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Nieuwsbrief januari 2021 (nr. 1)     

       

 

Een beeld van het tuincomplex (gedeeltelijk) onder winterse omstandigheden (11 februari 2021). 

 

INLEIDING. 

Opnieuw is een jaar gepasseerd: 2020 behoort alweer tot het verleden. En nu moeten we onze 

schouders zetten onder een nieuw jaar (2021, waarvan trouwens alweer 1 ½ maand voorbij is). Ik  

hoop dat  dit jaar in alle opzichten naar jullie tevredenheid verloopt. Ik wil hierbij de nadruk leggen 

op jullie lichamelijke en geestelijke gezondheid (het valt niet altijd mee in deze coronatijd) van u 

en uw naasten. Maar ook andere zaken, en dat mag je zelf invullen, vallen er onder. 
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In deze Nieuwsbrief komen de gebruikelijke zaken aan de orde zoals bestuurszaken. Maar ook 

specifiek tijdgebonden zaken zoals opgave tuindiensten, mededelingen over mest en tuinzaden 

vallen er onder. 

 

BESTUURSZAKEN. 

Op bestuurlijk gebied valt er op dit moment weinig nieuws te melden. De vacature van voorzitter 

is nog steeds niet opgevuld. Er meldt zich geen enkele kandidaat.  

Er bestaat wel een mogelijkheid deze vacature opgevuld te krijgen, maar dan moet er zich een 

nieuwe secretaris melden. Ik ben namelijk wel bereid om, met jullie  goedvinden, de taak van 

voorzitter op me te nemen, maar dan moet wel iemand anders mijn functie van secretaris 

overnemen. Trouwens de overige bestuursleden moeten zich hierover ook nog uitlaten. Dat dit 

nog niet gebeurd is, ligt aan de strenge coronamaatregelen.  Er zijn geen bestuursvergaderingen 

mogelijk. 

De geplande Algemene Ledenvergadering van 15 maart gaat ook nu  weer niet door. Zo gauw zich 

de mogelijkheid voordoet, zal er één uitgeschreven worden. Helaas is er op dit moment geen zicht 

op wanneer dit mogelijk is. 

Op de 1e (en over het algemeen de enige) Algemene Ledenvergadering van het jaar wordt het 

jaarlijkse contributie- en huurbedrag vastgesteld. Hierbij werd in het verleden op voorstel van de 

penningmeester de jaarlijkse inflatie  gevolgd en dit werd dan altijd goedgekeurd door de 

ledenvergadering. Dit jaar gaan wij het ook weer zo doen, zij het zonder goedkeuring van de leden. 

Of we later nog moeten corrigeren wachten we in goed vertrouwen maar af. 

De inflatie van het jaar 2020 bedroeg 1,3%. Hierdoor wordt de contributie € 17,95 (was in 2020: € 

17,70) en de huur € 25,90 per 100 m2 (was € 25,60). Halverwege maart kunt u de nota voor de 

contributie en huur van de penningmeester verwachten. Begin alvast maar te sparen. 

De penningmeester heeft al het  financieel overzicht van 2020 opgemaakt. We hebben het jaar 

beeindigd met een positief saldo van ruim € 2.000,-. Lang niet gek! Met name hebben de 

verkoopactie van groenten e.d. (in plaats van onze Open Dag) en de kerstbomenaktie hier positief 

aan bijgedragen. Ook de actie RABO-clubsupport droeg hieraan bij. 

 

TUINDIENSTEN 

Evenals in de andere jaren zullen er in 2021 weer tuinwerkzaamheden verricht moeten worden. 

Deze starten op dinsdag 9 maart (zie bijlage) en eindigen op dinsdag 2 november. 

Naast de tuindiensten (diverse tuinwerkzaamheden voor de tuinvereniging zelf) kennen we ook 2 

vaste werkzaamheden: maaien en kantinewerkzaamheden. Voor deze vaste werkzaamheden 

bestaan vaste groepen van mensen omdat daavoor bepaalde kennis en vaardigheden noodzakelijk 

zijn. De maaigroep bestaat uit: J.W. Feenstra, P.E. Frankes, A. Haikens, E.B. Nijhof, J.L. Pol, D. 

Vancianu en D. Westerhof. De kantinegroep onder leiding van Maja Koopmans bestaat uit de 

volgende personen: G. van Duijn, L. Lijzenga, Sj. Mijnheer, C. Poelman, W. Pol, P. Runsink, J. 

Spanjer, C. Sprenger en A. Vonk. 
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De tuindiensten worden geleid door Ep Boezerooij,  Jan Brink, Gerhard van Voorn en Lupko 

Wierenga. Zij bepalen in onderling overleg wie bij een bepaalde tuinwerkzaamheid aanwezig is en 

wat moet er gebeuren.  

Via het bijgaand formulier moet men zich opgeven voor minimaal 4 tuinwerkzaamhedendagen. 

Iedereen dient het formulier in te vullen en in te leveren; ook wanneer je kiest voor een 

afkoopsom of wanneer je vrijstelling vraagt om gezondheidsreden. Men dient zijn opgave voor 1 

maart bekend te maken.  

Op de betreffende dagen van de werkzaamheden ligt er  in of bij berging 1 een formulier waarop u 

door middel een handtekening kunt aangeven dat u aanwezig bent geweest. U bent zelf 

verantwoordelijk voor uw aanwezigheidsvermelding!!!  

In berging 1 ligt ook een agenda waarin u kunt zien op welke dag u zich hebt aangemeld. Op 1 

maart vult Gerhard van Voorn deze in aan de hand van de binnengekomen formulieren en e-mails. 

Zorg er dus voor dat de informatie voor 1 maart binnen is.  

N.b.: degene die behoort tot één van de bovengenoemde groepen hoeft zich niet op te geven; 

immers dat is bekend. Maar… het is niet verboden om toch tuinwerkzaamheden te verrichten. 

 

WINTER-IMPRESSIES VAN DE TUIN.  

 

   

Men kan nu gemakkelijk                                 De kerstboompjes in winter-                            Winterhard? Of verander ik direkt al in 

boerenkool “lenen”!                                         rust!                                                                     snert wanneer het gaat dooien? 

 

   

Zou je ook kunnen schieten met deze           Zou je het droog houden als je nodig            Ik hou het hier achter het glas nog wel  

kogels?                                                               moet? (Schep noodzakelijk!)                           even vol ondanks -12 °C 
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BESTELLING TUINZADEN E.D. 

Vroegen we in de vorige Nieuwsbrief om de bestelformulieren voor zaden, aardappelen en andere 

producten voor 7 januari 2021 in te leveren, dan kunnen we nu meedelen dat de uitgifte van die 

zaden al heeft plaatsgevonden (op zaterdag 13 febr.). 

 

   

Produkten liggen op nummer klaar om       Hr Jongsma ontsmet zijn handen in              Hr. Runsink rekent af bij penningmeester 

opgehaald te worden.                                    verband met de corona.                                  Geert. 

  

Samen met Klaas van der Veen had Geert Uilenberg het dusdanig georganiseerd dat de producten 

op verantwoorde wijze opgehaald konden worden: buiten kon men zijn handen ontsmetten, 

binnen werden de producten bij de deur van de kantine afgegeven en  kon men daar afrekenen 

(als je tenminste nog niet van te voren betaald had). Het geheel verliep erg soepel. Nadeel: je kon 

niet blijven “hangen” om gezellig een praatje te maken of een kop koffie drinken. Meer dan de 

helft van de leden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de vereniging de zaden e.d. 

te kopen. Zouden zij, die geen gebruik maken van deze mogelijkheid  om zaden te kopen, ook 25% 

korting  krijgen? De tuinvereniging in Nietap koopt ook zijn zaden via ons. 

Klaas en Geert, bedankt voor de uitstekende organisatie! 

 

SCHOONMAKEN SLOOT 

 

              

De volkstuintjes van Jan van Haasteren                                                   De betreffende sloot 

Ik heb de bovenstaande legpuzzel (zie Nieuwsbrief 2020) af. Ik ga hem opplakken op een stuk 

hardboard of iets dergelijks en ik zal er een plekje voor zoeken in ons clubgebouw, desnoods in 

één van de wc’s. Die puzzel was in de vorige nieuwsbrief een aanleiding om jullie te informeren 



~ 5 ~ 
 

over de onwil van de gemeente om de sloot midden op ons complex schoon te maken. Hoewel 

deze sloot dus vrijwel midden op ons complex ligt, behoort het niet tot het deel dat wij van de 

gemeente (erf-)pachten. De gemeente is van boveninsteek tot boveninsteek volle eigenaar. Wij 

vinden als bestuur dan ook dat de gemeente, evenals de sloot rondom het complex, zelf  

onderhoudsplichtig is.  Daar hield de gemeente zich in het verleden ook netjes aan. Totdat we 

vorig jaar november de melding kregen dat de volkstuinvereniging deze sloot zelf diende te 

onderhouden.  Omdat het schoonmaken van zo’n sloot nogal een kostbare aangelegenheid is, 

hebben we geprotesteerd tegen die beslissing van de gemeente.  

Menig telefoontje en een brief naar de wethouder heeft er nu toe geleid dat de gemeente nu toch 

“om” is.  Ik zat al te denken aan de rijdende rechter, maar afgelopen vrijdag kreeg ik te horen dat 

de gemeente hun aanvankelijke beslissing terugdraait. Zij maken nu dus de sloot alsnog schoon en 

dat laat niet lang op zich wachten. Dus binnenkort kun je enige hinder van een kraan(tje) en een 

tractor met kieper op de tuin verwachten. 

Zoals je waarschijnlijk wel gezien hebt, heeft een bepaald groepje vrijwilligers de spontane aanwas 

van wilgen en ander hout direkt langs de waterkant verwijderd.  

Rondom de tuin ligt ook een (soms brede) sloot. Het is niet de bedoeling dat men zelfstandig (dus 

zonder overleg met het bestuur) de spontane aanwas ook spontaan verwijderd.  

Overigens: de vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun inzet. 

 

VERKOOP KERSTBOMEN 2020 (door Geert Uilenberg). 

Ik wou hier het verslag dat ik van Geert  gekregen had, plaatsen. Maar het blijkt dat ik die al in de 

Nieuwsbrief van december 2020 had opgenomen. Ben je er nieuwsgiering naar en weet je het niet 

meer hoe dat verliep: zoek die Nieuwsbrief op of kijk op onze site (www.devrijetijdtuinders.nl). 

Daar staat het ook. 

Trouwens we moeten ons binnenkort al weer buigen over de inkoop van kerstbomen voor 

komende kerstdagen! Anders vissen we misschien achter het net. Vooral de blauwe kerstbomen 

werden gretig afgenomen. 

                                     

Creatie van Dina Uilenberg                                     Krans gemaakt door Dinie Harmsen                     Schitterend kerststuk gemaakt 

                                                                                                                                                                          door Gerda van Voorn  

 

http://www.devrijetijdtuinders.nl/
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Wat ik nog wel  onder dit hoofdstuk kwijt kan, zijn de kerststukjes van 2020. In het verleden 

organiseerden Jeltsje Spanjer en Maja Koopmans altijd de workshops “kerststukjes maken”. 

Vanwege het coranavirus (alweer!) kon dit vorig jaar niet doorgaan. In plaats daarvan een 

alternatief: maak thuis een kerststukje en stuur er een foto van op. Nu moeten we constateren dat 

de deelname niet overweldigend was: 5 reacties, die trouwens van uitstekende kwaliteit waren. Ze 

verdienden allemaal een eerste prijs. Maar goed dat we er geen prijs aan hebben verbonden, 

anders was het positief (financieel) saldo van 2020 meteen weer in rook opgegaan. 

 

MEST EN TUINAARDE 

Binnenkort wordt de mest bezorgd . Bellen met de vraag “Wanneer komt de mest?” heeft geen 

zin. Want zo gauw het bekend is, stuur ik een e-mail naar alle leden. Wanneeer het er ligt, moet 

het ook opgehaald en naar de tuin gebracht worden. Let op: de mest is in eerste instantie  

bestemd voor diegene die het besteld hebben. 

Verder heeft de vereniging 20 m3 gecertificeerde tuinaarde besteld. Levering 1e week van maart! 

De tuinaarde is bestemd voor degene die een laagte in de tuin hebben en dit willen ophogen. 

Hoewel we verwachten dat er wel een aardig prijskaartje aanhangt, stelt de vereniging dit gratis 

ter beschikking. Ook hiervoor geldt: wanneer het er ligt, meld ik dat aan de leden. 

 

STORTPLAATS TUINAFVAL  (HERHALING) . 

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

gemeente afgevoerd. Hierbij deden zich 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 net zo hoog of hoger maken als de steunmuren zijn. 

 

OVERIGE ONDERWERPEN. 

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

kruiwagens vermelden op de lijst in berging 1.  

• Laat na gebruik van het toilet de lichten niet branden, en … laat de toiletten schoon achter. De 

toiletborstel hangt er niet voor niks. 

• De geplande Algemene Ledenvergadering op maandag 15 maart gaat weer niet door. Wij 

schrijven nu niet eerder een vergadering uit tot we er zeker van zijn dat ie door kan gaan. 

• Denk er aan: aardappelen op het voorste deel van uw tuin! 
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• Hint: lees de Statuten en het Huishoudelijk reglement nog eens door. Dan kun je nog eens 

zien wat je rechten en plichten zijn! 

• Gebruikt u tuingereedschap van de vereniging? Dan na gebruik schoon terugbrengen! 

• De vereniging heeft zich 2 kettingzagen aangeschaft: een gewone en één op een lange stok. 

Beide machines zijn uitgerust met een motor die speciale benzine gebruikt (Aspen). 

 

Namens het bestuur en tot de volgende keer! 

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


