
   Nieuwsbrief november 2018

(als dit geen uitnodiging is, hoe dan wel?)

Beste leden,

Inleiding.
Langs deze weg ontvangt u de laatste nieuwsbrief van het jaar 2018. 
Hoewel ik, qua het weer, niet een volledige terugblik van het nog lopende jaar wil geven, kan ik 
nu toch wel al zeggen dat dit jaar een jaar van extremen is geweest. Is het voorjaar voor de 
tuinder van goede kwaliteit geweest, dat kunnen we niet zeggen van de zomer. Extreme droogte 
speelde ons parten bij de verbouw van onze producten: de aardappeloogst was onder de maat en 
ook de groei van de bonen en andere groenten bleef achter.  Het enige voordeel was dat de groei 
van het onkruid zich ook aanpaste aan de droogte (echter toen er af en toe een buitje viel, 
ontkiemde het onkruid alsnog en stak het de kop toch nog boven het maaiveld uit, althans op 
mijn tuin). De herfst heeft tot nu nog onvoldoende water opgeleverd om het waterpeil op de 
gewenste hoogte (diepte?)  te brengen. Die mening zullen ze waarschijnlijk ook wel in bij 
voorbeeld Portugal of Italië toegedaan zijn, zij het daar net andersom is: hebben wij te weinig 
regen ontvangen, daar was het lokaal veel te veel met diverse overstromingen tot gevolg. 
Hopelijk is het weer het volgend jaar “egaler”, d.w.z. zonder pieken en dalen. Hoewel men 
klimaat over  een zeer lange periode moet beschouwen, kunnen we de laatste jaren toch wel een 
verandering ervan signaleren. Dat dit mede het gevolg is van menselijke invloeden (industrie, 
verkeer, ontginning van bossen enz.) staat voor mij wel buiten kijf. Laten wij zuinig zijn op onze 
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aarde!
Maar nu genoeg over het weer en het klimaat! Ik geef in de rest van deze inleiding nog aan wat 
de verdere inhoud van deze nieuwsbrief is. Hierover hebben we op een bepaalde avond als 
bestuur even een uurtje gebrainstormd met het onderstaande resultaat als gevolg.
We zullen het in eerst instantie hebben over het steeds terugkerende probleem: gebrek aan 
voldoende bestuursleden en commissieleden. Bovendien krijgt u informatie over de volgende 
onderwerpen (willekeurige opsomming): de website en facebook,  zadenboekjes 2019, verkoop 
kerstbomen, Open Dag augustus jl., opzegging lidmaatschap, het maken van kerststukjes en nog 
een serie “korte onderwerpen”. Bovendien is dit bulletin voorzien van enige foto’s van de Open 
Dag van 25 augustus jl..

Bestuurszaken.
Leek aan het begin van dit kalenderjaar de bestuurssamenstelling redelijk op peil te zijn, nu is er 
toch weer sprake van een duidelijke onderbezetting. Het bestuur bestond aanvankelijk nog uit 5 
personen. Wel was er nog plaats voor één of twee extra bestuursleden die zich met name bezig 
zouden houden met concrete tuinzaken zoals tuinonderhoud. In september heeft Jeannet Katuin 
echter te kennen gegeven om per direct uit het bestuur te treden. De reden was van persoonlijke 
aard, maar de onzekerheid omtrent de toekomstige bestuurssamenstelling lag hier mede aan ten 
grondslag. Haar onzekerheid ontstond o.a. door de mededeling van voorzitter Chris van Dijk dat 
hij met ingang van de algemene bestuursvergadering van maart 2019 stopt met de uitoefening 
van zijn functie. Bovendien koppelde Geert Uilenberg, de penningmeester, zijn functioneren aan 
die van de voorzitter. Chris vindt het aansturen van onze vereniging op zich best wel een 
dankbare taak, echter de tijd die hij er aan moet besteden is veel te veel. Ik denk dat als 50% van 
het werk door anderen wordt overgenomen, Chris nog wel bereid is om zijn beslissing  te willen 
heroverwegen. Gaat hij alsnog “om”, dan scheelt ons dat dus 2 bestuursleden. Daarom wil ik 
onze leden vriendelijk doch dringend oproepen: overweeg en accepteer een bestuurs- of 
commissiefunctie en voorkom hiermee een algehele bestuurscrisis. Neem daarom contact op 
met de (nog huidige) voorzitter of een ander bestuurslid voor informatie.
Wat betreft het vertrek van Jeannet richt ik me nu nog even tot haar met het volgende: jammer 
dat je dit besluit hebt genomen. Jij (en ook ik) zat nog in een soort leerfase, waardoor alles wat 
meer tijd kostte dan normaal. Jij had met name het beheer van de website op je genomen, jij 
verzorgde de “uitstraling” van onze vereniging naar buiten (redactionele stukjes in de Krant en 
het Roder Journaal, promotiefoldertjes) en organiseerde in een belangrijke mate de Open Dag. 
Allemaal intensieve werkjes wat nogal wat aandacht van je opeiste. Maar desalniettemin: jij deed
dat met volle inzet en met verve. Jammer dat je gestopt bent. Langs deze weg bedankt het 
bestuur je mede namens de leden voor je inzet (n.b.: Chris heeft nog wel een poging gedaan je te 
porren voor de organisastie van de Open Dag, maar helaas).

De site en facebook.
De website van de vereniging wordt momenteel aangepast. Inhoudelijk zal deze niet veel 
veranderen, maar hij zal wel handteerbaarder worden wat betreft het beheer ervan. Rond de 
jaarwisseling zal deze “in de lucht” zijn. Tot dan kom je nog terecht op de oude.
Naast bovengenoemde aanpassing kunnen we hier al de aanwezigheid van De Vrije Tijd 
Tuinders op Facebook vermelden. Op deze Facebook-pagina worden de belangrijkste 
evenementen en data vermeld. De foto’s van de Open Dag van 2018 staan er ook op. Ben je in 
het bezit van een eigen Facebook, ga dan even naar De  Vrije Tijd Tuinders en like ons. Hoe 
meer aandacht we krijgen hoe beter het is.

Zadenboekjes 2019.
Van onze zadenleverancier van der Wal uit Hoogeveen kregen weer het bericht dat de boekjes 
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eind oktober werden gedrukt. Van der Wal heeft ons gevraagd om een zo juist mogelijke 
schatting te maken van het aantal boekjes. Dit vanwege de hoge drukkosten. Daarom krijgen 
alleen die leden die de laatste jaar langs deze weg hebben besteld omstreeks 20 november 
(samen met deze nieuwsbrief) één in de bus, samen met een bestellijst. Ook nieuwe leden van dit
jaar krijgen een exemplaar. Verder komen er een aantal te liggen in berging nummer 1 bij de 
brievenbus. 

Opzegging lidmaatschap en tuin.
Dit is geen onderwerp dat een aanmoediging verdient, maar toch … je moet ook dit vermelden. 
Leden die hun lidmaatschap en tuin (niet doen, lid blijven en bestuurslid worden!!) willen 
opzeggen, worden verzocht dit schrifetijk (of per e-mail) voor 1 januari 2019 te doen bij 
voorzitter Chris van Dijk (vandijk1a@gmail.com) (N.b.: de ledenadministratie en bijkomende 
zaken zou een aparte bestuursfunctie/taak voor een afzonderlijk persoon zijn). Niet tijdig 
opzeggen betekent voor een heel jaar het betalen van lidmaatschap en huur.

Open Dag augustus 2018.
Met enige trots breng ik dit onderwerp onder jullie aandacht. De Open Dag werd door velen als 
zeer positief ervaren. Jeannet (en ik) hebben als niet-ervaringsdeskundigen dit onderwerp 
bestuurlijk voor onze rekening genomen. Zonder de inbreng van velen van ons (met name Maja 
Koopman)  leek de Open Dag als een mislukking gedoemd te zijn. Echter: de bijdrage van vele 
leden resulteerde in een positief resultaat. En niet alleen het financiele stond centraal: ook de 
tevredenheid over het totale gebeuren (voorbereiding, uitvoering, nawerk) werd door velen 
opgemerkt. En dit komt niet alleen door de leden zelf. Ook de bijdrage van derden (Love to 
Cook, de dijenvereniging (grapje: bijenvereniging), de holtsnippers, enz.) heeft een  positief 
effect gehad. Jammer dat één van de konijntjes van de konijnenfokvereniging een pootje brak. 
De financiële opbrengst krijg je horen van onze penningmeester op de Algemene 
ledenvergadering op maandag 11 maart. (Dit is de vergadering waarop ook 3 nieuw gekozen 
bestuursleden ingehuldigd worden voor de functie van “bestuurslid ledenadministratie” en “2 
leden als bestuurslid tuinbeheer”. Dus meld je aan als bestuurslid. Je wordt vast en zeker 
benoemd!)  

                     
                     Uitzoeken maar: 7 voor € 3.-                                                                         

Verkoop kerstbomen. 
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Evenals bij de Open Dag brengt ons de actie “Verkoop Kerstbomen” flink wat geld in het laadje. 
Daarom ook dit jaar weer een dergelijke actie! De verkoop van de kerstbomen start direct na 
Sinterklaas op 6 december om 9.15 uur. Daarna vindt er dagelijks verkoop plaats van 9.15 uur tot
16.30 uur. De laatste verkoopdag is op vrijdag 21 december 2018. 
Het geheel vindt plaats onder leiding van vrijwilliger Gerhard van Voorn. Hij zoekt voor de 
bovengenoemde verkoopperiode nog verkopers. Wie zich geroepen voelt (en ook degene (zowel 
mannen als vrouwen) die zich moreel verplicht voelt om iets voor de vereniging te doen) melde 
zich bij hem (telefoon   050 -5013008).
De te verkopen kerstbomen zijn deels aangekocht bij een kweker op de Smilde en bestaat deels 
uit zelf gekweekte bomen. Bovendien zijn er nog 25 exta ingekocht bij een kweker uit Peize. Al 
met al worden er (hopelijk) ruim 350 kersbomen verkocht. De bomen bij Smilde zijn reeds 
gerooid en moeten enkel opgehaald worden. De eigen bomen moeten door de leden los gespit 
worden. Dit gebeurt op zaterdag 24 november. Hiervoor zijn reeds voldoende personen bereid 
gevonden om mee te helpen. Wie echter alsnog wil helpen is erg welkom, want ook hier geldt het
spreekwoord “Vele handen maken ……..”. De puntjes mag je zelf invullen!

Verdere onderwerpen.
Hierna worden in kort (1 of 2 zinnen) nog een aantal onderwerpen aangeroerd:
- Waar moet u volgend jaar uw aardappelen poten? Antwoord: midden op uw perceel.
- Bestuursleden gezocht! Aanmelden bij de voorzitter.
- Er is een nieuwe grasmaaier (voor de belangstellenden: merk Flymo) aangeschaft tegen een 

gereduceerde prijs bij de firma Buiter aan de Kanaalstraat. Deze is al tot grote tevredenheid 
van de maaiers (ook weer vrijwilligers) ingezet.

- Er is in opdracht van het bestuur door penningmeester Geert Uilenberg een nieuw 3-jarig 
energiecontract afgesloten bij Essent. Essent was de voordeligste aanbieder. We betalen al 
onze elektriciteit als nachtstroom, ook al laten we midden overdag alle lampen tegelijkertijd 
branden. Maar dat doen we natuurlijk niet!

- Verloop van het aantal leden (bij en af): dit had ingevuld moeten worden door onze 
voorzitter. Maar hij heeft het zo druk met andere zaken voor de vereniging dat hij dat vertelt 
op de jaarvergadering in maart.

- Bestuursleden gezocht! Aanmelden bij de voorzitter.
- De Nieuwjaarsreceptie van 2019 is gepland op 12 januari om 10.00 uur.
- De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van 2019 is gepland op 11 maart ‘19 om 
19.30 uur.

- Het onderhoud van het gereedschap wordt uitgevoerd door vrijwilliger Henk Alveringh.
- De houten vloer van ons verenigingsgebouw is op 20 oktober in de was gezet door 

vrijwilliger Quastenit. Het ziet er weer schitterend uit!
- Een deel van het gazon is tijdens een tuindienst bemest met compost. Dus: wie gras in zijn 

kerstsalade wil kan dan naar tuin gaan om te oogsten. Of gras plukken voor het kerstkonijn 
dat dan waarschijnlijk toch al geslacht is.

- Tijdens de verkoopdagen van de kerstbomen kunnen de leden en ook niet-leden gratis 
boerenkool afhalen. Zolang de voorraad strekt!

- Men kan zich in het voorjaar weer aanmelden voor mest (februari), ploegen en freezen, 
aardbeiplanten (van een kweker uit Noordoostpolder). En misschien hebben we tegen die 
tijd nog wel wat meer in de aanbieding. Informatie hierover later!

- Het systeem van tuinafval storten in één van de beide bunkers werkt tot volle tevredenheid 
van het bestuur. De gemeente heeft inmiddels de bunker (gratis) voor een deel geleegd. Het 
is niet buiten de bedoeling dat er snoeiafval (takken e.d.) in de afvalbunker gegooid wordt. 
En wat soms is gebeurd, ook geen takken deponeren net buiten ons complex bij het 
toegangshek!!! 
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N.b., ik wil hier niet per definitie verklaren dat dit gedaan is door één van de onze leden, het 
kan ook gedaan zijn door een buurtbewoner of een derde. Echter, laten we de gemeente niet 
pissig maken, het werkt nooit in je voordeel!

- Als laatste pagina verschijnt nog een mededeling van onze vrijwilliger Maja Koopman.
- Bestuursleden gezocht! Aanmelden bij de voorzitter.

Tot slot.
Ik heb tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief nogal eens het woord vrijwilliger gebruikt. Dat 
heb ik bewust gedaan. 
“De Vrije Tijd Tuinders” is een vereniging voor en door u. En het wordt enkel en alleen gerund 
door vrijwilligers. Niemand krijgt iets voor zijn/haar verrichtingen uitbetaald. Ook ik niet, terwijl
ik toch weer 2 á 3 avonden aan deze nieuwsbrief heb moeten besteden.
Je valt dus niet op wanneer je iets voor de vereniging doet. Ook niet als je in het bestuur gaat 
zitten. Wees daarom niet bang en..  fouten maken mag!  Aanmelden bij de voorzitter!
Trouwens: de politie wordt in 2019 ook vrijwilliger van onze vereniging, terwijl ze zelf geen tuin
hebben.  Zij gaan namelijk in het vroege voorjaar onze tuinen omspitten. Waarom? 
Wij gaan namelijk eind februari melding maken bij de politie van het feit dat er misschien (zou 
toch kunnen) een lijk begraven ligt in één van onze tuinen, maar welke? Dan hebben zij op 15 
maart al onze tuinen al omgespit op zoek naar het betreffende lijk. En dan kunnen wij al eind 
maart al onze aardappelen (op het midden van het perceel!) poten. Midden juni kunnen we dan al
oogsten. En met een kropje sla erbij: heerlijk! Eet smakelijk (á la Koekange)!
Hoewel we elkaar waarschijnlijk nog wel voor die dagen zien: alvast prettige feestdagen!
Mede namens het bestuur, Willem van Es (secr.)

N.b.: nog even “doorbladeren”; er volgt nog een pagina met betrekking tot “Workshop 
kerststuk maken”.
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Wat gaan we dit jaar doen? Het speelt al enkele weken door onze hoofden, plannen en ideeën 
genoeg, de definitieve beslissing valt zeer binnenkort. Wat we ook gaan prikken of steken, het 
wordt weer groen mét en het wordt weer leuk!
Het te maken stukje kan zowel door ervaren als door minder bedreven vingers gemaakt worden, 
deskundige hulp zoals elk jaar aanwezig.
De workshops zijn over twee data verdeeld, t.w.:
maandagmiddag      : 17 december a.s. – 14.00 uur 
dinsdagavond          : 18 december a.s. – 19.30 u.                                                                  
plaats                       : ons verenigingsgebouw “Trefpunt”.
Zowel ’s middags als  ‘s avonds is er plaats voor 17 personen en …vol is vol!   Nieuwe leden (en
partners van) zijn uiteraard ook van harte welkom, evenals introducees. De kosten bedragen € 
12,00 per persoon. Hiervoor krijg je een leerzame en gezellige workshop, bijna alle 
benodigdheden (incl. ondergrond), koffie/thee met wat lekkers en een glaasje warme 
glühwein/fris. Tot nu toe slagen wij er steeds in diverse soorten groen enz. mee te nemen.  Willen
jullie zelf ook wat “klein groen”  meenemen, zoals hedera (blad en bessen) conifeerachtigen, 
skimmia, euonymus of ander mooi en goed toepasbaar groen. Vergeet niet een scherp mesje of 
tangetje mee te nemen (pleisters aanwezig)…. Binnenkort gaan wij op pad om de materialen aan 
te schaffen; geef je dus zo snel mogelijk op bij Jeltsje Spanjer (050-5013333) of  Maja 
Koopmans (050-5017023). 
Jeltsje en Maja  
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