Nieuwsbrief november 2019 (4)

Inleiding:
Zeg, wat gaat de tijd toch snel! Stond Lupko Wieringa afgelopen juli (foto linksboven) de andijvie- en
boerenkoolplantjes nog te besproeien vanwege de droogte, nu zijn de planten volgroeid en klaar om
geoogst te worden (foto rechtsboven). Beide foto’s zijn ongeveer vanuit dezelfde standplaats
genomen en dat kun je min of meer zien aan de bomen op de achtergrond. Achter Lupko zie je de
spekbonen staan voor de verkoop op de Open Dag van 31 augustus.
Inmiddels zijn de bonenstokken al weer door de “tuindienst” geruimd en staan ze klaar bij de berging
om onder dak te worden gezet (foto linksonder). Restanten van de bonenplanten liggen nog op de
tuin. Klaar om volgend jaar ondergeploegd te worden (foto rechtsonder).

Lupko besproeit andijvie en boerenkool;

Hier is de boerenkool volgroeid;

Bonenstokken wachten op berging;

Ranken wachten om ondergeploegd te worden;

Hierbij ontvangt u dus de vierde en teven laatste Nieuwsbrief van 2019.
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Meestal begin ik in mijn inleiding met het weer. Ik wil echter dit keer hieraan niet al te veel aandacht
besteden. Regen en zon zijn immers weer tot normale proporties teruggekeerd . Er is zelfs al twee
keer een nachtvorstje geweest. Hierdoor kan de boerenkool nu ook weer op het menu komen te
staan. Jammer dat er ook nu weer witte vlieg onder de bladeren zit. Door de bladeren eerst te
spoelen in een emmer met (zout) water en daarna de onderkant nog wat af te borstelen, raak je ze
wel kwijt. Maar het is een heidens karwei.

Witte vlieg
Trouwens, ik heb even gegoogeld. Er zijn ettelijke sites over de witte vlieg. Ik heb even op de site
“biobestrijding.nl/bestrijden-van-de-witte-vlieg/” gekeken. Hierin staat genoeg informatie over de
witte vlieg.
Wat kunt u aantreffen in deze nieuwsbrief? Zoals gebruikelijk gaat het in dit novembernummer over
de Open Dag (van 31 augustus jl.). Ook de barbecue komt hierbij aan de orde. Verder vindt u in dit
nummer (in willekeurige volgorde) informatie over de aanstaande kerstboomactie, bestuurszaken,
aardappelproblematiek, workshop kerstbloemschikken, “Dit vind ik lekker” en tot slot “Tenslotte”
waarin nog wat punten in het kort worden behandeld.
Veel leesplezier!
Open Dag en barbecue:
Zaterdag 31 augustus jl. was het dan weer zover: de volkstuinvereniging De Vrije Tijd Tuinders hield
op haar locatie aan de Westeresch weer haar jaarlijkse Open Dag.
Reeds ver van tevoren was er al over de Open Dag nagedacht. Omdat wij tijdens de Open Dag o.a.
groenten en bloemstukjes verkopen, moest dit al in een vroeg stadium onze aandacht krijgen. Welke
vrije (niet verhuurde) tuinen gebruik je hiervoor en welke groenten- en bloemenzaden zaai je? Waar
komen de spekbonen en de dahlia’s staan? Gelukkig beschikken we over een aantal deskundigen (Jan
Brink, Lupko Wieringa, Jeltsje Spanjer en Maja Koopmans) die daarover een verstandig advies
kunnen geven.
Het mag dus duidelijk zijn dat het er over nadenken al direct na de jaarwisseling begint: immers de
zaden moeten dan al besteld worden. Vlak voor de Open Dag zelf moet men ook flink aan de bak:
aardappelen moeten gerooid worden, bonen geplukt, groenten geoogst, bloemen geplukt en geschikt.
Stoelen, tafels en kramen moeten schoongemaakt en klaargezet worden, enz., enz.. Kortom: te veel
om alles te benoemen. En tussendoor moeten de daarvoor bestemde tuinen schoongehouden
worden. En dat gebeurt allemaal door vrijwilligers, waarvoor onze dank.

Komend en gaand publiek;

“Grote jongens” op de bank bij Henk;
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Bezoekers gaan de paden op;

Spekbonen;

Trotse oma bij bloemschikken;

Wat trof de bezoeker aan: de mogelijkheid tot aankoop van verse groenten, mooi bloemschikwerk,
gratis bloemschikken voor kinderen, jam van eigen fruit, gratis soep proeven, speurtocht voor
kinderen, IVN afd. Roden met zijn activiteiten, Ned. Bond van Bijenhouders afd. Nietap met haar
bijenstal, de Snippersnieders – houtsnijwerk, kantklossters, rondleiding over het complex, Geesje de
Boer aan het schilderen en tentoonstellen van haar schilderijen en verkoop van honing, koffie/thee.
De tuinvereniging kan terugkijken op een geslaagde Open Dag. Verliep de voorbereiding aanvankelijk
probleemloos, later speelde de droogte ons parten. De aardappelen, bloemen, bonen,
kerstboompjes en andere groenten lagen op een gegeven moment te krimperen van de droogte.
Door ze af en toe goed te besproeien, hielden ze gelukkig de kop overeind.
Dan de Open Dag zelf: om half acht begonnen de medewerkers onder een mooie blauwe hemel de
stands in te richten en dit klusje was snel geklaard. Ook de andere standhouders waren snel klaar
met hun voorbereidingen. We moesten zelfs met z’n allen wachten een half uurtje totdat de
officiële start van de verkoop klonk. Een gezamenlijk kop koffie met koek ging natuurlijk vooraf aan
die start.
De dag verliep uitzonderlijk goed. Zonder knorren en morren deed eenieder zijn werk.
Juist toen de meeste mensen van een broodje (bolletje) genoten, kregen we hoog bezoek. We
hadden B&W van onze gemeente uitgenodigd om een bij ons kijkje te nemen en om ongeveer 12.30
uur verscheen, wel aangekondigd, wethouder Jeroen Westendorp. Hij stelde zich op de hoogte van
het wel en wee van onze en de andere verenigingen. Dus voorzien van de nodige informatie keerde
hij huiswaarts om vervolgens te gaan zwemmen met zijn kinderen. Eindelijk zat zijn werkweek erop.
Ja, de baan van openbaar bestuurder valt niet altijd mee!
Financieel gezien heeft de Open Dag de vereniging geen windeieren gelegd. Penningmeester Geert
Uilenberg zag zijn kas groeien met een kleine € 1000,-. En hierbij zijn de kosten van barbecue er al
van af. Iedereen wordt nogmaals hartelijk bedankt voor zijn/haar inzet voor/tijdens en na de Open
Dag. Merci!

Start barbecue! Nu nog aan een bekertje koffie, later werd deze verruild voor …..
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Voor de geslaagde barbecue moeten we de familie Koopmans bedanken. Maja en Rob: het was
voortreffelijk! De niet-aanwezigen weten niet wat ze gemist hebben! En de ruim 40 wel-aanwezigen
weten nu hoe Roemeense pruimenjenever en kersenlikeur smaakt. De familie Vrancianu had
namelijk van beide dranken een fles meegenomen. Nadat iedereen zijn/haar glaasje had gevuld,
werd door het gelijktijdig heffen van dit glas de gezellige avond geopend. Ook jullie hartelijk dank
voor jullie mooie gebaar.
De avond verliep prima en gezellig. En juist nadat de laatste spullen buiten opgeruimd waren, kon
het gaan onweren en regenen. En dat deed het ook en niet te zuinig ook!

Aardappelen, coloradokevers en phytophthora.
Dit jaar hebben de aardappeltelers onder ons last gehad van 2 ware plagen: de coloradokever en
phytophthora. Op een gegeven moment nam de plagen een dusdanige vorm aan dat het bestuur
besloot dat al het aardappelloof van het land verwijderd moest worden. Na enig protest van mensen
die het op een dusdanige manier bestreden dat zij er geen last van hadden, besloot het bestuur de
genomen maatregel enigszins te verzachten.
Er is toen tevens door het bestuur gesteld dat er vóór 2020 een beleid ten aanzien van deze
aardappelproblematiek ontwikkeld zou worden. En dat is gebeurd:
van een totaalverbod om 3 jaar lang geen aardappelen te verbouwen is afgezien;
men dient bij voorkeur vroege aardappelen te verbouwen;
men mag door middel van spuiten preventieve “besmetting” voorkomen;
in geval van wel last van coloradokevers dienen kevers en/of larven elke dag verwijderd en
verdelgd te worden;
in geval van phytophthora dient het loof onmiddellijk verwijderd te worden en direct van de tuin
afgevoerd te worden;
Waarschijnlijk zal de vereniging zelf geen aardappelen meer verbouwen voor de verkoop tijdens de
Open Dag. Er zijn onvoldoende vrijwilligers opdat de vereniging zichzelf aan de bovenstaande regels
kan houden en daarom worden er geen aardappelen verbouwd.

Streektaal.
Boer’n en swien’n word’n knorr’ndeweg vet.
Groninger gezegde. Betekenis: boeren en varkens worden knorrend vet.
Oftewel: boeren klagen veel, maar vaak gaat het prima met hun.
(Nawoord: maar of dat nu nog geldt? Hoewel de boerenprotesten van tegenwoordig mijns inziens
gericht zijn tegen het strenge milieubeleid in het algemeen en de stikstofmaatregelen in het
bijzonder.)

Verwijzing naar het tuincomplex:

Eindelijk heeft de gemeente de allang toegezegde verwijzing geplaatst;
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Op deze bladzijde ziet u een kaartje van het tuincomplex. De geel ingekleurde percelen (en in feite
ook de blauwe) zijn vrij, d.w.z. worden niet verhuurd. Enige marge mag, maar op dit moment zijn er
te veel percelen vrij. Wilt u uw buren, vrienden, collega’s en/of uw familie motiveren om ook een
tuin te nemen? U kunt uw poging ondersteunen door middel van een kleine brochure (flyer). Er
komen er voldoende in berging 1 te liggen. Ook nu weer: bedankt voor je medewerking!
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Kerstbomenactie:

De traditionele kerstbomen-verkoopactie is inmiddels alweer duidelijk in zicht gekomen. Gerhard van
Voorn (en Jan Brink) is al druk bezig geweest: aankoop en linten van 150 gewone bomen en 100
blauwsparren op de Smilde. Nu is Gerhard bezig vrijwilligers te werven voor het rooien en potten van
onze eigen (kleine) kerstbomen. Ook zoekt hij nog medewerkers voor de verkoop van de bomen.
Men kan zich bij hem aanmelden: telefoon 050 – 5013008 of per e-mail (gvanvoorn@gmail.com).
Wat er verder nog te melden?
-

-

De verkoop vindt plaats in de periode van maandag 2 t/m zaterdag 21 december.
Langs de oprit naar de kantine worden aan beide zijden om de ± 10 m. een (grote) kerstboom
geplaatst en er wordt een “straatnaambord” met het opschrift KERSTBOMENLAAN geplaatst. Er
wordt geprobeerd hierover een redactioneel artikel in de krant (Roder Journaal, de Krant) te
krijgen.
Een “versierde kerstboom” bij kantine plaatsen met lichtjes erin! + fakkel(s)??
Op de laatste dag van de verkoop (zaterdag 21 dec.) nazit van de helpers in de kantine.
Bij elke verkochte kerstboom een flyer als reclame voor een tuin meegeven (reclame voor de
tuin)!
Klanten kunnen een portie boerenkool meekrijgen (zolang de voorraad strekt) (geen rookworst!)
bij aankoop van een kerstboom.
Prijzen van de bomen: “Blauwe” bomen: € 20,-, gewone bomen: € 15,- en in pot: € 10,-

Bestuurssamenstelling en verantwoordelijkheden:
Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen, zij het dat niet iedereen formeel benoemd is. Dat
moet op de Algemene Ledenvergadering van 16 maart gebeuren. De 6 personen zijn:
- Chris van Dijk: (demissionair) voorzitter;
- Geert Uilenberg: (demissionair) penningmeester;
- Willem van Es: (regulier) secretaris;
- Jan Brink: (regulier) bestuurslid, houdt zich bezig met concrete tuinwerkzaamheden;
- Sjoerd van der Meulen: bestuurslid in spé, houdt zich bezig met PR en de site;
- Ep Boezerooy: ook bestuurslid in spé, houdt zich ook voornamelijk bezig met tuinzaken.
Voorzitter Chris wil er eigenlijk nog een bestuurslid bij hebben: nog iemand die zich o.a. bemoeit met
tuinzaken. Wie meldt zich?
Dat Ep Boezerooy in de loop van de zomer/herfst is toegevoegd aan het bestuur, hebben sommigen
onder ons al gemerkt: Ep heeft een e-mail laten uitgaan naar bepaalde mensen met de aanmaning
het aanliggend pad of border beter te onderhouden.
De voorzitter heeft in de loop van de tijd enige taken afgestoten. Voor aanmeldingen en afzeggingen
moet (schriftelijk of per e-mail) men bij de secretaris zijn. Samen met Dinie Harmsen verzorgt hij de
“intake” van nieuwe leden. Ook bemoeit de voorzitter zich minder met de diverse tuinzaken. Dit
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wordt nu dus gedaan door Ep Boezerooy. Voor de organisatie van de tuinwerkzaamheden op dinsdag
en zaterdag zijn ook de leden Gerhard van Voorn en Lupko Wieringa actief.
Verder kent de vereniging de volgende werkgroepen: Kantine (onder leiding van Maja Koopmans),
Open Dag (Willem van Es) en Kerstbomenactie (Gerhard van Voorn).
Wij mogen ons verheugen in het feit dat wij momenteel 6 bestuursleden hebben (zij het dat een 4-tal
nog formeel benoemd moeten worden). Het is wel eens minder geweest.

Tenslotte:
• De Nieuwjaarsreceptie van 2020 is gepland op 11 januari van 10.00 – 12.00 uur;
• De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van 2020 is gepland op 16 maart 2020 om 19.30
uur; er wordt overwogen ook een spreker voor deze avond te krijgen.
• Laatste tuindienst 2019 is geweest. Binnenkort wordt de balans opgemaakt: wie heeft wel of
niet aan zijn tuindienstverplichting voldaan?
• Gezocht: hobbyist voor eenvoudige reparaties van tuingereedschap. Melden bij een bestuurslid.
• Het slot van het fietshek is kapot. Het wordt nog niet direct hersteld!
• Wie wil nestkastjes voor mezen timmeren. De nestkastjes worden opgehangen aan bomen op
en nabij het tuincomplex. Dit in verband met de eventuele strijd tegen eikenprocessierupsen.
• Bestudeer de statuten en het Huishoudelijk Reglement af en toe; ze staan op onze site.
• Bekijk ook af en toe Facebook.
• De zadenboekjes van van der Wal komen binnenkort weer uit. Niet iedereen krijgt een boekje,
alleen die er in voorgaande jaren gebruik van maakten. Krijg je niet één en wil je er nu toch één?
Geen nood, er liggen ook een paar in het gereedschapshok om mee te nemen.
• We moeten het blijven herhalen: het toegangshek op slot! Tenzij je zeker weet dat zich er nog
iemand op de tuin bevindt.
• Bij open hek: pennen in de betreffende gaten plaatsen en niet zomaar op de klinkers! Toch niet
moeilijk om dit te onthouden?
• Ik wil u erop wijzen dat er na het einde van “mijn verhaal” nog een pagina (nogmaals!) volgt met
een mededeling van Jeltsje Spanjer en Maja Koopmans over een workshop Kerstbloemschikken.
Een aanrader!
• Deze 4e Nieuwsbrief is de laatste van het jaar 2019. Al hoewel het nog vroeg is: ik wens jullie een
mooie herfst- en winterperiode met gezellige feestdagen (Sinterklaas, Kerstdagen en
jaarwisseling). En ik zie jullie vast en zeker op onze nieuwjaarsvisite op zaterdag 11 januari.
Moi en tot ziens!

Met vriendelijke groet namens het bestuur, Willem van Es
Secretariaat:
Willem van Es
Telefoon: 06 31 75 06 06
E-mail: secretaris@devrijetijdtuinders.nl
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=================================================================================================================

WORKSHOP KERSTBLOEMSCHIKKEN

Al jarenlang organiseren wij rond de kerst onze workshop kerstbloemschikken, altijd groen,
altijd anders, altijd geslaagd. Wij broeden nog op een aantal ideeën en met de beste daarvan
gaan we aan de slag met elkaar. Welk idee het ook wordt, het te maken moois kan zowel
door ervaren als minder bedreven vingers worden gemaakt. Deskundige hulp aanwezig.
De workshops zijn weer over twee dagen verdeeld. In tegenstelling tot voorgaande jaren op
een woensdag en een donderdag t.w.:
woensdagmiddag 18 december a.s.

: - 14.00 u.

donderdagavond 19 december a.s.

: - 19.30 u.

Onze kantine is niet rekbaar, het aantal plaatsen is beperkt en vol is nog steeds vol. Wij gaan
uit van 18 personen per middag/avond. Nieuwe leden (en partners van) zijn evenals
introducees welkom. De kosten bedragen € 12,00 per persoon. Hierbij inbegrepen bijna alle
benodigdheden, incl. ondergrond, koffie/thee met wat lekkers en een glaasje warme
glühwein/fris.
Tot nu toe slagen wij er in diverse soorten groen (“gezocht” en gekocht) zelf mee te nemen.
Met wat inbreng van de deelnemers voor algemeen gebruik zijn wij ook blij! (b.v. skimmia).
Willen jullie zelf voor eigen gebruik wat “klein” groen meenemen, zoals hedera (blad en
bessen), euonymus, skimmia, conifeerachtigen of ander mooi en goed toepasbaar groen.
Vergeet niet een scherp mesje of tangetje mee te nemen.
Wij gaan op korte termijn 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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