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RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE.RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE.RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE.RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE.

SPEK SPEK SPEK SPEK UW CLUBKASCLUBKASCLUBKASCLUBKAS!!!!

Voor verenigingen en stichtingen doet Rabobank

Walcheren/Noord-Beveland graag iets extra’s.

Zeker in tijden van economische crisis zijn we

niet alleen uw financiële partner, maar denken

wij graag mee in het stimuleren van het

maatschappelijk klimaat binnen ons werkgebied.

Juist daarom lanceerden wij in 2010 de

Rabobank Clubkas Campagne. Onze leden

brengen tijdens deze campagne hun stem uit op de vereniging(en)

en/of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Voor onze

leden betekent dit: ledeninvloed in de meest zuivere vorm.

Voor verenigingen en stichtingen: hoe meer stemmen, des te

hoger is de bijdrage die aan de club wordt uitgekeerd. Dit initiatief 

zetten wij in 2012 graag voort.

Wij hebben ons als vereniging ook dit jaar weer aangemeld voor 

deelname. Vorig jaar heeft onze deelname dankzij uw stemmen een 

bedrag opgeleverd van € 276,--. 

Dus aan al onze leden die lid zijn van de Rabobank het verzoek om 

ook dit jaar weer een stem op ons uit te brengen. En kent u andere 

mensen in uw omgeving die lid zijn van de Rabobank dan kunt deze 

ook vragen om een stem op onze vereniging uit te brengen want 

alle 22.500 leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland mogen 

stemmen.

De brief met de unieke stemcode valt eind maart op de mat van de-

ze leden.

Het uitbrengen van stemmen is mogelijk via www.rabobank.nl/wnb.
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Controle op het complex.Controle op het complex.Controle op het complex.Controle op het complex.

Door het bestuur wordt vanaf april regelmatig een controle ron-

de op het complex gemaakt.

Aandachtspunten zijn in ieder geval de aardappelen en overlast 

veroorzakend onkruid, maar ook allerlei zaken die niets met 

tuinieren te maken hebben (opslaan van allerlei zaken).

De plaats van de aardappelen die verplicht is staat aangegeven 

op de plattegrond in het mededelingenbord aan het tuinhuis.

 NIEUWE LEDEN AVOND NIEUWE LEDEN AVOND NIEUWE LEDEN AVOND NIEUWE LEDEN AVOND

23 februari was het weer de avond waarop het bestuur de nieuwe leden 

van onze vereniging ontvangt.

Deze avond waren er 15 nieuwe leden aanwezigen deze werden na een 

kopje koffie, toe gesproken door onze voorzitter.

Na de toespraak van de voorzitter hebben de individuele bestuursleden 

zichzelf voorgesteld en verteld wat hun taken zijn binnen het bestuur.

Ook de nieuwe leden hebben zich aan het bestuur en aan elkaar voorge-

steld en een kleine introductie geven van zich zelf en hun diverse rede-

nen om lid te worden van onze vereniging.

Het was dan ook een gezellige ontmoeting van nieuwe leden en bestuur 

van Levenslust.

Na de introductie en het voorstellen was er ook nog gelegenheid om 

vragen te stellen en dan merkt je dat nieuwe mensen nieuwe ideeën 

meebrengen wat helemaal niet verkeert is, punten uit deze vragen zijn 

mee genomen naar de bestuursvergadering.

Al met al een goede manier om elkaar te leren kennen en van gedachte 

te wisselen over regels, gebruiken en al wat ter sprake komt.

Het was dan ook een prima avond, met deze 15 nieuwe leden en 8 be-

stuursleden.

Het bestuur van Levenslust.
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Van de tuinwinkel.Van de tuinwinkel.Van de tuinwinkel.Van de tuinwinkel.

Zo langzamerhand wordt het weer eens tijd om 

aan het poten van de aardappelen te denken. Het 

is nog wel wat aan de frisse kant buiten maar we 

houden moed en gaan ervan uit dat de lente snel 

komt.

Wist u echter dat u de teelt van de vroege aardappelen kunt vervroegen door 

gebruik te maken van vlies- of teeltdoek. Dit kan de oogst toch zeker met 2 á 3 

weken vervroegen en zeg nu zelf wat is er lekkerder dan de eerste nieuwe aard-

appelen uit eigen tuin? De aardappelen dienen dit jaar in C van uw tuin te wor-

den gepoot. Voor een plattegrond van uw tuin zie het publicatiebord.

Naast de normale bemesting met stalmest is het 

voor aardappelen van belang dat er voldoende kali-

um in de grond aanwezig is. Om dit te bereiken 

kan er bijgemest worden met 6 kg patentkali per 

100 m2. Dit kan voor het poten gebeuren of zodra 

de planten aangeaard worden. Omdat kalium een 

natuurproduct is mag het ook toegepast worden in de biologisch dynamische 

landbouw.

Dan hebben we nog een aanbieding voor u, die gezien het bovenstaande, later 

in het jaar zijn nut kan bewijzen. Voor het vervoeren van b.v. uw aardappel-

oogst hebben wij voor uw kruiwagen een massief wiel in de aanbieding. Dus 

nooit meer lekke banden op de meest ongewenste momenten.

Voor de prijzen van bovenstaande aanbiedingen 

kunt informeren in de tuinwinkel op donderdag- 

en zaterdagmorgen tussen 10 en 11.00 uur.


