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Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een         
voorspoedig 2016 

 

Van de voorzitter 
Met nog een kleine maand te gaan is het jaar al weer 
bijna voorbij. Een aantal leden zijn nog regelmatig op 
hun tuin te vinden, terwijl hier en daar de tuin er al 
winterklaar bij ligt. Laat de winter maar komen dus. Het 
lijkt er echter voorlopig niet op dat we een “echte” 
winter tegemoet gaan. Weerprofeten verwachten een 
normale tot iets te zachter winter met mogelijkheden 
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op vorstperioden vanaf eind januari. 
Hebben de weerprofeten gelijk? Pas in het 
voorjaar zullen we hier antwoord op 
hebben. 
Heel wat leden hebben in de afgelopen 
maanden gebruik gemaakt van het aanbod 
om winteruien te planten en ook knoflook 
wordt steeds vaker geplant. Er gaat niets 
boven een vers uitje in het voorjaar en de 
dan geplante uien kunnen pas in de loop 
van de zomer weer worden geoogst. 
Komende weken kunnen we na gaan 
denken over hetgeen we komend seizoen 
willen zaaien. In de eerste maanden van 
2016 komt de bestelling dan weer binnen 
en kunnen we een en ander voorzaaien. 
Ik zie dat steeds meer leden gebruik 
maken van de compost die met regelmaat 
in grote hoeveelheden wordt aangevoerd. 
Een dergelijke service via de vereniging is 
toch wel erg fijn: alleen nog even naar de 
eigen tuin en òf onder spitten òf over het 
gespitte stuk strooien. Komend voorjaar 
hebben we er gemak van. In de afgelopen 
jaren is er bij elkaar toch wel een enorme 
hoeveelheid compost aangevoerd en over 
de tuin verspreid. Volgens mijn 
inschatting zou de hele parkeerplaats vol 
liggen. Bedenk dat ook eens voor de 
stalmest die al veel langer wordt 
aangevoerd en bij elkaar is er een 
geweldig fijne tuingrond ontstaan die zich 
goed laat bewerken en waarin het 
makkelijk zaaien is. 
Deze winter willen we weer een 
snoeicursus aanbieden (elders in deze 
nieuwsbrief). Sluit mooi aan bij het grote 
assortiment aan fruitbomen en -struiken 
dat de afgelopen jaren via de tuinwinkel 
is aangeschaft. Als alles een beetje mee 
zit levert dat weer een mooie oogst op.  
Het is nu wel de tijd om druiven te 
snoeien. Te laat snoeien geeft “bloeding” 
van de takken. Voor de verdere snoei kan 
je beter wachten tot februari; 
steenvruchten (pruimen, perziken, 
abrikozen e.d.) moeten al gesnoeid zijn. 
Nog iets voor de komende winter: last van 
insecten in fruit of sierstruiken zoals de 
buxus, dan kan je de eventuele eitjes van 
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overblijvende insecten doden met 2 
veilige middelen, VBC of Boomcleaner. 
Wat mij toch wel een beetje jammer is, is 
dat we van sommige leden pas op een erg 
laat tijdstip horen dat zij ziek zijn, weinig 
tijd of door andere oorzaken weinig aan 
hun tuin toekomen. Geef eens eerder een 
signaal en dit kan natuurlijk ook via leden 
die dit te horen krijgen. Het is dan 
makkelijker om de juiste maatregelen te 
nemen en ook minder teleurstellend dan 
aan de slag te moeten gaan op een tuin 
met sterk achterstallig onderhoud. Op 
een degelijke manier helpen we elkaar en 
is het voor die leden mogelijk net wat 
langer plezier van hun tuin te hebben. 
Plezier op de eigen tuin is toch net dat 
waar we het voor doen. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Het bestuur nodigt u allen uit om elkaar 
een voorspoedig jaar toe te wensen op 
zaterdag 9 januari 2016 in het tuinhuis. U 
bent welkom vanaf  10.00 uur 
Om in de agenda te zetten. 

De jaarlijkse algemene 

ledenvergadering is vastgesteld op 

dinsdag 22 maart 2016 in het 

woonzorgcentrun Ter Reede van 

WVOzorg. T.z.t krijgt u de agenda en de 

stukken toegezonden. 

Financiën, 
Door de gemeente wordt om de vijf jaar 
de huur van ons complex verhoogd met de 
inflatie van de afgelopen vijf jaar. 
In 2016 wordt de huur weer opnieuw 
berekend. 
We moeten er rekening mee houden dat 
de verhoging ongeveer 10% zal bedragen. 
Aan deze verhoging kan de vereniging 
niets aan veranderen. 
houd er dus rekening mee dat bij het 
innen van de contributie en de huur de 
verhoging doorberekend zal worden. 
In de laatst gehouden ALV heeft de 
vergadering het bestuur toestemming 
gegeven om deze verhoging te innen. 
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hartelijk danken. Ze hebben er heel veel 
mensen een groot plezier mee kunnen 
doen. 
Uiteraard gaan we volgend jaar gewoon 

verder met deze actie. Over de datum 

wordt u uiteraard tegen die tijd 

geïnformeerd. 

Bestuur Volkstuinvereniging Levenslust 

                     
Pittige boerenkoolstamppot 4 pers. 
800 gr. Aardappelen, 1 ui, 1 teentje 
knoflook, 1 rode paprika, 100 gr. 
pepersalami, 300 gr. boerenkool, 150 ml. 
melk, 200 gr. zilveruitjes. 
Schil en snijd de aardappels in vieren en 
kook ze in circa 20 minuten gaar. Een 
beetje zout erbij. 
Zodra de aardappels koken de boerenkool 
erbij doen.  
Pel en snipper de ui. Pel en snijd de 
knoflook fijn. 
Halveer de paprika, verwijder de 
zaadlijsten en snijd de paprika in stukjes. 
Verhit een scheut olie in een pan. 
Verwijder, indien nodig, het velletje van 
de salami en snijd de salami in 
blokjes.Verhit olie in een pan en fruit de 
ui, knoflook, paprika en salami circa 6 
minuten en op het laatste moment nog 
wat zilveruitjes erbij. En een scheutje 
ketjap erbij. 
Giet de aardappels en boerenkool af en 
stoom ze droog. 
Verwarm een beetje melk in een pan of 
magnetron 
Schenk de melk bij de 
aardappels/boerenkool en stamp ze fijn 

met een stamper. 
Breng op smaak met zout en peper. 
Alles uit de koekenpan erbij doen en 
omscheppen. 
  
 

Beveiliging Tuin Huis toiletgroep 
achterzijde. 
Half december wordt aan de buitenkant 
van de toiletdeur een elektrische roldeur 
geplaatst. 
Deze gaat automatisch via een 
tijdschakelaar open en dicht. 
Voor de winter programmeren wij de 
sluitingstijd op 17.00 uur en de 
openingstijd op 10.00 uur. In het voorjaar 
zal de tijd weer aangepast worden en zal 
dan samen vallen met de 
watervoorziening. Houd er rekening mee 
dat u in de sluitingsuren geen gebruik 
kunt maken van het toilet. 
Bij strenge vorst zal de deur gesloten 
blijven.  
Het bestuur.  
 
Beste mede tuinders, 
Hierbij wat berichten van de com. 
onderhoud: 

 De kranen zijn weer afgesloten en 
verwijderd en zullen begin april weer 
terug geplaatst worden. 

 Er wordt in de diverse groenstroken door 
ons gesnoeid/gezaagd dit betekent dat 
we af en toe over jullie tuinen zullen 
gaan met de versnipperaar en 
kruiwagens. 

 De ‘vogelkooien”die op de diverse tuinen 
staan ter bescherming van bessen oogst 
moeten ook dit jaar verwijderd worden , 
doe dit op tijd  (zie ook het HHR) 

 Voor vragen opmerkingen over  bomen of 
struiken die vanuit de groenstrook 
overhangen, wij zijn op zaterdag altijd 
aanwezig of stuur een mail maar ga niet 
zelf zagen en of snoeien. 
Eddy ,Peter en Tonnis. 
 
Beste leden, 
Omdat er op dit moment steeds minder 
geoogst wordt van de tuinen is in overleg 
met het VoedselUitgiftePunt van de 
Stichting ROAT besloten om het ophalen 
van de groenten per 16 november 2015 
voor dit jaar stop te zetten. Het VUP wil 
iedereen die het afgelopen seizoen aan 
de inzameling heeft gegeven heel 

https://www.bing.com/images/search?q=boerenkool&id=ACBDDEF464969148FD8F354BFD548BEF95DE6FAE&FORM=IQFRBA
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Aardappelen met rozemarijn uit de 
oven 
 
4 personen 
Ingrediënten 

• 
600 g nieuwe aardappelen, in blokjes 
van 2½ cm 

 

• 
1 takje verse rozemarijn, alleen de 
blaadjes of tijm of salie 

 

• olijfolie,   

• 
5 teentjes knoflook, ongepeld en plat 
geslagen 
 

 

bereiden 
Verwarm de oven voor op 220 °C. Doe de 
blokjes aardappel in een grote pan koud 
water met wat zout en breng ze aan de 
kook. Laat ze 3 minuten koken en in een 
vergiet uitlekken en een paar minuten 
uitwasemen, tot ze min of meer droog 
zijn. Vermorzel de rozemarijnblaadjes in 
een vijzel. 

 

Verhit een beetje olijfolie. Doe de 
knoflook, aardappeltjes en rozemarijn 
erin. Bestrooi ze met wat peper en zout 
en hussel alles goed door elkaar. Zet de 
braadslee 20 tot 25 minuten in de oven, 
schud de aardappelen regelmatig en haal 
ze uit de oven wanneer ze lekker 
goudbruin en krokant zijn. 
 

Persoonlijke noot 
 
'Ik ben echt dol op deze supersnelle 
aardappelen uit de oven. Door ze in 
kleine blokjes te snijden zijn ze veel 
sneller gaar dan piepers in hun geheel - 
als ze heel gaaf zijn neem ik soms niet 
eens de moeite om ze te schillen. Gebruik 
in plaats van rozemarijn gerust andere 
kruiden, zoals tijm of salie. Ik doe er voor 
de verandering ook wel eens wat gehakte 
uitjes, gehalveerde champignons of lekker 
dikke stukjes rookspek bij.' - Jamie Oliver 
 
 EET SMAKELIJK! 

 

Snoeicursus 

      
In de winterperiode willen we weer een 
snoeicursus voor leden van onze 
vereniging geven.  
Hans Daalman is weer bereid deze cursus 
te verzorgen.  

We beginnen de ochtend met een stukje 

theorie in het tuinhuis en gaan daarna 

naar de eigen tuin voor tips en een stuk 

praktijk: 

9:00-9:45 theorie en van 10:00-11:00 

praktijk 
 
Opgeven voor de cursus kan in de 
tuinwinkel.  
Datum:16 januari en 6 februari 
Deelnemers: max 10 deelnemers per 
keer, maar vol = vol 
Kosten:  € 5,00 
(bij meer deelnemers zullen we proberen 
meerdere data te organiseren) 
 
Opgeven uiterlijk 9 januari alleen door 
onderstaand strookje in de tuinwinkel 
op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 
11.00 uur. 
Inschrijvingen worden verwerkt op 
volgorde van binnenkomst. 
 

Ja, ik doe mee aan de snoeicursus 
Naam:     
tuinnummer: 
Email:  
Telefoonnummer: 
 
Voorkeur datum  ( ) 16 januari  
( ) 6 februari () ik kan beide dagen 
 


