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Nieuws van LEVENSLUST 
 

 
 

Kort verslag van de ALV gehouden op 
woensdag 21 maart 2019. 

1.  Opening door de voorzitter J. de Wilde 
De voorzitter opent de vergadering 
en heet ieder hartelijk welkom. 

2.  Verslag ALV 14 maart 2018 
Wordt ongewijzigd vastgesteld 

3.  Jaarverslag 2018 
Wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De secretaris wordt bedankt voor het werk. 

4. Financiën 

Alle financieel stukken worden vastgesteld. 
a)  Begroting 2019 

Wordt vastgesteld 
De penningmeester wordt bedankt voor het werk wat zij 
gedaan heeft. 

5.  Ingekomen stukken 
Afmeldingen: 10 leden hebben 
aangegeven vanavond van verhinderd te 
zijn 

6.  Mededelingen bestuur 

Er zijn van het bestuur geen mededelingen. 
7.  Verkiezingen 

De volgende bestuursleden zijn volgens het 
rooster aan de beurt van aftreden: 
De bestuursleden W. de Feijter en R. Verhoef. 
De aftredende bestuursleden werden met applaus 
van de leden herkozen in het bestuur. 

8.  Verkiezing kascontrolecommissie 

De heer Miltenburg stelt zich beschikbaar om als 
reserve lid te fungeren in 2019. 
De heer Leenhouts wordt bedankt voor het werk 
de afgelopen twee jaar. 

9.  Rondvraag 
Er werden door verschillende leden enkele 
vragen gesteld 
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11. Verloting 
De traditionele verloting wordt 
weer gehouden. Er gaan weer veel 
aanwezige leden met een 
gewonnen bon die besteed kan 
worden in de tuinwinkel naar huis. 

12. Sluiting 
De voorzitter bedankt ieder voor 
zijn/haar aanwezigheid en inbreng. 
En wenst ieder wel thuis 
waarna hij de vergadering sluit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afvoer van tuinafval 
Het aanbieden van tuinafval zal in het 
vervolg alleen mogelijk zijn op 
zaterdagmorgen tussen 08.00 uur en 
11.00 uur. 
Gerard zal dan aanwezig zijn om dat aan 
te nemen. 
De kosten om u tuinafval door de 
vereniging naar de milieustraat te laten 
brengen zijn € 2,00 per kruiwagen. 
Als er veel is neem dan eerst contact 
met hem op, op de zaterdag. 

 

Pelargonzuur, het ecologisch 
alternatief voor glyfosaat 

 
Veilig voor mens en milieu, doeltreffend 
tegen onkruid 

Er is de jongste tijd heel wat te doen 
geweest rond onkruidbestrijders op basis 
van glyfosaat. 
Van overheidswege werd er zelfs een 
verbod uitgevaardigd op het gebruik van 
deze onkruidbestrijders door 
particulieren. 
Lig je daarom wakker van het onkruid dat 
maar blijft groeien in je tuin? 
Geen nood! Er zijn milieuvriendelijke 
alternatieven die onkruid doeltreffend 
bestrijden. 
 
Milieuvriendelijk onkruid bestrijden tot in 
de wortels 
Onkruidbestrijders op basis van het 
actieve bestanddeel pelargonzuur zijn 
onschadelijk voor zoogdieren en voor het 
bodemleven. 
Pelargonzuur is een organisch vetzuur van 
plantaardige oorsprong. De stof is van 
nature aanwezig in bijvoorbeeld 
geraniums en is geschikt voor het 
bestrijden van distels, paardenbloem, 
netels, kweekgras, breedbladige 
onkruiden, mos, algen, enz. 
Pelargonzuur is een contactherbicide. Bij 
aanraking met het onkruid, zullen alle 
groene plantdelen gedood worden. 
Daarom moet je pelargonzuur enkel op 
het onkruid zelf sproeien, want het werkt 
niet in op de bodem. Dit noemt men een 
onkruidverdelger met bladwerking. 
Pelargonzuur dringt binnen in de bladeren 
van het onkruid en vernietigt de 
celmembranen van de behandelde plant. 
Het vocht stroomt weg uit de 
plantencellen en het onkruid droogt uit. 
Binnen de 3 uur na de behandeling 
bekomt men met deze milieuvriendelijke 
onkruidbestrijder reeds een zichtbaar 
resultaat. 
Pelargonzuur versus glyfosaat 
Ondertussen is het duidelijk dat 
onkruidbestrijders op basis van 
natuurlijke bestanddelen ook zeer 
efficiënt werken. 
In onderstaand schema vergelijken we de 
producten op basis van glyfosaat (niet 
meer verkocht) en van pelargonzuur. 
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Allebei de varianten werken tegen 
grassen en breedbladige onkruiden, maar 
verder zijn er enkele duidelijke 
verschillen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik geen javel (bleekwater), zout 
of azijn als onkruidbestrijder 
Door het verbod op het gebruik van de 
onkruidbestrijder glyfosaat gaan heel wat 
tuiniers op zoek naar alternatieve 
methodes. 

 
Werking binnen: glyfosaat: 6 dagen 
Pelargonzuur: 24 uur. 
Bestrijding Heermoes (kattenstaart) 
glyfosaat: nee. Pelargonzuur: Enkel 
bovengronds. 
Bestrijding mos glyfosaat: nee. 
Pelargonzuur: Ja. 
glyfosaat bestrijdt grassen en 
breedbladig onkruid: ja 
Pelargonzuur: ja. 
Werkingsduur glyfosaat max. 6 weken 
Pelargonzuur 3 weken. 

 
Javel (bleekwater), zout of azijn 
gebruiken als onkruidbestrijder is geen 
goed idee: 

○ De actieve stof van javel, 

natriumhypochloriet, is zeer giftig 

voor al het leven in water en in de 

bodem. Voor de mens is het 

schadelijk bij inademing en bij 

contact met de huid. 

○ Azijn en herbiciden op basis van 

azijnzuur zijn schadelijk voor 

waterorganismen. Je mag ze niet 

gebruiken in de buurt van 

waterlopen, afvoerputjes en riolen. 

Azijn is ook schadelijk voor bijen 

en dus ongeschikt voor gebruik in 

de buurt van bloeiende planten of 

om bloeiende planten te 

verdelgen, want daarop 

verzamelen bijen hun voedsel. 
 

 

○ Zout lijkt onschuldig, maar bij 

regelmatig gebruik verzilt de 

bodem. Het gevolg is dat alleen 

zoutminnende planten overleven 

en het aantal plantensoorten 

afneemt. Bij gebruik van zout gaan 

op termijn heesters en bomen in de 

nabijheid afsterven. Zout stapelt 

zich op in de bodem en zorgt voor 

een fysiologisch droog milieu. 

Daarom mag het gebruik van zout 

beschouwd worden als een vorm 

van bodemvervuiling. 
 

 

Pluk- en belevingstuin 
Het Tuinhuis van WVO Zorg opende zijn 
deuren in september 2017 en is een 
begrip op het volkstuincomplex 
Levenslust. Ondertussen hebben we naast 

de mooie siertuin en een stukje moestuin 
nog een halve volkstuin erbij gekregen. 
Deze willen we omtoveren tot een pluk- 
en belevingstuin. Hiervoor zoeken we met 
spoed vrijwilligers die ons helpen met de 
aanleg en het onderhoud. Het liefst 
iemand die verantwoording hiervoor wil 
nemen én het leuk vindt om met de 
bezoekers samen in de tuin te werken. 
Daarnaast kunnen we ook nog vrijwilligers 
gebruiken in het Tuinhuis op de dinsdag- 
en donderdagmorgen. 
Vier dagen in de week is het een drukke 
bedoening in het tuinhuis. Dinsdag en 
donderdag komen mensen die beginnende 
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geheugenproblematiek en dementie 
hebben. Op de woensdag en vrijdag 
komen mensen naar het Tuinhuis die iets 
verder in het dementieproces zijn. Op 
alle dagen zijn bezoekers van buitenaf 
welkom voor een bakje koffie en een 
praatje. Juist de integratie met mensen 
uit de volkstuin en wijk is belangrijk en 
wordt gewaardeerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helaas komen er in onze samenleving o.a. 
door de vergrijzing steeds meer mensen 
met dementie. Straks heeft één op de 
drie mensen deze ziekte. Dat betekent 

ook dat er heel veel mantelzorgers zijn 
die voor iemand zorgen met dementie. 
Het Tuinhuis biedt ook ondersteuning aan 
mantelzorgers. Zo is er een 
lotgenotencontact en worden 
mantelzorgers ondersteund met 
individuele begeleiding gesprekken. 
Onderkenning van de ziekte in een vroeg 
stadium is essentieel om zo lang mogelijk 
thuis te kunnen blijven wonen. Kent u 
iemand met beginnende dementie; wijs 
ze erop dat ze vrijblijvend sfeer kunnen 
komen proeven in het Tuinhuis onder het 
genot van een bakje koffie en een 
praatje. 
Graag tot ziens! 
Mieke Potappel 
coördinator Tuinhuis 
tel 0118-551964 E-mail 
tuinhuis@wvozorg.nl 

Teeltplan en vruchtwisseling 
Wanneer u voor uw moestuin elk jaar 

een teeltplan maakt en dat bewaart 
kunt u zien waar gewassen eerder 

hebben gestaan. Richt uw moestuin 
elk jaar zo in, dat op zijn vroegst na 
4 jaar planten uit dezelfde familie op 

dezelfde plek komen. Dit systeem 

wordt vruchtwisseling genoemd. 

Vele ziekten en plagen kunnen 
worden voorkomen door 

vruchtwisseling toe te passen. Het is 
niet afdoende voor reeds aanwezige 

ziekten die lang in de grond 
overblijven, zoals knolvoet (in kool), 

wolf (in spinazie) en Sclcrotinia 
(rattekeutelziekte). 
Zorg ervoor dat er geen gewassen 

het jaar rond in de tuin staan, de 

oude planten kunnen ziekten of 

plagen op het jonge gewas 
overbrengen. Aardappel afvalhopen 

moeten om die reden worden 
opgeruimd voor het begin van een 

nieuwe teelt. Ook is het beter de 
oude winterprei te oogsten voor u in 

het voorjaar nieuwe preiplant. 
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