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Nieuwsbrief van Volkstuinvereniging Levenslust 

Uitnodiging: 

Beste tuinleden, 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief in 2019. 
Het bestuur nodigt u hartelijk uit om samen het nieuwe 
jaar 2020 onder het genot van een drankje en een hapje 
te beginnen op zaterdag 4 januari vanaf 10.00 uur. 
 

Van de Voorzitter 
Zoals dit bij vele, zoniet alle verenigingen het geval is, 
heeft ook onze vereniging Statuten en een Huishoudelijk 
Reglement. Nu is dit niet iets wat ik regelmatig lees, 
want het is gewoon een saai stuk. Toch heb ik het wel 
eens nodig om even na te kijken hoe we iets precies 
hebben omschreven, wat nu het juiste antwoord is op 
een vraag die soms door leden wordt gesteld. 
Eigenlijk zou ieder lid zelf ook de antwoorden kunnen 
vinden, maar …………… Ik kan mij voorstellen dat men dit 
document niet direct bij de hand heeft hoewel dit bij 
aanvang van het lidmaatschap aan alle leden is 
verstrekt. 
Waarom Statuten en waarom een Huishoudelijk 
reglement? 
In de statuten van een vereniging staat ten minste de 
naam en vestigingsplaats van de vereniging, het doel 
van de vereniging, de verplichtingen van de leden, de 
wijze van bijeenroepen van de algemene 
(leden)vergadering en de wijze van benoeming/ontslag 
van de bestuurders. Ook moet er worden bepaald wat er 
met een batig saldo van de vereniging gebeurt in geval 
van ontbinding of er moet een wijze omschreven worden 
hoe de bestemming van een batig saldo zal worden 
bepaald. 
Het huishoudelijk reglement van een vereniging is een 
verzameling regels en richtlijnen, die een aanvulling 
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zijn op de statuten. Het hebben van een 
huishoudelijk reglement is niet verplicht 
maar wel handig om alle regels, 
richtlijnen en afspraken vast te leggen.  
In tegenstelling tot wijzigingen in de 
statuten, hoef je voor wijzigingen in het 
huishoudelijk reglement niet langs de 
notaris. 
In het HHR staan bijv. de verplichtingen 
van de leden omschreven [art. 5, 6 en 7]. 
Het lijkt alsof leden alleen maar MOETEN, 
maar het betekent ook dat hier zaken 
omschreven zijn ter bescherming van de 
leden. 
Zo zou men kunnen denken dat we leden 
die zich niet aan afspraken houden per 
direct het lidmaatschap kunnen 
ontnemen. Dit is aan regels gebonden en 
deze staan in de Statuten en het HHR. 
In de volgende nieuwsbrief heb ik het over 
een ander stukje uit het HHR. 
Jan de Wilde 
voorzitter 
 

In gesprek met…., Ruud(78) en 
Sonja(75) Boots 
Geschreven door Chantal Matthijsse 

 
Op een mistige sombere zondag middag 
eind november word ik warm onthaald 
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door Ruud en Sonja op hun tuin waar de 
entree al verteld dat er liefde is voor 
bloemen. “Amor Florum” staat er op een 
bordje in de rozenboog die toegang geeft 
aan een prachtige tuin die zelfs in dit 
jaargetij het complex opfleurt. In hun 
tuinhuis brand gezellig de kachel en 
ontbreekt het niet aan de gastvrijheid die 
in hun bloed zit. Ruud gaat lekker 
onderuit zitten en begint te vertellen, 
Sonja vult hem aan. Alle twee geboren en 
getogen Haarlemmers, 54 jaar getrouwd, 
rijk met twee zonen en hun gezinnen. 
Hun tuin is in het seizoen een weelde aan 
bloemen, diversiteit aan planten en 
fruitbomen/struiken. Alles wat ze mooi 
vinden staat er, ook van de rozen (ruim 
125 stuks) kunnen ze genieten vanuit hun 
prieel waar ze al bij lage temperaturen 
kunnen zitten bij een beginnend 
zonnetje. Ruud verteld trots over zijn 
opleidingen en het werk, dat hij is 
begonnen als gediplomeerd hovenier, 
vandaar een grote kennis van tuinieren. 
Doordat dit vak in die tijd niet genoeg 
brood op de plank bracht is Ruud in de 
bouwsector terecht gekomen waarin hij 
zich heeft opgewerkt tot zelfstandig 
ondernemer. Trots vertelt hij, niets is 
hem te veel, metselen, timmeren, 
elektrisch, loodgieten, “als ik het begrijp 
dan maak ik het”. Met zijn 40e heeft hij 
besloten om weer in de schoolbanken te 
gaan, het is lichamelijk zwaar werk in de 
bouw, omgeschoold als gediplomeerde 
kok gaan ze samen de horeca in. Na vele 
horeca uitdagingen gaan ze met Ruud zijn 
66e genieten van hun pensioen, maar 
stilzitten kunnen ze niet. Met het 
verhuizen naar hun huidige appartement 
“een seniorenwoning” verteld Ruud met 
een grijns op zijn gezicht “bejaard zijn 
we niet”. Daarvoor waren ze enthousiast 
meegenomen door een voormalige  boven 
buurvrouw naar “Levenslust” waar ze nu 
alweer ruim 10 jaar lid zijn en een jaar 
later automatisch instroomden om 
kantine te gaan runnen tot heden. 
Buitenom het horeca draaien heeft Ruud 
daar zijn kennis en vaardigheden 
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SNOEICURSUS. 
Inschrijven hiervoor kan in de 

tuinwinkel. 
Kosten € 5,-- per persoon. 

Aanvang 9.00 uur. 
     Max. 10 personen per cursus. 

     
     

Winteroogsten 
In december zitten we meer aan de 
eettafel dan in de tuin. Culinaire 
feestmaaltijden wisselen we af met – om 
met Ollie B. Bommel te spreken – 
‘eenvoudige, doch voedzame’ kost: snert, 
hutspot en stamppot. Om in de winter te 
kunnen genieten van diverse koolsoorten, 
moet je in de zomer al gaan zaaien, of  
plantgoed kopen bij bijvoorbeeld Kesteloo 
te Koudekerke. De bekendste 
wintergroenten zijn rode, witte en savoye 
kool, boerenkool en spruiten. 

 
Ouderwetse boerenkool geniet 
momenteel hernieuwde belangstelling en 
is – zelfs in Amerika – bestempeld tot een 
van de trendy superfoods. Er zitten 
namelijk heel veel vitaminen in 
boerenkool: vitamine A, B, C, E en K. 
Bovendien bevat de kool mineralen als 
kalium, ijzer, magnesium en fosfor, en is 
deze vezelrijk. 
 
Boerenkool is van alle koolsoorten het 
gemakkelijkst te kweken. Vroege 

ruimschoots laten zien door met andere 
leden handen uit de mouwen te steken in 
het verbouwen van het clubhuis en 
toiletten. Met de Nieuwjaarsreceptie 
staan Sonja en Ruud klaar om ieder te 
voorzien van een drankje en wat lekkers. 
Ze heten iedereen welkom. 
 

Beste leden, 
Wij hebben de afgelopen weken van 
velen van u de vraag gekregen wanneer 
de stalmest wordt aangevoerd. Helaas, 
we hebben de afgelopen weken contact 
gehad met diverse agrarische bedrijven 
in de omgeving of het mogelijk is bij hen 
stalmest af te nemen. Dit bleek steeds 
niet mogelijk dus er zal dit jaar geen 
stalmest geleverd worden via de 
vereniging. Wanneer een van u ons 
echter aan een adres hiervoor kan helpen 
dan horen we dat graag. 
 

Verloren sleutels  

Beste medetuinders als iemand van u 
sleutels verliest vraag dan eens in de 
kantine. Op zaterdagmorgen zijn er altijd 
bestuursleden aanwezig. 
Er worden geregeld sleutels gebracht die 
op ons complex gevonden zijn. 
Dus informeer gerust. 
     

TUINWINKEL LEVENSLUST 

 
SNOEICURSUS 

OP ZATERDAG 8 EN 
15 FEBRUARI 2020 
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herfstsoorten zaait u in mei, de wintersoorten 
zaait u in juni of juli. Bescherm de jonge 
zaailingen tegen slakken, rupsen, vogels en 
witte vlieg met een fijnmazig net. Plant de 
jonge planten ongeveer twee maanden later 
op 50 centimeter afstand van elkaar uit in 
vruchtbare, bemeste grond en op een plek in 
de zon of halfschaduw. Oogsten kan vanaf 
oktober-november, maar boerenkool smaakt 
het lekkerst als er nachtvorst is geweest (die 
zet het zetmeel in de bladeren om in 
suikers). 
Spruitjes moeten eerder worden gezaaid, 
tussen februari en half april.  De planten 
kunnen goed tegen kou en kunnen dus al 
relatief vroeg buiten worden gezaaid of 
geplant. 

De spruitkooltjes groeien uit tot grote planten 
met een centrale stengel. Hieraan ontstaan 
bladeren en in de bladoksels ontstaan in de 
loop der tijd spruitjes. De spruitjes worden 
geleidelijk groter en zijn aan het einde van het 
moestuinseizoen klaar om geoogst te worden. 
De oogst valt, afhankelijk van het moment van 
zaaien én van het ras, tussen augustus en 
maart (in het volgende moestuinseizoen dus). 
Spruitkool is erg goed bestand tegen vorst. Op 
het moment dat de temperaturen flink dalen, 
wordt zetmeel in de plant omgezet tot 
suikers. De aanwezigheid van suikers 
beschermt de plant namelijk tegen bevriezing. 
Veel mensen beweren dat de smaak van 
spruitjes nadat “de vorst er overheen is 
geweest” beter is, dit zou te maken kunnen 
hebben met de omzetting van zetmeel in 
suikers. 

          
 

Druif snoeien 
Het snoeien van de druif (Vitis) bestaat uit 
een wintersnoei en een zomersnoei. Om in de 
zomer lekkere druiven te oogsten, is het 
snoeien van de plant één van de belangrijkste 
verzorgingstaken. Een druif snoeien doe je 
zo! 

Wanneer kun je het beste een 
druif snoeien? 

Gewassen zoals de druif (Vitis), esdoorn 
(Acer), kiwi (Actinidia), beuk (Fagus), noot 
(Juglans) en berk (Betula) moeten in het 
najaar worden gesnoeid, omdat de sapstroom 
op dat moment geheel stilstaat. 

Dit dient te gebeuren tussen de langste dag 
(21 juni) tot de kortste dag (21 december) 
van het jaar. Deze snoeiperiode is het meest 
veilig voor planten zoals de druif, aangezien 
het klimaat en de winters in Nederland elk 
jaar anders is. 

Snoei daarom niet later in de winter of pas in 
het voorjaar. Dan is de sapstroom meestal 
(doordat het niet of onvoldoende vriest) 
alweer op gang. 

Wat gebeurt er als je de druif in het 
voorjaar snoeit? 
Wanneer je toch besluit om druiven in het 
voorjaar te snoeien dan zal het houtgewas 
gaan bloeden. Met het bloeden van planten 
bedoelen we groot vochtverlies uit de 
snoeiwonden. Dit bloeden kan zo sterk zijn 
dat de plant sterk verzwakt of zelfs kan 
doodbloeden. 
 
Wintersnoei van de druif 

De wintersnoei of najaarssnoei is bepalend 
voor de vorm van je druivenplant. Daarnaast 
stimuleert het de vruchtbaarheid. Niet 
overslaan dus, want hoe meer vruchten, hoe 
meer smullen! 

Het beste tijdstip is om de druif nog voor de 
kortste dag van het jaar te snoeien, dus voor 
21 december. Dan is de druivenplant (en dus 
ook de sapstroom) volledig tot rust. 

• Snoei altijd met schoon en scherp 
gereedschap. 

• Iedere winter mogen de takken die 
vrucht hebben gedragen, gesnoeid 
worden tot twee gezonde ogen. 

• Jonge struiken die bestaan uit één 
enkele tak, mogen na het planten op 
minimaal 60 cm boven de grond 
worden afgeknipt. 

 

https://www.tuinen.nl/kiwi-snoeien/
https://tuinseizoen.com/beukenhaag-het-hele-jaar-mooi/

