Nieuwsbrief mei 2019 (nr. 2)

INLEIDING.
Opnieuw krijgt u informatie van uw volkstuinvereniging De Vrije Tijd Tuinders. Gemiddeld
genomen ontvangt u 4 keer per jaar een Nieuwsbrief. Dit is de tweede. De eerste dateert van
februari. Er zijn in tussentijd alweer heel wat dingen binnen de vereniging gebeurd. Met name
was de Algemene Ledenvergadering (afgekort: ALV) van 11 maart een belangrijke gebeurtenis.
Immers op de agenda van ALV stond punt 12 “Bestuurszaken/ vaststelling nieuw bestuur Volgens rooster aftredend Chris van Dijk (niet herkiesbaar) en aftredend Geert Uilenberg (ook
niet herkiesbaar). De voorzitter en de penningmeester zouden dus het bijltje (de hamer) erbij
neergooien. Bovendien meldden er zich geen nieuwe kandidaten voor deze functies! De
vereniging leek op een varend passagiersschip zonder bemanningsleden met alleen maar
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passagiers (de toekijkende leden). Stuurloos dus zonder te weten waar het zou stranden. U
bent hierover geïnformeerd middels een schrijven van 20 april jl.
In dit schrijven kon u echter ook lezen dat aftredend voorzitter Chris van Dijk zijn positie nog
eens opnieuw in overweging wilde nemen mits hij een belangrijk deel van zijn taken zag
worden overgenomen door derden. Daar is later binnen het bestuur over gepraat en omdat er
inmiddels ook wat ondersteuning van anderen is gevonden, heeft de situatie zich gelukkig in
positieve zin gekeerd. Hierover meer in deze Nieuwsbrief.
En wat nog meer in dit schrijven? Om u zo goed mogelijk te informeren komen er heel veel
punten aan de orde. Deze worden op het eind van dit schrijven gebundeld in één item: “En wat
nog meer”. Daartussen komen wat uitgebreidere punten aan de orde, o.a. een artikel
geschreven door onze penningmeester Geert Uilenberg. Hierin geeft hij adviezen voor het telen
van heerlijke tomaten.
Ik wens u veel leesplezier!

TIPS EN TRUCS VOOR HET KWEKEN VAN TOMATEN (door Geert Uilenberg)

Om de grootste, sappigste, meeste en lekkerste tomaten te kweken weet ieder moestuinder wel
een trucje.
Basilicum bij de tomaatplanten. Basilicum weert schadelijke insecten en stimuleert de groei.
De vruchten worden smakelijker. De planten leveren echt lekkere tomaten.
Goudsbloem bij de tomaatplanten. Die houdt de motluis op afstand.
Patentkali toevoegen. Patentkali bevat magnesium en zwavel. Het zorgt voor steviger planten
vol weerstand tegen ziekten en plagen en steviger vruchten met betere smaak die langer
kunnen worden bewaard.
Een afgestreken theelepel patentkali per plant toevoegen aan de grond bij het uitplanten!
Koperdraad door de stengel. Koper beschermt de plant tegen phytophthora. Wanneer de
hoofdstengel 1,5 centimeter dik is een stukje (koperen) elektriciteitsdraad (zonder plastic)
onderaan de plant door de stengel steken.
Tomaten moet men diep planten. De plant maakt namelijk langs de hele stengel nieuwe wortels
aan als deze in de grond staat. Laat ongeveer 1/3 van de plant boven de grond uitsteken, 2/3
verdwijnt onder de grond. Knip de bladeren af die onder de grond komen.
2

Water: Tomaten houden niet van water op hun kop. Graaf een bloempot in de grond en giet
hier het water in. Zorg er in ieder geval voor dat bij het water geven de plant alleen water op de
grond krijgt en niet op de stengel of het blad.
Tomaten houden van veel water, maar ze krijgen niet graag een koude plens. Vul daarom iedere
avond een gieter met water, die je pas de volgende avond aan de plant geeft. Na een dagje te
hebben gestaan heeft het water een fijne temperatuur voor de plantjes.
Succes!
De tomatenspecialist.

BESTUURSZAKEN.
En dan nu mijns inziens het belangrijkste punt van deze Nieuwsbrief.
Eerst een korte terugblik (zie ook mijn schrijven van 20 april jl):
Iemand die bestuurslid wordt, is dat in principe voor een periode van 3 jaar. Daarna moet zij/hij
aftreden, maar kan zich wel herkiesbaar stellen. Zijn er meerdere kandidaten voor die
bestuursfunctie dan vindt er op de Algemene Ledenvergadering (ALV) verkiezingen plaats.
In dit afgelopen voorjaar kwamen 2 functies vacant: die van voorzitter (Chris van Dijk) en die
van penningmeester (Geert Uilenberg). Beiden stelden zich echter niet herkiesbaar. Omdat er
voor die beide fucties zich ook geen andere kandidaten aangemeld hadden, ontstond er in feite
een bestuurscris. Daarop besloot Chris zijn positie te bezien. Tijdens de ALV gaf hij aan de
situatie nog eens te bezien en hij zou in een volgende bestuursvergadering samen met de
andere bestuursleden zijn niet-herkiesstelling opnieuw overwegen. Immers dat hij überhaupt
geen voorzitter meer wilde zijn, was niet aan de orde, maar het voorzitterschap vergde te veel
(vrije) tijd.
En hoe nu verder:
In de bewuste bestuursvergadering (en een tweede daarna) gaf Chris aan dat hij alsnog
voorzitter zou blijven, mits hij een belangrijk deel van zijn taken kon afstoten. En dit is ook
gebeurd: de organisatie van het grasmaaien wordt georganiseerd door Jaap Pol, de
ledenadministratie en bijkomende zaken worden gedaan door Dinie Harmsen en Willem van Es.
Verder heeft Sjoerd v.d. Meulen bij het bestuur gemeld dat hij de PR-zaken voor zijn rekening
wil nemen. Na een gesprek met de voorzitter heeft Sjoerd te kennen gegeven ook de site e.d. te
willen verzorgen en dat hij tevens bereid is om zitting te nemen in het bestuur. Door deelname
aan het bestuur wordt daardoor de commumicatie met hem versterkt ten gunste van de pr- en
sitezaken. Dinie en Sjoerd, jullie worden bedankt voor jullie toegezegde inzet.
Verder heeft Ed Boezerooy toegezegd om op de betreffende dinsdagen Gerhard van Voorn te
willen helpen bij het organiseren van de tuinwerkzaamheden (de organisatie van de
tuinwerkzaamheden op de zaterdag is in handen van Lupko Wieringa en Jan Brink).
Conclusie: de voorzitter en penningmeester blijven in functie en er is een extra bestuurslid
(PR/Site) bij gekomen. Formeel moeten ze nog wel (her-)benoemd worden. Op mijn voorstel
(zie mijn schrijven van 20 april) dat dit met terugwerkende kracht op de eerstvolgende
algemene ledenvergadering gebeurt, heb ik geen reacties gekregen. Ik neem aan dat men dus
hiermee akkoord gaat.
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Zo, de rust is terugkeerd binnen de vereniging. Blijven nog een paar taken over die Chris nog
moet afstoten om die te bemensen: o.a. nog een bestuurslid voor de tuindiensten en iemand
die het ploegen en frezen wil regelen. Wie meldt zich hiervoor aan?

DE WEBSITE, EMAILADRESSEN, FACEBOOK EN PR.
De site van de vereniging (www.devrijetijdtuinders.nl) is in januari jl.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 wordt dus binnenkort overgenomen door Sjoerd van de Meulen. En Sjoerd
zal ook de PR voor de vereniging doen. Sjoerd, veel plezier met de nieuwe (bestuurs-)taak.
Naast bovengenoemde aanpassing zijn in januari ook de emailadressen aangepast. Hierbij nogmaals een
overzicht:
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
De Vrije Tijd Tuinders heeft ook een facebookpagina. Op deze pagina staan actuele gebeurtenissen die
bij de vereniging plaatsvinden. Ga snel naar www.facebook.com/ Vrije Tijd Tuinders/. Daar lees je ook
het laatste nieuws.

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. JOUW STEM IS GELD WAARD!
In de Nieuwsbrief van februari werd de RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE aangekondigd. Ook onze
vereniging zou eraan meedoen. Hier kunnen we het resultaat melden: onze
vereniging ontving van de Rabobank een cheque van € 535.- . Lang niet gek! Er
van uitgaande dat elke deelnemende organisatie een basisbedrag van
€ 100,- kreeg en daarnaast een toegevoegd bedrag afhankelijk van het aantal
stemmen (wij hadden 88 stemmen), dan betekent dat elke stem ongeveer
€ 5,- opleverde. Dus het is duidelijk: jouw stem was geld waard!!
Geert (penningmeester), bedankt voor je inzet om dit voor ons te ”verdienen”.
En diegene die op ons gestemd heeft ook hartelijk dank. Volgend jaar moeten we zeker weer meedoen!
We willen dit geld besteden aan een opknapbeurt van ons clubhuis.

KERSTBOMEN 2019.
Hoewel de zomer nog moet komen, is er alweer nagedacht over onze kerstbomenactie. Regeren
is immers vooruitkijken. Wij hebben eind vorig jaar 325 kerstbomen verkocht. Wij hebben dit
voorjaar ook ongeveer dit aantal ingeplant. Over ongeveer 5 jaar zijn deze bomen te rooien. In
tussentijd kunnen we nog wat eigen kerstbomen verkopen, maar het merendeel moeten we
inkopen. Maar dat is Gerhard van Voorn wel toevertrouwd.
Om de verkoop van de kerstbomen te stimuleren kwam lid Henk Kamp met zijn visioen: hij wil
de verkoop van kerstbomen bevorderen door vlak voor de start van de verkoop “tamtam” te
veroorzaken over de verkoop waarbij de lokale pers hiervan melding maakt in hun krant/site.
Hierover later meer informatie. Ook wordt er, hoewel dit iets meer inzet van de leden vraagt,
over nagedacht om de verkoop van kerstbomen eerder te starten, bijvoorbeeld op 1 december.
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Er hebben zich onlangs nog enige nieuwe leden aangemeld. Omdat de vereniging nogal wat grond
gebruikt voor kerstbomen en eigen groenteteelt (voor Open Dag) is de voorraad “nog uit te geven
tuinen” vrijwel op. Wij kunnen nog een paar nieuwe leden bedienen, maar het is niet te
verwachten dat er zich op dit moment nog mensen als nieuw lid aanmelden. Immers, het
tuinseizoen is al in volle gang.
De leden worden dringend verzocht geen rotzooi buiten het terrein (met name bij het toegangshek)
te gooien. Hierdoor krijgen we problemen met de gemeente en dat is iets wat we niet willen.
Vrijdag 17 mei haalt Geert de bestelde herfstpreiplanten op bij een kweker in Noordlaren. Hij denkt
om 15.00 uur terug te zijn op het complex. Het is de bedoeling dat de leden zaterdagmiddag 18 mei
hun bestelde preiplanten ophalen. Tijd: 14.00 – 15.00 uur. Mocht u de zaterdag verhinderd zijn,
dan kunt u alvast op de vrijdagmiddag terecht!
Men kan nog steeds compost uit de bunker halen. Kosten €1,50 per kruiwagen. Naam en aantal
kruiwagens vermelden op de lijst in berging 1. Er komt in de loop van het jaar wel een nota.
Zoals op de jaarvergadering besloten is, is het bedrag om de tuinwerkzaanheden af te kopen
verhoogd naar € 50,-. Door 4 keer een morgen of avond te helpen bespaart u dus dit bedrag.
Aanmelden kan nog via Gerhard van Voorn (tel. 050 – 5013008). Op de volgende dagen zijn de
tuinwerkzaamheden gepland: op de zaterdagochtenden 25/5, 1/6, 29/6, 20/7, 10/8, 14/9, 28/9,
26/10, op de dinsdagochtenden 9/7, 3/9, 8/10, 12/11 en als laatste op de dinsdagavonden (19.00 –
21.00 uur) 18/6, 30/7, 20/8. Bovendien zijn er op donderdag 29 en vrijdag 30 augustus
tuinwerkzaamheden te verrichten; net voor de Open Dag!
Tuinwerkzaamheden niet afkopen, gewoon doen!!!
Nota contributie 2019: Eind maart is de nota voor de contributie verstuurd. Het grootste deel is via
e-mail verzonden. Mochten er leden zijn die de nota niet konden openen of niet hebben ontvangen
dan even contact opnemen met penningmeester Geert Uilenberg. Graag de nota voor 1 juni 2019
betalen!
Tot onze stomme verbazing was op dinsdag 7 en woensdag 8 mei jl. de toegangweg naar het
tuincomplex afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. We waren hierover niet door de gemeente
Noordenveld in kennis gesteld. Daarom konden wij u ook niet informeren. De voorzitter heeft zijn
beklag gedaan bij de gemeente.
Op vrijdag 26 april is ons lid Hendrik Jongsma door de burgermeester van de gemeente
Noordenveld namens de koning in ons clubhuis geridderd (hij kreeg dus een lintje) vanwege het
verrichten van diverse vrijwilligerswerkzaamheden. Hendrik, van harte gefeliciteerd (zie ook één
van de bovenstaande foto’s)!
Dat vreugde en verdriet soms dicht bij elkaar kunnen liggen, blijkt wel uit het volgende. Wij kregen
te horen dat mevrouw Mijnheer, de vrouw van ons lid Sjoerd Mijnheer, helaas onlangs is komen te
overlijden. Sjoerd, wij wensen jou en je familie heel veel sterkte met dit verlies!
Er zijn 2 nieuwe schoffels en 2 nieuwe kruiwagens aangeschaft.
Wie wil meehelpen (een deel van) het clubgebouw te schilderen? U kunt zich opgeven bij de
secretaris (per e-mail of telefonisch (06-31750606).
Het bruggetje over de sloot is al geschilderd (zie ook één van de bovenstaande foto’s) en wel door
de fam. v.d. Veer. Het ziet er keurig uit en onze dank is groot.
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Er is een klacht binnengekomen: de lamp in de berging brandde bij binnenkomst. Dit moet niet;
gaarne bij het verlaten van de berging of wc: lampen uitdoen! P.s.: er wordt nog wel gekeken of
met behulp van sensor o.i.d. dit automatisch kan. Ook wordt gekeken naar energiezuiniger lampen.
Voorverkoop groente: hoewel wij afhankelijk zijn van de groei willen we vanaf 15 juni starten met
de (voor-)verkoop van groentes en aardappelen. Men kan terrecht op dins- en zaterdagochtenden
bij het clubgebouw of omgeving.
Begin juni vindt er de controle van de tuinen plaats. Ze moeten er dan redelijk netjes bijliggen.
Zoniet, dan kun je commentaar van het bestuur verwachten!
Het verhaal “Tips en trucs voor het kweken van tomaten” door Geert Uilenberg komt ook in
Noordenveldplus te staan, zij het met een andere foto.
Open Huis vindt op zaterdag 31 augustus plaats. Er wordt al aan gewerkt. Er wordt aan gedacht om
de Open Dag af te sluiten met een bbq (mits er voldoende deelname is). Het bestuur heeft al
besloten een deel van de kosten voor haar rekening te nemen. U hoort hierover later meer.
De tuinpaden zijn weer gefreesd. Graspollen en ander onkruid is lekker los komen te liggen. Mocht
u een dergelijk pad naast uw tuin hebben liggen, dan wordt van u verwacht dat u het pad verder
schoonmaakt en ook dit jaar verder onderhoudt. Alvast bedankt hiervoor!
Laatste punt: scholenproject. Ook dit jaar bezoeken basisschoolleerlingen ons complex.

Met vriendelijke groet, Willem van Es (secr.)
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