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                 Nieuwsbrief augustus 2019 (3)      

 

Inleiding: 
Hierbij ontvangt u de derde Nieuwsbrief van 2019. Misschien had u hem al wat eerder verwacht in 
verband met de Open Dag van 2019. Maar helaas, ik ben er wat aan de late kant aan begonnen. Mijn 
excuses hiervoor.  

 

 
Lupko Wieringa besproeit hier de andijvie en boerenkool 

 
Meestal begin ik in mijn inleiding over het weer. Ook nu weer. Als tuinder zijn we wat betreft de 
resultaten in belangrijke mate afhankelijk van de weersomstandigheden. Regent het veel, dan 
dreigen de groentes om te komen door verrotting en stikken we bijna in het onkruid. Is er sprake van 
een lange periode van droogte, dan verpieteren de planten. Sproeien is dan de enige optie. 
Dat is ook dit jaar weer het geval. Evenals vorig jaar heerste er lange tijd droogte met alle gevolgen 
van dien.  
Op de foto zie je Lupko de andijvie en boerenkool (van de vereniging) besproeien. Op de achtergrond 
staan de (spek-)bonen, bestemd voor de verkoop op onze Open Dag. Die hebben ook het nodige 
sproeiwater op hun kop gekregen. De foto is gemaakt op 23 juli. ’s Avonds, te zien aan de lange 
schaduwen.  
Gelukkig regent het nu weer af en toe.  



2 
 

In de maand juni heeft een bijzondere vorm van storm in en om Roden huisgehouden. Ook rondom 
ons tuincomplex. Een soort van tornado velde veel eiken en andere bomen of rukte takken af. De 
schade is nu goed te zien omdat veel  beschadigde bomen en takken bruin geworden zijn. De 
gemeente heeft gelukkig inmiddels al veel gesnoeid en opgeruimd. 
 
Wat kunt u aantreffen in deze nieuwsbrief? Zoals gebruikelijk gaat het in dit augustusnummer over 
de Open Dag. Deze vindt plaats op zaterdag 31 augustus. Aansluitend wordt een barbecue vermeld 
die op dezelfde dag wordt gehouden. Dan iets over de bedreiging van onze aardappeloogst 
(phytophthora en coloradokevers), een verhaal van onze penningmeester Geert Uilenberg, de 
kerstbomenactie, bestuurssamenstelling, tuindiensten en nog een paar andere puntjes. Veel 
leesplezier! 
 
 
Open dag:  
Zaterdag 31 augustus a.s. is het dan weer zover: dan houden we weer onze jaarlijkse Open Dag op 
ons tuincomplex aan de Westeresch. Voor de meeste leden is dit oude kost. Voor degene die dit jaar 
lid geworden zijn, is dit waarschijnlijk nieuw nieuws. Als lid, oud en nieuw, bent u natuurlijk weer van 
harte welkom. Kom dan ook kijken en geniet van een prachtig en sfeervol stukje natuur waarbinnen 
onze volkscomplex ligt. Bekijk de tuinen, bezoek de “open”  bijenstal, loop door de vlindertuin en sta 
stil bij de standhouders. Een rondwandeling brengt u door het gehele complex. Er zijn activiteiten 
voor de jongere kinderen en er is gratis ranja voor ze. 

 

   
Een drietal foto’s van de Open Dag van vorig jaar 

 
Wat treft de bezoeker verder nog aan: mogelijkheid tot aankoop van verse groenten uit de volkstuin, 
mooi bloemschikwerk, gratis bloemschikken voor kinderen, jam van eigen fruit, gratis soep proeven, 
speurtocht voor kinderen door het tuingebied, IVN afd. Roden, Ned. Bond van Bijenhouders afd. 
Nietap, de Snippersnieders – houtsnijwerk, rondleiding  over complex, schilderen en schilderijen 
bezichtigen, verkoop van honing, koffie/thee met of zonder koek voor € 1,20. 
 
Mededeling aan de helpers van de Open Dag: willen jullie weer om 7.30 uur aanwezig zijn. 
Bovendien: willen de leden die voor eigen doeleinden hun tuintje bezoeken dat niet doen tussen 9 en 
10 uur en willen de leden die met de auto komen hun auto niet parkeren op het complex maar op de 
parkeerplaats bij de nabijgelegen winkels? 
 
Nog een opmerking: willen de leden die groenten ten behoeve van de Open Dag beschikbaar stellen 
dit op vrijdag 30 augustus inleveren tussen 14 en 16 uur? Ook kan men bloemen beschikbaar stellen 
ten behoeve van het bloemschikken! De bloemen heeft men op vrijdagmiddag nodig. Omdat niet alle 
bloemen geschikt zijn voor het bloemschikken is het handiger om eerst contact op te nemen met 
Jeltje Spanjer (050-5013333) of met Maja Koopmans (050-5017023). 
 
En … wie op die zaterdag wil helpen, kan zich bij mij aanmelden: 06 31750606. 
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Phytophthora en coloradokevers: 
Dit jaar werden de aardappeltelers onder ons (en wie is dit niet?) geconfronteerd met een ware 
plaag: de coloradokever. Voor informatie over dit beestje verwijs ik naar de site 
https://www.landbouwleven.be/1160/article/2017-07-24/terug-van-weggeweest-de-coloradokever.  
Ik kwam deze site toevallig tegen, maar er zijn natuurlijk veel sites met dit onderwerp. 
Kwam het beestje vorig jaar nog marginaal op onze aardappels voor, dit jaar liet hij duidelijker van 
zich horen.  
Omdat er ook nog sprake was van phytophthora nam het bestuur een rigoureuze maatregel: het loof 
moest van de tuin verwijderd en meegenomen worden naar huis of opgeslagen worden onder een 
stuk plastic op het afvaldepot. Na wat aanmerkingen van enkele leden is de maatregel enigszins 
verzacht: wie spoot tegen phytophthora en wie tevens systematisch de kevers en larven verwijderde, 
mocht het loof laten staan. U bent hiervan op de hoogte gesteld via e-mailinformatie. 
Er wordt nog voor volgend jaar beleid ontwikkeld ten aanzien van deze plagen. 
Een derde plaag die ons misschien te wachten staat, is de eikenprocessierups. Op en rondom ons 
complex staan vrij veel eiken. En omdat deze plaag oprukt, zullen wij daar ook wel eens mee te 
maken krijgen. Er is al een vraag ten aanzien van problematiek bij de gemeente Noordenveld 
neergelegd, maar we kregen nog geen bevredigend antwoord ten aanzien van de bestrijding ervan. 
Het kwam er in feite op neer dat de gemeente nog geen beleid had ontwikkeld ten aanzien van dit 
potentieel probleem. In een latere instantie meer hierover.  
 
 
 
Barbecue: 
 

 
Bbq 

 
Afgelopen zaterdag heb ik het u al bericht: bij voldoende deelname (minimaal 35 en maximaal 50 
personen) houdt de volkstuinvereniging De Vrije Tijd Tuinders na afloop van de Open Dag van 31 
augustus een barbecue voor haar leden (en partner). De barbecue begint om 18.00 uur en eindigt om 
?? uur. We hebben geprobeerd de kosten laag te houden: € 15,00 per persoon. Wie lid is krijgt nog 
een reductie van € 10,-. Bovendien zijn de kosten van de drankjes hierbij inbegrepen. Waar vind je 
nog een gelegenheid om voor €5,- per persoon of  € 20,- per stel te kunnen eten en drinken en een 
gezellige avond hebben? Dus ja, bij onze vereniging. 
 
U kunt zich opgeven door uw naam in te vullen op het aanmeldformulier in berging 1 of per e-mail 
aan Maja Koopmans. Het e-mailadres van Maja is: majakoopmans@home.nl. Men dient zich uiterlijk 
voor 24 augustus op te geven. De aanmelding wordt definitief na betaling op bankrekening NL 84 
RABO 0355831112. Het tijdstip van betaling is bepalend voor de volgorde van inschrijving. Dit in 
verband met het gestelde maximum van 50 personen. Om niet teleurgesteld te worden, meld u zich 
tijdig aan! 
 

https://www.landbouwleven.be/1160/article/2017-07-24/terug-van-weggeweest-de-coloradokever
https://www.landbouwleven.be/1160/article/2017-07-24/terug-van-weggeweest-de-coloradokever
mailto:majakoopmans@home.nl
mailto:majakoopmans@home.nl
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Hoewel de organisatie in handen is van de werkgroep Open Dag, zijn het vooral Maja Koopman en 
haar echtgenoot Rob die voor de uitvoering zorgen. Gezien het feit dat zij dit in het verleden altijd tot 
volle tevredenheid hebben gedaan, ben ik er van overtuigd dat ons een goede barbecue wordt 
voorgeschoteld.  
 
Luieren in de volkstuin: 
Het waren eigenlijk tuinen voor het volk. Maar steeds vaker zijn het ontspanningsplaatsen geworden 
voor de stressvolle mens, niet zelden hoogopgeleid en bemiddeld. Dat geldt vooral voor de mensen 
uit het westen van ons land, maar ook enigszins voor de gebruikers van de volkstuin gelegen aan de 
Westeresch bij de brandweerkazerne net buiten het dorp Roden. Het is daar een populair complex 
geworden met een eigen clubhuis. 
 
In het verleden waren er weldoeners die lapjes grond beschikbaar stelden aan plattelandsbewoners 
om zelf hun moes te kweken. Ouderwets charitatief werk dus. 
In 1784 was de oprichting  van de Maatschappij tot Nut van `t Algemeen door enkele dominees en 
welgestelden. Die organisatie bestaat nog steeds. Een van de ideeën was de verheffing van het volk 
door ze en eigen tuin te geven.Tuinieren zou de mensen opvoeden naar orde, regelmaat, netheid en 
zindelijkheid, maar ook tot geduld, toewijding, wilskracht, vrolijkheid en vriendelijkheid. 
De eerste echte volkstuinen werden door de `t Nut in 1838 in Franeker opgericht. Tegen een 
bescheiden bijdrage konden arbeiders hun eigen grond bewerken. 
In der loop der tijd ontstonden er vele volkstuincomplexen die door de gemeenten werden 
uitgegeven. Maar waar het eerst alleen voor armen en arbeiders goed tuinieren was, kwamen er 
steeds meer andere tuiniers. Zelf tuinieren is goed voor lichaam en geest en maakt de mens 
gelukkig, een gedachte die ook aanslaat bij de middenklasse en de hogere burgerij. 
Tuinieren groeit op deze manier uit tot een bezigheid voor iedereen. 
 
In 1919 werd de bond van Volkstuinders opgericht en in 1928 stichtten volkstuinverenigingen samen 
het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen (AVVN). 
De belangen moeten behartigd worden. De volkstuincomplexen waren meestal aan de rand van het 
dorp gelegen en met de snelle uitbreiding van de dorpen dreigden ze soms het slachtoffer te  worden 
van nieuwe bestemmingsplannen. Zo ook dus in Roden in 2003. Door het opnemen van de 
volkstuinen in het bestemmingsplan van de gemeente, kreeg de volkstuin een permanent karakter. 
De volkstuin zelf veranderde zelf ook wel van karakter. Was het eerst vooral een moestuin met een 
economische functie - het levert immers voedsel op -, steeds vaker worden het siertuinen waar de 
volkstuinder vooral om recreatieve redenen komt. Met name nabij grote steden in het westen van 
ons land zie je dit. Vaak zijn de tuinen voorzien van hokjes of huisjes. 
 
Natuurlijk, er wordt nog steeds gespit en gesnoeid, geplant en geoogst, maar veel mensen genieten 
dus vooral van hun eigen, groene plekje om te ontsnappen aan een steeds drukkere wereld. 
Uit onderzoek is gebleken dat tuinieren in een groene omgeving heel goed is tegen stress. 
De Landbouwuniversiteit Wageningen heeft zelfs ontdekt dat tuinieren effectiever is tegen stress dan 
het lezen van een boek. Maar je mag natuurlijk ook een boek lezen in je volkstuin. Dan ontspan je 
dubbelop. 
 
Geert Uilenberg (Bron artikel in Dagblad van het Noorden van 20 april 2019) 
 
Hek/sleutel (herhaling): 
 
Moeten we eigenlijk wel het hek op slot doen als we als laatste bezoeker de tuin verlaten? Het 
antwoord op deze vraag is duidelijk: ja. Om zo veel mogelijk ongewenst bezoek te voorkomen, dient 
het complex zo min mogelijk toegankelijk te zijn voor onbevoegden. En dat bereik je door het grote 
(auto-) en het kleine (fiets-) hek zoveel mogelijk dicht en op slot te doen. Echter, we zien regelmatig  
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dat het grote hek open staat terwijl er geen auto meer geparkeerd staat. We gaan ervan uit dat 
iedereen een sleutel heeft zodat de laatste automobilist(e) die het complex verlaat het hek op slot 
doet.  Hij/zij hoeft hierbij geen rekening te houden met een eventuele fietser die zich nog op het 
terrein bevindt. 
Denk bij het sluiten aan de borgpennen. Zij moeten op de juiste wijze in het daarvoor bestemde gat 
vallen. Dit geldt natuurlijk ook bij het openzetten van het hek. Gebeurt dit niet goed dan loop je de 
kans dat het hek bij een windvlaag dicht waait met ongewenste beschadiging aan de auto tot gevolg.  
Nog een opmerking: zorg ervoor dat je altijd de sleutel van het hek/berging bij je hebt: dit voorkomt 
opsluiting op het complex! 
 
Kerstbomen: 
Men zegt wel eens: regeren is vooruitkijken. Dat geldt ook voor onze vereniging. Willen we in 
december weer kerstbomen verkopen, dan moeten we nu al onze bestelling bij de kweker plaatsen. 
Hoewel wij zelf een deel van de kerstbomen verbouwen, moeten wij het merendeel inkopen. Dat is 
nu al gebeurd: Gerhard van Voorn en Jan Brink zijn naar Smilde getogen en hebben daar naar hun 
zeggen 250 mooie kerstbomen besteld: 150 gewone en 100 blauwsparren. De bomen worden 
geleverd op pellets. Er hoeft dus niet zelf gerooid en geladen worden: alleen ophalen en lossen 
komen ten laste van de vereniging. En het verkopen natuurlijk! 
Het bestuur heeft besloten om op maandag 2 december te beginnen met de verkoop. Zaterdag 21 
december stopt de verkoop. 
Wie is bereid om eind november te helpen bij het lossen van de aangevoerde kerstbomen en het 
rooien en oppotten van de eigen gekweekte kerstbomen? Wie is bereid te helpen bij de verkoop van 
de bomen vanaf maandag 2 december t/m zaterdag 21 december? Opgave bij  Gerhard van Voorn 
(telefoon 050 – 5013008 of per e-mail (gvanvoorn@gmail.com)).   
 
Pomp:  
Evenals vorig jaar heeft de toen aangeschafte pomp ook dit jaar weer zijn diensten bewezen. Hij is 
meerdere keren ingezet voor het besproeien van de tuinen die in beheer zijn van de vereniging: 
kerstboompjes, bonen en andere groenten. De pomp is alleen maar geschikt voor de wat grotere 
tuinen. Voor tuinen van een kleiner formaat (1 are of kleiner) is hij te krachtig en zal meer stuk 
maken dan dat hij voordeel heeft.  
Wie er echter toch gebruik van wil maken zal dit in overleg moeten doen. Bij het plaatsen van de 
pomp wordt u geholpen. Het hanteren van de spuit moet u zelf doen. 
 
Data tuindiensten: 
Hier volgt nog een overzicht van de tuindiensten:  
20 (’s avonds!),  29 en 30 augustus, 
3, 14 en 28 september, 
8 en 26 oktober, 
en als laatste dit jaar 24 november. 
Door dit overzicht kunnen mensen die in de hiervoor liggende periode een tuindienst “gemist”  
hebben gemakkelijk een compensatie-dag inplannen en uitvoeren. Vergeet hierbij niet deze dag in 
het daarvoor bestemde boekwerk te (laten) registreren. Deze ligt in de berging 1. 
 
Bestuurssamenstelling en verantwoordelijkheden: 
In de vorige nieuwsbrief heb ik de stand van zaken met betrekking tot de bestuurssamenstelling 
vermeld. Aanvankelijk zijn de voorzitter (Chris van Dijk) en penningmeester (Geert Uilenberg) op de 
Algemene Ledenvergadering van maart jl. opgestapt door zich niet herkiesbaar te stellen. Omdat er 
geen andere kandidaten zich aanmeldden zijn zij demissionair verder gaan “regeren”. Door wat 
interne verschuivingen van taken (lees: afstoten van taken door Chris) binnen het demissionaire 
bestuur is Chris toch weer bereid gevonden de voorzittershamer op te pakken. Ook Geert gaf aan 
weer door te willen Bovendien is er een potentieel (5e) bestuurslid gevonden: Sjoerd van der Meulen. 
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Hij verzorgt al de pr.  en de site van de vereniging. Chris, Geert en Sjoerd moeten op de 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering  nog officieel benoemd worden, maar dat is 
waarschijnlijk een formaliteit. 
Ondanks 5 bestuursleden is er nog plaats voor nog één of zelfs twee bestuursleden: we zoeken nog 
personen die met name het totale beheer van het tuincomplex en de aansturing van de tuindiensten 
wil uitvoeren. Prefereer je geen zitting in het bestuur, maar wil je wel één of twee van de genoemde 
taken uitvoeren, neem dan contact op Chris. 
Wat betreft één van de afgestoten taken van Chris: de ledenadministratie gaat verzorgd worden door 
Willem van Es, de secretaris. Hij neemt samen met Dinie Harmsen de aanmelding en introductie van 
nieuwe leden voor zijn rekening. Hij verzorgt ook de uitschrijving (en wat er verder bij hoort) van 
bestaande leden. Dus wat de ledenadministratie betreft: niet meer via Chris, maar via de secretaris. 
E-mailadres: secretaris@devrijetijdtuinders.nl of telefoonnummer 06 31750606. 
 
Tenslotte: 

• De Nieuwjaarsreceptie van 2020 is gepland op 11 januari van 10.00 – 12.00 uur; 

• De  eerstvolgende Algemene  Ledenvergadering van 2020 is gepland op 16 maart 2020 om 19.30 
uur; 

• Zorg er s.v.p. voor dat de aan uw tuin grenzende schelpenpaden onkruidvrij blijven; 

• Zorg er s.v.p. voor dat de aan uw tuin grenzende borders onderhouden worden; 

• Rest mij nog u een aangename restant van de zomer toe te wensen. 
 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, Willem van Es  
  
Secretariaat: 
Willem van Es 
Telefoon: 06 31 75 06 06 
E-mail: secretaris@devrijetijdtuinders.nl  
 
 
       

      
Bedreiging! 
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