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Vanmiddag, 6 januari 2013, zal volgens mededeling in Tuinkrabbels, de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden in 
onze verenigingskantine. De barmedewerkers arriveerden reeds ver voor tijd om een en ander voor de 
tuinleden die verwacht werden, klaar te zetten. Op verzoek van de redactie werd Ruud Smit als voorzitter 
gevraagd zijn Nieuwjaarsspeech digitaal aan te leveren, zodat leden die niet konden komen toch op de 
hoogte zouden zijn van ons wel en wee. Hij heeft dat stokje echter met graagte doorgegeven aan zijn 
penningmeester Peter van der Hoeven. Hier volgt diens toespraak. 
 
Dames en heren, leden en donateurs van atv Houtwijk de Noord, hartelijk welkom bij onze 
nieuwjaarsreceptie.  
Allereerst wil ik u een gezond en gelukkig 2013 toewensen. Het is een goede gewoonte om vandaag 
afscheid te nemen van het oude jaar en een vooruitblik op het nieuwe jaar te geven. Graag wil ik dan ook 
eerst met u terugkijken op het afgelopen jaar.  
 
Het afgelopen jaar is wel een bijzonder tuindersjaar geweest. Het tuinseizoen begon met een rommelig 
voorjaar, een zomer die niet op gang kwam en afsloot met temperaturen van rond de 35 graden. Een zacht 
en droog najaar en een begin van de winter met veel regen en te hoge temperaturen waardoor de natuur 
nu alweer tot leven komt. Dat is weliswaar ongebruikelijk, maar deze sterk wisselende omstandigheden 
moeten een uitdaging zijn voor u als tuinder. 
Water geven of juist afvoeren, zaaischema’s aanpassen, een overweldigende of een mislukte oogst.  
2012 stond in het teken van onverwachte gebeurtenissen qua gezondheid: Jan Scherpenzeel die 
opgenomen werd met hartklachten, het ongeluk van onze oud-voorzitter Jan de Winter, die 
levensgevaarlijk gewond raakte. Vorige maand heeft de heer Pocorni van tuin 70 een beroerte gekregen en 
had Wim Heijsteeg zoiets van, wat de pedicure met een schaartje kan, kan ik beter met een hakbijl. Wij 
wensen allen heel veel sterkte toe en voor zover mogelijk een goed herstel. 
 
Onderhoud stond ook op het lijstje. Een nieuw pomphok werd geplaatst en er kwam een hek aan de 
Uithofslaan. Ook het verenigingsgebouw is aangepakt. Alles opgeruimd, schoongemaakt, tafels voorzien 
van nieuwe kleedjes en een biljard en een dartbord hebben er voor gezorgd dat het er weer gezellig uitziet. 
Ook de bestuurskamer werd niet ontzien, alle papieren zijn uitgezocht zodat we daar weer leden kunnen 
ontvangen. 
Een feestje hoorde ook bij 2012: onze vereniging bestond 35 jaar. De viering van ons 7de lustrum is een 
groot succes geworden. Een heerlijke brunch en bingo zorgde er afgelopen zomer voor dat de opkomst 
groot was.  
 
Bestuurlijk is het een roerig jaar geweest, met wisselingen links en rechts. Gelukkig hebben we weer een 
bestuur waar de neuzen één kant op staan en die wil bijdragen aan een gezonde en gezellige vereniging. U 
kent het spreekwoord, ‘nieuwe bezems vegen schoon, maar oude bezems kennen alle hoeken en gaten’. Ik 
ben van mening dat wij met dit bestuur de juiste combinatie van nieuwe en oude bezems hebben om er 
iets moois van te maken. Nu kunnen wij als bestuur dit niet alleen en we verwachten dan ook dat iedereen 
op een positieve manier zijn steentje bijdraagt. Hiermee snijd ik een belangrijk punt aan. Je steentje 
bijdragen op een positieve manier. Dit kan niet iedereen en dit is het afgelopen jaar ook gebleken. Dus als 
je van jezelf weet dat je niet positief bent, is dat niet erg. Maar lever dan geen kritiek op mensen die hun 
uiterste best doen om er iets moois van te maken. Want deze mensen doen het vrijwillig. Een vereniging 
kan niet draaien zonder vrijwilligers, ook onze vereniging niet. 
 
Onze inkomsten zijn de contributiegelden, donaties en opbrengst uit ons verenigingsgebouw. Wij 
ontvangen geen subsidie, alle werkzaamheden en activiteiten moeten door zelfwerkzaamheid worden 
verricht. Vrijwilligers dus! 
Ieder lid van de vereniging is verplicht om op afroep werkzaamheden te verrichten op het tuincomplex, 
maar daarnaast zijn er nog vele werkzaamheden die gedaan moeten worden.  Zoals: onderhoud van het 
verenigingsgebouw en het terrein, in- en verkoop voor de tuinwinkel maar ook het verzorgen en 
distribueren van het verenigingsblad en ander drukwerk. Verder het verzorgen van talloze activiteiten als 



de creadag, het kaarten, lief en leed, inkoop en openstelling voor en van het verenigingsgebouw in het 
weekend door medewerkers die u ‘s ochtends opwachten met verse koffie en last but not least het 
besturen van onze vereniging. Al deze activiteiten en werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers.  
 
Dames en heren vrijwilligers: Heel, heel hartelijk dank voor uw inzet het afgelopen jaar en ik vertrouw erop 
dat we ook het komende jaar van uw inzet gebruik mogen maken. Allereerst wil ik meedelen dat er een 
aantal nieuwe vrijwilligers is bijgekomen, maar ik wil een oproep doen voor extra vrijwilligers om onze 
vereniging op het goede spoor te houden en de werkdruk onder de huidige vrijwilligers te verlichten. Wilt u 
meehelpen? Meldt u zich dan aan! 
 
Wat wensen wij elkaar in dit nieuwe jaar? Allereerst dat iedereen gezond blijft. Verder een mooi 
tuinseizoen met genoeg zon en af en toe regen in de na-avond om ervoor te zorgen dat onze gewassen 
groeien en bloeien.  
Er zijn volop nieuwe plannen, denk bijvoorbeeld aan nieuwe activiteiten om onze leden te vermaken. Ook 
zijn er plannen om het verenigingsgebouw te renoveren of nieuw te bouwen om te voldoen aan alle 
moderne eisen. Deze plannen worden momenteel uitgewerkt en worden toegelicht tijdens de algemene 
ledenvergadering in het voorjaar.  
 
Dan rest mij nog om samen met u het glas te heffen op het nieuwe jaar 2013 en kenbaar te maken dat het 
bestuur samen met u een positief jaar met veel vooruitgang tegemoet wil zien en onthoud: Waar geen 
vertrouwen is in de toekomst, is vooruitgang onmogelijk. Proost!     
        Peter van der Hoeven 
 
 
Proosten op een goed tuinjaar 
 

 
 
 
 
 

Peter van der Hoeven spreekt namens de voorzitter 
de nieuwjaarswens uit. 

 
 
 
  



Het was er gezellig druk … 

 
 

… en de hapjes waren weer heerlijk klaargemaakt 

 
Nogmaals: Peter van der Hoeven 

 
Het nieuwe tuinhek aan de Uithoflaan 


