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          Nieuwsbrief december 2020 (nr. 4)     

      

 

Een impressie van het tuincomplex (eind mei 2020). 

 

INLEIDING. 

Hierbij ontvang je op de valreep  nog net de 4e Nieuwsbrief van 2020. Hierdoor word  je nog net 

voor de jaarwisseling geïnformeerd over het wel en wee van de vereniging. 

Terugkijkend op het jaar 2020 kunnen we zeker wel zeggen dat het vanwege het coronavirus 

een vreemd jaar is geweest. Gelukkig konden we onze hobby tuinieren nog wel zonder al te 

veel problemen uitvoeren. Wel moesten we de onderlinge afstand van 1,5 meter in acht nemen 

en konden soms de tuindiensten, de Algemene Ledenvergadering en de Open Dag geen 

doorgang vinden.  
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In deze Nieuwsbrief komen de gebruikelijke zaken zoals bestuurszaken en kerstbomenactie 

weer aan de orde. Ik zal hierbij dus vaak weer in herhaling vallen. Echt nieuwe zaken spelen op 

dit moment niet. 

BESTUURSZAKEN. 

Ik wil eerst verwijzen naar onze site “devrijetijdtuinders.nl”. Als je deze site opent en je klikt op 

het kopje “Bestuur”, dan zul je zien dat we geen voorzitter meer hebben en dat er een nieuwe 

gezocht wordt. En dat klopt wat daar staat: Chris van Dijk (nu dus inmiddels oud-voorzitter) 

heeft nu formeel het bestuur verlaten en daardoor is deze fuctie vacant geworden. Ik (Willem 

van Es) zal, zolang er geen andere voorzitter is, als plaatsvervangend voorzitter optreden. 

Hierbij heb ik natuurlijk de steun van de andere bestuursleden en hopelijk ook van de overige 

leden. Ik zal in ieders geval mijn best doen om de belangen van de vereniging zo goed mogelijk 

te behartigen.  

Het moge dus duidelijk zijn: wij zoeken een voorzitter. Heb je zelf interesse of heb je een 

suggestie voor de invulling van deze functie, neem dan contact met mij (tel 06-31750606) op of 

benader één van de andere bestuursleden. 

Wij hebben op onze laatste bestuursvergadering Chris hartelijk bedankt voor zijn vrije tijd en 

enorme inzet die hij aan de vereniging besteed heeft. Wij hebben hem dan ook niet met lege 

handen naar huis laten gaan. Chris, nogmaals hartelijk dank voor wat je voor de vereniging hebt 

betekend! 

Het kalenderjaar en daarbij ook het verenigingsjaar is bijna voorbij. Dit betekent dat 

lidmaatschappen die dit jaar niet opgezegd zijn met ingang van 1 januari 2021 automatisch met 

een jaar verlengd worden.  

Wij hebben dit jaar het gebruikelijke aantal opzeggingen gehad en (gelukkig) inmiddels ook wel 

al weer nieuwe aanmeldingen. Ik wil de mensen die overwegen een tuin te nemen adviseren 

daar snel een beslissing over te nemen. Want hoewel er nog wel een aantal vrije tuinen is, kan 

het snel met de uitgifte gaan en dan vist men misschien achter het net. 

 

BESTELFORMULIEREN ZADEN E.D. 

Geert Uilenberg vraagt aandacht voor het volgende: 

Graag de bestelformulieren voor de zaden, aardappelen en andere producten inleveren voor 7 

januari 2021. Adres inleveren: Vrijheidslaan 6, Roden. Dank voor de medewerking. 

RABO CLUBSUPPORT.   JOUW STEM IS GELD WAARD!  
 

De sponsoractie van de Rabobank Noordenveld-Westerkwartier heeft onze vereniging geen 

windeieren gelegd.  Vorig jaar mochten we een bedrag van € 535,- ontvangen. Omdat er dit jaar 

meer verenigingen aan deelnamen, was de verwachting dat de opbrengst wel lager zou zijn . 

Maar wat schetst onze verbazing?  Wij mochten  dit jaar als vereniging een bedrag van € 862,52 

ontvangen. Het kan niet anders: jullie hebben goed gehoor gegeven aan onze oproep om ons te 

steunen. Bedankt! 
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LEGPUZZEL “DE VOLKSTUINTJES”. 

 

 

De volkstuintjes van Jan van Haasteren 

Bovenstaande tekening is gemaakt door Jan van Haasteren en heeft als titel “De Volkstuintjes”. 

Er is een legpuzzel van gemaakt van wel 1000 stukjes. De grootte is 68 cm bij 49 cm. 

Opvallend is hier de grote drukte op de tuin, waardoor je wel tot de conclusie moet komen dat 

hij niet is gemaakt  in coronatijd. Jan heeft meerdere van dergelijke puzzels gemaakt.  

Bij bestudering van de tekening zul je zien dat er allemaal leuke grapjes in verwerkt zijn.  O.a. 

een onderzeeër in de sloot. Nou, dat zou bij ons niet kunnen. Die bij ons is veel te ondiep en 

dreigt dicht te groeien. We hebben vorig jaar al eens aan de gemeente gevraagd deze sloot 

schoon te maken. We kregen toen als antwoord te horen: ”Uw melding over onderhoud van de 

openbare ruimte hebben we beoordeeld. Deze werkzaamheden worden opgenomen in het 

planmatig onderhoud en zal 1x in de 2 jaar meegenomen worden”. Er op vertrouwend dat de 

gemeente nu dit jaar de sloot zou schoonmaken, leek het me toch verstandig telefonisch 

contact op te nemen om te horen wanneer dit zou gebeuren.  Na een paar pogingen kreeg ik 

uiteindelijk de verantwoordelijk ambtenaar te spreken en tot mijn verbazing kreeg ik nu te 

horen dat de gemeente de sloot uberhaüpt niet zou schoonmaken. De volkstuinvereniging was 

daar, net zoals in het verleden, zelf verantwoordelijk voor. Dit werd ook bevestigd door de tekst 
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uit het e-mailtje dat ik ontving: “Uw melding hebben we beoordeeld. Dit stukje sloot zit bij de 

volkstuinen in het beheer, en daar hoort ook het onderhoud bij”. 

Omdat ik het niet eens was (ben) met de bovenstaande uitspraak van de gemeente heb ik 

opnieuw contact met de gemeente gezocht en hun visie weerlegt met: 

- Dit stuk sloot is in het verleden alleen maar door en op kosten van de gemeente 

schoongemaakt; 

- Een mededeling van de gemeente (van afgelopen voorjaar) dat het schoonmaken op de 

planning van dit najaar kwam te staan, suggereert dat ze toen wel van plan waren om 

het schoon te maken; 

- Bestudering van de kadastrale kaart laat zien dat de betreffende sloot niet tot het 

perceel behoort dat de vereniging in erfpacht heeft. De sloot is in volle eigendom van de 

gemeente en behoort dus niet tot het deel dat vereniging in erfpacht heeft. 

Nu maar afwachten of ze hun mening gaan herzien. Maar dat lijkt een moeilijke bevalling 

want ik wacht al weer dagen en dagen op een antwoord. 

 

KERSTBOMENACTIE. 

Hoewel het nu nog geen kerst is, volgt hieronder al het verslag over onze kerstboomactie. Een 

bijdrage door Geert Uilenberg: 

 

“Verkoop kerstbomen 2020 

De voorbereiding voor de verkoop in december begon al in juli/augustus. Een 

telefoontje naar de kweker in Smilde, waar vorig jaar ook de bomen vandaan 

kwamen, was voldoende om de bestelling door te geven. Er zijn 125 gewone 

kerstbomen besteld en 75 kerstbomen met een blauwe kleur. 

Het uitzoeken en het linten was dit jaar niet nodig. Deze werkzaamheden heeft de 

kweker voor ons gedaan. 

De bomen zijn geleverd op pallets. Op een pallet passen 50 bomen. Dus 4 pallets 

was voldoende. 

Uit eigen tuin kwamen 70 kleine bomen in pot en 80 kerstboompjes die iets kleiner 

waren dan die uit Smilde. Dit paste precies in de plannen. Er waren grote bomen, 

kleine bomen, bomen in pot en blauwe bomen. Totaal 350 stuks. Dit is ook het 

aantal wat jaarlijks door ons wordt verkocht. 

Op donderdag 26 november zijn de bomen gehaald in Smilde. Onze vervoerder, 

dhr. Aukema, moest 2 keer rijden. Maar dat was geen probleem. 

Ondertussen waren de grotere bomen uit eigen tuin gerooid door vrijwilligers van 

de vereniging. Het rooien en het in 70 potten zetten was al een week eerder 

gebeurd. 
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Over de verkoopprijzen waren we het snel eens, € 10,00, € 15,00 en € 20,00. 

Besloten werd om op zaterdag 28 november met de verkoop te beginnen, omdat in 

de nieuwsberichten al sprake was, dat ze in het westen al volop bezig waren. Dit  

was achteraf een gouden beslissing. Vorig jaar zijn we op 2 december begonnen 

met de verkoop. 

Vanaf de eerste dag was de belangstelling voor de mooie bomen groot. 

In de eerste week zijn er al 147 bomen verkocht. Heel veel vaste klanten komen 

ieder jaar terug en rekenen al op de gratis boerenkool die wij weggaven en de 

prima breng service naar de auto. Er gingen 10 kruiwagens vol boerenkool door. 

De 2e week ging de verkoop als een speer en op vrijdag 11december kwam er het 

bericht, dat er nog maar 8 grote bomen over waren en 20 kleine. 

Op zaterdag 12 december is het restant van de bomen verkocht. Wij hebben ook 

heel veel mensen teleurgesteld. Deze zijn doorverwezen naar collega verkopers in 

Roden. 

Waren we vorig jaar op 14 december uitverkocht, nu al op 12 december. Waar gaat 

dit  heen volgend jaar? 

Totaal zijn er 355 bomen verkocht en de netto-opbrengst was zeer goed. Meer als 

vorig jaar. 

Als bestuur willen wij de vrijwillige verkopers bedanken voor hun prima werk. In 

dit moeilijk jaar 2020, is er toch een topprestatie geleverd. 

Heel veel dank en tot volgend jaar. 

Bestuur De Vrije Tijd Tuinders.” 

 

STORTPLAATS TUINAFVAL. 

We gebruiken één van de bunkers als stortplaats voor tuinafval. Eind november is het afval door 

de gemeente afgevoerd. Hierbij deden zich er 2 problemen voor:  

- Tussen het tuinafval zaten ook takken en stronken van bosjes en bomen; 

- Tussen het tuinafval zat ook de loopplank  die gebruikt werd om met de kruiwagen het 

afval hoog de bult op te kunnen rijden.  

Je snapt natuurlijk wel wat ik wil zeggen:  

- geen takken en stronken; 

- gebruik de loopplank op de juiste wijze: af en toe verleggen zodat hij niet “onder 

sneeuwt” onder het afval en de bult zo hoog maken als de steunmuren zijn. 
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OVERIGE ONDERWERPEN. 

• Wij organiseren volgend jaar in januari (2021) geen Nieuwjaarsbijeenkomst. Omdat  er 

afgelopen  jaar ook al geen Open Dag en geen “nazit” bij de kerstboomactie was, 

overweegt het bestuur  een barbecue in de zomer van 2021 als compensatie.  

• Men kan compost uit de bunker halen. Kosten € 1,50 per kruiwagen. Naam en aantal 

kruiwagens vermelden op de lijst in berging 1.  

• Opnieuw: ik heb helaas opnieuw moeten constateren dat niet iedereen het gebruikte 

tuinmateriaal (schoppen, harken, enz.) na gebruik schoon opbergt. 

• 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 niet 

doorgegaan. We hebben weer opnieuw een datum geprikt:  maandag 15 maart. 

 

Tot slot. 

 

 

Namens het bestuur en tot volgend jaar! 

 

Willem van Es (secr.)     (Tel.:  06 31 75 06 06) 


