Frans Goedegebuure (89) is waarschijnlijk het
oudste actieve lid van de vereniging en tuiniert al
sinds 1984 op de korembloemlaan 105.
"Ja, mijn tuin omspitten doe ik nog steeds zelf en
ook maak ik nog deel uit van de werkploegen, alhoewel ik geloof dat ze wel een beetje rekening
met me houden."
Frans probeert zo'n vijf dagen in de week een
paar uurtjes op zijn tuin bezig te zijn. Op de fiets
gaat hij dan, een fiets die weliswaar de laatste
jaren voorzien is van een elektrisch hulp-motortje.
Als boerenzoon zit de liefde voor het land en het
tuinieren hem in het bloed.
"Hoelang ik al tuinier? Goh... zestig jaar? Mijn eerste tuin had ik in 1948 in
Axel. In 1958 verhuisden we naar Vlissingen waar ik een tuin had op de
plek waar nu de Albert Hein staat, maar die tuinen werden onteigend. Daarna ging het naar het 'oude vliegveld' waar later de wijk ‘westerzicht’ gebouwd is. En ja, sinds 1984 bij 'Levenslust', op de korenbloemlaan.
In zijn werkzame leven diende Frans bij de belastingdienst, in de buitendienst en was in weer en wind dagelijks op de fiets onderweg om belastingaangiften te controleren.
"Nee, dienstauto's waren er nog niet, toch niet voor mij"
Over 'levenslust' is Frans erg te spreken, vooral over de 'open-dagen' en
het feestje ter afsluiting van het tuinseizoen 2008 op de korenbloemlaan.
"Ja, goede initiatieven. Dat zou meer gedaan moeten worden. Hierdoor ontmoet je je medetuinierders eens op een andere manier"
Ja, tuinieren kan Frans iedereen aanraden. Het is gezond, je bent buiten,
ontmoet anderen en, wanneer je gepensioneerd bent, val je niet in een gat.
Wat Frans betreft blijft hij nog wel even tuinieren op de korenbloemlaan.
"Maar", zo besluit hij: "ik bekijk het nu wel van jaar tot jaar, omdat ik toch
een dagje ouder begin te worden."

AGENDA
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag

3 januari nieuwjaarsreceptie in het tuinhuis.
19 maart algemene ledenvergadering Ter Reede.
20 juni opendag tuincomplex.
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Oproep nieuwe bestuursleden
Boek ecologisch tuinieren
Bezoek aan GFT-fabriek
In gesprek met:
Frans Goedegebuure
Open dag 2009
Mijn tuin, (2)
Nieuwe leden
Agenda

Volkstuinvereniging ‘Levenslust’
Mail: info@volkstuinlevenslust.nl
Website: www.volkstuinlevenslust.nl

Afgelopen jaar heeft het bestuur met een ‘onderbezetting’ onze vereniging moeten besturen. Over de wijze waarop dit is gebeurd wordt op de komende ledenvergadering nog wel gesproken. Probleem van deze ‘onderbezetting’ is dat een
aantal zaken niet op de juiste wijze gerealiseerd kunnen worden omdat gewoonweg de tijd ontbreekt om alle plannen uit te kunnen voeren.
Wanneer het bestuur uit 11 personen zou bestaan (zoals in het HHR is aangegeven) zouden alle werkzaamheden die het besturen van onze vereniging met zich
mee brengen over meerdere personen verdeeld kunnen worden. Het bestuur doet
dan ook nu al via de nieuwsbrief een dringende oproep aan alle leden om te overwegen als bestuurslid of als ‘vrijwilliger’ mee te denken / helpen. We kunnen
ons voorstellen dat in een aantal gevallen niet geheel duidelijk is waaruit dit meedenken / meehelpen precies bestaat. We zijn natuurlijk bereid eventuele belangstellende leden nader te informeren. We zijn er van overtuigd dat zich
onder onze leden ook enkelen bevinden die zeer betrokken zijn en daardoor ook
als bestuurslid deze betrokkenheid voort kunnen zetten.
Loop voor meer informatie eens binnen in het tuinhuis op een willekeurige zaterdagochtend.

Wederom is er de mogelijkheid om via de vereniging dit unieke handboek te bestellen.
Dit boek is met name voor de amateurtuinder een bron van informatie voor het
op biologische en gifvrije manier telen van groente.
Voor meer informatie over dit boek verwijzen wij naar de website van de vereniging. Onder de link
http://www.volkstuinlevenslust.nl/links/aanbevolenboeken.php kunt u uitgebreidere informatie vinden. Voor de leden welke niet over internet beschikken ligt er
in de winkel en in de kantine uitgebreidere informatie.
Dan nu de prijs. Voor niet leden van de vereniging Velt bedraagt de winkelprijs
€ 42,45. Voor ons als lid van de vereniging bedraagt de prijs € 25,00 bij een minimum afname van 10 stuks. U kunt u voor dit boek opgeven via de website of
in de tuinwinkel. Voor openingstijden zie de website
www.volkstuinlevenslust.nl.
De inschrijvingstermijn eindigt op zaterdag 29 januari 2009.
Zodra wij de boeken ontvangen krijgt u hier uiteraard bericht van.
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die vrijkomt tijdens de verschillende processtappen gezuiverd. De lucht
wordt via een enorm houtsnipperfilter gezuiverd.
Er zijn 6 vaste medewerkers in dienst. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden worden 2 extra werkkrachten ingezet.
Compost van groenafval.
Het tuinafval wat door particulieren, groenbedrijven en aannemers (rooien
van bomen ) bij de milieustraten wordt aangevoerd wordt hier verwerkt tot
compost.
Na verkleining in een versnipperinstallatie wordt het materiaal op grote hopen gestort.
De noodzakelijke beluchting vindt plaats d.m.v. omzetting. Met een shovel
wordt de biomassa gekeerd voor extra beluchting.
Het eindmateriaal is iets grover ( meer houtdelen) t.o.v. GFT maar is ook
gegarandeerd onkruidvrij.
Dit product wordt door de volkstuin aangeboden.
Het totale volume per jaar is ca.25.000 ton. Er zijn twee werknemers!
Al met al een interessant bezoek. Het initiatief voor deze excursie, door het
winkelteam, verdiend waardering, en is hopelijk aanleiding om in de toekomst nog meer excursies te organiseren.
NB 11 april 2009 open dag. Iedereen is van harte welkom.
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Op 15 december werd door een 15-tal leden de GFT-fabriek te Borsele bezocht.
Wij werden ontvangen in de centrale regelkamer alwaar de heer Gerrit Reewinkel ons verwelkomde. Na een korte toelichting op het composteringsproces werden we door de verwerkingshallen geleid.
Aanvoer
1millioen kg. GFT (uit de groene kliko’s) per dag.
Uit de gehele provincie Zeeland.
Verwerking in drie fasen: scheiden- composteren- nabewerken.
Scheiden
Aanvoer van GFT tijdens de eerste verwerking worden biologisch en niet
biologisch materiaal gescheiden. Op deze wijze worden metalen, kunststoffen e.d. verwijderd met behulp van zeven. Het resterende materiaal is biologisch afbreekbaar.
Composteren
In grote volumes wordt het GFT in de tweede fase van het proces gecomposteerd.
De biomassa wordt met behulp van geforceerde beluchting op een temperatuur van max. 70 graden Celsius verwerkt tot compost.
Nabewerken
In deze derde stap wordt nogmaals een zeefbewerking
toegepast(verwijdering van steentjes en glasscherven) Daarna is het product
gereed voor aflevering aan de klanten.
De landbouw is een grote afnemer. Tegen vergoeding van de transportkosten worden forse volumes geleverd.
Van het eindproduct worden monsters genomen. Door een extern neutraal
laboratorium worden deze monsters geanalyseerd. Indien het product voldoet aan de wettelijke normen (mestwetgeving) wordt gecertificeerd. Het
eindproduct moet onkruidvrij zijn. De laatste 6 jaar voldoet de GFT fabriek
aan deze wettelijke norm. Om stankoverlast te voorkomen wordt de lucht
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Als bestuur vinden we het en goede zaak om een open dag te houden.
Omdat de laatste opendag niet doorging vonden een aantal leden
dit jammer.
Om in 2009 wel een Opendag te kunnen organiseren willen we hiervoor graag een commissie samenstellen.
Vanuit het bestuur zal hierin zitting nemen Arie de Kraa en nog een
ander lid. We willen de dag houden in samenwerking met Groei &
Bloei. Dit zal in het voorjaar zijn, zaterdag 20 juni 2009. Het zal leuk
zijn als leden van Groei & Bloei ook mee zouden helpen met het
organiseren. De Opendag kan alleen doorgaan als er voldoende
mensen zijn om dit te organiseren.
Om de dag te kunnen organiseren hebben we dus jou hulp nodig
zowel bij de het bedenken wat we gaan doen op deze dag als bij
de uitvoering. Vind je het een goede zaak dat het bestuur dit wil
organiseren meldt je dan aan.
Dit kan door een mailtje te sturen naar Arie de Kraa,
akraa@zeelandnet.nl, even te bellen 465802 of stop een briefje in het
tuinhuis. De commissie komt in januari een keer bij elkaar zodat we
op de ledenvergadering van maart een voorstel kunnen doen

Met ingang van januari 2009 mogen we weer een aantal nieuwe leden
welkom heten:
Dhr. J v. d. Sluis

tuin 135

Mevr. M. Porskamp

tuin 126b

Mevr. K. Nieuwenhuizen

tuin 86

Dhr. W. Vastrick

tuin 34

Dhr. H. Kleiser

tuin 152
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