden een aanleunwoning in
Frankeland. Na een beroerte werd hij opgenomen in
het Zonnehuis en later in Schiewaegh. Iedereen hield
van de vriendelijk Dave. Hij wordt gemist.

Welkom
 Tuin 223 Yvon Gijsbers

Veel schade door storm Eunice

Een lintje voor Theo
Eind april kwam burgemeester Cor Lamers zogenaamd ons
prachtige complex inspecteren. Niet echt natuurlijk. In werke-
lijkheid was hij op weg naar de tuin van Theo Reyman. Eenmaal
daar aangekomen feliciteerde hij de verbaasde Theo met de
mededeling dat het de koning had behaagd hem te benoemen
tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Theo heeft op 26 april
de onderscheiding opgespeld gekregen als waardering voor
zijn vele vrijwilligersactiviteiten, waaronder die van voorzitter
van het Don Boscokoor, lid van de restauratiecommissie van
de Jacobuskerk in Schiedam-Kethel en natuurlijk ook vanwege
zijn redactiewerk voor Groen Thurlede.
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Van de redactie
 
De natuur is volmaakt en soms toch wel lastig. De eerste
courgettes zijn � zelfs  in deze uiterst droge tijd � al wegge-
vreten door de slakken. Ik probeer de levens van een aantal
getroffen exemplaren nu in potten te verlengen. Als ze groot
genoeg zijn en snel groeien, krijgen de slakken hen hopelijk
niet meer klein in de volle grond.
 
Genoot je ook zo van pruimen- en appelbloesem? Vorig jaar
geen enkele appel geoogst. Dit jaar verwacht ik een megaop-
brengst. De appelboom tegen ons terras heeft haar hagelwit-
te vacht al afgeschud. De vervangers staan gelukkig klaar.
 
Onder de hortensia is Onze-Lieve-Vrouwe-bedstro opgedo-
ken. Zomaar uit het niets en meteen een flinke pluk. Die on-
gelooflijk lieve, witte bloempjes, die fijne blaadjes. Werkelijk
een lust voor het oog. En dat in mijn tuin. En haar naam komt
niet zomaar uit de lucht vallen. Getuige de volgende legende.
De heilige Anna � moeder van Maria � kampte met een groot
probleem: Haar dochter Maria kon maar niet in slaap komen.
Niets mocht baten. Totdat zij op haar tocht door de velden
een bedstroplantje zag. Verwelkt verspreidde het plantje een
heerlijke geur. Het welriekende kruid werd onder het matras-
je van Maria gelegd en het kind sliep als een roos. En dat dook
zo maar op in onze tuin. Rest ons toe te leven naar de � door
de paardenmest gestimuleerde - oogst.
 
Jan van der Waal

Deadline herfstnummer
Tekst en foto's mag je mailen naar jvdwa10@planet.
nl. De redactie bepaalt of je bijdrage geplaatst wordt.
De deadline voor het herfstnummer is 15 augustus
2022.

Groen Thurlede
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Leuke “onkruidjes”
in de tuin
Tot vorig jaar was ik ijverig alles wat maar �onkruid� leek weg
te halen. Nu ik wat beter nadenk over bodembedekkers, heb
ik de �onkruiden� toch maar eens onder de loep genomen.
Onkruid is de term die wij geven aan �plaatselijk ongewens-
te - vaak woekerende planten.
 
Er zijn er met lieve kleine bloemetjes en best wel mooi blad.
Zoals van de bedstro (sterbladige)familie: Lieve-Vrouwe-bed-
stro. Het meeste onkruid dat in tuinen groeit behoort tot de
familie van de geranium, bijvoorbeeld: robertskruid en ooie-
vaarsbek.
 
De minder leuke onkruiden zijn haagwinde, zevenblad,
brandnetel, kleefkruid en vogelmuur. Zowat in elke tuin wel
ergens te vinden. Maar iedereen wil deze vijf zo min mogelijk
in de tuin hebben. Echt uit te roeien zijn ze niet.
 
Heermoes is een onkruid waar je bedroefd of blij van wordt.
Heermoes in de tuin geeft aan dat de bodem niet vruchtbaar
is. Door de diepe wortels kan heermoes voeding uit lagere
aarde halen en naar boven brengen. Heermoes simpelweg
afknippen en laten liggen lost het probleem al op. Bemesten
met biologische, eigen gemaakte mest zal het verdwijnen
versnellen.
 
De geranium heeft een penwortel met vele zijtakjes. De gera-
nium is heel goed te gebruiken als bodembedekker. Zeker op
plaatsen waar zevenblad woekert. De plant zit het zevenblad
dan echt in de weg. Wij zijn dit jaar aan het kijken welke ge-
raniumsoort wij heel leuk vinden en welke niet. De geranium
Rozanne lijkt onze voorkeur te hebben. Zo ook de ooievaars-
beksoorten, met hun wat kleinere bladeren en lieve bloem-
pjes. De gewone roze woekert te veel en het blad is te groot,
te rond en te aanwezig.
 
Ook het Lieve-Vrouwe-bedstro, dat volop te vinden is in licht
verwilderde tuinen, heeft ons hart veroverd. Dit jaar heb ik
het voor het eerst echt laten staan. Meld ons vooral ook welke
bodembedekker u hebt leren waarderen in de loop van uw
tuinleven.
 
Wies van der Waal-van Noort

Heermoes

Rozanne

Onze Lieve-Vrouwe-bedstroZevenblad
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IJsvogel weer terug
 
Vorig jaar was er een week lang strenge vorst die funest was
voor de IJsvogels. In tegenstelling wat hun naam doet vermoe-
den kunnen ze echt niet tegen dichtgevroren water. Er waren
vorig jaar veel minder IJsvogels die de winter hebben overleefd
dan in de jaren ervoor. Broeden deden ze niet in onze omge-
ving. Nu hebben we een zachte winter achter de rug. Gelukkig
zijn ze nu weer te zien bij de ijsvogelkijkwand langs de Pol-
dervaart. Deze is destijds gebouwd door vrijwilligers van de
KNNV in samenwerking met de Gemeente Schiedam. Nu kan
iedereen meegenieten van de hier nestelende IJsvogels zonder
dat er verstoring plaatsvindt. Ten minste als men niet naast de
wand gaat staan of langs de waterkant de ijsvogels opzoekt.
 
Mijn grote wens voor het Volkstuincomplex van Thurlede zou
zijn om ook hier een ijsvogelwand te creëren aan de zuidkant
van ons complex. Hoe gaaf zou dat dan zijn als IJsvogels deze
wand in gebruik gaan nemen. Onlangs werd me dat verteld
tijdens de vogelinventarisatie waar we mee bezig zijn dat er
twee jaar geleden een broedgeval van de IJsvogel was op ons
complex. Het kan dus wel!!
 
De IJsvogel is onmiskenbaar blauw en oranje gekleurd. Ge-
stroomlijnd gebouwd met een korte staart, naar verhouding
grote kop en snavel. Witte keel en zijhals. Vleugels en kruin
zijn groenachtig blauw met een helderblauwe rug en stuit. Zit
vaak rechtop op een laaghangende tak boven het water te
loeren naar visjes. Vliegt luid roepend over het water en is dan
goed te zien. Vrouwtjes hebben een oranjerode snavelbasis,
bij de man is die zwart. IJsvogels zijn vooral vogels van beken
en rivieren met zoet, stromend water, maar broeden ook bij
stilstaand water (vooral in Nederland). Hun nesttunnel graven
ze in zandige of lemen steile oeverranden. Maar ook in om-
gevallen boomstronken zoals hier. In de winter ook te zien bij
meer open, brak of zout water, op zoek naar voldoende
voedsel zoals kleine visjes, waterinsecten en dergelijke. Alleen
bij ijsvrij en helder water. Dit is nodig om voedsel te kunnen
bemachtigen. De roep is scherp, luid en hoog. In broedtijd
gevarieerder. Broedt vanaf februari/maart. Ze graven tunnels
van zeker een 0,5 meter in oevers. Er zijn vaak meerdere legsels
per jaar van meestal 6-7 eieren. Man en vrouw broeden de
eieren in 19-21 dagen uit. De jongen zitten zo'n 22-28 dagen
op het nest voor ze uitvliegen. Jaagt vanaf een zitpost en bidt
ook regelmatig. Duikt in het water om zijn prooi te pakken.
Het voedsel bestaat uit visjes en waterinsecten zoals libellen-
larven. Vissen worden mee naar de zitpost genomen en daar
eerst tegen een tak geslagen voordat ze worden doorgeslikt.
 
Ben van den Broek
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Vroege
vogelwandeling

Op 18 april vond weer de traditionele vroege vogelwandeling
plaats. Onder leiding van vogelaar en fotograaf Ben van den
Broek werd geprobeerd zoveel mogelijk vogelsoorten te
spotten. Gelukkig was het weer mogelijk! Dat was te merken
aan de grote opkomst. Ongeveer 25 deelnemers genoten van
het prachtige weer en de frisse groene natuur op deze
Tweede Paasdag.  De wandeling voerde ons over het volks-
tuincomplex en de directie omgeving. Met 25 paar ogen zijn
32 vogelsoorten waargenomen! Na afloop was er een paas-
ontbijt waarbij de ervaringen van de ochtend werden uitge-
wisseld. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde start
van de Tweede Paasdag.

De waarnemingen
Krakeend, Ooievaar, Knobbelzwaan, Nijlgans, Kuif-
eend, Fuut, Grote Canadese Gans, Pimpelmees, Blau-
we Reiger, Vink, Grote Bonte Specht, Kauw, Ekster,
Staartmees, Zanglijster, Wilde Eend, Koolmees, Grau-
we Gans, Aalscholver, Ekster, Waterhoen, Heggen-
mus, Halsbandparkiet, Kleine Mantelmeeuw, Meer-
koet, Zwarte Kraai, Gaai & Vlaamse Gaai, Tjiftjaf,
Winterkoning, Merel, Houtduif en tot slot om 7.37
uur de Roodborst.

Paaslintjes zoeken
Gelukkig kon ook dit jaar het zoeken naar paaslintjes,
die over het hele complex werden uitgezet, weer
plaatsvinden.

Zet alvast in je agenda
Bingo (start om 20 uur)
2, 16  en 30 juli en 13 augustus
 
Klaverjas/jokeravond (start om 20 uur)
10 en 24 juni, 8 en 22 juli en 5 en 19 augustus
 
Kinderbingo (start om 13.30 uur)
12 en 26 juli, 2 en 9 augustus
 
Darten (start om 20.00 uur)
15 en 29 juli, en 12 augustus
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Vijf jaar Groen Thurlede: 
(nog) geen feest op de redactie
 
Tekst en foto: Theo Reyman

Groen Thurlede is net de zesde jaargang ingegaan. �Het
eerste lustrum zouden we moeten vieren, maar dat hebben
we niet gedaan. Misschien komt het nog,� zegt eindredacteur
Ellen Boonstra. �Toen Groen Thurlede werd opgericht, vonden
we dat het een mooi blad moest worden en dat is gelukt. De
mensen lezen het. Dat blijkt uit de enquete, die we hebben
gehouden.�
 
Het kleurrijke Groen Thurlede kende twee min of meer een-
voudige voorgangers. Het eerste bestond vooral uit �je mag
dit niet en je mag dat niet�. Het tweede blad, dat werd gedrukt
bij de BGS werd al wat levendiger, onder meer door de inter-
views die Ellen Boonstra toen ook al schreef. Nu is haar rol
veelzijdiger. Zij doet de planning, coordineert en maakt het
blad helemaal op. Met de laatste klus is Ellen overigens wel
een week elke dag een uurtje bezig.
 
Geen lange verhalen
 
"Groen Thurlede bestaat deels uit vaste �elementen�; pagina�s
met een gedicht, een column, een interview, een foto van

vogels, enz. �We hebben niet van die lange verhalen, maar
ook tekstjes in een kader. Ik denk dat het aanspreekt omdat
het over onze plek op Thurlede gaat. We portretteren ook de
mensen in hun volkstuin, omdat er zo�n verscheidenheid is.
We schrijven voor jonge mensen en voor senioren; dat maakt
het aantrekkelijk.
De redactie bestaat uit vijf leden. Die hebben ook een taak-
verdeling, die min of meer spontaan is ontstaan. In de coro-
natijd hebben we geen redactievergadering meer gehouden.
We moeten echt weer eens bij elkaar komen om te kijken hoe
loopt het; moeten er nieuwe rubrieken bij, kan het eens wat
anders. Wat missen we eigenlijk, zijn we wel tevreden? We
moeten altijd wel die kritische blik blijven houden.�
 
Is het blad nou zoet of is het blad zuur? 
 
�Zoet. Soms  misschien wel te zoet, maar het zuur probeer ik
wel te vermijden. Ik vind het niet alleen een intern communi-
catiemiddel, maar ook extern. Het gaat bijvoorbeeld ook naar
de gemeente toe en daarmee willen we onze relatie als vere-
niging goed houden. Het blad is niet expres zoet. Het is ook
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Niet elitair
�Het moet geen elitair blaadje worden met allemaal
verantwoorde dingen. Het blad moet iedereen aan-
spreken. Je hebt op Thurlede families die hier al ge-
neratieslang zitten. Ik houd van geschiedenis en zoek
dan ook graag deze mensen op die een verhaal te
vertellen hebben. De verscheidenheid in de manier
van tuinieren is ook heel erg groot; van het kweken
van groenten tot de netjes aangeharkte tuin. Ik kijk
uit naar de Open Tuinendag op 25 juni, dan kan je
die verscheidenheid ontdekken. Het lijkt me erg leuk.
Je ben als tuinder aanwezig en iedereen is welkom
om je tuin te zien.�

Open tuinen op zaterdag
25 juni
 
Op zaterdag 25 juni organiseert de commissie tuinac-
tiviteiten een Open Tuinendag. U heeft hier eerder
een oproepje voor gezien via de nieuwsbrief van het
bestuur. Op die dag kunnen zowel tuinders als ande-
re geinteresseerde Schiedammers tussen 13.00-16.00
uur tuinen bezoeken van degenen die het leuk vin-
den om hun tuin daarvoor open te stellen.
 
Er hebben zich al aardig wat tuinders aangemeld die
trots zijn op hun tuin, of die het gewoon leuk vinden
om te laten zien op welke manier zij tuinieren. En
juist de diversiteit van al die tuinen maakt het volks-
tuinieren zo leuk. Dus bent u altijd al nieuwsgierig
geweest naar de tuin van anderen op het complex?
Kom dan op 25 juni naar de open tuinen dag.
De deelnemende tuinen zijn te herkennen aan een
bordje aan het tuinhek. De tuinders vertellen u graag
alles over hun tuin.
 
Vind u het nu ook leuk om uw tuin open te stellen?
Dan kunt u zich nog tot zaterdag18 juni aanmelden
via communicatie.svthurlede@gmail.com. Geef daar-
bij uw naam en tuinnummer door. U ontvangt dan
snel meer informatie en het bordje voor aan uw tuin-
hek.

 

gewoon een mededelingenblad met weet-je-datjes en wat-is-
er-hier-te-doen en zo. Ik denk � de redactie zal het daarmee
eens zijn � dat het blad de tuinders moet verbinden, niet
scheiden."
 
En duur?
 
"De oplage is momenteel 260 exemplaren. Er is weleens een
vraag naar de prijs, omdat het blad er zo goed uitziet; het is
in kleur�! We betalen zo�n 2,50 euro per stuk, inclusief ver-
zenden. Die lage prijs heeft met de nieuwste druktechnieken
te maken. Het is wel zo dat op dit moment de papierprijs
omhoog gaat, maar wat dat voor Groen Thurlede zal beteke-
nen, weet ik niet.
We krijgen overigens zelden reacties van lezers. Wel als we
een oproep doen voor een activiteit, of als ik tuinders persoon-
lijk spreek. Als ik ergens kom zeggen de mensen; o ja Groen
Thurlede, dat lezen we altijd. Ook als mensen het niet ontvan-
gen dan melden ze dat."
 
Heb je wensen voor de toekomst?
 
"Daar moeten we als redactie naar kijken. Ik probeer altijd
creatief te bedenken van wat kan je nou anders doen. Ik zou
wel meer schrijvers willen hebben. Die hoeven niet per se in
de redactie. Maar mensen die gewoon eens vanuit hun exper-
tise een stukje schrijven. Of mensen die iets bijzonders mee-
maken in hun tuin en daarover schrijven."
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Eunice hield huis bij Manja en Ronald
 
Tekst en foto's: Ellen Boonstra-de Jong

 
Op 18 februari was het code rood in Nederland. De storm
Eunice zou volgens het KNMI veel meer schade aan kunnen
richten dan de storm Corrie die eerder over het land raasde
en dat klopte. Het fietspad richting de tuin was versperd door
een omgevallen boom en ook Manja Scheffers en Ronald
Utens verloren twee coniferen.  
 
Dat was natuurlijk een flinke domper voor Manja en Ronald
die sinds maart 2021 hun plek gevonden hebben op tuin 181
en zeer gesteld waren op de gesneuvelde bomen. De takken
hebben ze afgezaagd en liggen nu langs hun tuinpaadje van
houtsnippers (foto). Manja: �We gingen een dag na de storm
kijken en zagen van een afstand al dat het mis was. Een coni-
feer hing wel 45 graden uit het lood en was bijna ontworteld.
De andere conifeer was tegen het schuurtje aan blijven han-
gen. Om te voorkomen dat hij helemaal om zou gaan, hebben
we hem gelijk weggehaald. Het schuurtje was aardig bescha-
digd, maar dat hebben we alweer gerepareerd. Omdat er een
volgende storm was aangekondigd, hebben we ook de ande-
re conifeer direct omgezaagd. Buren vlakbij hebben een ket-
tingzaag en zij hebben geholpen om de klus te klaren. We
weten nog niet of we de coniferen gaan vervangen.�
 
Groen dichtbij huis
 
Hoe hebben ze in coronatijd, met als gevolg een lange
wachtlijst voor een tuin, toch een perceel kunnen bemachtigen
op Thurlede? Manja: �Na onze inschrijving ging het best wel
snel, mede omdat niemand deze tuin wilde hebben. Er lag
vooral veel rommel, maar het huisje was goed. Om de troep

op te ruimen zijn we vijf keer met een aanhanger vol naar
Irado gereden. Vanwege die troep lukte het ook om nog wat
van de prijs af te krijgen. Vele aanstaande tuinders knapten
af op deze tuin en het huisje, omdat ze liever gelijk een mooi
aangelegde tuin en dito huisje willen. Binnen was het huisje
heel oud. We hebben er alles uit gesloopt en het opgeknapt.
De waterleiding moet nog naar binnen aangelegd worden en
ook komen er zonnepanelen op het dak. Er is dus nog genoeg
te doen.
 
Bij ons voelde deze tuin gelijk goed en ik kende het park, heb
er veel gewandeld en mijn schoonzus had hier een tuin. Ronald
en ik houden van de natuur en Thurlede vinden we met de
groene kavels een hele prettige omgeving. Daarnaast kost het
ons maar zes minuten om vanaf ons huis in de stad naar de
tuin te fietsen. We weten dat onze tuin ligt op het oostelijk
deel van Thurlede, het deel dat in beeld is geweest als bouw-
terrein. Maar de gemeente heeft zoveel geinvesteerd in
sportvelden dat wij ons daar helemaal geen zorgen over
maken.�
 
Een tuin voor dag en nacht
 
Manja werkt bij de gemeente Rotterdam en helpt bijstands-
gerechtigden bij het zoeken naar werk. Ronald werkt bij de
Rabobank en is specialist in verzekeringen voor grote bedrij-
ven. Ze hebben een half jaar rondgelopen met het idee om
voor een volkstuin te gaan. �We hebben een huis met een
dakterras in de stad. Daar staan wat potten op, maar hier leef
je echt in de natuur. Een huisje op de Veluwe was ook een
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optie, maar dat is duur en dan moet je altijd weer reizen. Nu
komen we vaak na het werk direct naar de tuin en slapen hier
dan ook. De aanschaf van deze tuin is echt een gouden greep.
Toentertijd hadden we veel overlast van de buren en het was
fijn dat we dan op de tuin konden slapen. Gelukkig is alles
daar nu ook weer rustig. Overlast kan je overal hebben en
natuurlijk komt dat hier ook voor omdat er tuinders zijn die
hun tuin gebruiken als campingplaats. Ik vind het in ieder geval
heel fijn dat we fijne buren hebben. Ik houd ontzettend van
de rust in de tuin.�
 
Afwachten wat er groeit
 
�Een tuin is veel werk en juist dat vinden we leuk. We sluiten
aan bij wat er is. Ik schoffel niet en trek alleen zo hier en daar
wat onkruid eruit. Ik wacht ook even af omdat er spontaan
mooie planten bovenkomen zoals vergeet-mij-nietjes en kat-
tenstaart. Daar komen veel insecten en vlinders op af. Vinger-
hoedskruid vind ik prachtig. Als ze uitgebloeid zijn, geef ik
een tikje tegen de zaaddoosjes. Zo verspreiden de zaadjes zich
en het jaar daarop groeien er weer nieuwe. Ik heb ook een
schriftje waar ik bijhoud waar wat boven komt en in welke
maand ik bijvoorbeeld moet snoeien. Het is altijd afwachten
omdat de dikke klei hier ook van invloed is op wat er groeit.

De conifeer wordt omgetrokken op 19 februari

We beginnen nog maar net en weten nog niet de namen van
alle plantjes. We googelen wat af en Ben van den Broek heeft
een app aangeraden. Je maakt een foto van een plantje, voegt
hem toe in de app en je weet gelijk wat het is.�
 
Naast de twee omgevallen coniferen heeft dit jaar ook een
prachtige appelboom de geest gegeven. Manja: �Ik heb geen
idee hoe dat komt. Ik weet wel dat hij al heel oud is. Omdat
de vorm zo mooi is, halen we alleen wat takken weg en laten
de rest staan. Daar kan een klimmer tegenop groeien.� Ronald
is inmiddels aangeschoven en vertelt nogmaals over de twee
omgewaaide coniferen. �We zijn er twee dagen mee bezig
geweest, maar het is vooral jammer van de bomen.�
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ALV in het kort
 
Van het bestuur. Jean van de Polder

De plantjesmarkt was weer een groot succes.

Hoe simpel wil je het
hebben
Laatst las ik een artikel over het aanleggen van een
moestuin. Geen ellenlang verhaal, maar een simpel
puntenplan. Ik deel het graag met u.
1. Kies een plek die vier tot zes uur zon per dag krijgt.
Op een vierkante meter kan je al heel veel kwijt.
2. Zorg voor je grond. Moestuingrond is luchtig,
houdt water voldoende vast en bevat voldoende or-
ganische voedingsstoffen. Kleigrond kun je luchtig
maken door er zand of kokosvezel aan toe te voegen.
3. Zorg dat je moestuin onkruidvrij is. Anders zie je op
een gegeven moment het verschil niet meer tussen
het onkruid en de jonge groenteplantjes.
4. Kweek groente die je lekker vindt. De beginneling
zaait vaak radijsjes. Maar weinig mensen vinden ze
echter lekker. Kies voor groente die je langere tijd
kunt oogsten, zoals bietjes, wortelen en courgettes.
Check eerst wel even hoe groot en breed de groente-
plant wordt.
5. Maak een mengelmoes. Keurige rijen van dezelfde
groentesoort zijn gevoeliger voor insecten en ziekten.
Ga mengen, dat maakt je groentetuin leuker om naar
te kijken. Insecten houd je ook op een afstand door
tussen de groenten kruiden te planten, zoals tijm en
rozemarijn. Oost-Indische kers, goudsbloemen en afri-
kaantjes hebben hetzelfde effect.
En natuurlijk, het allerbelangrijkste: geniet!

Op 10 mei werd na de coronatijd een echte �levende� ALV
gehouden. Dat hebben we als bestuur geweten, want de
opkomst was prima. Er waren ongeveer 90 leden met hun
partners, waarvan 56 stemgerechtigheden die ook van 19
afwezige leden een volmacht meenamen.
 
Er zijn talloze voorstellen, wensen en vragen ingediend; per
mail en tijdens de vergadering zelf. We hebben ze niet alle-
maal kunnen behandelen, want na bijna 3 uur vergaderen
vonden we het allemaal eigenlijk wel welletjes. De notulen
zijn te vinden op de website bij Voor leden / Algemene verga-
deringen.
We hopen later dit jaar een speciale vergadering te beleggen
over de nieuwe bouwvoorschriften en het daarmee deels sa-
menhangende huishoudelijk reglement. De eerste moeten in
opdracht van de gemeente eerst op 1 lijn worden gebracht
met Volkstuinders Vereniging Vijfsluizen.
 
Enkele plannen van het bestuur:
- Tuinders houden aan de afspraak dat de heg niet over het
asfalt groeit. Dit leidt nl. tot slechte toegankelijkheid van
hulpdiensten en lakbeschadigingen aan auto�s.
- In verband met de verschillende maten van tuinen mogen er
niet meer binnen de 11 meter vanaf het pad bouwsels worden
geplaatst. (Dat was eerst 7 meter vanaf van de achterkant van
de funderingsplaat). Op diverse plaatsen is dit wel het geval �
die tuinders zullen worden aangesproken.
 
Een greep uit de belangrijkste besluiten:
- Frank van der Vooren en René Romijn zijn benoemd als be-
stuurslid.
- Er wordt geld opzij gezet voor het 60-jarig jubileumfeest te
organiseren in 2023.
- Er wordt geinvesteerd in de vernieuwing van het toiletblok,
de vloer en de overkapping van het terras. Dit staat gepland
ergens na de zomer.
- M.b.t. de centrale kantineruimte: het wit schilderen van de
donkere balken van het plafond van de kantine en het ver-
vangen van de plafondplaten incl. het aanbrengen van LED-
verlichting worden aangepakt.
- Het wifi-signaal bij de kantine zal worden verbeterd.
- Met hulp van enkele leden zal gekeken worden naar verbe-
tering van de website en de nieuwsbrieven.
 
Afgewezen zijn de volgende voorstellen / ideeen:
- Het plaatsen van een gezamenlijke kas.
- Het houden van kippen op de tuin.
- Het beperken van houtstook met een kachel en het bbq-en
- Grijs klussen mag niet langer dan tot 1 mei.
- Het elektrisch hek mag van de gemeente �s winters niet dicht.
- Uitbreiding van de overnachtingsperiode. Het bestuur zal
hier echter niet actief op handhaven.
- Wifi op het complex (is eens onderzocht en is heel duur).
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Erik knapt de boel op
Tuinder en vakschilder Erik heeft het plafond van de
kantine aangepakt. In een latere fase worden de pla-
fondplaten vervangen, waarin nieuwe LED-verlichting
wordt gemonteerd. Ook zal het gedeelte bij de bar
worden opgefrist, zodat deze een lichtere uitstraling
krijgt.

Het Insect 2022
Dit geen jaar geen Miss-verkiezing. Die groot-
schreeuwse etalage van cosmetica fabrikanten en
plastische chirurgie. Nee, dit keer puur natuur. Die
wonderbare wereld van het kleine leven. Die staal-
kaart aan nauwelijks te vatten aanpassingen, waar-
mee het insect zich in leven houdt.
 
Er waren 5 insecten genomineerd. Ik geef u de
namen en het percentage stemmen in de volgorde
van de uitslag van de verkiezing: waterschorpioen
(53 %), veenmol (19 %), zanddakje (11 %); het groot
schrijvertje (9 %) en tenslotte de kikkerbillenbijter
(8 %).
 
Het zijn stuk voor stuk kleine door hun DNA aange-
stuurde machientjes. Neem ons schrijvertje. Aan het
wateroppervlak levend neemt het dus deel aan twee
werelden. Hun ogen zijn echt in twee onafhankelijke
delen gesplitst. Een bovenwatergedeelte � daarmee
zien ze hun grote, vreetgrage vijanden naderen- en
een onderwatergedeelte waarmee ze hun kleine
prooidiertjes kunnen zien. Zo symboliseren zij �het
eten of gegeten worden� van die prachtige natuur.
 
Maar de verliezer � de kikkerbillenbijter � heeft mijn
sympathie. De Culex territans is een steekmug. An-
ders dan onze irritante mug � Culens Pipiens L � komt
ze niet af op de uitgeademde koolstofdioxide van de
mens. Nee, zij � het is altijd het vrouwtje - hoort beter
en gaat af op het gekwaak van kikkers. Zij moeten
dus de dodelijke roltong van de kikker ontwijken om
op de kikker te kunnen landen en dan het voor haar
eitjes nodige bloed op te zuigen. De eitjes legt ze op
het droge. Maar zo, dat de regen de eitjes meeneemt
de plas of sloot in. De larven leven van in water voor-
komende algjes. Waarom doet ze dat? Haar DNA--
structuur dwingt tot deze handelwijze.
Leg u er dus maar bij neer. Verbaas je nooit over het
gedrag van een medemens. Ook een soortgenoot van
ons  doet wat zijn DNA voorschrijft, niet meer en niet
minder. De vrije menselijke wil is � ben ik bang � gro-
tendeels een illusie.
 
Jan van der Waal

Website in revisie
De komende tijd zal de website worden uitgebreid
met wat praktische zaken over de tuin. Natuurlijk is
op internet erg veel te vinden over allerlei onderwer-
pen, maar het lijkt ons toch handig wat zaken waar
iedereen mee te maken heeft kort op een rijtje te
zetten.
 
Onder de rubriek Natuurlijk tuinieren vindt u nu twee
nieuwe stukken: een over plaagdieren en een over
grondverbetering en compost. Later volgt nog iets
over hoe de tuin dier (natuur-)vriendelijk gemaakt
kan worden.
 
Jean van de Polder
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