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Op 1 januari 2010 bestaat onze vereniging 50 jaar.
Wat was er dan daarvóór? In Vlissingen ~Souburg was toen nog zelfstandig~ 

waren 2 volkstuin- verenigingen, genaamd “Nooitgedacht” en “Niets zonder 

moeite”. De plm. 200 tuinen lagen toen verspreid over 16 verschillende plekjes, 

waar op een stukje gemeentegrond werd getuinierd. Het grootste complex lag 

op het voormalige vliegveld. De Gemeente Vlissingen had op veel plaatsen een 

stukje braakliggende grond dat werd verpacht voor volkstuintjes, ook recht-

streeks aan particulieren. Uitbreidingsplannen, woningbouw, bedrijventerrei-

nen, enz. zorgden regelmatig voor het opzeggen van de pacht t.b.v. 

volkstuintuintjes. Niet alleen de particuliere volkstuinder raakte zijn tuintje kwijt, 

ook de beide verenigingen moesten leden teleurstellen als weer grond moest 

worden afgestaan. Ouderen onder ons zullen zich herinneren dat er nieuwe 

dingen kwamen, zoals een compostinstallatie aan de Bosweg, bedrijfsterrein 

in de buurt van de begraafplaats, het z.g. Miroterrein, de wijk Westerzicht en de 

Sloeweg.

Nood bij de volkstuinverenigingen. En nood brengt mensen bij elkaar, ook de 2 

verenigingen. In 1959 besluiten de besturen van de beide verenigingen om 

samen te gaan en dat leidde tot de oprichting per 1 januari 1960 van de 

“Volkstuinvereniging Levenslust”. Ook de Gemeente Vlissingen juichte dit toe, 

want men kreeg dan met slechts één pachter te maken. De naam zou aanvan-

kelijk volkstuindervereniging zijn, maar een tuinder heeft een commercieel 

bedrijf en daar gelden andere regels voor. Het werd dus volkstuinvereniging. 

Dat ligt in de sfeer van recreatie en de statuten bepalen duidelijk dat niet voor 

de handel mag worden getuinierd. Wij kennen tegenwoordig volkstuinen voor 

ouderen en voor thuislozen; vroeger werd vanuit de Kon Mij “De Schelde” 

gevraagd tuinen beschikbaar te stellen voor werknemers met problemen. 

Naast de functie van voordelig kweken van groenten, aardappelen en fruit was 

vrijetijdsvulling erg belangrijk. Er waren nog geen t.v.’s of computers en er was 

weinig autobezit om eenvoudig op reis te kunnen gaan, met of zonder caravan.

Komend jaar staan er tal van activiteiten op het programma ter viering van het 

50-jarig bestaan van Volkstuinvereniging Levenslust. Eén van deze activiteiten is 

dat we, o.a. via de nieuwsbrief, terug kijken in de tijd. Naar de beginjaren van onze 

vereniging, maar zelfs nog verder, naar de tijd voor onze vereniging bestond. Wij 

zijn dan ook op zoek naar verhalen, interessante gebeurtenissen, foto’s en andere 

bijzonderheden die we kunnen gebruiken om de nieuwsbrief te vullen, misschien 

zelfs een extra editie uit te geven als “uit de oude doos” of om te lezen en laten 

zien. Heeft u zelfs nog iets, of kent 

u oud-leden die nog iets hebben, 

geef dit door aan de redactie. Wij 

zijn er blij mee.

Volkstuinvereniging ‘Levenslust’
Mail: info@volkstuinlevenslust.nl

Website: www.volkstuinlevenslust.nl

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging ‘Levenslust’
Nummer 27, december 2009In het zonnetje gezetIn het zonnetje gezetIn het zonnetje gezetIn het zonnetje gezet 

Terwijl op die laatste zaterdag van augustus 

in de kantine aan de stamtafel een boom werd 

opgezet over vrijwilligerswerk bij clubs en vereni-

gingen, stond Rinus Veerhoek vrijwillig als huis-

schilder buiten op een trapje te werken aan een wand 

van de tuinwinkel. Het zijn wat metertjes, die 2 lange en 

2 korte wanden samen! In de kantine ging het juist over 

mensen die het vertikten om voor  hun club als vrijwilliger 

te werken en over het feit dat het werk altijd voor de 

gewillige was. Niet elke cultuur is vertrouwd met vrijwillig  

iets doen voor de club waarvan je lid bent. We willen op 

deze plek onze Rinus wel eens in het zonnetje zetten. Deze gewillige 

vrijwilliger doet het toch maar weer. Hij maakt onze gebouwen weer 

mooi en bestand tegen weersinvloeden. Rinus, vutter van 62 jaar, is al 

vanaf 1975 lid van “Levenslust” en tuiniert nu op tuin nr 77. Hij weet met verf 

om te gaan doordat hij lange tijd op of voor “De Schelde” schilder/spuiter is 

geweest in de scheepsbouw. Rinus begon als politoerder in de timmerfabriek 

in een tijd dat hier nog luxe koopvaardijschepen werden gebouwd. Dat fijne 

glanswerk werd later schilder-  en spuitwerk met sneldrogende verfsoorten die 

hem nu o.a. wat verminderde longinhoud heeft bezorgd. Spontaan stelde 

Rinus zijn tijd vakkundig beschikbaar om onze gebouwen weer een piekfijn 

aanzicht te geven. Rinus merkt op dat ieder lid een aantal uren voor de 

vereniging moet werken en anders moest hij helpen met takken sjouwen of 

dergelijke. Zijn schilderklus kost toch wel wat meer uurtjes! We zijn hem 

dankbaar voor zijn inzet als onze huisschilder en daarom mag hij wel even “In 

het zonnetje”. We kennen Rinus al jaren van de oliebollen en appelbeignets bij 

onze nieuwjaarsreceptie. Dat komt meer van zijn vrouw Lida, die elke eerste 

zaterdag van het nieuwe jaar om vier uur opstaat om rond tien uur het lekkers 

in onze kantine af te leveren. Over vrijwillige inzet gesproken.

Van de voorzitter
2010 is ons jubileumjaar

‘Levenslust’ 50 jaar
Gezocht: documentatie over onze vereniging
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Van de voorzitter
Zo net voor de winter begint is er gelukkig nog een heleboel regen gevallen 

en is het tekort wat er afgelopen zomer ontstaan is weer een beetje 

ingehaald. Toch hebben we op Walcheren eind november 2009 nog steeds 

een neerslagtekort van 60 tot 120 mm.!  Dat dit ook weer problemen 

oplevert bij het winterklaar maken van de tuin is dan lastig, maar voorlopig 

ziet het er toch niet naar uit dat het gaat vriezen. De weersvoorspellers 

geven in ieder geval aan dat het veranderlijke weer nog wel even voortzet: 

koel en veel wind met regen. Zo tegen het eind van het jaar daalt de 

temperatuur en het jaar eindigt met zacht en onbestendig winterweer. Zit 

er een witte kerst in? Voor 2010 zijn de vooruitzichten al niet veel anders. 

Temperaturen boven gemiddelde waarden, wisselvallige en onbestendige 

weertypen zijn omschrijvingen voor de eerste maanden in 2010. Pas in 

maart zou er een periode met lagere temperaturen kunnen volgen. De 

komende weken hebben we dus rustig de tijd om onze tuin voor te 

bereiden op een periode van rust. De grond kan bewerkt en gespit worden, 

waarbij veel leden toch ook weer stalmest in de grond werken als voeding, 

maar ook om de structuur van de grond te verbeteren. De grote vrachten 

compost zijn ook bijna verdwenen en ook compost van ‘eigen merk’ wordt 

hier voor gebruikt. Hier en daar kan worden gesnoeid of zelfs verplant 

terwijl sommige leden zelfs in hun kas al stekken voor het komend jaar 

hebben staan. Ondertussen zijn we als bestuur druk bezig om alle werk-

zaamheden die voor 2009 stonden gepland af te ronden. Dit betekent dat 

we in december nog een paar klussen met de onderhoudsploegen aanpak-

ken en dan zijn alle plannen min of meer volgens schema verlopen. Aan 

het eind van het jaar zijn waarschijnlijk ook alle vrij gekomen tuinen weer 

verhuurd en hebben we zelfs nog enkele leden op de wachtlijst moeten 

laten staan. De tuinwinkel heeft alle bestellijsten weer ‘de deur uit’. 

In de afgelopen maanden hebben we verschillende keren overleg gevoerd 

met de gemeente Vlissingen over de overlast die wat oudere bezoekers 

van het speeltuintje langs de Wildbaan veroorzaken. Dit overleg heeft er 

toe geleid dat de speeltoestellen zeer binnenkort worden weggehaald en 

dat het vrijkomende terrein wordt gespit en in het vroege voorjaar wordt 

ingeplant met verschillende struiken en bomen. De sloot zal worden 

doorgetrokken en het bestaande hek zal voorlopig blijven staan. Op deze 

manier is het een stuk onaantrekkelijker voor ongewenste bezoekers om 

langs die kant het complex te betreden en overlast te veroorzaken op de 

aangrenzende tuinen. Tijd voor een winterslaap is er echter niet. Het 
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bestuur is druk bezig met het opstellen van plannen voor het komend jaar 

en ook de commissie die de activiteiten voor het 50-jarig bestaan van onze 

vereniging organiseert is druk in de weer met het maken van afspraken en 

vastleggen van activiteiten die gedurende het jaar gaan plaatsvinden. De 

aftrap van al deze activiteiten zal plaats vinden tijdens de nieuwjaarsrecep-

tie op 9 januari, waarbij we weer een heleboel leden in ons tuinhuis 

verwachten voor een nieuwjaarswens met oliebol.

2010 is ons jubileumjaar
Dat gaan we vieren, het gehele jaar door, met als hoogtepunt op zater-zater-zater-zater-

dag 4 septemberdag 4 septemberdag 4 septemberdag 4 september de open dag. We gaan zorgen dat het druk wordt die 

dag. Overdag staan er kraampjes, van leveranciers en ook van onszelf. 

Die dag gaan we de producten van onze tuinen te koop aanbieden. Dat 

mag normaal niet volgens ons reglement, maar het geld van deze 

verkoop geven we aan een goed doel. Als we allemaal onze overproduc-

tie aan groenten, fruit en bloemen afgeven om via onze eigen markt-

kraam te verkopen, maakt Levenslust een geweldige marktdag. Naast 

verse waar kunnen we ook van onze inmaak meebrengen, zoals jam e.d.. 

Er wordt gestreefd naar elke maand tenminste één activiteit, zoals 

voorlichtingsavonden over voor ons nuttige onderwerpen. Een paar van 

die avonden zijn in een zaal van Ter Reede. Er zijn ook avonden in ons 

tuinhuis. We starten op zaterdag 9 januari9 januari9 januari9 januari met een feestelijke nieuw-

jaarsreceptie in ons tuinhuis. De aftrap voor 50 jaar Levenslust doet de 

voorzitter om 11.00 uur. In  februarifebruarifebruarifebruari willen we Peter Bauwens uit De 

Klinge vragen voor de van hem bekende interessante uitleg over het 

kweken van vergeten groenten. Dat gebeurt in een zaal van Ter Reede. 

Op 17 maart17 maart17 maart17 maart hebben we onze jaarvergadering. Ook in een zaal van Ter 

Reede hopen we in april april april april voorlichting te krijgen over o.a. de milieuvrien-

delijke gewasbeschermingproducten, bestrijdingsmiddelen en mest-

stoffen van ECOstyle. In ons tuinhuis hebben we in meimeimeimei een 

voorlichtingsavond over het belang van de bijen die op onze tuinen zo 

nuttig bezig zijn met de bestuiving. In junijunijunijuni is er een workshop bloem-

schikken. We zijn in gesprek met Edudelta Groencollege in Goes over 

het organiseren van een snoeicursus.

Let gedurende het komende jaar goed op de aankondigingen in onze 

nieuwsbrief  en op affiches bij het tuinhuis en de tuinwinkel.


