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Mijn volkstuinMijn volkstuinMijn volkstuinMijn volkstuin

op mijn volkstuin wil ik wezen

op mijn volkstuin wil ik zijn

daar ben ik zo blij

met mijn verlepte veldsla en schriele prei

en het onkruid in de perken

daarin kun je zo lekker werken

onder tromgeroffel

zwaait dan mijn schoffel

en hak ik in de grond

mijn God, wat is dat toch gezond

werkelijk alles wordt mij dan om het even

want daar is het pas leven

daar zijn de druiven niet zuur

groeit er overal muur

en wanneer dan de avond naakt

een kikker onverstaanbaar iets kwaakt

keer ik voldaan weer huiswaarts terug

voorzichtig fietsend

vanwege  mijn kapotte rug.
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Voorlichtingsavond ECOstyle op 21 april Voorlichtingsavond ECOstyle op 21 april Voorlichtingsavond ECOstyle op 21 april Voorlichtingsavond ECOstyle op 21 april 

De ongeveer 30 aanwezigen in de zaal van Ter Reede beleefden een 

leerzame avond. Mark Berrevoets, verkoopadviseur van ECOstyle, wist 

ons met zijn voorlichtingspraatje erg te boeien. Daarbij is gebruik 

gemaakt van de beamer, zodat er gelijktijdig kon worden geluisterd en 

gelezen. Duidelijk werd ons uitgelegd het verschil tussen organische 

bemesting en het toedienen van plantenvoedsel middels kunstmest. 

Het gebruik van stalmest en compost is bijzonder goed voor samen-

stelling van de grond, maar daarnaast is goede bemesting nodig, 

welke drie hoofdbestanddelen bezit, aangeduid met de letters NPK. 

Die letters staan voor de stoffen stikstof, fosfor en kalium, achtereen-

volgens voor de groei van de plant, van het wortelgestel en van de 

vrucht, zoals de knol bij de aardappelen. De uitleg over de bestandde-

len van de middelen voor gewasbescherming maakte ons duidelijk 

wat de gevolgen kunnen zijn voor planten en dieren. In onze tuinwin-

kel zijn al diverse ECOstyle-producten te koop. Mochten we deze 

avond een verkooppraatje hebben verwacht, dat bleek allerminst het 

geval; we kregen zelfs geen folders mee. Er zijn veel vragen gesteld en 

dat maakte mede dat de bijeenkomst later eindigde dan verwacht.

De producten van ECOstyle zijn in de tuinwinkel te koop.

Vuilte bij de burenVuilte bij de burenVuilte bij de burenVuilte bij de buren

Wat kunnen we ons, soms zeer terecht, storen aan buren met achter-

stallig onderhoud in hun tuin. Het onkruidzaad gaat ook onze tuin 

vervuilen. We worden boos en melden dat bij het bestuur.

Dat kan veel sympathieker worden opgelost. Meestal is er iets aan de 

hand bij onze buren, bijv. ziekte. Als degene die in omstandigheden 

raakt dat hij/zij niet op de tuin kan zijn om dat naar behoren te wieden, 

is het belangrijk dat de buren dat weten.

Zorg dus dat het probleem bij jouw buren bekend wordt en vraag 

daarbij zonodig om te helpen. Steek in zo’n geval als goede buren 

even de koppen bij elkaar om samen een handje uit te steken en dan 

krijgt het onkruid geen kans om in het zaad te schieten. Dat voelt bij 

iedereen beter dan mopperend af te wachten tot het bestuur er wat 

aan doet.
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raam, die mij woedend aankeek, 

eerst met het ene en vervolgens 

met het andere oog. En..., die vo-

gel kende ik. Al weken lang hipte 

en fladderde dit diertje, vriendelijk, 

vrolijk om mij heen, at bijna uit 

mijn hand, maakte speels mooie 

duikvluchten naar mijn hoofd. Een 

vogel die mij soms inspireerde tot 

het neuriën van  'Klein vogelijn op 

groene tak...' Ik was trots op die 

vogel, zij was mij dierbaar gewor-

den.

Maar plots, toen ik haar zo boos-

aardig zag kijken, besefte ik, dat 

wat ik voor affiniteit had versleten, 

niets anders was dan doodordinaire moordzucht. Haar duikvluchten waren 

niet bedoeld om mij te vermaken, maar om mijn ogen uit te pikken, mij 

onschadelijk te maken, te verdrijven van mijn eigen achterplaatsje en door 

dat inzicht bezag ik de vogel ook opeens met andere ogen.

Nu, enige dagen later, heerst er een gespannen afwachtende vrede tussen 

de merel en mij. Zij verdraagt mij en ik probeer haar te verdragen. Wanneer 

ze uitvliegt om voedsel te verzamelen, glip ik even de schuur in om mijn 

voedsel daar te verzamelen. Nee, ik beschouw mijzelf niet als een echte 

dierenvriend. Toch heb ik iets met leven, nieuw leven. Ik ben van mening dat 

nieuw leven een kans moet hebben, moet krijgen. Stiekem verheug ik mij al 

op het vrolijk gekwetter vanuit de bloempot, die wijd opengesperde bekjes 

in afwachting van een vette worm, die moeder merel uit de aarde en het 

leven rukt en overvliegt naar haar nestje.

Op kousenvoeten patrouilleer ik nu frequent op mijn achterplaatsje om de 

vadsige katten uit de buurt, die door de leegte van een ontbrekende plank in 

de schutting regelmatig binnenglippen op zoek naar buit of vertier, te 

verjagen. 'Ksssttt... en sssttt', fluister ik dan met een vinger voor mijn mond, 

dat deze soort met stomheid slaat, zelfs een effectiever afschrikkings effect 

lijkt te hebben dan de vroegere 'vuile blik' die ik hen terloops toewierp 

wanner zij zich op mijn terrein waagden.

En straks, na het avondeten, ga ik nog even kijken bij moeder merel en 

ontsteek dan alvast het nachtlampje.

Wel, men doet wat men kan en hoopt er het beste van.
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In mei leggen alle vogels een eiIn mei leggen alle vogels een eiIn mei leggen alle vogels een eiIn mei leggen alle vogels een ei

"Leuk hè", riep mijn buurvrouw vanaf de overkant van de straat waar zij haar 

hondje uitliet. "Een geschenkje uit de hemel, toch?".

Nee, net doen of ik haar niet zag zou niet meer lukken. Zeulend met mijn 

loodzware boodschappentas begaf ik mij dan ook gelaten naar haar kant 

van de straat om mij te onderwerpen aan haar babbelzucht.

"Leuk? Geschenkje...?", informeerde ik beleefd.

'Nou, dat broedende vogeltje in je tuintje.'

'Broedend vogeltje in mijn tuin?

'Heb je dat dan niet gezien? Een merel, in die bloempot aan het raamkozijn 

van je schuurtje...' Mijn verbaasde blik bestuderend ratelde ze vervolgens: 

"Nee, dat dacht ik al, zoals je daar door je tuintje banjerde, pal onder haar 

nestje ging zitten in je zonnestoel een boek lezend, aardappelen schilde..."

Zonnestoel? Boek lezen? Aardappelen schillen? Wat had zij nog meer gezien. 

Ben ik een bezienswaardigheid?

"Goh..., wat leuk", hoorde ik mijzelf mompelen, waarna ik een excuus be-

dacht om snel weg te komen.

Thuis gekomen liep ik nieuwsgierig naar mijn achterplaatsje om dit wonder 

met eigen ogen te aanschouwen. En inderdaad huisde er op ooghoogte een 

broedende vogel in een hangend bloempotje aan het kozijn van mijn schuur-

Vreemde vogels op LevenslustVreemde vogels op LevenslustVreemde vogels op LevenslustVreemde vogels op Levenslust

Medio 2009 hebben vogelspotters de terreinen van 'Levenslust' onderzocht 

op de aanwezigheid van 'bijzondere vogels'. En nee, bijzondere vogelsoorten 

werden er niet gevonden, althans geen levende. Wel werd tot verrassing 

van de vogelkenners een hele variëteit aan bijzondere niet levende vogels 

gespot: opgezette, geborduurde, uit hout gesneden en gebeeldhouwde 

gevederden. Sierobjecten ter verfraaiing van het huisje of de tuin. Tuinders 

op Levenslust koesteren blijkbaar niet alleen groenten, fruit, kruiden en 

bloemen, maar ook vogels van allerlei pluimage. Vreemd eigenlijk, wanneer 

je bedenkt dat die zelfde tuinders ook uiterst creatief zijn in het bedenken, 

maken en opstellen van vogelverschrikkers met het doel deze vliegensvlug-

ge zaadrovers en plantenvernielers te verdrijven. Een tegenstelling? Mis-

schien niet volgens het gezegde: 'Beter een vogel aan de wand dan tien op 

mijn land'. Of luidt dat gezegde net iets anders...

Op de voorpagina van deze nieuwsbrief vindt u een aantal afbeeldingen van 

deze 'vreemde vogels' die op 'Levenslust' ontdekt zijn.
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In gesprek met…….Jeanette Gillot.In gesprek met…….Jeanette Gillot.In gesprek met…….Jeanette Gillot.In gesprek met…….Jeanette Gillot.

De 82-jarige Jeanette zal wel ons oud-

ste vrouwelijke lid zijn, die zelfstan-

dig en alleen tuiniert op haar tuin 

aan de Kastanjelaan. Gedurende de 

maanden april tot oktober is zij op 

haar rustige, achteraf gelegen stek-

kie te vinden. Zij woont al 30 jaar in 

een van de regenboogflats in Paau-

wenburg en ook daar heeft zij ge-

noeg om handen. Daar heeft zij haar 

hobby’s: schilderen en boetseren en 

zelfs daar tuiniert zij waar mogelijk; zij oogst de komkommers in een van de 

slaapkamers. Bij ons op het volkstuincomplex tuiniert zij al 28 jaar, de laatste 

jaren op nr 157 met een huisje, een kasje, bloemen vooraan en de groenten 

verderop. Met wat extra vriesruimte in haar flat geniet Jeanette het gehele jaar 

van de eigen biologische teelt. Ook geeft zij nog graag wat weg.

Als we willen weten waarom voor onze vereniging de naam “Levenslust” is 

gekozen dan maakt deze 82-jarige levenlustige vrouw dat wel duidelijk. Gebo-

ren op Sumatra in Ned. Indië, net voor de oorlog naar Nederland verhuisd, in 

Amsterdam de hongerwinter meegemaakt en daar van heel nabij de deportatie 

van Joden gezien. Zij toont zich tevreden en opgewekt, ondanks het feit dat 

haar levensboek vele zwarte pagina’s kent. Goede herinneringen heeft zij aan 

de 5 keer dat zij als kind een maand durende zeereis mocht meemaken op een 

groot passagierschip. Nu, na ruim 70 jaar, heeft zij de namen van die schepen 

nog goed in het geheugen. De eerste keer als driejarige met de “Dempo” naar 

Nederland en later nog 2 keer heen en weer naar Ned.-Indië met de schepen 

“Johan van Oldenbarnevelt”, Christiaan Huygens”, “Marnix van Sint 

Aldegonde”en “Oranje”. Van al die reizen heeft zij nog vele foto’s bewaard.

Jeanette geniet nu al tientallen jaren van onze mooie provincie, verwijderd van 

de grote drukte. Bewust wil zij op de tuin niet worden gestoord door het 

bereikbaar zijn via een mobieltje. Ze kan zich ook erg storen aan de vervuiling 

van onze taal met het onnodig gebruik van buitenlandse woorden.  Pratend 

over onze open dag op 4 september a.s. en onze eigen oogstkraam, waarvan 

de opbrengst naar Kika gaat, reageert Jeanette op de ernst van het moeten 

missen van een jong kind. Zij zegt zich erg bevoorrecht te voelen met haar 

bestaan vanuit een sterk geslacht en het gelukkige bezit van vijf gezonde 

kinderen, 7 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. Graag wil zij zo nog enige 

tijd verder gaan, terwijl voor het zware werk op de tuin soms wat hulp van de 

kinderen of buren welkom is. Haar hondje is daar dan ook graag bij.
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Verenigingsvlag.Verenigingsvlag.Verenigingsvlag.Verenigingsvlag.
�U heeft hem waarschijnlijk wel eens zien wapperen op ons complex? En 

misschien heeft u dan wel eens gedacht: “Leuk, ik zou zoiets ook wel op 

mijn tuin willen hebben.”?

Zeker bij ons 50-jarig jubileum zou het leuk staan wanneer op diverse 

tuinen regelmatig onze vlag wappert. 

Ook op onze open dag op 4 september 2010 kunnen deze vlaggen een 

extra feestelijk tintje geven aan uw tuin zodat de bezoekers een goede 

indruk krijgen van ons complex. En ook daarvoor houden we toch een 

open dag?.

Wij kunnen nu als vereniging deze vlag bestellen en u deze voor het 

bedrag van�€ 16,-- aanbieden.

Wel is er een minimale bestelhoeveelheid om de vlag voor deze prijs aan 

te bieden. Reden waarom wij u in de gelegenheid stellen om u in te 

schrijven voor deze vlag. U kunt 

dit doen in de tuinwinkel op don-

derdag- en zaterdagmorgen tus-

sen 10 en 11.00 uur. De 

inschrijvingstermijn eindigt op 1 

juni 2010. Het bedrag dient bij 

bestelling te worden voldaan. Na 

ontvangst van de vlaggen krijgt u 

persoonlijk bericht om deze af te 

halen.

Agenda jubileumactiviteiten 2010Agenda jubileumactiviteiten 2010Agenda jubileumactiviteiten 2010Agenda jubileumactiviteiten 2010
Dinsdagavond 18 mei om half acht in het Tuinhuis: Voorlichtingsbijeen-

komst door Kees Veldkamp over het nut van bijen op de tuin.

Donderdagavond 10 juni om half acht in of bij het Tuinhuis: Workshop 

bloemschikken met Groei en Bloei.

Zaterdag 4 september van 10.00 tot 16.00 uur: Feestelijke Open Dag voor 

leden en belangstellenden met kraampjes, w.o. een eigen oogstkraam, 

waarvan de opbrengst volledig bestemd is voor Kika (fonds voor onderzoek 

naar kanker bij kinderen). Het thema van deze dag is: OOGSTOOGSTOOGSTOOGST . Later op die 

dag is er voor leden een barbecue. Let t.z.t. op het programma voor die dag.
± November op een aantal zaterdagochtenden: snoeicursus in kleine 

groepen.
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Ditjes en Datjes                                   

In goed gezelschapIn goed gezelschapIn goed gezelschapIn goed gezelschap

De Engelse kroonprins Charles is een groot voorstander van biologisch 

tuinieren. Ook werkt hij al jaren zelf in zijn groentetuin. Daarnaast 

besteedt hij veel tijd aan promotiewerkzaamheden voor alles wat biolo-

gisch is.  Zijn moeder, Elisabeth koningin van Engeland, heeft sinds 

2009 een eigen groentetuin op  Buckingham Palace. 

Ook de heer en mevrouw Obama lieten direct na het betrekken van het 

Witte Huis een groentetuin aanleggen. Zij zijn al jaren fanatieke voor-

standers van alles wat biologisch gekweekt wordt.

Wachtlijsten.Wachtlijsten.Wachtlijsten.Wachtlijsten.

Volkstuinen in Europa zijn gevraagd, er zijn ruim 2 miljoen volkstuiniers 

geregistreerd. Als je daarbij optelt de niet geregistreerde tuinders kom 

je al snel op 4-5 miljoen.

Volkstuiniers in Europa.Volkstuiniers in Europa.Volkstuiniers in Europa.Volkstuiniers in Europa.

In Nederland zijn 250.000 geregistreerde volkstuinbewerkers. 

Ook in ons land is momenteel veel vraag naar een tuin.

Nieuwe volktuinders moeten wel geduld hebben; Parijs 6-8 jaar ,Londen 

4-6 jaar, Amsterdam 6-12  jaar afhankelijk van de gewenste locatie. 

Vlissingen ca.1 maand, daar kun je mee thuis komen.

Opgericht in 1960Opgericht in 1960Opgericht in 1960Opgericht in 1960.

Dit jaar was een goed jaar voor oprichting. Kijk maar eens op internet 

“opgericht in 1960” 

In Zeeland  werd voetbalclub Oventje VCO in augustus 1960 opgericht. 

(bron historisch Zeeland) Nee, Volkstuinvereniging Levenslust wordt 

nog niet vermeld.

Wel gevonden: “Mijn Volkstuin” een walslied dat in 1960 werd gemaakt.

Fruitteeltmuseum GoesFruitteeltmuseum GoesFruitteeltmuseum GoesFruitteeltmuseum Goes

In mei zijn er in het fruitteeltmuseum diverse lezingen en excursies.

Nadere informatie kunt U vinden op de website:

 www.fruitteltmuseum.nl 

of bellen 0113344904.


