
Tuinbonen

februari 2020  
nummer 113 

Nieuwsbrief van Volkstuinvereniging Levenslust 

Statuten + HHR 3 
 
In deze aflevering wil ik wat nader ingaan op de 
financiën; van zowel de vereniging als die van u als lid. 
Hierover is e.e.a. terug te vinden in de Statuten (art. 7, 
8) en HHR (art. 3, 4, 6, 8, 11, 14, 17). 
Zoals ongetwijfeld bij u bekend loopt het 
verenigingsjaar gelijk met een kalenderjaar. Dat 
betekent dat aan het begin van het jaar via de bank de 
verschuldigde contributie en tuinhuur wordt 
geïncasseerd. Aan  een aantal leden wordt nog een 
factuur verzonden omdat zij geen toestemming hebben 
gegeven voor een incasso. Aan het betalen via een 
factuur zijn extra kosten verbonden. 
Het is de bedoeling dat medio februari alle gelden zijn 
bijgeschreven op de rekening van onze vereniging. 
Wanneer betaling achterwege blijft betekent dit extra 
werk voor de penningmeester en ook hier worden dan 
ook administratiekosten in rekening gebracht. 
Tegelijkertijd wordt door het bestuur voor / bij aanvang 
van het nieuwe verenigingsjaar een begroting opgesteld 
die is gebaseerd op de te verwachten inkomsten en de 
te verwachten uitgaven en investeringen. Een dergelijk 
overzicht, de begroting, treft u ook aan bij de stukken 
voor de jaarvergadering die aan het begin van het jaar 
wordt gehouden. Bij de stukken voor de jaarvergadering 
zit ook een overzicht van de uitgaven van het 
voorgaande jaar. Grote vraag is natuurlijk of het bestuur  
erin geslaagd is om niet meer geld uit te geven dan er 
binnen is gekomen. 
Controle op de juistheid van de financiële administratie 
vindt jaarlijks plaats door de zgn. kascommissie,  leden 
die hiervoor zijn gekozen op de ledenvergadering. 
Bij het huren van een tuin komt meer kijken dan alleen 
een jaarlijks bedrag aan contributie en tuinhuur. Wij 
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vragen ook een zgn. waarborgsom, met de 
bedoeling dat leden de tuin op een 
fatsoenlijke manier achterlaten wanneer 
zij stoppen met tuinieren. Is dit niet het 
geval en moet er nog allerlei rommel 
worden opgeruimd of staat er nog erg veel 
onkruid op de tuin, dan houden wij de 
waarborgsom in en wordt dit bedrag 
gebruikt om de kosten van het opruimen 
te dekken. 
Een financieel aspect wat, gelukkig, niet 
vaak voorkomt staat in art. 7 lid 7, 8, 9 
van het HHR. 
Een wat apart stukje m.b.t. financiën 
betreft de waardecertificaten die we 
hebben uitgegeven. Ieder jaar wordt 
minimaal 10% van de uitgegeven 
certificaten uitgeloot om, met rente, uit 
te keren. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse 
ledenvergadering. 
Voldoende geïnformeerd over de wijze 
waarop de financiële zaken binnen onze 
vereniging zijn geregeld? Is dit niet het 
geval, schroom dan niet om met uw 
vragen naar het bestuur, of in dit geval de 
penningmeester, te stappen. 

 
Tuinbonen 

 

Tuinbonen voorzaaien kan nu al prima. 

Leg ze een nachtje in een bak met water. 

Giet het water weg en duw ze in een bak 

met aarde als je binnen wilt voorzaaien. 

Je kunt tuinbonen ook meteen buiten 

zaaien omdat deze prima buiten in een 
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koel zaaibed groeien. Het binnen 

voorzaaien geniet meestal de voorkeur 

om ze voor al te veel nattigheid te 

behoeden tijdens het kiemen. 

Tuinbonen kunnen goed tegen een beetje 

nachtvorst. Maak de grond fijn met een 

hark en stop om de 5 cm een tuinboon of 

een voorgekweekt plantje in de grond. 

Maak rijen met een tussenruimte van 

20 cm. Als je een vierkante meter 

tuin hebt zaai dan 3 vakken in het 

midden. Tuinbonen worden hoge planten, 

als je ze in het midden zet van een kleine 

of vierkante meter tuin nemen ze niet het 

zicht weg op je sla en andere groenten.  

Luis                                                                                                                         

Tuinbonen zijn gevoelig voor zwarte luis, 

het eerste in de groeikoppen. Knijp deze 

eruit waar de meeste luizen zitten om zo 

verdere verspreiding te voorkomen. De 

bonen komen toch in de lagere gedeelten 

van de plant. 

Oogsten                                                                                                                                                   

Eind mei, begin juni zijn de tuinbonen 

oogstrijp. Pluk het hele bed in een keer. 

De tuinbonen zijn goed als de bonen 

frisgroen, licht stevig en middelgroot zijn. 

Laat ze niet te lang staan, dan worden de 

schilletjes van de tuinboon stug en hard. 

Paprika’s en pepers 

 

In februari is het tijd om paprika’s en 

pepers binnen te zaaien. Vanwege de 

trage ontwikkeling van de kiemplantjes 

hebben deze een maandje voorsprong 

nodig op de tomaten. Het beste resultaat 

krijg je op een warme vensterbank of in 

http://moestuinbeginnen.nl/sla/
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mooiemoestuin.nl%2Fgroenteteelt%2Fvruchtgewassen%2Fpeper%2F&psig=AOvVaw1M9FyS71D3RHbdhXkvpj8A&ust=1580764269502000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCk2_fjs-cCFQAAAAAdAAAAABAE
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zijn/haar aandeel kan bijdragen. 

Dit aandeel kan zijn;  

* Aanleveren producten voor oogst kraam 

en workshop bloemen.  

* Vrijwilligers in de vorm van 

gastheer/vrouw, verkeersregelaars, 

opbouwers op de vrijdag en zaterdag 

ochtend en krachten voor alles wat er nog 

meer op deze dag gaat komen maar nog 

niet concreet is.  

* Leden die hun tuin openstellen voor 

bezichtiging.  

* Leden die in eigen tuin of op het terrein 

hun kunst en proeverij laten beleven. 

Hierbij denkende aan; eten wat klaar is 

gemaakt met oogst uit de tuin, 

schilderijen, tekeningen, beelden, 

handwerk, foto’s, houtsnijwerk, kaarten 

en alles wat creatief is. Dit mag dan op 

deze dag verkocht worden. Hoe leuk om 

deel te nemen en te laten zien wat je 

buitenom de tuin verder bezighoudt.  

* Mensen die voor een muzikale 
akoestische ondersteuning kunnen 
zorgen om een gezellige sfeer te creëren.  
Van de opbrengst die uit het oogstkraam 
komt en eventuele donaties wil het 
bestuur vleermuis en vogelbroed kasten 
aanschaffen voor op het complex 

 
en bij succes een donatie aan een goed 
doel. Als niet alles uit oogst kraam is 
verkocht wordt dit aangeboden aan ROAT 
zodat deze op een dankbaar adres komen.  
Iedereen kan iets voor een succesvolle 

verwarmde zaaibakken. Nadat de 

plantjes zijn gekiemd en twee cm hoog 

zijn (dat is na ongeveer vier weken) 

kunnen ze iets koeler gezet worden, bij 

verwarmde zaaibakken kan de 

thermostaat uit. Omdat in februari nog 

niet voldoende daglicht is, kan dit 

verlengd worden door er een groeilamp 

boven te hangen zodra de zaden gekiemd 

zijn en de zaailingen twee blaadjes 

hebben. De lamp zet je ‘s-morgens en in 

de namiddag op een tijdklok zodanig dat 

de plantjes in totaal 12 uur licht hebben. 

Vanaf eind maart kun je ze verspenen en 

kunnen ze de kas in voor verdere 

opkweek. 

Paprika- en tomatenplanten bestellen                                                                                    

Lukt het niet dan niet getreurd. Hebt u 

(nog) geen tomaten- en/of 

paprikaplanten via de tuinwinkel besteld, 

dit kan nog tot en met april. 

Zaai- en stekgrond                                                                                                                 
Vanaf heden kunt u in de tuinwinkel zaai- 
en stekgrond kopen, volgens Ruud’s eigen 
recept tegen de schappelijke prijs van  
€ 2,00 per 10 liter.      
                      

Open dag op Levenslust 

Zoals Anita in de nieuwsbrief van oktober 

2019 heeft aangekondigd gaat het 

jubileum 60 jaar “Levenslust” 29 

augustus gevierd worden met een open 

dag waarin het thema “Kunst Proeven” in 

de ruimste zin van het woord centraal 

staat. Er komt een “kunstroute” door de 

tuinen. Ook is er op het parkeerterrein 

een oogst kraam met groenten, fruit, 

bloemen en producten zoals Jam, sambal 

etc. die van onze tuinen gaat komen. 

Deze worden voor een nette prijs 

aangeboden. Er wordt een workshop met 

bloemen gehouden waaraan ieder tegen 

kleine vergoeding kan deelnemen. Om 

deze dag mogelijk te gaan maken vragen 

wij nu al jullie aandacht zodat ieder 
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open dag betekenen. Wees trots op je 

tuin en steun deze dag. Laat ons weten 

waarmee jij de vereniging kunt helpen, 

meld het ons via een schrijven in de 

brievenbus tuin of per email naar 

infolevenslust1960@gmail.com of spreek 

ons aan. Anita Kieboom, Ruud Verhoef en 

Chantal Matthijsse 

Tuinhuis WVOzorg 
Taboe  
Terwijl ik dit schrijf is het somber weer; 
storm en regen. Gelukkig brandt hier 
altijd de kachel (nou ja, de 
warmwaterpomp dan). Dus als u toch de 
moed heeft om met kou en regen naar uw 
volkstuin te gaan, kom dan gerust even 
opwarmen in het Tuinhuis. Een kop koffie 
of thee is er ook bijna altijd. Tijdens uw 
bezoekje aan het Tuinhuis zal u merken 
dat onze bezoekers “gewone mensen” 
zijn. Mensen met beginnende dementie of 
geheugenproblematiek. Op dementie 
heerst nog steeds  een taboe. Vaak vanuit 
onwetendheid. Dementie kent vele 
vormen (wel 64 verschillende varianten 
zijn er al bekend) waarvan de meest 
bekende Alzheimer is. Het is meestal een 
lang ziekteproces en de meeste jaren 
wonen de mensen thuis, kunnen ze nog 
werken, gaan ze nog op vakantie en doen 
de dingen die ze altijd al deden. 
Vroegtijdig (h)erkenning van deze ziekte 
en in een zo vroeg mogelijk stadium, naar 
een ontmoetingsplek of dagopvang kan 
eraan bijdragen dat mensen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  
Kent u iemand met beginnende dementie 
of geheugenproblematiek? Heeft u vragen 
over dementie of wilt u met eigen ogen 
zien wat wij zoal doen in het Tuinhuis? 
Kom gerust langs om sfeer te proeven. 
Indicatie of verwijzing is niet nodig. We 
zijn open op dinsdag en donderdag van 
10.00-16.00 uur. Een afspraak maken is 
niet nodig. 
Graag tot ziens! 
Mieke Potappel 
coördinator Tuinhuis 

WAT TE DOEN IN DE TUIN: 

U kan nu de laatste winterharde 
wortelgroenten en koolgewassen oogsten. 
Koolgewassen zoals boerenkool en 
spruitkool, schieten na een zachte winter 
spoedig door. Oogst daarom nu en ruim de 
stronken op.  
Als dat nog niet is kunnen gebeuren 
moeten de zaaibedden worden 
voorbereid. Meststoffen, compost of 
bodemverbeteraars (gedroogde koemest) 
inwerken 
Onkruidvrij houden. Bedden waar je 
straks wilt op zaaien kun je best 
opwarmen door er een plastic tunnel over 
te plaatsen. Mislukkingen bij vroeg zaaien 
zijn vooral te wijten aan zaaien op koude 
grond.  
Op zware grond kan er gespit worden. 
Vooral zwaardere grond (kleigrond) wordt 
omgespit en goed verteerde compost 
onderwerken om de structuur van de 
grond te verbeteren. 
Als het niet vriest kunnen fruitbomen 
worden gesnoeid. Fruitbomen kun je ook 
nog een behandeling geven tegen insecten 
en schimmels. Behandel de vruchtbomen 
eventueel met een product op basis van 
minerale oliën tegen eieren van rode spin 
en luizen. Tegen schimmels en ziektes 
kan u suiten met Bordeauxse pap. 
Behandel de bomen op een droge 
vorstvrije dag. Heeft u de behandeling 
reeds in januari uitgevoerd dan kan het 
geen kwaad deze te herhalen. Vervang de 
lijmbanden. 
U kan nog steeds fruitbomen aanplanten. 
Haal de beschermende mulchlaag rond 
fruitbomen weg. 
Snoei frambozen die in het najaar dragen. 
Snoei de takken weg tot tegen de grond. 
Bij zomerframbozen snoeit u alleen de 
takken van vorig jaar weg. Die zijn 
duidelijk te herkennen aan de donkere 
kleur. Niet snoeien tijdens vorstperiodes 
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