
Toespraak van Joke van der Helm, voorzitter van Tuinpark Buitenzorg,
uitgesproken op vrijdag 1 april 2022 in het Verenigingsgebouw

ter gelegenheid van de opening van het 105e tuinseizoen

Welkom allemaal! Bij de opening van het tuinseizoen van 2022.

Normaal gesproken had deze borrel plaatsgevonden in januari, om te proosten op het nieuwe jaar. Om welbe-
kende redenen kon de borrel voor het tweede jaar achter elkaar niet doorgaan, en dat wordt gemist! 
Daarom leek het ons een leuk idee het te verplaatsen naar 1 april. Nu is corona nog steeds onder ons, echter in 
mildere vorm. Zodoende staan we hier schouder aan schouder, je hoeft nog net niet te dringen bij de bar. Het 
idee afstand te houden bekruipt me af en toe nog, en soms vraag ik me af of ik mijn mondkapje wel bij me heb. 
Doch, het oude normaal went snel. 

In de coronatijd waren mijn collega’s en ik vooral thuis aan het werk. Eén keer per week ging ik naar kantoor 
en dan had ik mazzel als we daar met zijn vieren van de 25 waren. Tot een paar weken terug: plotseling was het 
druk! Het was alsof we daar doorgingen waar we twee jaar terug waren gestopt. Alsof die twee jaar niet zijn 
geweest? Waar zijn ze gebleven? En dat terwijl er zoveel is gebeurd.

Het begon in februari 2020. Want:

Corona trof ons allemaal, vrijwel alles ging op slot,
behalve hier op Buitenzorg, dat was een waar genot.
2020 was een prachtig jaar, de zon deed heel goed mee.
Ja, we zaten hier gezellig en wat zaten we hier OK.

De winter zou je haast vergeten, die was lekker koud.
Sneeuw en ijs bedekte Buitenzorg, Covid jong en oud.
Complotten, wappies, vaxers; het land spleet haast in twee,
maar wij hebben het hier gezellig en we zitten hier OK.

2021 was een heel ander tuinjaar.

In '21 vierden de slakken één groot feest, het was een natte zooi.
Moes voortijdig weggegrazen, o jee, wat een geklooi.
Tekort aan water aangevuld, dat valt dan wel weer mee.
En wat hebben we het gezellig en wat zitten we hier OK.

Je zou het haast vergeten maar dit gebeurde ook nog:

Rutte III is vorig jaar uitgegleden over een dossier.
Toen maandenlang formeren, nee, het zat ze echt niet mee.
Rutte IV inmiddels aangetreden, verbaasd hoe hij dat doet?
Maar wij zitten hier gezellig en wat hebben we het goed.

En toen, inmiddels twee jaar later alweer: februari 2022 ...

Al hiervoor klinkt onbenullig, alles rondom wordt stil.
Voorafgaand eerst drie stormen, daarna bommen en granaten, gewoon omdat één gek dat wil.
Ja, we zitten hier nog steeds gezellig en we zitten hier nog goed.
Laten we daar op proosten: Op Buitenzorg en voorspoed!


