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HerinneringHerinneringHerinneringHerinnering. 

14 maart is er een avond met als onderwerp: 

START VAN HET SEIZOEN.START VAN HET SEIZOEN.START VAN HET SEIZOEN.START VAN HET SEIZOEN.

Verder komen op die avond ook aan bod verschillende groenten, ras-

sen en biodiversiteit.

Plaats als van ouds  HET TUINHUIS. 

Tijd aanvang om 19.30 uur.

Werkt voor Ouderen en NLDoet.Werkt voor Ouderen en NLDoet.Werkt voor Ouderen en NLDoet.Werkt voor Ouderen en NLDoet.

Evenals het vorig jaar heeft Werkt voor Ouderen weer een beroep op 

de vereniging gedaan om in het voorjaar met een tiental vrijwilligers 

een aantal binnen tuintjes van plantjes te voor zien.

We hopen dat er onder de leden weer voldoende animo is.

De datum waarop dit zal plaatsvinden is nog niet bekend.

Wie interesse heeft kan zich al opgeven bij de secretaris per mail of 

in het tuinhuis.

Volkstuinvereniging ‘Levenslust’  Mail: info@volkstuinlevenslust.nl  
Website www.volkstuinlevenslust.nl

Een aantal foto’s van het de werk-

zaamheden wek aan het onderko-

men van de tuinwinkel.

Er is door verschillende leden hard 

gewerkt om tot dit resultaat te komen. Het complex wordt steeds 

mooier.
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Algemene ledenvergadering.Algemene ledenvergadering.Algemene ledenvergadering.Algemene ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 20 maart 2012 

in een zaal van Ter Reede.

De ingang is aan de Vredehoflaan 370.

U wordt uitgenodigd voor deze vergadering die begint om 19.30 uur.

Mevr. Smallegange uit Nisse zal ons het een en ander komen vertel-

len over:

Tuinieren; filosoferen over een “aardige” hobby.

In deze nieuwsbrief is bijgevoegd de agenda voor deze vergadering.

Ook onze vereniging wil waar het mogelijk is ook aan het milieu den-

ken. En waar mogelijk  papier besparen. We zullen de verdere verga-

derstukken alleen op verzoek op papier en digitaal beschikbaar 

stellen. U kan de stukken aanvragen per telefoon: 06 400 415 05 of 

per mail: levenslust1960@kpnplanet.nl

Uitnodiging voor de jaarlijkseUitnodiging voor de jaarlijkseUitnodiging voor de jaarlijkseUitnodiging voor de jaarlijkse

ALGEMENE LEDENVERGADERINGALGEMENE LEDENVERGADERINGALGEMENE LEDENVERGADERINGALGEMENE LEDENVERGADERING

Deze wordt gehouden op dinsdag 20 maart 2012.

Aanvang: 19.30 uur
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Rassen, te weten vroege middel en late of bewaar aardappelen

Bemesting

Ziektes

Rassen: er zijn zeer veel soorten van vastkokend tot kruimig en zelf 

soorten voor aardappelzetmeel. Keuze is afhankelijk van doel en 

smaak.

Bemesting: Aardappelen groeien het best op licht zure gronden met 

een PH van 6 op Klei grond.

Bemesting gebeurt als beste in het najaar voorafgaande de teelt en 

let op de Kalibehoefte is hoger als bij andere gewassen (Kali is 

belangrijk voor de knolvorming.)De stikstof behoefte is minder, teveel 

stikstof geeft veel loof maar weinig knollen.

Ziektes: De belangrijkste ziekte is ongetwijfeld Fytoftora deze schim-

mel ziekte moet ook verplicht vanuit de overheid bestreden worden.

Meer over deze aardappelziekte in een latere nieuwsbrief en voor 

bestrijding kunt u in onze tuinwinkel middelen verkrijgen.

Tot zover de Aardappel of Solanum Tuberosum
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De Aardappel.De Aardappel.De Aardappel.De Aardappel.

De Aardappel of pomme de Terre, Kartoffel, potato, patata, papa, 

ttatata dit laatste is Grieks.

Volksvoedsel bij uitstek in grote delen van Europa, een gewas wat ook 

bij ons op de tuin geteeld wordt.

De Aardappel behoort tot de nachtschadefamilie net als de tomaat, 

paprika en ook tabak.

De knollen zijn eetbare, maar ze groen zijn giftig.

De aardappel komt van oorsprong uit Zuid-Amerika en is door Spaan-

se ontdekkingsreizigers naar Europa gebracht, de Azteken noemde 

de Aardappel CHI-POTATl , en zo komen wij aan de naam patat.

Alle rassen, en dat zijn er inmiddels heel wat, stammen af van een 

plant uit Zuid Peru, daar groeit de aardappel op grote hoogte in een 

droog klimaat waar andere planten niet meer kunnen groeien.

Eenmaal in Spanje kwam de aardappel terecht in kloostertuinen en 

vandaar via monniken verspreid over de rest van Europa.

In Nederland kruiste Petrus Hondius( geboren 1578 te Vlissingen en 

overleden 1621 te Terneuzen) de eerste aardappelen met elkaar.

Pas in 1727 werd de aardappel als voedsel erkend en eind 18de eeuw 

werd de aardappel in alle Europese landen verbouwd.

Twee Nederlanders staan aan de oorsprong van rassen als Eigenhei-

mer en Bintje.

Voor ons als tuinders zijn er drie zaken belangrijk,
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Locatie: Vredehoflaan 370 in het Speeluus van Ter Reede ingang  Vre-

dehoflaan.

AgendaAgendaAgendaAgenda:

OpeningOpeningOpeningOpening

Lezing door Mevrouw Smallegange uit Nisse Lezing door Mevrouw Smallegange uit Nisse Lezing door Mevrouw Smallegange uit Nisse Lezing door Mevrouw Smallegange uit Nisse 

Verslag van de algemene ledenvergadering 15 maart 2011. Verslag van de algemene ledenvergadering 15 maart 2011. Verslag van de algemene ledenvergadering 15 maart 2011. Verslag van de algemene ledenvergadering 15 maart 2011. 

Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 

FinanciënFinanciënFinanciënFinanciën

Verslag kascontrolecommissie.Verslag kascontrolecommissie.Verslag kascontrolecommissie.Verslag kascontrolecommissie.

Financieel verslag 2011Financieel verslag 2011Financieel verslag 2011Financieel verslag 2011

Begroting 2012Begroting 2012Begroting 2012Begroting 2012

    

Ingekomen stukken Ingekomen stukken Ingekomen stukken Ingekomen stukken 

Mededelingen bestuur Mededelingen bestuur Mededelingen bestuur Mededelingen bestuur 

Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen 

De volgende bestuursleden zijn volgens het rooster aan de beurt van 

aftreden:

De Kraa, P. Willeboordse, W. Filius en R. Boots.
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Deze bestuursleden stellen zich herkiesbaar.

Er is nog steeds een vacature in het bestuur.

Het bestuur heeft T. Meedendorp bereid gevonden om tot het be-

stuur toe te treden.

Wij stellen voor om T. Meedendorp te verkiezen als bestuurslid.

Kandidaat-leden kunnen zicht tot een ½ uur voor de vergadering 

aanmelden bij de secretaris.

Verkiezing kascontrolecommissieVerkiezing kascontrolecommissieVerkiezing kascontrolecommissieVerkiezing kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie die de jaarrekening 2011 heeft gecontro-

leerd bestaat uit

 dhr. Miltenburg en dhr. Hartog. 

De commissie voor de controle 2011 bestaat uit de heren Hartog en 

Miltenburg.

Dhr. Miltenburg is aftredend. De commissie 2012 zal bestaan uit de 

heren Hartog en Kruit.

Er moet een reservelid gekozen worden. 

Leden die dit werk willen doen kunnen zich opgeven bij de secreta-

ris.

 

Voorstel wijziging HHR Voorstel wijziging HHR Voorstel wijziging HHR Voorstel wijziging HHR 

Het huidige Huishoudelijk Reglement is in 1990 opgesteld en vast-

gesteld. In de loop der jaren is dit op enkele kleine punten aange-

past.
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Het bestuur heeft gemeend het gehele HHR te moeten herzien. Dit 

betekent niet dat er een geheel nieuw HHR is gekomen. Een aantal 

artikelen is wel aangepast aan de huidige tijd en/of bijgewerkt met 

de geldende afspraken.

Ter vergadering zullen we aangeven om welke aanpassingen het 

precies gaat en waarom we menen dit te moeten aanpassen.

Beleidsplan 2007-2012 Beleidsplan 2007-2012 Beleidsplan 2007-2012 Beleidsplan 2007-2012 

In 2011 wilden we onze aandacht vooral richten op voortzetten van 

de succesvolle activiteiten van de afgelopen jaren. In veel gevallen 

zullen we dit moeten vast leggen in een soort ‘draaiboek’.

Punten die blijven zullen zeker ook de aandacht van het bestuur 

houden in 2012. 

De ‘status van het volkstuincomplex’, ‘bestuur en bestuurscommis-

sies’, goede en tijdige informatie van de leden’, ‘uitbrengen van een 

nieuwsbrief’ en natuurlijk ook ‘onderhoud en beheer’ van het gehe-

le complex. 

RondvraagRondvraagRondvraagRondvraag

 

VerlotingVerlotingVerlotingVerloting 

SluitingSluitingSluitingSluiting


