Nieuwsbrief februari 2019

Winterbeeld van de tuin

INLEIDING.
Langs deze weg ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het jaar 2019.
Beste mensen, 2019 is al weer enige weken geleden van start gegaan. Niet dat er in die periode
veel aktiviteiten op de tuin zelf plaatsvonden, maar men moest toch wel al nadenken over wat
komen gaat: met name over het zaaiplan van het komende jaar. Vooral diegene die zijn
tuinzaden via de vereniging wilde aanschaffen. Immers begin januari moest men zijn
bestellijsten al bij Geert Uilenberg inleveren. Zelfs de uitlevering van de bestelde zaden laat al
niet meer lang op zich wachten (nagekomen bericht: de zaden kunnen/moeten op zaterdag 16
februari tussen 10 en 12 uur opgehaald worden). De pootaardappelen volgen in wat later
stadium.
Op zaterdag 12 januari hield de verening zijn jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Onder het genot
van een hapje en een drankje (en rolletjes met slagroom) werd er gezellig over en weer gepraat
nadat men elkaar bij binnenkomst een gezond en voorspoedig 2019 had toegewenst. Ook hield
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onze voorzitter (Chris van Dijk) een toespraak. Hij gaf hierbij een korte terugblik over het jaar
2018 en ook roerde hij 2019 al aan. Met name belichtte hij de onderbezetting in het bestuur en
de inzet van de mensen bij de tuindiensten. Te veel mensen laten het af weten! Moeten
mensen die zich van de andere kant overdadig inzetten geldelijk beloond worden? De discussie
hierover is nog niet gesloten en zal op de ledenvergadering van maart wel weer aan de orde
komen.
Overigens: de heerlijke hapjes werden weer keurig verzorgd door Rob Koopmans. Waarvoor
onze wegemeende dank!
Deze inleiding wordt afgesloten met wens dat de weersgoden ons dit jaar welgezind zijn, zodat
we met plezier kunnen tuinieren. Veel succes dit jaar en een goede oogst!
BESTUURSZAKEN.
In deze nieuwsbrief had ik niet veel willen uitweiden over bestuurszaken. Immers, de
onderbezetting in het bestuur en de gebrekkige deelname aan de diverse tuinwerkzaamheden
is ook al in de inleiding aan de orde geweest.
Echter tijdens de laatste bestuursvergadering van woensdag 6 februari jl. werd bij het punt
“Voorbereiding Ledenvergadering 11 maart 2019” duidelijk dat zowel voorzitter Chris van Dijk
als penningmeester Geert Uilenberg aftredend zijn, en dat zij zich niet meer herkiesbaar stellen.
De reden hiertoe geven zij wel tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Dit betekent dat we nu voor beide functies kandidaten zoeken die de taken van de beide
vertrekkende bestuursleden zullen moeten overnemen. Belangstellenden kunnen zich bij het
(nog) huidige bestuur melden. Ook kan men daar informatie krijgen omtrent de betreffende
functies.
DE SITE EN EMAILADRESSEN.
De website van de vereniging is aangepast. Inhoudelijk is er niet veel veranderd, maar hij is wel
handteerbaarder geworden qua beheer. Het beheer is nu nog in handen van Geert Uilenberg, maar wij
zoeken nog uitdrukkelijk iemand die deze taak van hem kan/wil overnemen!
Naast bovengenoemde aanpassing zijn ook de emailadressen aangepast.
Hierbij een overzicht; houd hiermee dus in de toekomst rekening:
Voor vragen, opmerkingen e.d. in het algemeen: info@devrijetijdtuinders.nl
Berichten bestemd voor de voorzitter: voorzitter@devrijetijdtuinders.nl
Berichten bestemd voor de penningmeester: penningmeester@devrijetijdtuinders.nl
Berichten bestemd voor inkoop/verkoop: inkoop@devrijetijdtuinders.nl
En berichten voor de secretaris: secretaris@devrijetijdtuinders.nl

ACTIE BESTELLEN AARBEIPLANTJES (CONTACTPERSOON GEERT UILENBERG)
Evenals in 2017 willen wij U dit voorjaar weer in de gelegenheid stellen om aardbeiplantjes te
bestellen. De plantjes komen van kwekerij Henselmans uit Luttelgeest. Zie
www.aardbeiplantje.nl.
Wij hebben een keuze gemaakt uit 3 soorten aardbeien:
– Daroyal: dit is een vroegdragende aardbei. Kosten voor 20 plantjes € 9,99.
– Furore: dit is een doordrager. Kosten voor 20 plantjes € 12,99.
– Favori: dit is een doordrager. Kosten voor 20 plantjes € 12,99.
Als wij met elkaar een leuke bestelling kunnen maken en wij boven de 500 plantjes komen, dan
ontvangen wij een korting van 15 %. U kunt Uw bestelling doen door het formulier in de eerste
2

berging in te vullen of een mailtje sturen naar inkoop@devrijetijdtuinders.nl. Graag vermelden
welk soort, en hoeveel plantjes (veelvoud van 20!) U wilt bestellen. De aardbeien worden half
maart geleverd en komen uit de koeling.
==============================================================================
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. JOUW STEM IS GELD WAARD!
Rabobank Noordenveld West Groningen draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart
toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en
stichtingen. Rabobank Noordenveld West Groningen stelt € 100.000,- beschikbaar! De Vrije Tijd
Tuinders doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!
Stemmen
Van zaterdag 9 februari tot en met donderdag 28 februari 2019 mogen
klanten van Rabobank Noordenveld West Groningen vijf stemmen
uitbrengen op hun favoriete clubs of vereniging waarvan maximaal twee
op dezelfde club.
Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door
het totaal beschikbare bedrag van € 100.000,- te delen door het totaal
aantal uitgebrachte stemmen. De Vrije Tijd Tuinders ontvangt het aantal op ons uitgebrachte
stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.
Oproep aan alle klanten
Het is voor De Vrije Tijd Tuinders belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Het zou
fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan onze club tijdens de
Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Noordenveld West Groningen. Kijk voor meer info
over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/nwg. Bedankt voor jullie steun!
==============================================================================
VANDALISME OP DE TUIN.
Van Joris Groenveld ontvingen wij het volgende bericht: “Mijn vader is zojuist bij de tuin
geweest en vond sporen van vandalisme aan. De bruine kist (zie foto’s) is van de buurman en is
gelukkig alleen maar omver geduwd. De antracietgrijze box is van mij en heeft helaas wat
schade. Er is verder niets ontvreemd”.

Mogelijk is/zijn de dader(s) via een bevroren sloot op de tuinen terechtgekomen.
Maar…., Joris maakt ook melding van het feit dat hij het toegangshek in open toestand aantrof
terwijl er zich niemand op de tuin bevond. En hij is niet de enige. Regelmatig constateren we
een openstaand hek met niemand op het tuincomplex. Zo werk je dus baldadigheid en
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beschadiging op de tuin in de hand. Daarom voor de …tigste keer: Ben je de laatste die het
tuincomplex verlaat, sluit het hek en doe het op slot!!!!!
Bovendien: de vereniging stelt zich niet verantwoordelijk voor schade aan auto’s e.d. bij
openstaande toegangshekken (pennen niet goed in houder zodat ze kunnen bewegen!).
VERKOOP KERSTBOMEN 2018.
Dit jaar heeft de kerstbomencommissie voor een andere opzet gekozen. Andere jaren hebben wij
de bomen met onze leden zelf gerooid in Smilde. Dit jaar zijn de bomen voor ons gerooid en
naar een centrale plek gebracht. De inkoopprijs was hierdoor wat hoger. We hebben 163 bomen
gehaald uit Smilde.
In juli/augustus zijn de heren Brink en Van Voorn naar de leverancier in Hoogersmilde geweest
om de bomen uit te zoeken en ze te voorzien van een lintje, zodat de kweker weet welke bomen
voor De Vrije Tijd Tuinders bestemd zijn. Op 24 november zijn wij begonnen met het rooien
van onze eigen bomen, op 29 november ging dit verder. Bij de bomen van ons eigen land zaten
vele grote bomen. Het rooien was nog een hele klus met zes personen.
Er zijn 25 blauwe boompjes in Peize gekocht, welke zijn opgehaald door de heer Lupko
Wieringa en zijn helpers. Daarnaast zijn er nog 50 kleine boompjes in potten gezet.
Voor het ophalen en opladen van de bomen uit Smilde, op 29 november, waren maar 4 personen
nodig. We vertrokken om 9 uur naar Smilde. De heer Aukema was weer present met tractor en
een grote wagen. Samen met Aukema en 2 helpers van de leverancier zijn de bomen in 1 ½ uur
op de wagen geladen. Het was die dag nat en koud.
Om 11.15 uur waren de bomen opgeladen en kon de terugtocht worden ingezet. Koffiepauze op
het land hoefde dit jaar niet. Na het opladen hebben wij koffie gedronken in de kantine van de
kweker in Smilde.
Om 12.30 uur terug in Roden. Nadat de tractor was aangekomen, hebben we eerst genoten van
een bak heerlijke snert en een consumptie. De overheerlijke snert werd weer verzorgd door de
fam. Koopmans. Hiervoor dank.
Het afladen van de wagen was met 8 man zo geregeld. Vele handen maken licht werk. De bomen
waren dit jaar van goede kwaliteit.
Vanaf 6 december, de eerste dag van de verkoop, werden er al veel bomen verkocht.
Op andere verkooppunten in Roden beginnen ze al op 1 december met verkopen. Wij houden ons
aan de dag na sinterklaas. In de volgende weken was de verkoop prima. Niet alle bomen zijn
verkocht, maar over het resultaat was iedereen tevreden. Er zijn 325 bomen verkocht. Iets minder
dan vorig jaar.
De kopers van de bomen kwamen van heinde en ver. Van Groningen, Roderwolde tot
Haulerwijk, overal kwamen de kopers vandaan. Er is zelfs nog een boompje verkocht, die in de
mast van een schip werd geplaatst. Het schip lag in de haven van Delfzijl.
Al met al weer een succes dit jaar, en zonder iemand tekort te doen, hulde aan een ieder die heeft
geholpen.
Een Vrije Tijd Tuinder.

TUINWERKZAAMHEDEN EN ADOPTIEPUNTEN VOOR 2019
Bijgaand bij deze nieuwsbrief treft u als bijlage nog 2 losse formulieren aan:
- Aanmeldingsformulier voor de gezamenlijke tuinwerkzaamheden
- Formulier adoptiepunten
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In principe dient elk lid zich gedurende minimaal 4 dagdelen in te spannen om werkzaamheden
te verrichten voor algemeen tuinonderhoud (onderhoud paden, borders, tuinen van de
vereniging enz., enz.). Dit wordt in gezamenlijkheid op een dinsdagochtend of zaterdagochtend
uitgevoerd. Het bestuur heeft daarvoor een aantal dagen gepland: zie aanmeldingsformulier
voor de gezamenlijke tuinwerkzaamheden voor 2019. Dit jaar willen wij experimenteren met
het verrichten van de werkzaamheden in de avonduren: 18 juni, 30 juli en 20 augustus zijn
hiervoor gekozen.
In plaats van het verrichten van gezamenlijke tuindiensten kan men ook bepaalde
werkzaamheden adopteren. Deze zijn duidelijk omschreven en kunnen in eigen tijd uitgevoerd
worden (zie formulier adoptiepunten 2019).
Alle formulieren dienen voor 4 maart ingeleverd worden door ze te deponeren in de groene
brievenbus die in de 1e berging staat. Ook kan men ze mailen naar G. van Voorn
(gvanvoorn@gmail.com).
Let op: het bestuur stelt op de Algemene Ledenvergadering voor de afkoopsom van € 40,- te
verhogen naar € 50.-.
Voor vragen kan men terecht bij het bestuur of bij G. van Voorn (050-5013008).
Overige onderwerpen.
Hierna worden in kort (1 of 2 zinnen) nog een aantal onderwerpen aangeroerd:
Bestuursleden gezocht! Aanmelden bij de voorzitter.
Algemene ledenvergadering: maandag 11 maart 2019, aanvang 19.30 uur, Het Trefpunt. U ontvangt
binnenkort de uitnodiging en de bijbehorende stukken.
Het scholenproject vindt plaats op dinsdagen en vrijdagen in de periode van 4 t/m 28 juni. Dus niet
schrikken wanneer je dan grote groepen schoolkinderen op de tuin aantreft!
Er vindt dit voorjaar geen workshop (paas-)bloemschikken plaats!
Maaiers gezocht voor de zit-, bos- en slootmaaier. Aanmelden bij voorzitter Chris (zie ook
adoptiepunten voor 2019).
In week 8 wordt de koemest geleverd. Heeft u compost nodig? Tegen betaling kan men het uit de
bunker tappen; hoeveelheid vermelden op formulier in 1e berging!
De Open Dag is gepland op de laatste zaterdag van augustus: dus 31 augustus.
De pootaardappelen worden in de 1e week van maart geleverd!
Wat betreft de verbouw van aardappels: men dient hiervoor het middelste deel van de tuin
gebruiken!
Ook dit jaar kan men z’n normale tuinafval (geen takken e.d.) weer deponeren in de betreffende
bunker. De gehanteerde werkwijze van vorig jaar is goed bevallen.
In de kantine wordt de afval gescheiden: plastic, papier en papier wordt mee naar huisgenomen en
alleen restafval wordt in de afvalcontainer gedumpt. Heeft men op de tuin plastic dat weggegooid
moet worden, dan dient men dit zelf af tevoeren.
Er wordt een persoon gezocht die de site onderhoudt en die de PR verzorgt.
Er wordt af en toe geconstateerd dat het tuingereedschap smerig weggehangen wordt in de
betreffende berging. Dit hoort niet zo! Daarom: na gebruik schoonmaken!
Levert men na beëindiging van het lidmaatschap de tuin niet “schoon”op, dan wordt de betaalde
borg niet uitgekeerd. Moeten er extra kosten gemaakt worden voor het schoonmaken van de tuin
(bijv. afval naar de stort brengen) dan worden deze extra kosten in rekening gebracht.
Nagekomen bericht: tuinzaden ophalen op zaterdag 16 februari tussen 10 en 12 uur!
Namens het bestuur, Willem van Es, secretaris
(En tot ziens op de Algemene Ledenvergadering van 11 maart a.s., 19.30 uur)
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