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Volkstuinvereniging ‘Levenslust’
Mail: info@volkstuinlevenslust.nl

Website: www.volkstuinlevenslust.nl

OPEN DAG VOLKSTUINCOMPLEX TE VLISSINGEN

Op zaterdag 20 juni houdt de Volkstuinvereniging “Levenslust” i.s.m. de 
afd. Walcheren van de Vereniging Groei en Bloei van 10.00 u. tot 16.00 u. 
open dag met als thema “Kleur in de tuin”.
Een groot deel van de ruim 200 tuinen zal voor bezoekers zijn opengesteld. 
Voor deelnemende volkstuinders is er een wedstrijd in 3 categorieën: de 
kleurigste tuin, de kleurigste moestuin en de kleurigste border. Naast een 
jury wordt aan de bezoekers gevraagd om een beoordeling via een formu-
lier dat aan hen met een plattegrond van het complex wordt meegegeven. 
Bezoekers kunnen individueel een rondgang langs de tuinen maken. Om 
11.00 u. en 13.30 u. is er o.l.v. een bestuurslid een rondleiding over het 
volkstuincomplex. De thee of koffie is gratis.
Maak buren en / of vrienden bekend met deze opendag.
Het bestuur en de commissie “Open Dag” gaan er van uit dat ieder er voor 
zorgt dag de tuin er piekfijn uitziet. Zodat iedere bezoeker een goede en 
fijne indruk overhoudt als deze naar huis gaat.
Op deze opendag willen wij de mogelijkheid bieden om plantjes die u 
over heeft beschikbaar te stellen voor andere leden of bezoekers.
Zet deze plantjes voor 10.00 uur bij het tuinhuis.

Besluiten die genomen zijn op de algemene ledenvergadering:

De contributie zal met ingang van 01-01-2009 verhoogd worden zoals 
afgesproken op de algemene ledenvergadering. In een volgende nieuws-
brief komen we daar nader op terug
De paden zullen worden schoongehouden door de vereniging. 
Ondertussen zijn alle paden gespoten.
Artikel 4 en 29 van het huishoudelijke reglement zijn gewijzigd.
Per e-mail zal het Huishoudelijk reglement (HHR) verzonden worden. 
Leden die geen mail hebben kunnen het HHR aanvragen bij de secretaris.

Mutaties

Nieuw lid op tuin 62 P. DOS SANTOS ANTUNES

Van de voorzitter
In gesprek met Wim Filius

Open dag 2009
Besluiten algemene ledenvergadering

Mutaties
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De drukste periode in onze tuintjes zit er op; de lente is voorbij, de zomer 
nadert met rasse schreden en doet dat zeker niet onopgemerkt. Dat bleek ook 
afgelopen week weer: dinsdagavond trok een enorm ‘onweerscomplex’ over 
het zuidwesten van ons land. Waar we in onze tuintje soms grote, soms nog 
erg kleine plantjes hadden staan moesten we in de loop van de week de 
schade opnemen en de nodige herstellende werkzaamheden uitvoeren door 
opnieuw te planten of te zaaien, door struiken en bomen bij te snoeien. Eén 
karweitje is voor een ieder van hetzelfde: tussen alle planten de grond los 
maken. Door de harde regen is het een vaste laag geworden, waardoor de 
groei van planten wordt belemmerd. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke 
werkzaamheden noodzakelijk zijn, niet alleen voor de planten, maar ook 
voor alles wat in de grond leeft. Een bijkomend voordeel: in de uurtjes dat 
je hier mee bezig bent krijg je weer een goed zicht op alles wat er in je tuintje 
groeit, je komt lekker tot rust en na afloop kun je in volle tevredenheid 
terugkijken naar jouw tuin en constateren: alles ligt er weer keurig netje bij. 
Nog even afwachten en er kan een begin worden gemaakt met oogsten. 
Natuurlijk weet ik wel dat er al wekenlang sla wordt gegeten en ook is er 
heel wat spinazie in de vriezer terecht gekomen. De pluktijd van peulen en 
doperwten is echter aangebroken en weldra zal er nog heel wat meer volgen. 
Dat brengt me bij een andere activiteit op ons complex. Niet alleen wordt er 
gezaaid en geplant. Er zijn ook leden die hun tuin voor andere doeleinden 
gebruiken. Zo was ik eind mei op een zaterdagmiddag op tuin 112 waar de 
aftrap werd gegeven voor ‘akkeraart’ (of moet het zijn ‘akkerart’): kunst op 
de tuin. Nu is ‘kunst’ een betrekkelijk begrip: wat de één prachtig vindt, 
wordt door een ander misschien foeilelijk gevonden. Geen probleem, want 
het gaat er om wat we er persoonlijk van vinden. Zo is het ook met de 
tuintjes waar men groente en fruit kweekt: wat de een erg lekker vindt, lust 
een ander helemaal niet: ‘wat we niet lekker vinden, zaaien we niet’. 
Wat mij steeds meer trekt als ik een rondje over het complex loop of fiets is 
de invulling die iedereen aan zijn of haar tuintje geeft, de diversiteit. Kunst? 
Misschien wel, maar naar mijn idee is het ‘de kunst’ om er iedere keer weer 
iets leuks van te maken en aan het eind van het jaar te constateren dat we 
ontzettend fijn en groeizaam jaar hebben gehad. 
Can we grow it? Yes we can!
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Op zijn tuin nr 69 bij de geur van een zacht meiregentje spraken we met 
de 75-jarige Wim over vroeger en nu. De aanblik van zijn tuin verraad dat 
hij op het balkonnetje van zijn bovenwoning iets mist. Het is ook zichtbaar 
dat Wim van stiptheid houdt. We kennen Wim als de vroegere fietsenma-
ker, maar naast dat ambacht heeft hij er nog wel elf gehad. Samen 12 dus! 
Vanaf de school begon hij als gediplomeerd schilder bij ”De Schelde”. 
Daarna volgden o.a. de ambachten van waterfitter, lasser en bromfiets- en 
rijwielmonteur. Niet verwonderlijk dat hij als vrijwilliger druk doende is 
met zijn gevarieerde kennis en ervaring. Naast vrijwilligerswerk als chauf-
feur van de bus voor “Scheldehof” kennen we hem op de tuin als volks-
tuinder, bediener van de tuinfrees, medebestuurder van de vereniging, 
beheerder van de kantine in het tuinhuis en draagt hij mede zorg voor on-
derhoud van ons machinepark. Dat kost hem heel veel tijd. In de periode 
van frezen kost het hem naast tijd ook flink wat zweetdruppels. De zorg 
voor de kantine is door ons, als stamgasten ’s zaterdagsmorgens, alleen 
zichtbaar bij het zorgen voor de consumpties waarbij hij dan wordt bijge-
staan door zijn vrouw Annie. Voordat de werkploeg om half negen begint, 
is Wim al in het tuinhuis present. Wat wij met z’n allen vuil maken, moet 
ook weer schoongemaakt. Wat wij willen drinken en eten moet wel wor-
den ingekocht. Wim mag graag de sfeer wat opvrolijken door met zijn gas-
ten grappen te maken. Over het opvrolijken van de entree van het 
tuincomplex is 
hij minder con-
tent. Zijn gast-
heerschap wordt 
door bezoekers 
nogal eens “met 
voeten getreden” 
door bij binnen-
komst te verge-
ten eerst de 
voeten te vegen. 
Toch schenkt hij 
steeds opgewekt 
ons drankje in. 
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