Volkstuinvereniging ‘levenslust’

Bouwvergunning
Met ingang van 2011 is er verandering gekomen in de procedure aanvraag bouwen
van opstallen.
Dit betekent dat voor het plaatsen geen aparte aanvraag meer bij de gemeente
Vlissingen moet worden gedaan, maar dat het bestuur deze aanvraag in zijn geheel
kan afhandelen. In de afgelopen jaren zijn heel wat tuinhuisjes en kweekkassen
geplaatst en zowel het bestuur als de gemeente Vlissingen hebben steeds oog
gehad voor kwalitatief goede opstallen. Deze voorwaarde zullen we zeker ook voor
de komende periode hanteren. Handhaven en verbeteren van de totale ‘kwaliteit’
van ons volkstuincomplex staat immers nog steeds voorop.
De aanvraag voor het plaatsen zal nog steeds moeten gebeuren via het formulier
‘aanvraag bouwvergunning’. De kosten voor het bouwen van een opstal bedragen €
50,De voorwaarden voor het krijgen van een positief besluit op de ingediende bouwaanvraag staan in ons Huishoudelijk Reglement en zijn niet veranderd.

Voor vragen kunt op zaterdagochtend terecht in ons tuinhuis, maar u
kunt uw vraag natuur ook digitaal stellen via het contactformulier op
onze website.
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Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 8 januari werd zoals gebruikelijk op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar door het bestuur weer traditionele
bijeenkomst georganiseerd. Er waren weer een groot aantal leden
die elkaar de beste wensen wilden overbrengen. Onder het genot
van vers gebakken oliebollen en appelflappen, vers gebakken
door de fam. Veerhoek, met koffie was het een gezellige boel in
het tuinhuis.

Nieuwe hakselaar.
Afgelopen najaar is door de vereniging een nieuwe hakselaar aangeschaft. Deze
wordt gebruikt om het snoeihout uit de groenstroken te versnipperen.
Omdat deze hakselaar uiteraard niet elke week in gebruik is t.b.v. de vereniging
heeft het bestuur gemeend om deze versnipperaar ook ter beschikking te stellen
aan de leden. Dit kan op de volgende manier:Indien u uw snoeiafval wilt versnipperen met gebruikmaking van deze hakselaar kunt u dit opgeven aan de leden van
de onderhoudsploeg t.w. Peter Willeboordse, Eddy Heerschop, Dick Ouwerling en
Ruud Boots. Ook kunt u zich per e-mail aanmelden via de website van onze
vereniging: www.volkstuinlevenslust.nl. . Eveneens is het mogelijk om u in de
winkel hiervoor op te geven. De hakselaar zal beschikbaar zijn op de 2e zaterdag
van de maanden februari, maart, april, oktober en november. Dat betekent voor
2011: 12 februari, 12 maart, 9 april, 8 oktober en 12 november van 09.00 uur tot
11.00 uur. Het snoeihout kunt u dan aanleveren op de parkeerplaats waar een lid
van de onderhoudscommissie aanwezig is om samen met u uw snoeihout te
versnipperen. De snippers kunt u weer mee terug nemen naar uw tuin indien u dit
wenst.Voor de goede orde: het versnipperen van takken van coniferen is niet
mogelijk. Omdat de aanschaf en het gebruik van deze machine uiteraard ook wat
kost, hebben we een bedrag vastgesteld van € 1,00 per 10 minuten. Dit kunt u ter
plekke voldoen. Wij denken door op deze manier het materiaal van uw vereniging
ter beschikking te stellen het voor u makkelijker is om uw snoeihout te verwerken.
U hoeft er nu immers niet mee naar de milieustraat. Spaart toch weer wat moeite
en benzinegeld.
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Van de voorzitter

Bloemschikken maar het werden kerststukjes.

De wereld om ons heen is weer groen, je kunt weer zien waar er nog wat laatste
wintergroente op de tuin staat of waar al is gespit. De sneeuw is (gelukkig) weer
verdwenen. Vooral de oudere tuinders om ons heen zullen kunnen beamen dat
het nog nooit zo vroeg in het winterseizoen is gaan vriezen en dat er ook nog
nooit zo vroeg en zo lang een wit sneeuwdek over de tuin lag. De plannen om de
tuin winterklaar te maken en te spitten zijn bij heel wat leden volledig ‘in het
water gevallen’. Op zich natuurlijk geen ramp, maar een flinke rustperiode voor
de grond kan absoluut geen kwaad. In de tussenliggende periode hebben we alle
tijd om na te denken over de plannen die we voor het komend seizoen hebben.
Wat mee van het een zaaien, wat minder van het ander, een nieuwe groente
proberen, een andere indeling maken voor het kruidentuintje, voorzaaien onder
glas, ……… Kortom, mogelijkheden te over. In zo’n geval is het ook goed om bij
buurtuinders te kijken en hen advies te vragen. Ook als bestuur hebben we ons
de afgelopen weken rustig gehouden. Buiten dan tenminste, want het tuinhuis
is inpandig flink onder handen genomen. Zeker voor leden die al wat langer niet
binnen zijn geweest zal het verrassend zijn. De komende weken zullen we zeker
buiten weer aan de slag gaan. In de groenstroken is eigenlijk altijd wel wat te
doen. Dergelijke klussen willen we achter de rug hebben voor we weer op onze
eigen tuin aan de slag gaan. Wat meer naar het eind van de winterperiode zullen
we ook de paden weer aanpakken. Niet alleen het grind weer naar het midden
van de paden harken, maar ook nieuw grind uitrijden staat in onze planning.
Terugkijken naar 2010 zullen we op de ledenvergadering in maart doen; vooruitkijken naar 2011 misschien al een beetje tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst. Ik
hoop, dat net als in voorgaande jaren, weer vele leden te ontmoeten. Een
fantastisch en gezond 2011 toegewenst, een jaar waarin we met z’n allen weer
geweldig veel plezier hebben op ons eigen volkstuintje.

Op donderdag 16 december was de laatste activiteit van het jubileumjaar.
Er was een voorbeeld aanwezig. Het was de bedoeling om deze door de
deelnemers te laten maken.
Al snel werd er gevraagd om er een eigen invulling aan te geven. Ieder ging
hiermee akkoord. Het gekozen onderwerp was een kerstkrans. Hiervoor was
voldoende materiaal aanwezig zodat ieder een krans naar eigen ontwerp
kon maken. Er was een schaal beschikbaar met een ring van oase deze
moest bekleed worden met mos en met krammen worden vastgezet.
Hierin moesten bloemtoefjes worden gemaakt van witte bloemen en dennengroen. Deze krans werd verder voorzien van een kaars en de onmisbare
kerstballen. Terwijl hieraan de nodige zweetdruppels werden verspeeld
kreeg ieder koffie aangereikt. Om 21.00 uur was ieder zover dat hun kunststuk gereed was.
Er was nog voldoende materiaal over om voor het tuinhuis nog een aantal
stukjes te maken. Deze waren nog te bewonderen op de nieuwjaarsreceptie.
Ieder vond het een zeer geslaagde en gezellige avond. Het was jammer dat

Algemene ledenvergadering
Deze vergadering is vastgesteld op dinsdag 15 maar 2011.
2011 Werkt voor Ouderen
heeft een zaal beschikbaar gesteld voor onze vergadering. We willen beginnen om
19.30 uur. Voor de pauze zullen de TUINHEEREN een voorlichting geven over
tuingereedschap.
De Tuinheeren zijn gespecialiseerd in topkwaliteit tuingereedschap.
Gereedschap waarvan je meteen voelt en ziet hoe goed het gemaakt is en waarmee
men met veel plezier de tuin ingaat. Producten waar de vakmanzijn ziel en
zaligheid in heeft gestopt. Veel 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.
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er maar 10 aanwezig waren van de 15 die zich opgegeven hadden. Waarschijnlijke speelde het slechte weer hierin een grote rol.

Nog een kleine terugblik op ons jubileumjaar
De jubileumcommissie heeft geprobeerd iedere maand een activiteit voor de
leden te organiseren en dat is bijna volledig gelukt. Er waren een paar
uitschieters welke bijzonder genoemd mogen worden met als toppunt de
feestelijke open dag op 4 september en ook de snoeicursus in november was
een ervaring om nog eens over te doen. De commissie heeft in december
alles in een verslag vastgelegd en aan het bestuur aangeboden. Onder dank
voor de inzet van de commissieleden is deze commissie ontbonden, maar
aanvaardde tegelijk een nieuw opdracht van het bestuur om in 2011 weer
een open dag te organiseren. Deze nieuwe commissie bestaat uit de volgende leden: Bep Kommers, Arie de Kraa, John Leenhouts, Jo Miltenburg, Dick
Ouwerling en Ab Pouwelse. In het komende voorjaar zult u van de open
dagcommissie daarover meer horen. Heeft u tips voor zo’n dag? Laat het
weten aan een van de commissieleden.

Voor meer informatie en foto’s kijk op onze website
www.volkstuinlevenslust.nl
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