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               Nieuwsbrief mei/juni 2020 (nr. 2)     

      

 
Het doel waar naar wij streven en naar de gezellige contacten op de tuin.  

 

 
INLEIDING. 
Hierbij ontvang je de 2e Nieuwsbrief van 2020. Het zal dit keer een bescheiden exemplaar 

worden, want er is op dit moment in feite weinig nieuws. Hoe dat komt, is mij niet helemaal 

duidelijk. Heeft dit te maken met het coronavirus, komt dit door het weer (3e 

achtereenvolgende droge voorjaar!) of is er gewoonweg geen verklaring voor? 

Dat  het coronavirus grote invloed heeft (gehad) op ons doen en laten is evident. Hoewel we 

hopelijk het negatieve hoogtepunt van het virus gepasseerd zijn,  we zijn er nog lang niet van 

af. We zullen nog een lange tijd rekening moeten houden met deze boosdoener. Omdat de 

overheid verboden heeft dat er bijeenkomsten met meerdere mensen plaatsvonden, heeft het 

bestuur in de afgelopen periode vrijwel niet vergaderd. Slechts eenmaal is het dagelijks bestuur 

(voorzitter, penningmeester en secretaris) bij elkaar geweest om de gang van zaken binnen de 

vereniging door te nemen. Bovendien hebben een paar bestuursleden een keer overleg gehad 
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met de mensen die de “tuindiensten” organiseren. Immers de tuindiensten, die op dinsdag 10 

maart van dit jaar zouden starten, kwamen op  hun gat te liggen.  

Wat mij dit jaar opviel was dat de tuinen er over het algemeen  al vroeg netjes en verzorgd bij 

lagen. Dat dit door de corona kwam is waarschijnlijk. Immers er waren niet zo veel andere 

mogelijkheden. Sport (actief of passief), bioscoop, film, theater, vakantie e.d. was onmogelijk, 

maar je kon wel lekker naar je akkertje gaan om daar te gaan tuinieren. Het mooie weer heeft 

er natuurlijk ook aan bijgedragen; wij konden al vanaf begin maart aan de slag. Daarom 

kwamen de meeste aardappelen  al vroeg in de grond en verschenen ze vervolgens ook vroeg 

boven de grond. Met als gevolg dat meneer nachtvorst midden mei wraak nam en nogal wat 

vorstschade veroorzaakte. Ik heb ook afgevroren bonen gezien. 

Zoals u/jij vast wel gehoord en gemerkt hebt, is de ALV (Algemene LedenVergadering) niet 

doorgegaan. Als één van de agendapunten stond het afscheid van voorzitter Chris van Dijk op 

de agenda (en dus de verkiezing en benoeming van een nieuwe voorzitter). Vanwege het niet 

doorgaan van de ALV is Chris nog altijd voorzitter. Hij heeft te kennen gegeven om aan te 

blijven totdat er een nieuwe ALV plaatsvindt (misschien in september?). Wij zijn hem daarvoor 

dankbaar. Echter, de functie van voorzitter blijft vacant en er heeft zich nog niemand gemeld! 

Wie voelt zich geroepen? 

In deze nieuwsbrief wil ik ook  ons nieuw lid André van der Weide bij jullie introduceren. Na zijn 

introductie laat ik André zelf aan het woord. Hij vertelt jullie wie hij is en waar en met wie hij 

zich o.a. bezighoudt. 

Tot slot wil ik het in deze inleiding nog even hebben over het aantal leden. Zei eind vorig jaar 

nogal een behoorlijk aantal mensen het lidmaatschap op, dat is dit voorjaar vrijwel in zijn 

geheel gecompenseerd door nieuwe aanmeldingen. Hierbij waren ook 2 aanmeldingen vanuit 

Peize. Bovendien was het grootste deel van de aanmeldingen van het vrouwelijk geslacht. Het 

wordt nu dus de hoogste tijd dat er ook een vrouw in het bestuur komt te zitten (en laat er nu 

dus ook nog een vacature zijn!).  

 

BESTUURSZAKEN. 
Je hebt in de inleiding al kunnen lezen dat er zich nog geen kandidaten hebben aangemeld voor 
de vacature van voorzitter. Langs deze weg doen wij hierbij nogmaals een beroep op de leden 
om invulling van deze vacature te overwegen. Voor vragen over deze (ere-)functie kun je 
terecht bij de huidige voorzitter en/of de andere bestuursleden. 
Hopelijk kunnen we in september alsnog een nieuwe voorzitter op onze ALV benoemen.  
 
 
TUINWERKZAAMHEDEN. 
Ik ga er hierbij van uit dat je weet wat “tuinwerkzaamheden” inhoudt (4 keer per jaar 
meewerken aan onderhoud van het tuincomplex en tuinen van de vereniging). Dit jaar hebben 
de werkzaamheden niet volgens de normale gang van zaken kunnen plaatsvinden. Aanvankelijk 
lagen de werkzaamheden in z’n geheel stil. Begin mei zijn wij pas feitelijk van start gegaan, zij 
het op een iets andere wijze. We probeerden de mensen in kleine groepen te laten opereren 
zodat men op voldoende afstand (1,5 m.) kon werken. Normaal is er een pauze gepland om 
gezamenlijk koffie (of iets dergelijks) te drinken. Nu kwam men niet bijeen en moest men ter 
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plekke van de werkzaamheden zijn eigen meegenomen consumpties nuttigen. Zolang je geen 
tegenbericht ontvangt, blijven we deze procedure volgen. Dus bij tuinwerkzaamheden zelf je 
eigen consumpties meenemen! 
Wat betreft de niet uitgervoerde tuinwerkzaamheden in de periode maart/april: er zijn dus 
mensen die hun “beurt” niet hebben kunnen uitvoeren. Voor hen geldt dat ze verzocht worden 
een nieuwe (toekomstige) datum te kiezen. Die datum kun je invullen in de agenda die in 
berging 1 ligt.  
Voor de duidelijkheid volgt hierbij een overzicht van de geplande data “tuinwerkzaamheden”. 
De werkzaamheden vinden op een dinsdagmorgen, dinsdagavond of zaterdagmorgen plaats. 
Data:   -      Di. mo. 2 juni,   za. mo. 13 juni,   di. av. 16 juni (*),   za. mo. 27 juni; 

- Di.  av. 7 juli (*),   za. mo. 18 juli, di. av. 28 juli (*); 
- Za. mo. 8 augustus, di. av. 18 aug.(*), za. mo. 22 aug., do. 27 aug. en vr. 28 aug. (**);   
- Di. mo. 1 sept., za. mo. 12 sept., za. mo. 26 sept.; 
- Di. mo. 6 okt., za. mo. 17 okt.; 
- Di. mo. 3 nov.; 

(*): dit zijn tuindiensten die ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur worden uitgevoerd; 
(**): deze tuindiensten zijn gepland vlak voor de geplande OPEN DAG. Omdat de OPEN DAG 
niet door gaat, zijn 27 en 28 augustus nog onzeker. 
 
Nagekomen bericht: gisteren 2 juni zijn er tuinwerkzaamheden geweest.  De vereniging heeft 
zelf weer voor koffie gezorgd. Dus je hoeft vanaf nu niet meer je eigen koffie mee te nemen! 
 
 

 
Een recente impressie van ons tuincomplex (foto Geert Uilenberg). 
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ANDRE VAN DER WEIDE, ZIJN VERHAAL EN ZIJN ACTIES SAMEN MET LENNY KUHR EN EN ELLY 
ZUIDERVELD.  
 
Voordat ik André aan het woord laat, wil ik André eerst even in het kort bij jullie introduceren.  
André bezocht vorig jaar als belangstellende onze Open Dag. Hij werd meteen enthousiast en 
besloot direct te opteren voor een tuintje van 50 m2. Hij moest echter wachten tot maart van 
dit jaar voordat hij echt “los” kon op zijn tuin. Na een paar dagen tuinieren had hij het al in de 
gaten: 50 m2 is veel te weinig tuin; hij had 100 m2 nodig. Hij informeerde bij mij naar deze 
mogelijkheid, maar werd eigenlijk meteen teruggefloten door zijn partner. Maar binnen een 
week was zijn 50 m2 vol geplant en huurde hij alsnog 50 m2 (aansluitende) grond. En ook deze 
grond is inmiddels o.a. gevuld met bonen, bessenstruiken, andijvie en een kas. In deze kas heeft 
hij zijn kooktoestelletje staan en maakt hij er zijn kopje thee/koffie. En… hij bedenkt daar 
allerlei zaken. 
Bij mooi weer heeft hij letterlijk rechtstreeks lichamelijk contact met de grond van zijn tuintje. 
Hij tuiniert dan namelijk op blote voeten en knieën.  Binnenkort blijft hij er misschien wel 
slapen. 
Als hij op de tuin aanwezig is, dan is hij ook echt aanwezig. Hij mobiliseert al zijn buren. Hij stelt 
hen regelmatig vragen. Ondanks het feit dat hij een beginnend tuinder is, boert hij goed en hij 
heeft inmiddels zijn eerste groenten geoogst. Het gaat hem hierbij net als de domste boeren, zij 
hebben vaak de dikste aardappelen (begrijp me goed: ik wil hiermee niet zeggen dat André een 
domme boer is). Kortom: André brengt reurigheid (en geen treurigheid) in en om zijn tuin.  
Nu wil ik André zelf aan het woord laten. André ga je gang: 
   
Hallo medetuinders, 

 

Ik ben vereerd dat ik werd gevraagd om een stukje voor onze nieuwsbrief te 
schrijven. Ik mag met trots namelijk zeggen dat ik vanaf maart dit jaar ook bij de 

Vrije Tijd Tuinders hoor. 

De meesten kennen mij van mijn flauwe grappen en vragen over groenten. Over 

een half jaar kennen jullie me hopelijk van de prijs voor de beste nieuwkomer. 

Maar in mijn dagelijkse leven run ik een studio en maak ik films. 

En nu had het bestuur op internet gezien dat ik zowel met Elly Zuiderveld als Lenny 

Kuhr een paar acties voor goeie doelen heb opgezet. 
En daar mocht ik iets over schrijven. Maar ik heb ze gewoon zelf gevraagd, en ze 

stuurden nog wat op ook in ruil voor een kropje sla. Dus hieronder zowel van Elly 

van Rikkert als Lenny Kuhr een stukje voor De Vrije Tijd Tuinders van Roden. 

 

Nu is er niets verplicht. Maar als jullie doneren aan (liefst) beide doelen, dan zorg ik 

dat jullie een gratis Bootje van Papier cd krijgen die ik samen met Elly en anderen 
gemaakt heb en dat jullie het privé huiskamerconcert van Lenny thuis kunnen zien. 

Op 15 juni ga ik dit namelijk filmen, samen met een paar anderen. Heel bijzonder 

allemaal. 

 

O ja.. Ik ben de minste niet. Wie wil mag altijd een gratis bakje thee of koffie 

komen halen bij tuinnummer 208A en 209B, gezet op het campinggaspitje. 
 

——————————————————- 

 

Lenny Kuhr: 

 

Beste vrije-tijds-tuinders van Roden, wat leuk dat ik jullie via André even toe mag 
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spreken. André en ik zitten samen met een paar andere mensen, waaronder mijn 

vriendin Elly Zuiderveld, in een whatsapp-groepje dat zich bezighoudt met het tot 

stand brengen van mijn actie om een kind te redden. Julie weten niet hoeveel foto's 

André al heeft gestuurd van z'n moestuintje! De kropjes sla komen regelmatig 

voorbij! Volgens mij doet hij alles wat hij doet met dezelfde passie. En ondertussen 

maar praten, dat wel! Kennen jullie dat van hem? 
Wij organiseren een huisconcert van mij om een kind te redden met de ernstige 

spierziekte SMA. Hij ligt op de I C in Rotterdam. Alleen het duurste medicijn ter 

wereld kan het leven van dit kindje redden. Het wordt niet vergoed in 

Nederland  dus zijn ouders zijn een crowdfunding begonnen. Het middel kost bijna 

twee miljoen. Mijn kleindochtertje in Israël heeft deze ziekte ook in een mildere 

vorm. Zij woont in Israël en daar wordt dit wondermiddel wel vergoed. Ze heeft het 
inmiddels toegediend gekregen en ze gaat al een beetje vooruit en er is goede hoop 

dat ze leert lopen. Dit jongetje van net een jaar heeft een ernstigere vorm en 

overleeft het niet als het medicijn niet op tijd komt. En we gaan het halen! Alleen 

wel met zoveel mogelijk hulp. Daarom ben ik deze actie begonnen en André helpt 

me met allerlei dingen. Hij heeft de website gebouwd en die 

heet; www.wereddeneenkind.nl en hij gaat bij mij thuis het concert filmen, het 

geluid opnemen en streamen. Echt geweldig! Iedereen die minstens €15 doneert 
kan het op 15 juni om 20.00 zien. Ik hoop alleen dat André z'n mond kan houden 

tijdens het concert. Wat denken jullie? Moet ik me zorgen maken? Ik vind wel dat 

hij een man is van daadkracht en kennis en af en toe maakt hij ook wel wat leuke 

flauwe grappen. Wat zou het leuk zijn als jullie 15 juni na het tuinieren met een 

biertje of een glaasje wijn via streaming er ook bij zullen zijn. Dat zou echt gaaf 

zijn en dan red je ook nog dat lieve kind. Ze hebben nu meer dan 13 Ton 
opgehaald. Nu nog in een snel tempo die ander 6 en Jayme zou een menswaardig 

bestaan kunnen hebben en een gelukkig kind kunnen worden. Lieve 

tuinders,  plezier verder nog met André en af en toe moet je hem gewoon een 

wortel uit je eigen tuin in z'n mond stoppen. Het is echt een schat! 

 

Voor meer info, kijk op: wwe.wereddeneenkind.nl 
 

Lenny Kuhr 

—————————————————— 

 

                   
              Elly/Rikkert en André/partner(?)                                         Lenny Kuhr    
 

Elly van Rikkert: 

 

Hallo tuinders van Roden! 
Hier spreekt tot jullie Elly Nieman, beter bekend als Elly Zuiderveld of 'Elly van 

Rikkert'. Mochten jullie daar nog nooit van gehoord hebben, dan is dat ook geen 

http://www.wereddeneenkind.nl/
http://wwe.wereddeneenkind.nl/
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punt hoor! Kauwgomballenbomen bestaan ook niet echt... Als jullie maar weten dat 

Andre, behalve een tuinder met vieze knieën, ook een topper is, die zorgt dat onze 

acties vorm krijgen, of het nou de actie voor de Bootvluchtelingen is  'Bootje van 

Papier' of de actie waar Lenny Kuhr voor ijvert, en wij met haar. Maar ik ben vooral 

betrokken bij de actie 'Bootje van papier' waarmee we kinderen in Kamp Moria op 

het eiland Lesbos, Griekenland, willen helpen. Zij hebben niets, geen tuintje, geen 
ruimte, geen privacy, veel van hen ook geen ouders meer. Als je 12,50 doneert kun 

je ze helpen en krijg je ook nog een cd 'Bootje van   Papier' met mooie liedjes van 

diverse zangers, o.a. Lenny Kuhr, speciaal voor deze gelegenheid in elkaar gezet. 

Als je structureel, dat wil zeggen, voor een klein bedrag per maand donateur wordt, 

mag je zelfs een paar cd's kiezen, of een dubbel-LP. Kijk 

op www.bootjevanpapier.nl Daar staat alles. Dank je wel, namens de 
bootvluchtelingen. 

 

Kijk voor meer info op: www.bootjevanpapier.nl 

 

Elly Zuiderveld 

 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE. JOUW STEM IS GELD WAARD!  
 

Ook dit jaar gaat de Rabobank weer een “Clubkas Campagne” 
organiseren. Langs deze weg sponsort de bank verenigingen. Vorig jaar 
leverde dat onze vereniging  een bedrag op van € 535,-. Dit jaar zullen 
we hieraan opnieuw meedoen. Wanneer we hierover meer informatie 
hebben, dan verneemt u dat natuurlijk ons.  
 
 
OPEN DAG EN VERKOOP GROENTEN 2020. 

In verband met de corona heeft het bestuur besloten de OPEN DAG 2020 te cancelen. Normaal 

gesproken zouden we deze op laatste zaterdag van augustus laten plaatsvinden. Tijdens deze 

OPEN DAG was de verkoop van groenten, met name spekbonen, een belangrijk item voor de 

vereniging: het leverde de vereniging flink wat centen op.  

Om deze inkomsten niet mis te lopen is besloten om de verkoop van groenten wel door te laten 

gaan. Hoe we dat precies gaan doen is nog niet helemaal duidelijk, maar we zullen heus wel een 

oplossing vinden. Zeker is dat we ook weer via “voorverkoop” onze vaste klanten van 

aardappelen en groenten gaan voorzien. Ook dit is nog onduidelijk hoe we dit gaan doen, maar 

het is wel duidelijk dat zich daar alleen Jan Brink en Geert Uilenberg mee bezig gaan houden. Zij 

hebben vanuit het verleden hun vaste klanten. 

 

[On]genode gast 

Een advertentie waarvoor je moet betalen, is geen probleem om die geplaatst te krijgen in DE 

KRANT. Logisch, daar bestaan ze van. Maar om een redactioneel stuk (gratis dus) in DE 

KRANT te krijgen, dat levert  meer problemen op. 

Maar omdat in april vanwege de corona vrijwel alle evenementen (sport, kerk, vergaderingen, 

enz.) afgelast waren, had de KRANT weinig onderwerpen om hun krant mee te vullen. Daarom 

gingen ze op pad (een journalist en een fotograaf) om zelf thema’s  te zoeken en te beschrijven. 

Zo bezochten ze ook als “ongenodigde gast” ons complex. Daar werden verschillende mensen 

geïnterviewd en werd er gefotografeerd. Dit leverde een halve pagina krant op waarbij onze 

vereniging op een mooie wijze werd gekarakteriseerd. Zie volgende pagina (je hoofd enigszins 

draaien!)..  

http://www.bootjevanpapier.nl/
http://www.bootjevanpapier.nl/
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En uiteindelijk heeft het ons ook nog een nieuw lid opgeleverd!  
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OVERIGE ONDERWERPEN. 

• Een ander probleem dat ook met “co” begint (net als corona),  is de coloradokever. Ik neem aan dat 
iedereen op de hoogte is wat betreft de maatregelen tegen dat beestje (en zijn kindertjes (larven)). 
Wie coloradokevers in/op zijn aardappels heeft, dient deze per direct te vernietigen (inclusief de 
larven). Ingeval van phytophtora dient het loof verwijderd te worden . N.b.: het mag niet gestort 
worden op de afvalhoop in de bunker; dus meenemen naar huis!  

• 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. 

• Men kan 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. 

• Tuinwerkzaamheden niet afkopen, gewoon doen!!! 

• Ik heb helaas moeten constateren dat niet iedereen het gebruikte tuinmateriaal (schoppen, harken, 
enz.) na gebruik schoon opbergt. Ook gebruiken sommigen het tuinmateriaal zonder het überhaupt 
terug te brengen. Dit kan en mag niet!! 

• Begin juni vindt  de controle van de tuinen plaats. Ze moeten er dan  netjes bijliggen. Zoniet, dan 
kun je een commentaar van het bestuur verwachten! 

• Scholenproject. Dit jaar gaat deze niet door! 

• De hr. W. Berends gaat het (kleine) gereedschap van de vereniging onderhouden. Je moet hierbij 
denken aan het slijpen en reparenen van schoppen, schoffels e.d. 

• De vereniging heeft een nieuwe frees aangeschaft om hiermee de grond te kunnen bewerken. De 
oude frees is verkocht. Hij was  te groot en daardoor slecht handteerbaar. 

 
Tot slot. 
Ik dacht dat dit een “dun” nieuwsbriefje zou worden. Maar ik ben nu al bezig op pagina 8. Dat het toch 
nog lijvig stuk is geworden, is te danken (wijten) aan André van der Weide. Maar geen probleem André! 
Ik hoop dat anderen ook een bijdrage willen leveren aan onze volgende nieuwsbrieven. Desnoods wordt 
hij 10 pagina’s dik. Omdat hij in principe digitaal verspreid wordt, levert dat geen extra kosten met zich 
mee. Dus een bijdrage over bijzondere groenten, tuinieren in het algemeen, recepten of iets dergelijks 
zijn welkom. Ook kun  je ideeën ventileren over het functioneren van de vereniging (zowel positief als 
negatief).. 
 
Beste mensen, ik wens jullie ondanks het coronavirus, een fijne zomer toe. En tot een volgende 
nieuwsbrief! 
 
Met vriendelijke groet, Willem van Es (secr.) 
 
 

 
Nog een recentelijk beeld van de tuin door Geert. 


