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          Nieuwsbrief september 2020 (nr. 3)     

      

 

Toegang tot ons tuincomplex. 

 

INLEIDING. 

Hierbij ontvang je de 3e Nieuwsbrief van 2020. Het zal dit keer een bescheiden exemplaar 

worden. Dat schreef ik ook bij de vorige Nieuwsbrief, maar achteraf bleek het toch nog een 

lijvig exemplaar te zijn. Maar dit keer is het echt zo. Bovendien heb ik niet de spirit om 

uitbundig op de zaken in te gaan. Ligt dit aan de corona? Waarschijnlijk wel. Dus ik zal het erg 

zakelijk houden en de dingen kort maar krachtig beschrijven. 

In mijn inleiding heb ik het altijd even over het weer. Ook dit keer weer: er was dit jaar even 

een moment van droogte maar in de 2e helft van de zomer viel het over het algemeen wel mee. 

De vereniging heeft slechts één keer haar (spek-)bonen gesproeid. De kerstdennetjes hebben 

helemaal geen extra water gehad. Wel heb ik mensen met gieters zien sjouwen. 

Dan wil ik in deze inleiding ook nog een zeer heikel punt aan de orde stellen: het 

voorzitterschap. Onze voorzitter Chris van Dijk zou op de jaarvergadering van maart jl. het 

voorzitterschap naast zich neerleggen. Maar vanwege de corona ging deze vergadering niet 

door. Chris bleef daardoor nog tijdelijk aan, maar niet helemaal meer van harte. Op 5 oktober 
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staat er voor de 2e keer de algemene ledenvergadering op de agenda. En of deze vergadering 

wel of niet doorgaat: Chris stapt op. Daardoor wordt de functie van voorzitter definitief vacant. 

Er heeft zich helaas nog geen vervanger gemeld. Daarom: wie voelt zich geroepen om de rol 

van voorzitter op zich te nemen? Inlichtingen verkrijgbaar bij Chris (dus nog de huidige 

voorzitter) of bij één van de andere bestuursleden. 

 

BESTUURSZAKEN. 

Over bestuurszaken valt weinig te melden. Het vacante voorzitterschap heb ik in de inleiding al 

genoemd en dat wil ik hier niet opnieuw doen. 

Om te kunnen zien wie er in het bestuur zitten, raad ik je aan de site van de vereniging 

(www.devrijetijdtuinders.nl) te openen. Bovendien vind je daarin allerlei informatie van en over 

de vereniging. O.a. ook deze nieuwsbrief, maar dan moet eerst wel af zijn en door Sjoerd van 

der Meulen geplaatst worden. 

 

TUINWERKZAAMHEDEN. 

Over het algemeen is het bestuur tevreden over de “tuinwerkzaamheden”. Vrijwel iedereen 

houdt zich netjes aan zijn/haar verplichting. Mocht je toch hebben verzaakt of dat je door 

omstandigheden niet kon, dan kun je dit nog op één van de volgende keren inhalen: 

- Dinsdagmorgen 6 okt., zaterdagmorgen 17 oktober; 

- Dinsdagmorgen 3 november; 

 

RABO CLUBSUPPORT.   JOUW STEM IS GELD WAARD!  
 

Penningmeester Geert Uilenberg heeft zich weer aangemeld  bij de Rabobank met de 
mededeling dat De Vrije Tijd Tuinders uit Roden ook dit jaar weer wil deelnemen aan de RABO 
CLUB SUPPORT-actie. Vorig jaar hebben wij ook deelgenomen aan een soortgelijke actie en dat 
leverde de vereniging een bedrag van  € 535.- op . Wij hebben inmiddels bericht ontvangen van 
opnieuw deelname. Wij willen onze leden die lid zijn van de RABO-bank dan ook weer vragen 
om op ons te gaan stemmen. 
Kijk ook op de site rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/ 
Vorig jaar ontvingen wij een basisbedrag van € 100.- en ongeveer € 5,- per uitgebrachte stem. 
Wie stemt mag in totaal 5 stemmen uitbrengen met een maximum van 2 stemmen per 
vereniging. Door te gaan stemmen kon je de vereniging vorig jaar dus zodoende met € 10,- 
steunen. Daarom is het nu belangrijk dat niet alleen jij gaat stemmen, maar dat je ook je 
familie/buren/vrienden/collega’s/enz. weet te motiveren om op ons te gaan stemmen.  
 

Rabo ClubSupport 

Jij beslist mee! 

http://www.devrijetijdtuinders.nl/
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Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen kent, 
waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. 

Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en 
verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Help jij jouw club haar doel te 
behalen?  

Als lid bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld 
waard. Goed voor de club & geweldig voor de buurt. 

Tijdslijn 

• Start stemperiode - 5 oktober 
Vanaf nu kun jij als lid van de Rabobank (Noordenveld/Westerkwartier) jouw stem 
uitbrengen op clubs en verenigingen uit jouw buurt.  

• Einde stemperiode - 25 oktober 
De stemperiode voor leden is gesloten. Stemmen is niet meer mogelijk.  

• November 
Finale en uitreikingen Rabo ClubSupport. Houd de pagina van jouw lokale bank in de 
gaten voor meer informatie over de lokale uitreiking. 

OPEN DAG EN VERKOOP GROENTEN 2020 

 

Verslag in de Krant naar aanleiding verkoopdag (achter de tafel v.l.n.r.) Gerrit Prins, Willem van Es, Chris van Dijk) 
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In verband met de corona heeft het bestuur besloten de OPEN DAG 2020 te cancelen. Normaal 

gesproken zou deze op de laatste zaterdag van augustus 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 dat we de verkoop van groenten wel door te 

laten gaan. Bovendien werd er 2 keer een ‘voorverkoopzaterdag’ georganiseerd. Qua financieel 

resultaat heeft deze manier van verkoop ons geen windeieren gelegd: het nettoresultaat  lag zelfs 

hoger dan vorig jaar (± € 1.250,- tegen ± € 1.050). Maar qua gezelligheid liever een normale 

Open Dag en geen corona! 

 

GRATIS PEREN. 

 

    

Peren plukken (foto links: Jannes Kuiper en Jan Brink en foto rechts: Aiso Haikens en Lupko Wieringa) 

Op onze volkstuincomplex staan een x-tal perenbomen. Eind september/begin oktober worden 

de daaraan groeiende peren geplukt. Zo ook dit jaar. De oogst wordt onder de belangstellende 

leden verdeeld. Een 60-tal belangstellenden had zich vooraf netjes per e-mail of invulformulier 

gemeld. De peren zijn op donderdag 24 sept. geplukt (zie bovenstaande foto) en op zaterdag 26 

sept. uitgedeeld. Bij het 60-tal voegde zich zaterdag nog 10 spijtoptanten (mensen die 

aanvankelijk geen belangstelling toonden). Per persoon werd ruim 4 kg. peren uitgedeeld. Eet 

smakelijk!!! 

 

Kerstbomenactie. 

Wij zijn wat betreft de organisatie al weer gestart met onze jaarlijkse verkoop van kerstbomen. 

De te verkopen bomen zijn inmiddels al weer besteld bij de kweker. Ook is de startdatum van 
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de verkoop al vastgesteld: zaterdag 28 november. Organisator Gerald van Voorn zoekt nu al 

mensen die willen helpen bij de verkoop van de bomen in de periode 28 november – 24 

december. Je kunt je aanmelden per e-mail (gvanvoorn@gmail.com) of per telefoon (050 – 

5013008). 

 

Kerstbomen in de “dop”. 

 

Opzeggen tuin/lidmaatschap. 

Wil je per 31-12-2020 het lidmaatschap van onze vereniging opzeggen of van grootte van de 

tuin veranderen, doe dat dan schriftelijk. Je kunt dit doen door een briefje in de (ideeën-)bus in 

schuur 1 te doen of door mij een e-mail te sturen (secretaris@devrijetijdtuinders.nl). 

 

OVERIGE ONDERWERPEN. 

• Volgens mij hebben wij dit jaar minder last gehad van coloradokever. 

• Regelmatig blijkt het toegangshek niet gesloten en niet op slot gedaan te zijn wanneer je 

als laatste het complex verlaat. A.u.b: afsluiten!!  

• 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 opnieuw moeten constateren dat niet iedereen het gebruikte tuinmateriaal 

(schoppen, harken, enz.) na gebruik schoon opbergt. Ook gebruiken sommigen het 

tuinmateriaal zonder het uberhaupt terug te brengen. Dit kan niet en mag niet!! 

mailto:gvanvoorn@gmail.com
mailto:secretaris@devrijetijdtuinders.nl
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• Laat na gebruik van het toilet de lichten niet branden, en … laat de toiletten schoon achter. 

De toiletborstel hangt er niet voor niks. 

• Ik vind dat  we volgend jaar strenger moeten zijn bij de tuincontrole. Sommige tuinen 

worden niet of nauwelijks onderhouden waardoor de buren met het onkruidzaad zitten! 

• De geplande Algemene Ledenvergadering op maandag 5 oktober is opnieuw uitgesteld 

vanwege de coronaperikelen!! Hoe nu verder? U hoort nog van ons! 

 

 

Met vriendelijke groet, Willem van Es (secr.) 

 

 

( 2 paarden in een weiland: 

  Zegt de één: Merrie me 

  Zegt de ander: Sorry, ik heb al een paardner) 

 


