
Afscheid Piet, 3 juli 2020  

Beste Piet, 

Eigenlijk zouden we op de Algemene Ledenvergadering in Maart afscheid 

nemen van jou als penningmeester, maar het mocht niet zo zijn. Corona gooide 

roet in het eten.  Als bestuur hadden we deze datum, 3 juli, al geprikt om 

daarbij stil te staan. Je gaf aan dat je een gezamenlijke excursie wel leuk zou 

vinden.  

Formeel ben je nog altijd penningmeester, want die ledenvergadering gaan we 

dit jaar online nog houden. We staan we aan het einde van een periode van 8 

jaar waarin jij penningmeester was van het bestuur van Groei en Bloei Meppel. 

Sinds 2012 vervulde jij die functie met grote inzet en betrokkenheid. 

Ja, ik weet het, je staat liever niet in de schijnwerpers, maar vandaag maken we 

daarop graag een uitzondering. 

We kennen je allemaal als een rustige, bescheiden man, die niet zo nodig 

haantje de voorste wil zijn. Zoals een van de bestuursleden het formuleerde ‘ 

Hij houdt niet van koude drukte. Doe maar gewoon!’ Het komt allemaal wel 

goed. Jij bent meer het type van stille wateren…Je kunt goed luisteren om dan 

op het juiste moment iets heel waardevols naar voren te brengen. En bent 

altijd bereid te helpen of waar nodig actie te ondernemen. 

 

Financiën 

Piet, je hebt ons weleens toevertrouwd, dat je eigenlijk helemaal niet zoveel 

met cijfertjes hebt. Desondanks, zorgde jij ervoor dat de boeken elk jaar weer 

klopten en dat het financieel verslag en de begroting keurig in orde waren en 

op tijd werden gepresenteerd. Dat hebben we nu ook weer gezien. Je laat onze 

afd. financieel gezond achter! En dat dat een hele verdienste is, hoor ik soms in 

een rayonvergadering, waar andere afdelingen er minder goed voorstaan.  

 

Man met groene vingers 

Velen van ons  kennen je vooral als de man met de groene vingers; als jij iets 

zaait, dan komt het gewoon op. Mensen die hebben deelgenomen aan jouw 



Zaaiworkshops hebben dat in de praktijk gezien. Op de jou bekende rustige 

wijze, legde je uit, hoe je dat kunt doen . 

Als bestuur mochten wij daar ook regelmatig van meegenieten, als je weer 

eens met traytjes met plantgoed naar een vergadering kwam en ons liet delen 

in zaailingen van Zinnia’s of Primula’s. En voor ons ben je ook de ambassadeur 

geweest voor zgn. ’vergeten groenten’. Nog voordat die term in de mode 

kwam, hield jij al pleidooien voor schorseneren, zuring, kardoen, roodlof of  

rode biet. In de periode 2015-2018 konden we maandelijks in de digitale 

nieuwsbrief meegenieten van en over jouw ervaringen in je moestuin, in de 

rubriek ‘Groenten van de Slingenberg’. Zo leerden we die vergeten groenten 

niet alleen verbouwen, maar je gaf er ook heerlijke recepten bij. Ik smul nog 

altijd van je zuringsalade in het voorjaar.  

Samen met anderen heb je ook andere workshops georganiseerd en gegeven, 

zoals een trog maken in samenwerking met Peter of met Caroline de workshop 

bloembollenmand vullen. Jullie staken de koppen bij elkaar, zorgden voor een 

goede voorbereiding en als de deelnemers dan kwamen, liep het op rolletjes.  

 

Sponsoren 

Jij was je ook altijd bewust van het belang van sponsoren; niet alleen om de kas 

van onze afd. te spekken, maar ook in het kader van netwerken en goede 

contacten onderhouden met bedrijven in onze regio.  

En wat sommige mensen niet weten, is dat je zelf een prachtige tuin hebt, en 

zeer sportief bent. Je tennist en je klimt. En dan niet van dat gewone werk, de 

paden op…. maar in gebergten met steile kale rotsen, klettert Piet met touwen 

en haken angstaanjagend omhoog. Met een vast groepje vrienden zoekt hij elk 

jaar weer een nieuwe uitdaging.  

Piet houdt ook van reizen; met zijn eigen kampeerbus op pad naar Noorwegen 

bv. Daarvoor ga je nu meer tijd krijgen. Het penningmeesterschap zal je 

waarschijnlijk niet missen, maar ons hopelijk wel. Wij zullen je heel erg missen, 

maar hopen toch dat we je nog regelmatig zullen zien bij onze activiteiten. En 

mocht je nog eens zaailingen over hebben……???  

Nogmaals dank voor het vele dat je voor de afdeling hebt betekend en gedaan.  



Namens het bestuur van Groei en Bloei Meppel e.o.  

Tilly Vriend, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 


