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Volkstuinvereniging ‘Levenslust’
Mail: info@volkstuinlevenslust.nl

Website: www.volkstuinlevenslust.nl

Om verschillende redenen hebben een aantal leden hun lidmaatschap van 
onze vereniging opgezegd:

  J. Sonius tuin 158
  D. Odinot tuin 168
  P. Vinke tuin 153
  F. Peijs tuin 22
  Mevr. Van den Akkerboom

Ook moest er een lid geroyeerd worden:
  
  P. Carrol tuin 99

Mede door de opendag zijn er ook weer  nieuwe leden ingeschreven, :

  F. Schuts tuin 158
  R. van Duin tuin 152
  A. van Driel tuin 22
  F. Kaljouw 48
  J. C. Aarden-Wijt
  H. Kieboom
  J. van Wijngaarden
  D. Meeusen
  M. Dieleman
  B. Houben
  L. Toukhsi
  D. de Kubber
  H. Schot

De namen zonder tuinnummer wachten nog tot er een tuin beschikbaar 
komt.
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De hoorn des overvloeds
Van de bestuurstafel

In gesprek met
Ditjes en datjes

Tuinwinkel
Mutaties
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Vroeger moest je je bordje leegeten, omdat men toen nog geloofde dat je 
daardoor groot en sterk zou worden en ook omdat het weggooien van 
voedsel als een regelrechte zonde werd gezien. Ik zie nog mijn vader de 
vellen op zijn ochtendpap naar binnen slurpen (wij mochten de vellen op 
onze morgenpap bij hem inleveren), zodat elke morgen begon met omge-
draaide maag. 'S middags (wij aten 's middags warm) waren er soms 
spruiten of erger nog: gekookte witlof, zodat die middagen een bittere 
nasmaak hadden. Gelukkig werd 's avonds het brood vaak bestrooid met 
hagelslag of besmeerd met jam, zodat het dan toch zoet slapen was. Maar 
hoe dan ook: wij moesten ons bordje leegeten, om er groot en sterk van te 
worden 
Ook ik heb mijn kinderen aldus opgevoed. De middelste dochter had een 
afschuw voor andijviestamppot met spekjes: weigerde dit in te nemen, 
waarop sanctie volgde. Op de trap moest zij haar bordje leegeten en wat 
werkte dat wonderwel. 'Op', zei ze trots', de woonkamer binnenkomend, ter 
bewijs haar lege bordje tonend. Later bleek ze de andijviestamppot in de 
zakken van haar spijkerbroek gelepeld te hebben, waar de wasmachine 
behoorlijk moeite mee had, vooral met het witwassen van de spekjes. De 
oudste heeft jaren niet tegen me gesproken omdat, zoals zij beweert, ik, 
toen ik een koolraap tot 'frietjes' schaafde, gezegd zou hebben dat het 
frietjes waren. Een misverstand. En ik kan mij haar teleurstelling levendig 
indenken toen zij in plaats van knapperige frietjes een kwak slappe, sufge-
kookte koolraap op haar bordje vond en: dat bordje moest leegeten. Wat 
had dat meisje een hekel aan koolraap. 
Ik moest hieraan terugdenken toen ik een bericht las op teletekst: 'Sommige 
oosterse restaurants beboeten klanten met 5 euro wanneer zij hun bordje 
niet leegeten'. Het betreft hier restaurants waar je je voor een vast bedrag 
vol mag eten: zo vaak mag opscheppen als je wilt. En ja, hoe gaat dat dan: 
je zit al bomvol, maar omdat het toch onbeperkt eten is schuifel je nog een 
laatste keer naar de opschepbalie, om daarna met een laatste krachtsin-
spanning je weer volle bord naar je tafeltje te zeulen, om dat na een eerste 
en laatste hap in de steek te laten, het voor gezien houdend, proberend weg 
te komen. En dan staat daar bij de uitgang een onverbiddelijke ober die 
zegt: 'Bordje leegeten of anders...' 
Het is wat met die overdaad aan voedsel en wat moet je ermee. Je zou 
amper nog geloven dat er op deze wereld mensen zijn die van honger 
omkomen. 
Op 'Levenslust' is het al niet veel anders: tuinders die gebukt gaan en soms 
zelfs bijna dreigen te bezwijken onder de vracht voedsel die hun tuin 
produceert. 
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HET IS WEER TIJD VOOR
GROENBEMESTING

GELE MOSTERD  500   GR  €       3,50  
         1000 GR  €       7,00  

      
PHACELIA     500   GR  €       4,50  
         1000 GR  €       9,00  

      

Vanaf donderdag 17 september 2009 
is de tuinwinkel weer geopend op 

donderdag- en zaterdagmorgen tussen 
10 en 11.00 uur

Moestuinieren is hot! 
De laatste tijd staat het moestuinieren weer volop in de belangstelling. 
Programma’s op de TV, artikelen in de kranten, een niet te stuiten 
stroom van nieuwe boeken en natuurlijk valt er dan niet te ontkomen 
aan de bekende Nederlanders die er ook een moestuin op na houden.
De weervrouw van het journaal, de kort geleden overleden dichter 
Simon Vinkenoog, en iets over de grens ook de heer en mevrouw 
Obama, tuinieren er lustig op los.
Ook bij Levenslust groeit de wachtlijst gestaag. 
Er wordt zelfs een speciale moestuinreis georganiseerd. Van 24-28 
september a.s Zie voor detail informatie de folder in het publicatiebord.
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Teken.
Het is een feit. Teken nemen snel toe. De oorzaak van de toename 
wordt momenteel wetenschappelijk onderzocht (universiteit van Wage-
ningen). Ondertussen bijten teken er gretig op los. Goed opletten dus. 
Na tuinwerk met blote armen, benen of onbedekt hoofd verdient het 
aanbeveling om goed te controleren op een tekenbeet. Kijk voor details 
op internet. 

Mooi boek
De meeste van ons kennen haar wel, 
Sarah Raven, zij werkt regelmatig 
mee aan het populaire BBC tuinpro-
grammma “Gardeners World”.
Na een grondig onderzoek -onder an-
dere bezocht zij “de Kas” 
(www.restaurantdekas.nl) in Amster-
dam- schreef zij: “Vers uit eigen 
tuin”, een uniek boek voor wie graag 
tuiniert en kookt.
Van maand tot maand brengt zij de 
oogst van de tuin met smaak op tafel.
Prachtig uitgevoerd bovendien

Londen geeft goed voorbeeld.
Een verwaarloosd volkstuincomplex in Londen (er zijn ca.30 volkstuin-
complexen in Londen) wordt geadopteerd door de buurtbewoners. Zij 
gaan met de pet rond en jawel; in no time wordt 10.000 pond opgehaald. 
De gemeente legt er spontaan 10.000 pond bij zodat de initiatiefnemers 
de gelegenheid hebben om het complex op te knappen. Interesse voor 
een tuin? Jammer, er is inmiddels een wachtlijst.
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Laatst hoorde ik een buurman een argeloze bezoeker verlijdend belagen 
met: 'Wil je een aubergine, tomaten, courgette? Sla? Boontjes, neem alsje-
blieft wat boontjes mee.' De bezoeker bleef vriendelijk, maar maakte snel 
dat hij weg kwam. Een andere buurman zuchtte onder een last 'gigabieten', 
die hij naar de composthoop sleepte; een composthoop die toch al zo 
overladen was met oogst. Schuin achter riep een buurman om hulp: 'Help, 
al die pruimen...'. Maar weer mee plukken dan, en meeslepen naar huis. En 
vragen of de buren nog wat pruimen willen. Kropje sla erbij? 
Laatst kreeg ik een courgette van een kennis, die deze weer gekregen had 
van een volstuinierder, naar bleek: mijn buurman op de tuin. Een buurman 
die ik enkele dagen daarvoor een paar courgettes gegeven had. Zou 
misschien de courgette die ik kreeg van die kennis afkomstig kunnen zijn uit 
mijn eigen tuin? 
Tijdens een gesprek met die kennis over volkstuinieren en soms overvloedi-
ge oosten opperde die: 'Geef het aan de voedselbank. Laat het ophalen. Er 
zijn echt gezinnen die zelfs geen maaltje groente kunnen kopen' 
Ja, een idee, maar hoe organiseer je dat. 
Of moeten volkstuinierders misschien verplicht gesteld worden hun tuin leeg 
te eten op straffe van...? 
Ik zie het al voor me: "Wat dacht u te doen met die laatste 34 aardbeien?" 

"Morgen, mag ik ze morgen opeten? Ik zit al zo vol" 
"Nou goed. Eet er nu nog vier, maar morgen de rest. Ik kom controleren." 
"Ja goed, beloofd. Dank u wel."

Beste leden,

In de afgelopen weken hebben we al kunnen genieten van een heerlijke zomer. 
Dit betekent voor veel leden op reis of op andere wijze ondernemend bezig zijn 
ver van huis en moestuin. Misschien dat ook op uw vakantiebestemming door 
de lokale bevolking wordt ‘getuinierd’ en dat u van verre bestemming ook 
eens andere groente mee naar huis neemt om in uw eigen tuintje te proberen. 
Aan de andere kant leveren vakantie vierende leden ook wel eens wat overlast 
op. In de weken dat zij aan het genieten zijn op hun vakantiebestemming groeit 
alles verder op hun tuintje en dus ook het onkruid. Lang niet iedereen zorgt er 
voor dat voor vertrek de tuin vrij is van onkruid en dat in de weken van 
afwezigheid een familielid of buurtuinder er voor zorgt dat de zaken niet uit 
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de hand lopen. Bij thuiskomst is dan ook de schrik wat minder groot en hoeft u 
niet meteen erg veel tijd in het ‘ontginnen’ van de tuin te steken. 
Al voor de zomervakantie hebben we aangegeven dat we met de gemeente 
Vlissingen in gesprek zijn over de overlast die jongeren veroorzaken die zich op 
het speeltuintje langs de Wildbaan ophouden. Met enige regelmaat hebben de 
omliggende tuinen last van deze ongewenste bezoekers die soms alleen ‘lastig’ 
zijn, maar ook vernielingen aanrichten. In al deze gevallen geldt nog steeds: meld 
dit bij het bestuur en doe ook aangifte bij de politie. Deze aangiften komen ook 
bij de gemeente Vlissingen terecht en helpen ons in onze acties om deze overlast 
te stoppen. Inmiddels is duidelijk geworden dat het speeltuintje wordt verplaatst 
en dat de vrijkomende grond wordt ingeplant tot een klein “bosje”. Wanneer dit 
alles precies achter de rug is, weten we nu nog niet, maar we hopen dat dit eind 
2009 helemaal is ingeplant. Het bestaande hekwerk blijft voorlopig staan. 
Nu iedereen die een pruimenboom heeft wel is voorzien van deze lekkere 
vruchten is eigenlijk ook de tijd aangebroken om dit soort vruchtbomen te 
snoeien: zomersnoei. Door juist in deze periode te snoeien is het voor de bomen 
mogelijk de snoeiwonden snel af te dekken. Dit levert in ieder geval minder 
gevaar op voor besmetting met loodglans of bacteriekanker. Een zoekactie 

“zomersnoei” via internet levert een heleboel tips op die u weer kunt gebruiken.

Het bestuur heeft dit jaar voor het eerst gecontroleerd op de phytophtora-besmet-
ting. De eerste ronde leverde een vrij groot aantal besmettingen op, in totaal 36 
percelen.
Die leden hebben daarover een brief ontvangen.
Als bestuur zijn we heel blij dat deze controle door de leden als positief werd 
ervaren.
De door het bestuur gestelde termijn, om het loof te verwijderen cq te spuiten is 
door allen aangepakt.
Bij de tweede controle hebben we nog een aantal leden moeten berichten en ook 
op deze tweede brief is prima gereageerd.
Het bestuur heeft dit als heel positief ervaren; daarvoor onze dank.
Hoe nu verder?
Laat geen aardappelloof op de tuin liggen maar ruin het direct op, maar niet op 
de composthoop. Voer het af naar de milieustraat of doe het thuis in de Kliko.
Let nog steeds op het groene loof op de aardappelen en heel belangrijk zijn de 
tomaten. Blijf deze spuiten met een beschermingsmiddel.
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Staande voor hun tuin 
nr 131 lijkt het of je 
voor een etalage staat. 
Dat is niet zo vreemd 
want het oorspronkelij-
ke beroep van Wim is 
etaleur. Velen van ons 
kennen Wim van zijn 
herenkledingwinkel in 
de Walstraat. 
Hoe krijgt een drukke 
zakenman die in Paau-
wenburg woont met 
een flinke tuin bij zijn 
huis, interesse in een volkstuin? Een klein beetje van vroeger misschien; 
zijn vader had een volkstuin, zoals vele collega’s van de politieagent Van 
der Wal. De vorig jaar overleden Klaas van den Berg heeft bij Wim de aan-
dacht voor het tuinieren versterkt. Rondwandelingen over ons volkstuin-
complex hebben het echtpaar Van der Wal warm gemaakt om volktuinder 
te worden. Door het vrijkomen van tuin 131 zagen zij een goede kans daar 
een eigen plekje op te zetten. Wim, die ook grafisch ontwerper is, ging 
heel gestructureerd op de computer een plan uitwerken. Vele tientallen 
wandelingen langs alle tuinen en de vragen die aan velen van ons werden 
gesteld, waren de basis voor het opzetten van dat plan. Je houdt rekening 
met wat je wilt en wat je beslist niet wilt. Je wilt bijv. niet op modderige 
paadjes lopen en dan ontdek je een aanbieding betonprofielen. Elke dag 
een beetje en dan is al dat zware beton naar je tuin gekruid. Om je vruch-
ten tegen de vogels te beschermen, kun je daar een net overheen doen en 
dan kruip je daar onder om te oogsten. Een kooi met gaas kost evenveel 
als een goed vogelnet en daarin werk je wel makkelijker. Met het opbou-
wen heb ik regelmatig hulp van buren. Tijdens het knutselen van Wim tui-
niert Marie met veel plezier. Wim vraagt zich af of andere volkstuinders 
wel weten dat de zomeravonden zo mooi zijn en stil. Wim pakt dan zijn 
gitaar, speelt zachtjes en geniet met volle teugen. Zij gingen toch al nooit 
met vakantie en de behoefte daaraan is nu nog sterk verminderd. 
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