
 

 

 

 

 

 

 

Zondag 7 januari 2018. 

Nieuwjaarstoespraak van bestuurslid Nienke Steensma  

 

 

Goedemiddag allemaal, 

 

Wat fijn dat we hier samen zijn, om even stil te staan, en het glas te heffen 

op een fonkelnieuw jaar met alle nieuwe kansen en uitdagingen die daar bij 

horen. Naast alle mensen die hier aanwezig zijn, zijn er nu op dit moment 

ook mensen in gedachten bij ons aanwezig in dit verenigingsgebouw omdat 

zij niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn. Van hun wil ik graag speciaal Sjaan en 

Joop noemen, die gevraagd hebben jullie allen uit hun naam een prachtig 

2018 te wensen. In gedachten klinken zij straks met ons mee. 

2017was volgens de Chinese astrologie het jaar van de haan, dat jaar zou 

in het teken hebben moeten staan van optimisme, enthousiasme, en 

vrolijkheid. Al deze zaken hebben we zeker gezien!  

Optimisme zagen we in alle commissies; er werden veel nieuwe dingen 

geprobeerd zoals het wormenhotel, de ijsvogelspotplek en de cursus 

ecologisch tuinieren. 

Enthousiasme zagen we o.a. terug in de vrijwilligersdagen, de fairs, de 

Vletswinkel en het bezoek uit Bamenda. 

En dan natuurlijk de vrolijkheid. Die zagen we tijdens de voetbal-tv-

middagen, de etentjes en natuurlijk tijdens het sluitstuk van het nieuwe 

jaar; het rad van avontuur! 

Helaas was het element teken dit jaar “vuur”! Een vuurteken leidt tot 

extremen en conflicten. Het probleem van 2017 was dan ook Chemours: 

Genx in de tuin! Kunnen we onze tomaten, aardappelen en pompoenen nog 

eten, gonsde het over de tuin. En wat doen we met de eetbare producten 

op de fair? Hoewel de Genx problematiek tot op heden voortduurt kunnen 

we denk ik wel stellen dat wij ons als vereniging rustig, proactief en 

realistisch door de Genx-crisis heenslaan! 



Op tuingebied hoort het jaar van de “vuurhaan” bij de kleuren goud, bruin 

en geel. Kleuren die fantastisch uitkwamen in de natuurlijk tuinierenperk 

recht tegenover de kantine. De planten uit een “haanjaar” zijn gladiool en 

hanenkam, en dan is het toch wel leuk om in dit kader te kunnen noemen 

dat er in 2017 serieus is nagedacht over paddenstoelen en dus 

hanenkamkweek in het bos….. 

Maar dan nu 2018! 

Op 16 februari begint volgens de Chinese astrologie het jaar van de hond. 

Een “hondjaar” staat voor eerlijkheid, vriendschappelijkheid en 

betrouwbaarheid. En aangezien het elementteken dit jaar “aarde” is, komen 

daar de kenmerken communicatief, serieus en verantwoordelijk bij. 

Woorden waarbij ik mij veel kan en wil voorstellen. Cursussen en 

workshops, lezingen en excursies, alles binnen het thema natuurlijk 

tuinieren. Dit past natuurlijk perfect bij het kenmerk communicatief! 

Een “aardehond” is zorgzaam, serieus, eerlijk en betrouwbaar en daarbij 

past de komende herkeuring door de AVVN in het kader van natuurlijk 

tuinieren. Wij als vereniging zullen er alles aan doen om deze herkeuring 

minstens zo goed en hopelijk nog beter tot een resultaat te brengen als de 

vorige keer. 

Maar…. een “aardehond” is ook zorgelijk en een beetje een ploeteraar, dus 

ook dit jaar zullen we ongetwijfeld tegen onverwachte zaken aanlopen die 

minder prettig zijn in gezamenlijkheid kunnen wij deze zaken oplossen en 

zullen ze zeker vinden, soms snel en soms na langer denken en praten. 

Op tuingebiedstaan in een ‘hondjaar’ de kleuren groen, rood lila centraal, 

hopelijk zien we deze terug in de “plukborder” links naast de kas. En de 

planten van de hond zijn roos o.a. tegenover de plukborder en cymbidium 

(voor degene die niet bekend zijn met die plant, dat is een tuinorchidee, 

nee niet heel inheems, maar dit was dan ook Chinese astrologie). De 

succesmaanden dit jaar vinden we in juni, oktober en december. Hopelijk 

kunnen we eind 2018 de zaken uit die maanden benoemen die ons tot 

vreugde hebben gestemd! 

 

Voor nu heffen wij het glas! Op 2018! Het jaar van de aarde-hond! 

Het jaar van de vriendschap! 

 

  


