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Zaterdag 4 januari, Lida en Rinus Veerhoek waren al 
vroeg op om de oliebollen en appelbignets te verzorgen.  
Om 4.30 uur ging het wekkertje om wakker te worden. 
Rinus begint met de eerste kilo en ingrediënten 
waaronder de ouderwetse gist zoals de bakker het 
gebruikt, geen pakje met makkelijke bereidingen maar 
echt beslag zoals het hoort. Ieder jaar maken de 
Veerhoekjes de lekkernij die bij de receptie van de 
vereniging traditie is.  
Nadat het eerste deeg aan het gisten is maakt Rinus een 
2e beslag. Om 7.00uur schuift Janny van Ochten aan om 
te komen bakken. Ik kan mij helemaal inleven dat het 
een gezellige maar drukke boel is in de keuken bij Rinus 
met zijn dames.  
Net voor 10 uur zijn ze klaar en……, nog even optutten 
en net iets over 10 uur zijn ze in de kantine waar de 
gezellige aankleding, de warmte van de kachel, de 
gastheer en vrouw en het voltallig bestuur klaar staan 
om er een goed begin van het jaar 2020 te starten met 
de leden.  
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Een mooie ervaring voor mij als eerste 
jaar lid om deze receptie mee te maken 
en andere leden te ontmoeten.  
 
De Oliebollen en Appelbeignets worden 
goed afgenomen, de bakkers hebben er op 
gerekend dat er veel leden komen 
genieten van de bollen. Niemand komt te 
kort, naast de traktatie bij de koffie en 
thee is er ook gerekend op lekkers bij een 
tweede deel van de receptie.  

 
Smakelijke snacks warm en koud, niemand 
kwam te kort. Een gezellige en gemêleerd 
gezelschap waarin ik eerlijk moet 
bekennen ik nog best een groentje ben. 
Namens de redactie van de nieuwsbrief 
wens ik alle leden van Levenslust een 
gezond, voorspoedig en vruchtbaar 2020 
toe waarin wij onze hobby tuinieren in 
iedere vorm en manier met respect en 
liefde mogen delen. 

 

Statuten+HuisHoudelijkReglement-2 
 
In dit volgende nieuwsitem weer een 
stukje uit het HHR toegelicht. Deze keer 
rondom het thema “bouwen op de tuin”. 
Hierover is in het HHR heel veel terug te 
vinden, nl. in de art. 28, 28A, 29, 30. 
De regelgeving voor het bouwen van een 
tuinhuisje of een kweekkas is bij het 
opstellen van dit HHR aangereikt [lees: 
verplicht gesteld] door de gemeente 
Vlissingen. Er moest destijds een nieuw 
huurcontract voor het complex worden 
opgesteld en daarbij zijn toen ook een 
aantal zaken meegenomen naar een nieuw 
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HHR. Naast veranderingen in de 
regelgeving is bijv. ook afgesproken dat 
wij als vereniging vooraf akkoord moeten 
zijn voordat de aanvraag voor een 
bouwvergunning in behandeling wordt 
genomen. 
 
Op veel tuinen zijn in de afgelopen jaren 
dan ook “opstallen” neergezet -> 
tuinhuisje en/of tuinkas waar we als 
bestuur erg blij mee zijn. Over het 
algemeen kunnen we wel stellen dat 
hierdoor het tuinplezier wordt vergroot. 
Op sommige tuinen is het wel zo dat hier 
en daar wat onderhoud aan tuinhuisjes 
moet worden gepleegd en dat geldt soms 
ook voor tuinkasjes [al is dit ook uit het 
oogpunt van veiligheid een belangrijk 
aspect i.v.m. gebroken glas]. 
 
Het bestuur vindt het belangrijk dat men 
zich ook aan de destijds verleende 
vergunning houdt. Hier en daar zien we 
een aan tuinhuisjes een aanbouw of afdak 
dat vaak niet wordt aangevraagd. 
Wanneer dit er enige tijd staat wordt een 
achterwand en zijwand geplaatst en is er 
meer ruimte om overdekt te zitten of 
materialen op te bergen. Op deze manier 
zorgen we ervoor dat ons tuincomplex er 
netjes uit blijft zien, voorkomen we 
problemen met gemeente en 
omwonenden en hebben we ook een 
reden om trots te zijn op onze tuinen.  
 
Met enige regelmaat vindt er ook controle 
plaats vanuit de gemeente Vlissingen en 
zal er zeker worden gereageerd als zaken 
afwijken van de oorspronkelijke aanvraag. 
Ook wij zullen u, zo nodig, aanspreken, 
wanneer wij denken dat e.e.a. niet klopt. 
Natuurlijk kan het ook zijn dat u vragen 
heeft over alles wat met opstallen op het 
tuincomplex te maken heeft. Schroom 
dan niet om hiermee naar het bestuur te 
stappen. Wellicht is uw vraag eenvoudig 
en snel op te lossen. 
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eerste ogen  van de vrouwelijke plant 
vinden meestal de bloei en  vruchtzetting 
plaats.  Verwijder de top van de twijg na 
het zesde of zevende  blad. Als er zich 
'dieven' vormen in de oksels van 
de  bladeren, moeten die ook verwijderd 
worden.  Vruchten vormen zich aan de 
scheuten die het vorige  jaar werden 
gevormd. Na enkele jaren dringt zich 
dus  een verjongings- of vervanging snoei 
op. Als er zich voldoende nieuwe scheuten 
vanuit de grond  hebben gevormd kan u 
na een vijftal jaren enkele  oude takken 
tot bij de grond wegnemen.  Doet u dit 
niet dan krijg je kleinere en 
kwalitatief  mindere vruchten.  Bij niet-
vruchtdragende scheuten verwijder je de 
top  reeds na het vierde blad.  Bij 
mannelijke planten pas je in de winter 
dezelfde  snoei toe als bij de vrouwelijke 
plant.  Bij mannelijke planten moet je in 
de loop van het  groeiseizoen ook alle 
scheuten inkorten tot en met  6 
bladeren.  Ook dieven bij de zijscheuten 
weghalen.  Late snoei kan bloeden tot 
gevolg hebben. Indien u  niet in de winter 
(december-januari) snoeit wacht u  beter 
tot de planten volop in blad staan. 

• Bessenstruiken zoals herfstframboos en 
braam tot bij de grond terugsnoeien. Bij 
zomerframbozen knip je de takken van 
het vorige jaar weg. 

• De winter snoei bij laurier kan gebeuren 
in de periode van november tot maart. 
Zorg ervoor dat de plant een mooie vorm 
behoudt en in evenwicht is. Hoe korter je 
terugsnoeit, hoe compacter de plant zal 
blijven. 

Rozen verzorgen in de winter 
Of het nu lente, zomer, herfst of winter is, 
een roos is in elk seizoen een waardevolle 
tuinplant. In de lente lopen rozen uit met 
mooi bronsgroen blad en voor eind mei staan 
de vroegste in bloei. In juni en begin juli valt 
het hoogtepunt van de rozen bloei. Sommige 
rozen gaan door tot de eerste nachtvorst, 
blijf daarom je rozen verzorgen. Bescherm in 
de winter je rozen tegen vorst. 

Winter: vorstbescherming 
Bij struikrozen was het vroeger een goede 
gewoonte de ‘voet’ van de plant in november 
aan te heuvelen met stalmest. Dat geeft 

TIPS I.V.M. WINTERSNOEI: 

• Als een plant in de winter flink wordt 
teruggesnoeid, groeien de takken net 
zolang tot ze weer even groot zijn als 
voor de snoei. De wortels zorgen 
ervoor dat het bovengrondse deel 
weer in balans is met het 
ondergrondse deel. De winter is niet 
de juiste tijd om planten die te groot 
zijn geworden eens flink terug te 
snoeien. Zomer snoei is in dit geval 
effectiever 

• Bij bladverliezende bomen en 
heesters verwijder je dode en zieke 
takken en takken die tegen elkaar 
schuren. Bekijk de vorm van heesters 
en bomen en snoei eventueel takken 
weg om een mooie vorm te behouden. 

• Winter snoei bij appelen en peren. 
Vooral de hoofdtakken met éénderde 
terugsnoeien. Lange zijtakken snoei 
je terug tot twee of drie knoppen 
zodat vruchthout wordt gevormd. 
Vruchthout dat tijdens de zomer is 
gevormd en niet langer is dan 25cm 
hoeft niet te worden gesnoeid. Snoei 
ook oude takken die elkaar kruisen. 

• Voorjaarsbloeiende heesters mag je 
nu NIET meer snoeien. Dode of zieke 
takken mag je uiteraard altijd 
weghalen. 

• Druivelaar snoeien. Binnen- en 
buitendruiven mogen enkel tijdens de 
rustperiode worden gesnoeid omdat 
ze anders kunnen 'bloeden' als de 
sapstroom op gang is of komt. Jonge, 
lange scheuten die dit jaar gevormd 
werden snoei je kort terug tot op 2 à 
4 ogen. 

• Kiwi snoeien. 
In de winter (december-januari) 
worden de zijtakken van de   kiwi 
teruggesnoeid tot op 2 ogen 
teruggesnoeid.  Je behoudt best niet 
meer dan 6 takken per meter.  In het 
voorjaar lopen de ogen uit. Op de 
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voeding en bescherming tegelijk. De oculatie 
heeft zo weinig kans te bevriezen. 
Tegenwoordig is nog alleen gedroogde 
koemest te koop. Als u dat mengt met 
compost, kunt u hetzelfde effect bereiken. 
Alle rozen die geoculeerd zijn gaan op die 
manier goed de winter in. Stamrozen hebben 
de oculatie bovenaan de stam. Bescherm die 
plek in strenge winters tegen vorst. Bind een 
bosje stro of hooi (dierenwinkel) met raffia 
rond de oculatie en dek dit af met 
kerstgroen. Géén plastic, dat geeft broei. 

 

Rozen snoeien – 5 basisregels 
Rozen snoeien stimuleert het ontstaan van 
krachtige nieuwe scheuten. Ieder soort roos 
wordt op een andere manier gesnoeid. 
Tuinseizoen geeft je de basisregels voor het 
snoeien van rozen. 

De vijf basisregels voor rozen 
snoeien 

1. Rond half maart snoei je alle her- en 
doorbloeiende rozen. Alleen de eenmalig 
bloeiende ‘oude’ rozen en ramblerrozen snoei 
je ’s zomers direct na de bloei. 

2. Knip bij het snoeien eerst al het dode, 
zieke en beschadigde hout uit de struik. Knip 
ook dunne en spichtige takjes weg; die geven 
geen bloemen. 

3. Bij takken die elkaar kruisen, beschadigt 
de bast snel; haal ze weg of knip ze zover 
terug dat ze elkaar niet raken. 

    
4. De ‘ogen’ zijn kleine rode puntjes op de 
stengel, die uitgroeien tot scheutjes. Snoei 
rozen altijd boven een oog of scheutje dat 
naar de buitenkant van de struik wijst; zo 
groeit de nieuwe tak in de goede richting en 
blijft het hart van de struik open. Knip ± 1 cm 
boven het oog en iets schuin, zodat water 
snel wegloopt. 
5. Geef je rozen na het snoeien organische 
rozenmest of gedroogde koemest. 

Tuinvogeltelling 2020 

De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 
2001 georganiseerd door Vogelbescherming 
Nederland en Sovon Vogelonderzoek 
Nederland. Dankzij de Tuinvogeltelling weten 
we hoe vogels in de winter onze tuinen 
gebruiken. Met die informatie kunnen we 
vogels beter helpen en beschermen. Doe ook 
mee; het is leuk en nuttig! 

Uw vogels tellen in 3 gemakkelijke stappen: 

1. Tel op vrijdag 24, zaterdag 25 of zondag 26 
januari 2020 een half uur de vogels in uw tuin 
of op uw balkon. Vliegen de vogels alleen 
maar over uw tuin? Die tellen niet mee.  
Scholen, kinderboerderijen en andere 
groepen kunnen van tevoren tellen op een 
moment dat hen schikt. 

2. Noteer alle waarnemingen van een soort in 
uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze 
waarnemingen niet bij elkaar op, want dan 
loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te 
tellen. Geef alleen het hoogste aantal door 
van een soort die u tegelijk hebt gezien. Dus: 
ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk 
en even later 5 koolmezen? Dan geeft u door: 
5 koolmezen.* 

3. Uw telling geeft u op vrijdag 24, zaterdag 25 
of zondag 26 januari 2020 gemakkelijk 
door via de app Tuinvogels of via deze 
website. Het telformulier staat dan voor u klaar. 
Vul uw telling uiterlijk maandagochtend 27 
januari in vóór 12 uur. 
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