Nieuwsbrief februari 2022 (nr. 1)

Beeld van de tuinen op een mooie zomerse dag in 2021.

INLEIDING.
Hierbij treft u de eerste nieuwsbrief van 2022 aan. U was waarschijnlijk gewend om een mooie
uitgebreide Nieuwsbrief te ontvangen. Deze keer zal ik mij alleen maar beperken tot de
noodzakelijke informatie. Tijdgebrek ligt hieraan ten grondslag: de stukken voor de Algemene
Ledenvergadering van 14 maart a.s. moeten ook nog klaargemaakt en verzonden worden. U zult
daarom deze Nieuwsbrief en de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering vrijwel
gelijktijdig in uw “brievenbus” vinden.
Nog even een opmerking ten aanzien van de bovenstaande foto: dit beeld ziet er veel beter uit
dan het beeld van de afgelopen dagen met al zijn stormen en regenbuien.
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BESTUURSZAKEN.
Ongeveer tegelijkertijd met deze Nieuwsbrief ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering van maandag 14 maart a.s.. In de agenda van deze vergadering kunt u onder
punt 12 (Bestuurszaken / vaststelling nieuw bestuur) lezen dat Jan Brink en Willem van Es aftreden
als bestuurslid en dat beiden zich niet herkiesbaar stellen. Ten aanzien van Jan Brink levert dat niet
al te veel problemen op: het bestuur stelt voor Aiso Haikens (oud-landbouwer) in deze functie te
benoemen. Aiso heeft al ongeveer een jaar “stage” gelopen in het bestuur en heeft zich inmiddels
al behoorlijk ingewerkt in de vereniging. Wat betreft Willem van Es liggen de zaken anders. Hij is
secretaris en voor de functie van secretaris zijn enige (schrijvers-)kwaliteiten vereist. Niet iedereen
kan dat. Maar ik moet me sterk vergissen dat er binnen de vereniging geen mensen zijn die deze
functie niet kunnen invullen. Daarom: stel je zo snel mogelijk beschikbaar als kandidaatbestuurslid voor de functie van secretaris. Dit kan o.a. bij penningmeester Geert Uilenberg (tel.
050-5015620), de huidige secretaris Willem van Es (06-31750606) of bij één van de andere
bestuursleden.
Gelukkig kunnen we hier ook nog positieve ontwikkelingen melden omtrent de functie van
voorzitter. Na het vertrek van voorzitter Chris van Dijk is deze functie ongeveer anderhalf jaar
vacant geweest. In onze laatste Nieuwsbrief (November 2021) moesten we melden dat er nog
steeds geen opvolger voor Chris gevonden was. Dit trok Ria Blanken (huurder van tuin 106) zich
aan en meldde zich daarom bij de secretaris voor informatie. Er volgde een gesprek tussen Ria
enerzijds en Geert en Willem (penningmeester/secretaris) anderzijds. Het gesprek verliep
dusdanig positief dat Ria zich voortaan verder in de vereniging wilde verdiepen door o.a. te willen
deelnemen aan bestuursvergaderingen. Uit de laatste bestuursvergadering bleek dat zij wel
opteerde voor de functie van voorzitter van de vereniging. Vandaar dat ze door het bestuur als
voorzitter wordt voorgedragen in de Algemene Ledenvergadering van maandag 14 maart.

RIA BLANKEN EN AISO HAIKENS STELLEN ZICH VOOR.
Ria Blanken: onze nieuwe voorzitter?
De positie in het bestuur is al meer dan een jaar vacant en wie is nou zo gek om die taak op zich te
nemen? Je moet er maar zin in hebben!
Ria: Tja, ik weet het ook niet. T lijkt me wel wat, maar als ik mezelf vraag; waarom, dan weet ik het
ook niet. Gewoon weer eens wat anders, denk ik. Ik organiseer gemakkelijk, kan mensen wel
enthousiasmeren en heb een hekel aan vergaderen, dus dat moet goed komen. :-)
Er zit op dit moment geen enkele vrouw in het bestuur en dat vind ik wel belangrijk; een beetje
tegenwicht bieden. Bovendien ga ik starten met een opleiding tot ecologisch hovenier, dus
misschien kan ik straks vanuit die hoek ook meer deskundigheid leveren. Het lijkt me fantastisch als
straks iedereen ecologisch wil tuinieren. Dat we met z’n allen niet meer gaan voor de dikste preien,
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maar voor een gezond bodemleven, biologische groente en dat het hier straks nog harder gonst van
de insecten.
Ik heb nog maar een jaar een tuin, vol gestort met houtsnippers (oooh, is zij dat?) om het
microleven op gang te brengen, uitdroging tegen te gaan en water vast te houden. De opbrengst was
matig, maar dat drukte mijn pret niet. En of dat de beste methode is? Geen idee, maar zo ben ik
begonnen. En van daaruit leer ik. Ik ben helaas niet iemand die de gebaande paden volgt, vroeger
wel, maar heb gemerkt dat het leven een stuk interessanter is als je je eigen pad kiest. En in mijn
geval is dat dan net even anders dan de meeste mensen doen.
Verder ben ik een bezig bijtje. Als ik niet van Groningen via de Onlanden naar Roden fiets om te
tuinieren, dan fiets ik in de zomer wel ergens anders in Nederland, of ben bier aan het brouwen (en
dat doe ik best goed). Thuis klus ik veel, schilderen soms stuccen, kook al 39 jaar vegetarisch en
organiseer af en toe een dansfeest. En werken? Nee, dat niet veel meer. Zes jaar geleden heb ik mijn
makelaardij verkocht om samen met Duco de wereld rond te trekken. Rugzak op en gaan, 14
maanden lang.
Of ik dan wel tijd heb voor het voorzitterschap? Nee, maar jullie willen me vast helpen. Want als er
een probleem is, en jullie kunnen het niet zelf oplossen, dan is het bestuur natuurlijk bereid om het
op te pakken. Binnen deze vereniging denken en helpen de leden gelukkig graag mee en is iedereen
wel bereid om zijn of haar steentje bij te dragen. Dat vind ik prachtig om te zien. Vele handen
maken licht werk en dan is het nog gezellig ook.
Ik vind dat we met z’n allen echt een prachtig, goed onderhouden tuinencomplex hebben, waar
iedereen veel plezier aan beleeft. En daar kunnen we trots op zijn!
Aiso Haikens: van bestuur tot tuinzaken
Aiso wordt de komende ALV formeel voorgedragen als bestuurslid. Is dat ook iets voor jou?
Informeer zelf eens naar de mogelijkheden om bestuurslid te worden.
Aiso: Ja, dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Ik heb zelf gevraagd of ik mee kon draaien in het
bestuur. Ja, je moet toch je verantwoordelijkheid nemen als lid van de Vereniging, vind ik. Met
elkaar kom je een heel eind. En ik heb er wel lol in. Ik ga straks de bestuurstaken van Jan
overnemen; de tuinzaken. Zorgen dat we elk jaar weer stokbonen, kerstbomen en bijvoorbeeld rode
bieten zaaien en planten. Leuk om te doen en het zorgt voor wat extra inkomsten voor de
Vereniging. Houden we de bijdrage van de leden lekker laag. Daar is iedereen bij gebaat, toch?
Daarnaast ik ben lid van de maaigroep, voor een extra glad gazonnetje. Ik mag ook graag knutselen,
dus als er wat te repareren valt, draag ik ook mijn steentje bij.
Voor mijn pensioen was ik boer in Veenhuizen. Ik was akkerbouwer, met tuinieren had ik niks, dat
heb ik pas later ontdekt. Vroeger lag mijn hart meer bij de paarden, maar daar heb ik nu geen plek
meer voor, nu ik met mijn vriendin in Roden woon. Ik woon hier pas sinds 4 jaar, maar dat bevalt
me goed hoor.
En ik ben alweer een paar jaar lid van de tuinvereniging. Ik ga nu alweer voor het derde jaar een
nieuw tuinseizoen in. Ben benieuwd hoe het dit jaar weer gaat. Vorig jaar samen met mijn
tuinbuurman Jan Verbree een kas gezet en eigenlijk hebben we toen onze tuinen samengevoegd. We
tuinieren nu gewoon samen. Ja, ik heb er wel weer zin in, het komende tuinseizoen.

~3~

TUINDIENSTEN
Evenals in voorgaande jaren moeten er in 2022 weer tuinwerkzaamheden verricht worden. De
tuindiensten, zoals ze ook wel genoemd worden, starten al binnenkort: dinsdag 8 maart. Ze
eindigen op dinsdag 1 november. Voor een overzicht van tuindiensten zie bijlage.
Naast de tuindiensten kennen we ook 2 vaste werkzaamheden: maaien en
kantinewerkzaamheden. Voor deze vaste werkzaamheden bestaan vaste groepen van mensen
omdat daarvoor bepaalde kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn.
Ten aanzien van de maaigroep zijn er geen bijzonderheden te melden. De groep redt zichzelf en
heeft het maaischema voor 2022 al klaar. Wat betreft de kantinegroep zijn er wel problemen te
melden: Maja Koopmans, die in feite de kantine beheert, stopt met haar werkzaamheden. Ook is
de groep die haar assisteert ingekrompen. Donderdag 3 maart zal het bestuur de problematiek
(opnieuw) met haar bespreken.
Van de leden wordt verwacht dat zij het bijgeleverde formulier tuinwerkzaamheden zo snel
mogelijk invullen en inleveren.
Wie wil de taak van Maja overnemen en wil leiding geven aan het kantinegebeuren? Wie wil
Maja’s opvolger(s) assisteren bij het beheren van de kantine? Als er zich niemand meldt, moeten
we de kantine sluiten en zijn daardoor een bron van onze inkomsten kwijt.

MESTSTOFFEN

Bloedmeel
Bloedmeel is een 100% natuurlijke stikstofmeststof. Stikstof (N) is naast fosfaat (P) en kalium
(K) een van de belangrijkste voedingselementen die een plant nodig heeft. Stikstof bevordert met
name de groei van de groene delen van de plant.
Bloedmeel wordt niet alleen gebruikt als meststof, maar kan ook ingezet worden als
bodemverbeteraar. De organische stikstof in deze korrels zijn een uitstekende energiebron voor
tal van bodembacteriën.
In de moestuin is bloedmeel erg behulpzaam. Vooral spinazie, andijvie, prei en kool hebben er
voordeel van.
Bloedmeel kan tot slot worden toegediend als ‘redmiddel’ voor planten die gele bladeren krijgen.
Of bloedmeel nodig is, ontdekt u door goed te kijken naar de plant. Zijn nieuwe bladeren groen,
maar zijn oude bladeren geel? Dan is dit een stikstoftekort. Oude bladeren hebben hier namelijk
meer behoefte aan dan nieuwe bladeren.

Beendermeel
Beendermeel is precies hoe het klinkt: botten die fijn zijn gemalen tot stof. De botten zijn
een bijproduct van de vleesindustrie. Zodra ze zijn vermalen, ondergaan de botten een
sterilisatieproces dat potentiële bacteriën en microben elimineert en de aanwezigheid van
voedingsstoffen verhoogt. Het resultaat is beendermeel. Omdat beendermeel voedingsstoffen
bevat die je planten nodig hebben, kan het een slimme manier zijn om je tuin mee te voeden.
Lees verder om erachter te komen hoe je het meeste uit beendermeel kunt halen.
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Hoe beendermeel planten helpt.
Waarom is beendermeel zo goed voor planten? De mineralen in beendermeel bestaan
hoofdzakelijk uit fosfor, een nutriënt dat alle planten in verschillende concentraties nodig
hebben.
Het bevat ook calcium en andere voedingsstoffen die je planten kunnen helpen bloeien.
Als je een grondtest uitvoert en merkt dat het in je bodem ontbreekt aan fosfor, is het een
gerichte manier om de beschikbaarheid van deze voedingsstof in de aarde te vergroten zonder
onnodig andere voedingsstoffen in het proces toe te voegen.
Beendermeel heeft ook sporen van calcium, wat een belangrijke voedingsstof is voor de
gezondheid van planten. Calcium helpt ziekten te verminderen (bijv. Bloesemrot) en
stimuleert de gezonde wortelontwikkeling.
Je zult ook sporenhoeveelheden van andere voedingsstoffen in beendermeel vinden, waaronder
stikstof en kalium, maar deze hoeveelheden zijn te verwaarlozen.
Wat is het verschil tussen bloedmeel en beendermeel?
De meststoffen bloedmeel en beendermeel worden vaak in één adem met elkaar genoemd.
Beiden worden gemaakt van restproducten uit slachthuizen, maar de werking van beide stoffen
verschilt.
Beendermeel werkt langzamer en is bedoeld om hooguit éénmaal per jaar te strooien. Net als
bloedmeel bevat beendermeel stikstof, maar het fosforgehalte van beendermeel is veel hoger.
De fosfor stimuleert de groei van de wortel, waardoor de plant beter in staat is om voeding uit de
bodem op te nemen. Beendermeel is dus bedoeld als een basismeststof, beendermeel is bedoeld
als extra voeding voor de planten die dit goed kunnen gebruiken.

Bloedmeel en beendermeel zijn via de vereniging te verkrijgen.
Geert Uilenberg.

Verkoop kerstbomen 2021
De voorbereiding voor de verkoop vanaf eind november, begon al in maart met een telefoontje naar
de kweker of er wel genoeg bomen konden worden geleverd. In augustus mochten wij ons weer
melden en werden ons het gevraagde aantal bomen toegezegd. Er zijn 100 gewone kerstbomen
besteld en 150 kerstbomen met een blauwe kleur.
Het uitzoeken en linten was ook dit jaar niet nodig. Deze werkzaamheden heeft de kweker voor ons
gedaan. De inkoopprijs was iets hoger dan vorig jaar. Dit kwam door de schaarste van de bomen.
De bomen zijn geleverd op pallets. Op een pallet passen 50 bomen. Dus 5 pallets was voldoende.
Uit eigen tuin kwamen 89 kleine bomen in pot en 48 kerstboompjes die iets kleiner waren dan die
uit Smilde. Dit paste precies in de planning. Er waren grote bomen, kleine bomen, bomen in pot een
blauwe bomen. Totaal ongeveer 415 stuks. Dit was iets meer dan het aantal wat jaarlijks door ons
wordt verkocht.
Op donderdag 25 november zijn de bomen gehaald in Smilde. Onze vervoerder, dhr. Aukema,
moest 2 keer rijden. Maar dat was geen probleem. Volgend jaar stopt dhr. Aukema met het ophalen
van de bomen. Wij zijn zeer veel dank verschuldigd voor al die jaren dat hij de bomen heeft
opgehaald. Namens alle leden “hartelijk dank”.
Ondertussen waren de grotere bomen uit eigen tuin gerooid door vrijwilligers van de vereniging.
Het rooien van de kleine bomen en in 89 potten zetten was al eerder begonnen. Over de
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verkoopprijzen waren we het snel eens.: € 12,00, € 17,00 en € 22,00.
Besloten werd om op zaterdag 27 november met de verkoop te beginnen, omdat in de
nieuwsberichten al sprake was, dat de concurrentie ook eerder begon met de verkoop. Dit was
achteraf een gouden beslissing.
Vanaf de eerste dag was de belangstelling voor de mooie bomen groot. In de eerste week zijn er al
veel bomen verkocht. Heel veel vaste klanten komen ieder jaar terug en rekenen al op de gratis
boerenkool die wij weggeven en de prima brengservice naar de auto. Diverse klanten zijn blij
gemaakt met een maaltje boerenkool. De 2e week ging de verkoop als een speer. De verkoop was
iets langer dan vorig jaar, omdat er nog wat bomen over waren. Die zijn de laatste dagen in de
uitverkoop gegaan. Dit jaar hebben wij niemand hoeven teleurstellen. Op zaterdag 18 december zijn
wij gestopt. Er waren nog 28 bomen over, die moeilijk te verkopen waren.
Totaal zijn er 387 bomen (355 vorig jaar) verkocht en de bruto en netto-opbrengst was zeer goed.
Veel meer dan vorig jaar. Als bestuur willen wij de vrijwillige verkopers bedanken voor hun prima
werk. In dit opnieuw moeilijk jaar 2021 is er wederom een topprestatie geleverd.
De organisatie van de kerstboomverkoop was ook dit jaar in handen van Gerhard van Voorn.
Gerhard, hartelijk dank voor je inzet!
Namens het bestuur van De Vrije Tijd Tuinders, Geert Uilenberg.
Naschrift: Het totale verkoopbedrag was € 6.586,- en de kosten bedroegen € 2.333,-. Het positieve
resultaat was dus € 4.253,-, een record!

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. De voorraad is/wordt binnenkort aangevuld.
Laat na gebruik van het toilet de lichten niet branden, en … laat de toiletten schoon achter. De
toiletborstel hangt er niet voor niks.
Hint: lees de Statuten en het Huishoudelijk reglement nog eens door. Dan kun je nog eens
zien wat je rechten en plichten zijn!
Het is verboden takken op de tuinafval van stort 2 te gooien. Takken, boomstronken enz.
dient men zelf af te voeren!!
Gebruikt u tuingereedschap van de vereniging? Dan na gebruik schoon terugbrengen!
We hebben weer een normale Open Dag gepland op zaterdag 28 augustus (standaard de
laatste zaterdag in augustus).
Met uitzondering van de beide hoofdpaden langs de middensloot moeten de aanliggende
tuingebruikers het schelpenpad “schoon” houden!!!!!
Helaas hebben we de drainageproblematiek nog steeds niet goed kunnen oplossen.

Namens het bestuur: Willem van Es (secr.) ( tel.: 06 31 75 06 06)
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