
Nieuwjaarstoespraak voor Tuinpark Buitenzorg

uitgesproken door voorzitter Joke van der Helm

op zaterdag 7 januari 2023 in het Verenigingsgebouw

Hallo allemaal, welkom op de nieuwjaarsborrel! Voordat we zo meteen gaan toasten op het 

nieuwe jaar ga ik traditiegetrouw terugblikken op het oude jaar. 

Wat was 2022 voor een jaar?

Poetin, de drieling-storm Dudley, Eunice en Franklin zetten in februari de toon voor 2022. 

Stormachtig is het gebleven.

2022 was een jaar waarin we de mondkapjes de prullenbak in konden gooien en we Covid achter 

ons lieten. 

Het was het jaar waarin we eindelijk weer bij elkaar konden komen en er een record aantal 

activiteiten zijn georganiseerd.

Het was het jaar waarin de kascommissie op één lid na ermee stopte, het jaar waarin Alex moest 

toegeven dat hij zijn levenswerk, 'de tempel', niet meer af kon maken.

Het was het jaar van de stikstof, boze boeren en het jaar waarin het door de omgekeerde vlaggen

leek alsof de Franse revolutie was uitgebroken.

2022 was ook het jaar met de meeste zonuren tot nu toe ooit gemeten, en het jaar waarin de 

gasprijs omhoog vloog als de wachttijd op Schiphol.

Het jaar waarin de paddenpoel weer is opgegraven, de meanderende greppel in de Vlindertuin is

gemaakt, de bijen veelvuldig gezwermd hebben en er bijzondere fruitbomen zijn geplant. Het 

jaar van de buitenbioscopen, theater, tentoonstellingen, rommelmarkten en de zondagse jeu de 

boules.

Het was het jaar waarin je je afvraagt waarom Weeronline na weken van droogte het cijfer 10 

geeft bij een stralende zon, geen regen en 30 graden.
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Het was het jaar waarin we de makers van het bomenplan geregeld omhoog starend op het pad 

tegen konden komen. Het was ook het jaar dat de kinderen van basisschool De Kinderboom 

weer terugkwam op Buitenzorg voor Natuureducatie en het jaar waarin na tijden van 

afwezigheid de tuinkrant “Blad” er kwam.

Het jaar waarin Wilhelmina ons weer vereerde met een bezoek maar Sinterklaas ons hek voorbij 

reed. En dat terwijl het ook het jaar was waarin, nadat hij het lang kwijt was, wij zijn pak 

wonderbaarlijk terugvonden.

2022 was het jaar waarin we na 2 jaar Covid weer live de ALV’s konden beleggen. Het jaar waarin

we met name de najaars ALV nog lang zullen heugen, en het jaar waarin we na ongeveer 100 jaar

afscheid namen van onze penningmeesters Bart en Iwan.

Het jaar waarin we een nieuwe penningmeester mochten verwelkomen en een aspirant 

bestuurslid.

Het was het jaar waarin de omgangsvormen van buiten het hek ook Buitenzorg binnenkwamen: 

de hoeveelheid e-mails waarin het bestuur – en ook anderen - de maat werden genomen, hebben

een vlucht genomen in 2022. 

Het was daardoor het jaar waarom ik meer dan ooit wil relativeren wat wij zijn: tuinders. 

Vrijwillige tuinders, op een volkstuinpark in Amsterdam Noord. Maar bovenal wil ik dit jaar 

duidelijk maken dat wij allemaal mensen zijn. Mensen die werk verzetten voor de vereniging, 

voor het behoud ervan, en zoals overal doet de een ‘n beetje meer dan de ander. Mensen die dat 

doen uit liefde voor de vereniging. Maar ook mensen met banen en andere bezigheden buiten 

het hek.

Tegelijkertijd was 2022 ook het jaar dat we als enige tuinpark door het harde werk van velen hier

aanwezig in één keer van 0 naar 4 stippen gingen! Een uitzonderlijke prestatie waar we trots op 

mogen zijn. En het was het jaar waarin we dat koninklijk vierden. De 'Stippenshow' was, net als 

de Bloemen- Groente en Fruit Tentoonstelling, een hoogtepunt van 2022. 

Lieve mensen, 2023 staat in de startblokken. Een prachtig nieuw tuinseizoen ligt wederom 

hoopvol voor ons. Daar wil ik op toasten.
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