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Voorjaar bij Tuinders Voorjaar bij Tuinders Voorjaar bij Tuinders Voorjaar bij Tuinders 

Vereniging Levenslust.Vereniging Levenslust.Vereniging Levenslust.Vereniging Levenslust.

Ook op het tuinencomplex van Levens-Ook op het tuinencomplex van Levens-Ook op het tuinencomplex van Levens-Ook op het tuinencomplex van Levens-

lust is het voorjaar aangebroken, dit bete-lust is het voorjaar aangebroken, dit bete-lust is het voorjaar aangebroken, dit bete-lust is het voorjaar aangebroken, dit bete-

kend dat onze Tuinders uit hun of haar kend dat onze Tuinders uit hun of haar kend dat onze Tuinders uit hun of haar kend dat onze Tuinders uit hun of haar 

winterslaap tevoorschijn zijn gekomen en winterslaap tevoorschijn zijn gekomen en winterslaap tevoorschijn zijn gekomen en winterslaap tevoorschijn zijn gekomen en 

aan de slag willen gaan.aan de slag willen gaan.aan de slag willen gaan.aan de slag willen gaan.

Nu juist dat aan de slag gaan aan het begin van Nu juist dat aan de slag gaan aan het begin van Nu juist dat aan de slag gaan aan het begin van Nu juist dat aan de slag gaan aan het begin van 

een nieuw seizoen is een van de plezantere zaken een nieuw seizoen is een van de plezantere zaken een nieuw seizoen is een van de plezantere zaken een nieuw seizoen is een van de plezantere zaken 

van het Tuinieren.van het Tuinieren.van het Tuinieren.van het Tuinieren.

Als we dan op onze tuin komen en zaken blijken ont-Als we dan op onze tuin komen en zaken blijken ont-Als we dan op onze tuin komen en zaken blijken ont-Als we dan op onze tuin komen en zaken blijken ont-

vreemd, kwijt, weg of hoe we het ook noemen, is dat dan vreemd, kwijt, weg of hoe we het ook noemen, is dat dan vreemd, kwijt, weg of hoe we het ook noemen, is dat dan vreemd, kwijt, weg of hoe we het ook noemen, is dat dan 

ook een domper op de start van het nieuwe seizoen.ook een domper op de start van het nieuwe seizoen.ook een domper op de start van het nieuwe seizoen.ook een domper op de start van het nieuwe seizoen.

De laatste tijd komen er steeds meer signalen bij het bestuur De laatste tijd komen er steeds meer signalen bij het bestuur De laatste tijd komen er steeds meer signalen bij het bestuur De laatste tijd komen er steeds meer signalen bij het bestuur 

binnen dat er planten, spullen gewoon weg genomen zijn.binnen dat er planten, spullen gewoon weg genomen zijn.binnen dat er planten, spullen gewoon weg genomen zijn.binnen dat er planten, spullen gewoon weg genomen zijn.

Bij een lid waren er zelfs Frambozen uitgespit !!!.Bij een lid waren er zelfs Frambozen uitgespit !!!.Bij een lid waren er zelfs Frambozen uitgespit !!!.Bij een lid waren er zelfs Frambozen uitgespit !!!.

U begrijpt dat dit niet kan en zeer onwenselijk is, het bestuur U begrijpt dat dit niet kan en zeer onwenselijk is, het bestuur U begrijpt dat dit niet kan en zeer onwenselijk is, het bestuur U begrijpt dat dit niet kan en zeer onwenselijk is, het bestuur 

gaat dan ook extra aandacht geven aan dit soort zaken.gaat dan ook extra aandacht geven aan dit soort zaken.gaat dan ook extra aandacht geven aan dit soort zaken.gaat dan ook extra aandacht geven aan dit soort zaken.

Iedereen dit serieus zaken of planten e.d. mist wordt dan ook Iedereen dit serieus zaken of planten e.d. mist wordt dan ook Iedereen dit serieus zaken of planten e.d. mist wordt dan ook Iedereen dit serieus zaken of planten e.d. mist wordt dan ook 

gevraagd om aangifte te doen en melding naar het bestuur.gevraagd om aangifte te doen en melding naar het bestuur.gevraagd om aangifte te doen en melding naar het bestuur.gevraagd om aangifte te doen en melding naar het bestuur.

We vragen ook van onze leden om aandacht te hebben voor za-We vragen ook van onze leden om aandacht te hebben voor za-We vragen ook van onze leden om aandacht te hebben voor za-We vragen ook van onze leden om aandacht te hebben voor za-

ken die op het complex gebeuren, maar niet door de beugel ken die op het complex gebeuren, maar niet door de beugel ken die op het complex gebeuren, maar niet door de beugel ken die op het complex gebeuren, maar niet door de beugel 

kunnen.kunnen.kunnen.kunnen.

Samen hebben we een goede en gezellige vereniging opge-Samen hebben we een goede en gezellige vereniging opge-Samen hebben we een goede en gezellige vereniging opge-Samen hebben we een goede en gezellige vereniging opge-

bouwd laten we dit zo houden.bouwd laten we dit zo houden.bouwd laten we dit zo houden.bouwd laten we dit zo houden.

Namens het Bestuur van uw vereniging.Namens het Bestuur van uw vereniging.Namens het Bestuur van uw vereniging.Namens het Bestuur van uw vereniging.
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Landelijke Vrijwilligersdag

“NLDOET “op 18 en 19 maart 2010.

Op 18 en 19 maart organiseert het 

Oranjefonds onder het motto doe 

vrijwilligerswerk met duizenden or-

ganisaties de grootste vrijwilligers-

actie in ons land. 

Dat betekend dat organisaties aan 

kunnen geven bij het Oranjefonds, 

wat zij voor een klus gedaan willen 

hebben, en kunnen vrijwilligers zich 

aanmelden om deze klus te adopte-

ren. Het Oranjefonds stelt dan een 

bedrag beschikbaar om deze klus te 

klaren. In 2010 waren er in heel Ne-

derland 150.000 vrijwilligers actief.

Ook het centrum voor verzorgt wo-

nen Ter Reede heeft zich aange-

meld bij het Oranjefonds met een 

klus. De klus bestaat uit het opknap-

pen en aankleden van de binnentui-

nen van het verpleeghuis aan de 

Vondellaan en Weyevliet.

Een 20 tal vrijwilligers van de Volks-

tuin vereniging “Levenslust” hebben 

zich aangemeld om op zaterdag 19 

maart, de tuintjes en patio’s van de 

woonunits een opknapbeurt te ge-

ven. De werkzaamheden zullen o.a. 

bestaan uit het plaatsen van bloem-

bakken, het planten van bloemen en 

kruiden, het plaatsen van hanging 

baskets en vogelhuisjes. 

Voor meer foto’s ga naar de website 

www.volkstuinlevenslust.nl
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van onze producten komen van kleine, ambachtelijke bedrijven,
maar ook enige grote producenten die zich vooral richten op de 
professionele gebruiker, behoren tot onze leveranciers.
�Hiervoor bleek zeker belangstelling te bestaan, vooral het handmatig 
vervaardigde gereedschap.

Na deze presentatie werd het huishoudelijke gedeelte behandeld.

Alle verslagen werden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. De 

kascontrolecommissie  deed verslag en daardoor kon het bestuur 

gedechargeerd worden voor het jaar 2010. De begroting werd onver-

anderd vastgesteld. Bestuursleden werden weer herkozen.

De voorgestelde wijziging van het HHR om de niet opgekomen 

werkuren  te verhogen naar € 15,00 per uur werd met meerderheid 

van stemmen aangenomen.

Ook het beleidsplan werd doorgenomen en de plannen voor 2011 

uitgelegd. 

Aardappelteelt.

Voor dit jaar geldt dat de aardappelen in vak B gezet moeten worden. 

Dit is ook aan u doorgegeven in de papieren welke u bij de zaadcata-

logi hebt ontvangen. Dit zal door het bestuur worden gecontroleerd. 

Wanneer u ze toch op een andere plaats hebt  gezet dient u ze eruit 

te halen en ze op de juiste plaats te poten. Voor uw oriëntatie: een 

plattegrond van het complex met de daarin getekend de vakken A, B 

en C vindt u op het publicatiebord.

In Memoriam

In de afgelopen maand zijn er leden van de vereniging overleden.

Ab Pouwelse is plotseling overleden op 22 februari .

Hans Arendse overleed op 1 maart 2011.

Ab heeft zolang de nieuwsbrief bestaat deel uit gemaakt van de redactie. 

Hans heeft veel tijd aan de vereniging gegeven bij het verbouwen van het 

tuinhuis.

We wensen de beide families heel veel sterkte toe om dit verlies een plaat 

te geven in de toekomst.
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Algemene ledenvergadering

Voor aanvang van de algemene ledenvergadering op dinsdag 16 

maart 2011 van onze Volkstuinvereniging Levenslust, werd er door de 

TuinHeeren een presentatie gegeven van hun tuingereedschap 

assortiment.

Hun website www.detuinheeren.nl, vertelt daarover het volgende:

�

Welkom bij De TuinHeeren.Welkom bij De TuinHeeren.Welkom bij De TuinHeeren.Welkom bij De TuinHeeren.

De TuinHeeren, twee mannen 
op leeftijd, welke voor het ple-
zier een bedrijfje in topkwali-
teit tuingereedschap hebben 
opgericht. 
De zware kleigrond in onze 
tuin was de aanleiding. Waar 
haal je echt goed tuingereed-
schap vandaan? Wie kan je 
een goed advies geven? 
Allemaal zaken waar wij tegen-
aan liepen toen we in 2001 een 
nieuwe tuin kregen. Inmiddels 
zijn we uitgegroeid tot echte 
specialisten.
We leveren onze producten 

veelal aan particulieren, maar 

ook aan hoveniers, planten 

kwekers, gemeentelijke groen-

diensten, knotploegen en 

boomverzorgers.

We selecteren gereedschap waarvan je meteen voelt en ziet hoe goed 
het gemaakt is en waarmee men met veel plezier de tuin ingaat. 
Producten waar de vakman�zijn ziel en zaligheid in heeft gestopt. Veel 
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De commissie van Toezicht. 

De kleinste commissie die we in onze vereniging kennen en mis-

schien ook wel de belangrijkste commissie. Waarom zo, zult u zich 

misschien afvragen? Ik hoor zelden of nooit van hen. Gelukkig als u 

dit moet concluderen, want in situaties dat de commissie iets van 

zich laat horen is er meestal iets aan de hand wat niet in orde is en 

wordt er van u verlangd dat u in actie komt om de zaken recht te zetten.

In de Statuten en HHR zijn de bevoegdheden van de commissie van 

toezicht omschreven. Hierop willen we nu niet ingaan. In deze 

nieuwsbrief willen we alle leden er nog eens op wijzen dat wij = alle 

leden er met z’n allen verantwoordelijk voor zijn om het complex zo 

netjes mogelijk houden, dat we onze tuinen onkruidvrij houden en 

dat we tuinkasjes, tuinhuisjes en gereedschapsbergingen zo netjes 

mogelijk onderhouden.

In die situaties waarin de commissie van toezicht vindt u hier in 

tekort schiet, kunt u een briefje verwachten waarin wordt aangege-

ven wat niet in orde is en wanneer we verwachten dat dit door u is 

opgelost. U kunt er zeker van zijn dat we dit bij houden en controle-

ren. 

Enkele voorbeelden: Wanneer u bomen of struiken plant, behoort u 

de afstand tot uw buurtuin in acht te nemen. Kleine bomen geven 

[nog] geen overlast, maar wel wanneer ze groot zijn en dan is het 

vaak te laat om te verplanten. Aardappels moeten elk jaar in het 

voorgeschreven deel van de tuin worden gepoot. Dit om te voorko-

men dat aardappelmoeheid kan optreden. Wanneer men aardappe-

len op een verkeerde plaats zet, moeten deze er uit worden gehaald. 

Om een tuinhuisje of tuinkas te bouwen, moet een bouwvergunning 

zijn toegekend. Zonder dat de toestemming van de gemeente Vlissin-

gen bij de vereniging is ingeleverd, mag niet met bouwen worden 

gestart. Zo zijn er nog talloze voorbeelden aan te geven waarin de 

commissie van toezicht kan optreden.

Ook in 2011 zal de commissie van toezicht dus weer regelmatig een 

ronde maken over het complex en heel opmerkzaam allerlei bijzon-
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derheden noteren en ter spraken brengen bij het bestuur. De inzet 

zal er zeker op gericht zijn de kwaliteit van het complex nog verder te 

verbeteren. Ons complex is ook uw zorg!

Speerpunten bij de controlerondes van de commissie van toezicht:

Onkruid op de tuin dat overlast op gaat leveren voor andere tuinen; 

takken die over het pad hangen; materialen op de tuin die eigenlijk 

niets met tuinieren te maken hebben; plaats van aardappelen en 

controle op phytophtora. Maar we kijken natuurlijk ook naar al die 

andere zaken ………..

COMPOST, MEST E.D..

Nu   de zomer er weer aankomt en de werkzaamheden in de tuin gaan 

bestaan uit onderhoud aan groentebedden, bloemperken en gazons zal er 

door de vereniging geen nieuwe voorraad compost e.d. meer worden aange-

voerd.

De reden dat wij dit even aan u meedelen is de vraag aan allen die nog 

compost, mest en houtsnippers af moeten rekenen  dit voor 15 april te doen.

Omdat wij n.a.v. de hoeveelheid m3 ongeveer kunnen bepalen hoeveel een 

vracht op kan brengen  kunnen wij, zoals het nu staat, aannemen dat er nog 

een aantal leden hun kruiwagentjes  moeten afrekenen.

Wanneer wij alle bedragen binnen hebben kunnen we berekenen of de 

levering van deze artikelen kostendekkend is geweest. Dit is n.l. het criteri-

um waarop wij ons baseren wanneer er voor het komende winterseizoen 

weer compost, mest en houtsnippers besteld moeten worden.

Omdat het  voor iedereen toch wel makkelijk is dat compost, mest en 

houtsnippers op deze manier beschikbaar worden gesteld zouden we dat 

graag ook de komende jaren zo blijven doen. Dus wanneer u nog een aantal 

kruiwagens af moet rekenen dan kan dit in de winkel  op donderdag en 

zaterdagmorgen tussen 10 en 11 uur. Komt dit voor u slecht uit dan graag 

een enveloppe in de brievenbus van het tuinhuis met daarop vermeld 

waarvoor de betaling is.
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Teeltvervroeging.

Een wat eigenaardig woord voor een simpele methode om de teelt 

van een aantal gewassen te vervroegen. Hoe kunnen bepaalde teel-

ten vervroegd worden? Hieronder een korte toelichting.

Dit vervroegen wordt veelal gedaan met vliesdoek. U kunt het gewoon 

over het zaaibed uitrollen en vastzetten. Dus geen gedoe met bogen 

e.d.. Dit vliesdoek is lichtdoorlatend en ademend. Op deze manier 

kan het zaad vroeger ontkiemen omdat de grond eerder wordt opge-

warmd. Uiteraard geldt dit niet alleen voor zaaigoed maar ook voor 

pootgoed zoals aardappelen.

Voor uitgebreidere informatie kunt u kijken op:

 www.spruit.info/spruit/afdekking.html

Vliesdoek hebben wij in onze winkel tegen een zeer aantrekkelijke 

prijs en wordt per strekkende meter verkocht in breedtes van 3,30 mtr 

en 1,50 mtr. Voor de prijs verwijzen wij u naar het publicatiebord aan 

het tuinhuis of even vragen in de winkel.a


