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         Nieuwsbrief februari 2020 (1)      

   

 
Winterbeeld van de tuin (herhaling) 

   

INLEIDING. 
 
Als je denkt ‘hé, die foto van hierboven heb ik al eerder gezien’, dan klopt dat: vorig jaar heb ik 
hem ook geplaatst bij de 1e uitgave van de Nieuwsbrief. Maar waarom dan die herhaling? Nou, 
ik wil  toch nog een wintergevoel bij jullie oproepen. Iets van ‘zo zou het er uit kunnen zien als 
het winter was’. De werkelijkheid is echter anders: de gehele maand januari en ook het begin 
van februari hebben we geen vorst gezien of gevoeld. Alleen maar wind en wat regen bij een 
graad of 6 en de zon scheen ook al niet te uitbundig. Wij hadden het liever anders gezien: graag 
een periode van stevige vorst waarbij het hele arsenaal aan larven van de coloradokever werd 
vernietigd. Maar tot nu toe: helaas. We zullen ze in juli wel weer als volwassen kevers 
tevoorschijn zien komen.  Zet je alvast maar schrap om ze te vangen.  
De vereniging zelf gaat dit jaar maar een summiere hoeveelheid aardappels poten: alleen   
vroege.  Omdat deze dus vroeg geoogst worden, hoopt de vereniging de  invasie van 
coloradokevers voor te zijn. 
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Ik wil in deze inleiding de start van 2020 nog even aanhalen: de nieuwjaarsbijeenkomst op 
zaterdag 11 januari jl.. Van 10 tot 12 uur bezochten een redelijk groot aantal belangstellenden 
deze bijeenkomst, waaronder 2 nieuwe leden! Na ontvangst met een kop koffie/thee (met 
kniepertje en slagroom) volgde een toespraak van de voorzitter. Centraal stond hierin (alweer) 
de  coloradokever. Het was een gezellige bijeenkomst. De hapjes en drankjes, verzorgd door 
Maja en Rob Koopmans, vonden gretig aftrek. Maja en Rob, hartstikke bedankt!  
Wat kun je allemaal verwachten in deze nieuwsbrief? In eerste instantie wil ik aandacht 
besteden aan bestuurszaken. Daar staat wel een heikel punt in: voorzitter Chris van Dijk gaat 
definitief het bestuur verlaten. Verder besteed ik aandacht aan de kerstboomverkoop van 
afgelopen jaar en staat er  een stukje in van Maja Koopmans over het maken van kerststukjes. 
Vervolgens enige ‘wetenwaardigheden’ door Geert Uilenberg, komen de tuinwerkzaamheden 
aan de orde en daarna komen er nog wat losse punten verzameld in ‘Overige onderwerpen’. 
Ik eindig de inleiding met  de mededeling dat de vereniging eind vorig jaar nog een relatief forse 
investering heeft gedaan: de aanschaf van een nieuwe grasmaaimachine en de aanschaf van 
een nieuwe bosmaaier. Beide waren prijzig, maar ze waren wel aan vervanging toe. 
Ik wens jullie dit jaar weer een goede oogst en veel plezier bij het tuinieren toe! 
 
BESTUURSZAKEN. 
In de inleiding heb ik het heikel  punt al aangekondigd: voorzitter Chris stopt met ingang van de 
eerste bestuursvergadering volgend op de Algemene ledenvergadering van maandag 16 maart 
met het voorzitterschap van onze vereniging. Helaas! Er zal dus naarstig gezocht moeten 
worden naar een opvolger voor hem. Wie voelt zich geroepen? Informatie verkrijgbaar bij Chris 
zelf, tel. 050 – 5014474.  
Jammer dat hij zo besloten heeft. Wij waren zo goed op weg! 
 
Voor de goede orde volgt hieronder een overzicht van het huidige bestuur: 
- Chris van Dijk, voorzitter, *1) 
- Willem van Es, secretaris 
- Geert Uilenberg, penningmeester, *1) 
- Ep Boezerooy, tuinzaken, *2) 
- Jan Brink, tuinzaken 
- Sjoerd van der Meulen, site en pr-zaken, *2) (zie ook onderstaand item) 

*1): Chris en Geert zitten als het ware “demissionair” in het bestuur omdat ze feitelijk vorig 
jaar afgetreden zijn en (nog) niet herkozen zijn. Zij moeten op de komende Algemene 
Ledenvergadering met terugwerkende kracht alsnog formeel benoemd worden. 

*2): Ep en Sjoerd zijn afgelopen jaar ‘ingestroomd’ in het bestuur. Zij zijn dus ook nog niet 
formeel benoemd. 

Vorig jaar zijn er binnen het bestuur een paar taken van ‘eigenaar’ veranderd. Zo is de 
ledenadministratie op het bordje van de secretaris gekomen. Dinie Harmsen, geen bestuurslid, 
ging de introductie van nieuwe leden verzorgen  en zij beheerde de sleutels. Dinie is echter 
(weer) gestopt. De secretaris (Willem van Es, 06-31750606) heeft het werk van Dinie 
overgenomen. 
Verder zijn de nodige werkgroepen binnen de vereniging actief: kantine, tuinzaken, kerstbomen 
en Open Dag. 
 
MAG IK MIJ VOORSTELLEN: SJOERD VAN DER MEULEN – PR DVTT 
Sinds het voorjaar 2019 heb ik mij aangemeld om de PR te doen voor de Vrije Tijd Tuinders. In 
het jaar 2012 heb ik mij aangemeld voor een perceel moestuin. Ik heb een achtergrond in 
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moleculaire microbiologie en mag de groenten die ik kweek ook graag verwerken in gerechten. 
Graag zoek ik nieuwe zaden, van soms exotische soorten groente, om die te proberen in de 
tuin. Als het een succes wordt kweek ik ze het jaar erop weer. Naast de groentetuin mag ik ook 
graag een biertje brouwen en fermenteer ik ook groente thuis. Sperziebonen met dille is 
favoriet!  
Voor het doen van de PR beheer ik onder andere de website en Facebookpagina van onze 
vereniging. Op de website zorg ik ervoor dat de agenda waarin activiteiten worden 
aangekondigd up-to-date blijft en plaats ik de foto’s die bijvoorbeeld tijdens de open dag zijn 
gemaakt. Om een breder publiek te bereiken voor een open dag of de kerstbomenverkoop 
schrijf ik artikelen voor de lokale krant en stel ik advertenties op. Ook andere sites, zoals 
DitisRoden.nl draag ik deze stukken aan waardoor zoveel mogelijk mensen kennis kunnen 
krijgen van onze activiteiten. Het maken van flyers voor de vereniging hoort ook bij de PR job 
en bereikt ook weer op een andere manier de mensen. 
Eenmaal in de maand wordt er vergaderd door het bestuur en zo neem ik de belangrijke zaken 
mee die of in een krantenbericht of op een andere manier verwerkt kunnen worden op de 
website. Het leuke is dat sommige beslissingen soms snel vorm krijgen en in de praktijk worden 
uitgewerkt. Zo hebben we onze zorgen geuit over de opkomst van de eikenprocessierups die 
mogelijk een keer in de eiken kunnen opduiken op en naast ons complex. Door mezen te lokken 
die de rupsen eten hopen we een plaag te kunnen voorkomen. Zo stond ik laatst met een 
boormachine in de hand op een trap nestkastjes op te hangen! 
 
 
KERSTWORKSHOPS 2019 door Jeltsje Spanjer en Maja Koopmans 
 

 
Druk aan het werk! 

 
Elk jaar opnieuw (en dat al héél veel jaren) is het weer spannend, zowel voor de deelnemers 
aan de workshops als voor ons als “bedenkers”. ”Wat gaat het worden en “wordt het wel wat”? 
De grote opkomst bij deze avonden/middagen geeft aan dat het steeds succesvolle 
bijeenkomsten zijn, zowel voor ervaren als minder ervaren groene vingers. Ook het 
bloemschikken in december jl. beantwoordde hier weer aan. Als basis voor het bloemstuk werd 
dit keer gekozen voor een berkenplank met halve oasis krans. Voorbeelden waren aanwezig. 
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Toch is het altijd weer verrassend hoeveel verschillende uitvoeringen de deelnemers 
uiteindelijk laten zien. Leden en introducees deden ook dit jaar weer hun best er een mooi 
bloemstuk van te maken. Ieder zocht zich een creatieve weg tussen lotusharten, kaneelstokjes, 
dennenappels en veel groen; er werd geprikt, gestoken, gepraat en bewonderd, kortom: er 
werd gewerkt! Aan het begin  van de gezellige bijeenkomsten werd op koffie met wat lekkers 
getrakteerd en als traditionele afsluiting op een glaasje warme glühwein of een sapje. Een 
mooie afsluiting van de sfeervolle workshops en van het verenigingsjaar 2019. 
 
VERKOOP KERSTBOMEN 2019 
Het is traditie dat de tuinvereniging jaarlijks kerstbomen verkoopt. Ook vorig jaar. Daarvoor 
werden kerstbomen (250 stuks) ingekocht, maar ook eigen gekweekte bomen (ongeveer 75 
stuks) werden ervoor gebruikt. De ingekochte bomen werden eind zomer al door Gerald van 
Voorn en Jan Brink uitgezocht bij een kweker in Smilde. Van deze kweker hadden we nog niet 
eerder kerstbomen betrokken. Naast een goede kwaliteit had afname bij deze kweker het 
voordeel dat zij kant en klaar op pallets op de wagen werden gezet. Zij werden door de hr. 
Aukema naar onze tuin gereden.  
Startten we voorheen direct na Sinterklaas met de verkoop van de bomen, vorig jaar begonnen 
we al op 2 december. We hebben ons wat dat betreft aangepast aan de commerciële handel. De 
toegangsweg op ons complex hadden we op voorstel van Henk Kamp gedoopt tot 
Kersboomlaan. En langs de Kerstboomlaan hadden we een aantal grote kerstbomen geplaatst. 
Samen met de vlaggetjes zag het er feestelijk uit.   
Volgens een door Gerald van Voorn samengestelde lijst vond de verkoop door meerdere 
vrijwilligers plaats. Met een zekere regelmaat vond de verkoop plaats, geen piektijden en geen 
momenten van stilte. De verkoop verliep dus al met al vlot, met als gevolg dat we na 2 weken al 
uitverkocht waren. Dus, in tegenstelling tot het jaar daarvoor, hielden we geen bomen over. 
De verkoopactie werd afgerond met een gezellige nazit op zaterdag 21 december. Onder het 
genot van een hapje en een drankje werd de actie geëvalueerd en werden we door de 
penningmeester geïnformeerd over de financiële opbrengst. 
Ik mag dit stukje niet afsluiten voordat ik de mensen heb bedankt voor hun bijdrage. Vooral 
Gerald met het organiseren van het geheel, maar ook de mensen die geholpen hebben met het 
lossen en uitstallen van de kerstbomen, de boomverkopers en ook Maja en Rob Koopmans voor 
de gezellige nazit. Allen hartelijk dank!! 
 

 
Kerstbomen wachten op een eigenaar 
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TUINWERKZAAMHEDEN EN ADOPTIEPUNTEN VOOR 2019 
 
Bijgaand bij deze nieuwsbrief treft u nog een bijlage aan: het aanmeldingsformulier voor het 
verrichten van tuinwerkzaamheden. In het verleden trof u ook het formulier adoptiepunten 
aan. Deze hebben we afgeschaft. Specifieke taken (grasmaaien, kantine) regelen we nu 
rechtstreeks met een bepaalde vaste groep van personen. 
In principe dient elk lid zich per jaar 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 2020. Nadat we vorig 
jaar geëxperimenteerd hebben met tuinwerkzaamheden op een avond, willen we dit jaar daar 
een vervolg aangeven. Op 16 juni, 7 en 28 juli en op 18 augustus kan men tussen 19.00 en 21.00 
uur ook aan het werk. 
Het formulier dient voor 4 maart ingeleverd te worden door het te deponeren in de groene 
brievenbus in de 1e berging. Ook kan men het mailen naar G. van Voorn 
(gvanvoorn@gmail.com). 
Let op: elk dagdeel dat u zich onttrekt aan uw verplichting kost het u € 12,50 aan afkoopsom. In 
totaal kan dit dus oplopen tot € 50,00 op jaarbasis. 
Voor vragen kan men terecht bij het bestuur of bij G. van Voorn (050-5013008). 
 

WETENSWAARDIGHEDEN door Geert Uilenberg 

• Ramen wassen van de kas: Het is nu het moment om de ramen van de kas te wassen, maar 
waarom is dat nodig?  Er ontstaat een algenlaagje aan de buitenkant van het glas waardoor 
er minder licht binnenkomt. Bij sproeien kan ook een kalklaagje op de ramen ontstaan. Bij 
zaaien met te weinig licht kunnen de zaailingen lang en sprieterig worden. Op niet gewassen 
glas kunnen zich gemakkelijk schimmels en ziekten vestigen. Een schone kas is een ziektevrije 
kas. Was dus ook de binnenkant goed. Maak ook kieren en sponningen in de kas goed 
schoon! 

• Bemesting tuin: Februari en maart zijn de maanden waarop er mest op de moestuin kan. De 
voedingstoffen zijn dan beschikbaar voor het gewas als je in het voorjaar aan de slag gaat. 
Tegen een kleine vergoeding komen er midden februari weer een paar vrachten met mest op 
ons complex.  

• Teeltplan tuin: Het is belangrijk om uw teeltplan klaar te hebben voor u uw teeltvakken gaat 
bemesten. Kolen hebben veel mest nodig, terwijl bonen het juist goed doen op arme grond. 
Door nu al te bepalen waar uw groenten komen, kunt u ze op maat bemesten. 

• Pompoenzaad: Het is verleidelijk om pompoenzaad gewoon uit uw zelfgekweekte 
pompoenen te halen. En dat kan ook prima, al moet u dan niet te veel waarde hechten aan 
het  pompoenras dat u volgend jaar gaat kweken. Pompoenen zijn kruisbestuivers, dus de 
kans dat uw pompoenzaad hetzelfde ras oplevert als u dit jaar hebt gekweekt, is klein. Als u 
twee rassen hebt gekweekt, of er staan in de buurt nog andere pompoenen, wordt de oogst 
van volgend jaar een verassing.   

 
NESTKASTJES 
In één van de vorige Nieuwbrieven is al eens aandacht besteed aan de oprukkende 
eikenprocessierups. Contact met de haartjes van deze rups kan leiden tot ernstige  en 
langdurige huidirritaties. Contact moet dan ook vermeden worden.  Omdat deze beestjes vooral 
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huizen op eikenbomen en omdat er op en rond onze tuinen nogal wat eikenbomen staan, 
moeten we deze rups in een vroegtijdig stadium signaleren en bestrijden. Eén van de weinig 
voorkomende vijanden  van de eikenprocessierups is de koolmees. Om het aantal mezen bij de 
tuinen te verhogen heeft de vereniging een aantal nestkastjes in eikenbomen geplaatst. 
Hopelijk worden de rupsen door de mezen geweerd. Op de foto zie je Sjoerd van der Meulen 
samen met Jan Brink nestkastjes plaatsen in één van de eikenbomen. 
 

 
Sjoerd schroeft een nestkastje aan een eikenboom 

 
Overige korte onderwerpen. 
- Wie meldt zich aan als nieuwe voorzitter?  Informatie en aanmelden bij de huidige 

voorzitter (Chris van Dijk, 050 - 5014474. 
- Algemene ledenvergadering: maandag 16 maart 2020, aanvang 19.30 uur, Het Trefpunt. U 

ontvangt binnenkort de uitnodiging en de bijbehorende stukken. 
- Het scholenproject vindt plaats op de vrijdagen in juni. Dus niet schrikken wanneer je dan 

grote groepen schoolkinderen op de tuin aantreft! 
- Er vindt dit voorjaar geen workshop (paas-)bloemschikken plaats! 
- De groep maaiers heeft zich uitgebreid met één persoon: (nieuw lid) Aiso Haikens gaat ook 

maaien. 
- De koemest is 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 29 augustus. 
- De pootaardappelen worden in de 1e week van maart geleverd! 
- Wat betreft de verbouw van aardappels: men dient hiervoor het achterste deel van de tuin 

te gebruiken!  
- Ook dit jaar kan men z’n normale tuinafval (geen takken e.d.) weer deponeren in de 

betreffende bunker. Echter geen aardappelranken! 
- In de kantine wordt het afval gescheiden: plastic 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 te voeren. 

- Er wordt af en toe geconstateerd dat het tuingereedschap  smerig weggehangen wordt in 
de betreffende berging. Dit hoort niet zo! Daarom: na gebruik schoonmaken! 
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- Het volgende ontbreekt: 50 m. meetlint en een grote moker. Heeft iemand dit tijdelijk 
geleend en nog niet teruggebracht? 

- Ook ontbreekt er wat ander gereedschap: schoppen en harken. Ligt het nog bij u in de kas?  
- 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. 

- Aanmelden als nieuw lid en het opzeggen van uw lidmaatschap bij: Willem van Es 
(secretaris@devrijetijdtuinders.nl, telefoon 06 3175 0606, sleutels inleveren op adres 
Assumburg 19). 

 
Namens het bestuur, Willem van Es, secretaris 
 

(En tot ziens op de Algemene Ledenvergadering van maandag 16 maart a.s., 19.30 uur)   
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