Het is misschien vreemd om in deze nieuwsbrief een stukje te vinden over vogels
op onze tuinen en wellicht denkt u aan medetuinders die soms als vreemde vogels
worden gezien, maar ook vogels zijn voor een tuinder van belang. Vogels zijn
belangrijk voor een goed biologisch evenwicht , ze eten massa’s insecten ,larven
, rupsen onkruidzaden enz. Toch kunnen vogels ook een last zijn voor ons als
tuinder, maar als we de vogels op de juiste manier weren dan is er niets aan de
hand, het is dan zelfs zo dat we plezier kunnen beleven aan de vogels om ons
heen. Niets is toch mooier als op een vroege morgen op de tuin te komen en
rustig aan het werk te zijn en op de achtergrond het geluid van vogels te horen.
Als je op de tuin komt en niet gelijk aan het werk gaat of alleen komt om te
genieten dan wil ik je uitnodigen om eens rustig te gaan staan of zitten, om je
heen te kijken naar alles dat vliegt en je zult zien dat het niet alleen kraaien of
roeken zijn maar ook merels, lijsters, alle soorten mezen en andere zangvogels
vliegen en scharrelen rond op het complex. Af gelopen tuinseizoen heb ik eens
opgelet en naast houtduiven, Turkse tortels, fazanten, pimpelmezen, merels en
spreeuwen heb ik nog veel meer soorten gezien. Als we nu gaan kijken zijn
Vlaamse gaaien druk bezig met het verstoppen van eikels die ze uit de vele
eikenbomen halen die ons complex rijk is, kraaien en roeken eten maïskolven
leeg, eksters maken ruzie en talrijke koolmezen zitten in onze groenstroken op
zoek naar insecten. Het is dus ook belangrijk dat we deze vogels op het complex
een kans geven om te overwinteren en straks weer te nestelen, denk eens aan het
ophangen van een nestkast of het laten staan van wat doorgeschoten groente die
in het zaad is gegaan. Ook het laten liggen van wat takken en snoeihout is
helemaal niet erg en kan dienst doen als bescherming of schuilplaats. In het
nieuwe jaar gaan we weer zaaien en willen we voorkomen dat vogels een ravage
aan richten op onze tuin, want kraaien eten onze oogstklare erwten, pikken onze
kiemende bonen uit de grond, mussen pikken aan de knoppen van fruitbomen en
lijsters en merels eten onze aardbeien op, maar met een eenvoudig vogelnet
(neem een blauwe kleur) of wat oude Cd’s aan een draadje is de meeste schade
te voor komen. De blauwe kleur van een vogelnet schrikt vogels al af in tegenstelling tot een zwart net waar ze in verstrikt raken. Dit najaar en de aankomende
winter zal ik eens goed opletten en een volgende maal nog eens berichten over
de verschillende vogels op ons complex. Let zelf ook eens op de verschillende
vogels op onze tuin en als u de
Vollkstuinvereniging ‘Levenslust’
tijd heeft geniet eens van onze
Mail:
info@volkstuinlevenslust.nl
gevederde vrienden.
Website: www.volkstuinlevenslust.nl
Eddy Heerschop Tuin 125.
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Van de voorzitter
Tuinhuis feestelijk heropend
Tuinkabouters
Mijn tuin.
In gesprek met:
‘Haas Korenbloem’
In het zonnetje
Aardappel
Vogels op ‘levenslust’

Wilt u ook een stukje schrijven voor de nieuwsbrief?
Mail dit dan naar: redactienieuwsbrief@volkstuinlevenslust.nl

Beste leden, Op 22 september begon om
17.44 de herfst. De eerste week hebben
we daar nog niet zo erg veel van gemerkt. Het bleef gewoon mooi weer en tot laat op
de dag was het heerlijk vertoeven buiten in de tuin of gewoon lekker wandelen of
fietsen. Inmiddels weten we weer wat herfstweer is. Een dag zoals vandaag (5 oktober)
zorgt er voor dat je liever niet buiten komt en dat in snel tempo alle bladeren verkleuren en waar bijv. de tomaten nog lang van zon en aangename temperatuur hebben
kunnen profiteren is dit nu ook afgelopen. Een rondje over het complex wandelend
laat ook zien dat veel leden al begonnen zijn met het klaar maken van hun tuin voor
het komende winterseizoen. Hier en daar is groenbemesting ingezaaid, wintergroenten
wordt afgeschermd tegen duiven en vervolgens wordt de rest van de tuin opgeruimd
om te worden bemest en gespit. Jammer dat het plukken van herfstframbozen en
bramen door de regen nu een stuk minder zal zijn. Nu zijn er op vele plaatsen langs de
binnenwegen op Walcheren nog veel bramen te plukken, maar ook vlierbessen en
bosbessen zijn zeer geschikt voor de inmaak. Zorgt u er echter dan wel voor dat er ook
voor de vogels nog wat overblijft. Binnenkort is het ook weer tijd om na te denken over
het komende tuinseizoen. Misschien wilt u uw tuin toch wat anders inrichten, een
nieuwe groente uitproberen, een platte bak maken om vroeger te kunnen genieten van
eigen oogst. Nu beginnen plannen maken, want voor u er erg in hebt is het weer tijd
om te planten en te zaaien. Een karweitje waarmee u nu mee aan de slag kan is
overigens ook wel voorhanden. Veel leden hebben een platte bak of kas op hun tuin.
Hierin kunnen diverse teelten als herfst- of winterteelt worden gekweekt. Belangrijk is
dan wel dat u de ramen goed schoonmaakt. De dagen zijn korter en de nachten langer,
terwijl het voor de groei van de gewassen belangrijk is zoveel mogelijk licht te krijgen.
U hebt misschien ook gehoord dat het ledenaantal van Levenslust flink aan het stijgen
is. We zijn als bestuur natuurlijk bijzonder blij met deze ontwikkelingen. Dit betekent
zonder meer dat alle tuinen nu zijn verhuurd (op een enkele tuin na die niet verhuurd
kan worden). Ook voor de ‘commissie van toezicht’ is dit een ontwikkeling die het
werk eenvoudiger moet maken. Dit geldt ook voor de ‘commissie onderhoud’ die de
werkzaamheden gelukkig wat minder ziet worden.

Tuinhuis feestelijk heropend.
Ja, wel heel geslaagd, de uitbreiding van het tuinhuis. Op zaterdag 27september werd
het vernieuwde tuinhuis feestelijk in gebruik genomen. Aan de bezoekers werd koffie
met een gebakje gepresenteerd en natuurlijk werd er aansluitend nog wat gedronken en
bijgepraat over (tuin)zaken. Omdat het weer erg fraai was werd ook de terrasfunctie
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Mevr. de Nooijer die onder belangstelling van andere tuinleden
de laatste hand legt aan de gordijnen die zij gehaakt heeft.
Daardoor is het tuinhuis weer
voorzien van mooie gordijntjes.

Je hebt voedsel en je hebt de aardappel: supervoedsel.
Hij groeit in de bergen en bij de zee. Hij groeit in zand en in de klei en zelfs in
het regenwoud. Elke aardappelknol bevat al de vitaminen, proteïnen, mineralen,
calorieën en cellulose die we nodig hebben. Een normale volwassene zou alleen
op aardappelen kunnen leven. Je kunt aardappelen die net uit de grond komen
eten, je kunt ze een tijd bewaren en dan eten. Aardappelen kun je bakken, koken,
frituren, er soep van koken en er meel van maken en je kunt er zelfs sterke drank
uit stoken. Je kunt ze weer poten. Voor velen op aarde is leven zonder aardappel
haast onmogelijk. Vreemd is eigenlijk wel dat we hier in Europa het zolang
hebben uitgehouden zonder aardappel. Ze zeggen dat Philips Marnix van Sint
Aldegonde de eerste aardappelen in zijn Souburgse kasteeltuin teelde. Misschien kwamen zijn pootaardappeltjes uit Spanje? In 1573 waren er (volgens de
boeken) in Sevilla al aardappelen. Maar in de tweede helft van de zeventiende
eeuw groeiden er in ieder geval aardappelen op de akkers in Nederland. En een
eeuw later was de aardappel een algemeen boerenvoedsel, zelfs in gebieden
waar het land nogal eens gebruikt werd als slagveld. De aardappelen bleven
gewoon in de grond zitten en konden later, na het vechten, opgedolven worden.
De aardappelen die Toke af en toe uit haar volkstuin meebrengt zijn dit jaar
verbazingwekkend groot. Soms hebben we er voor een maaltijd maar één nodig.
Soms eten we ze gegratineerd, soms maken we puree of aardappelsoep een
enkele keer fantasie frietjes, maar dikwijls eten we ze gewoon, gekookt, maar
meestal toch wel met iets erbij, want in haar volkstuin groeien ook nog andere
dingen, zoals wortelen, snijbonen, tomaten. Maar zonder de aardappel waren
we nergens. Met dank aan de auteur Wim Hofman
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'
De Korenbloemlaan'heeft een nieuwe bewoner. Een vreemd figuur dat alle
regels met voeten treedt, geen pacht betaalt, niets uitvoert, vrolijk en onbekommerd door andermans tuinen huppelt en er bovendien bijzonder onverzorgd uitziet. Ik trof hem lui liggend en brutaal om zich heen starend aan op
het gazon van een tuin in de Korenbloemlaan en wilde wel eens weten wat
hij daar deed . '
Zonnen'
, was zijn antwoord, '
...en kunt u een stapje opzij
doen want nu lig ik in uw schaduw.'De brutaliteit! Ik eiste zijn naam en
tuinnummer met de belofte dat ik het bestuur van dit niet te dulden gedrag
op de hoogte zou stellen, met alle gevolgen van dien... Maar het sujet leek
niet erg onder de indruk. Langzaam werkte hij zich overeind, huppelde lui
een paar huppels bij mij vandaan en liet zich weer op een zonnige plek in
het gras zakken, waarna hij mij op lijzige toon liet weten dat zijn naam,
'
Haas Korenbloem'was. '
Haas? Ja, ja. En u woont zeker in het bos’ hoorde
ik mijzelf krassen, waarop hij mijn schamper aanstaarde en zei: '
Zeg maar
Haas en nee, ik woon niet in het bos, maar in een ‘leger’. En u bent?' Ik
stelde mij voor en informeerde nogmaals wat hij hier te zoeken had. Haas
verklaarde ‘een specialist op het gebied van volkstuinen te zijn (en waar had
hij al niet gewoond) en vernomen te hebben dat ‘Levenslust’ een complex
is met mogelijkheden. Permanente groene status, ja dat sprak hem wel aan.
Hij wilde best een helpende hand bieden, zijn kennis en ervaring in dienst
stellen..., En waarom hij neergestreken was in de korenbloemlaan? “Mooie
tuinen, meneer, voorzien van de lekkerste hapjes, maar bovenal: aardige
mensen”, waarna hij zijn horloge raadpleegde, plots kwiek opsprong en er
als een haas vandoor ging roepende:
“Helemaal vergeten. Heb de kinderen beloofd voor het eten nog ‘haasje over’ te
spelen. U hoort nog van me… Kom eens
langs’ En weg was hij.
In het gras lag een fotootje.
Verboden toegang voor onbevoegden? De
brutale vlerk! Wel in andermans tuinen rond
huppelen en zelf... Mocht dit geen droom
zijn geweest, dan zullen we zeker nog van
Haas Korenbloem horen.
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benut. Met veel inzet is er gewerkt aan de herindeling van de ruimte. De
winkel/magazijnruimte is nu keuken met bar en het zitgedeelte in aanzienlijk ruimer.
Onze leden kunnen dus in grote getalen blijven komen om de onderlinge contacten te
leggen of te verstevigen. De nieuwe ruimte is gezellig ingericht en nodigt uit om eens
binnen te lopen, Fantastisch werk geleverd door de timmerman elektricien, loodgieter,
ja, allemaal leden van onze vereniging die twee rechterhanden hebben en bovendien
groene vingers.

Teun en Janna hadden in hun tuin een kabouterwereldje geschapen. Het was hun grootste hobby. Teun was
verzot op kabouters, dat kwam omdat zijn moeder
hem altijd voorlas toen hij klein was uit “Het Grote
Kabouter Boek”. Hij en zijn vrouw hadden een klein
kabouterdorp in hun tuin verzameld met zowel volwassen kabouters en kinderen in hun huisjes van
paddenstoelen. Het zag er erg gezellig uit en Teun
en Janna hielden het dorpje goed schoon en ook al
het groen eromheen. Als ze weer wat vonden voor hun
verzameling kochten ze het en zetten het erbij zodat het dorpje
steeds groter werd. Er was een kabouterechtpaar in het dorpje dat een
klein jaartje getrouwd was en het kabouter vrouwtje was in verwachting. Ze
kon elk moment bevallen. In de nacht van woensdag op donderdag moest het
kaboutervrouwtje, Dolletje, bevallen. Het was een zware bevalling en haar man
moest er de ouwe tuinkabouter bijhalen om met de bevalling te helpen. De ouwe
kabouter was al zo oud en had al zo vaak kabouterbaby’s ter tuinen gebracht,
dus dit was voor hem niks bijzonders. De bevalling liep gesmeerd en Dolletje
en Grapjas werden de gelukkige ouders van Mopje, hun kabouter baby!
Teun ging zoals gewoonlijk al vroeg zijn tuin in om te kijken hoe het kabouterdorpje er voorstond en of alles nog op zijn plek stond. Er werd wel eens wat
verschoven door katten uit de buurt en soms miste hij wel eens een paar
kabouters, gestolen misschien?! Tot zijn verbazing ontdekte hij dat er een kleine
tuinkabouterbaby was. Hij riep zijn vrouw en vroeg haar of zij die gekocht had.
Hoe kon dit? Zouden ze soms ‘s nachts leven? Teun schudde in gedachten het
hoofd over deze malle gedachte want dat bestond gewoon niet. Dit waren
beeldjes, gemaakt door mensenhanden en die konden niet zomaar ineens leven!
Misschien dat iemand die gewoon had neergezet. Anders wist hij het ook niet.
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De hele buurt wist namelijk dat zij kabouters spaarden en dat zij een kabouterdorpje in hun tuin hadden, dus iemand had gewoon de kabouterbaby erbij gezet.
Toch vertrouwde hij het niet en hij ging stiekem op wacht staan als zijn vrouw
sliep. Tot zijn verbazing begon er inderdaad beweging in het dorpje te komen.
Het begon om twaalf uur midden in de nacht. De lichten gingen aan in de huisjes
en de kabouters begonnen aan hun nacht. Ze aten, speelden, werkten. Ze
leefden! Teun stond met verbazing te kijken, hij geloofde zijn ogen niet! Om
zes uur werd het weer stil in het kabouterdorp, hun nacht zat er weer op. Teun
ging terug naar bed en sliep na een tijdje in.
Zijn vrouw moest hem wakker maken en dat was raar want hij was altijd eerder
op dan zij. Ze vroeg of hij soms ziek was maar hij zei van niet. Alleen dat hij zo
raar gedroomd had over hun kabouters in de tuin. Hij vertelde wat hij dacht
gedroomd te hebben, alleen het was geen droom maar echt! De nachten erop
verliepen hetzelfde. Teun werd steeds verwarder en zijn vrouw werd bezorgd
dus besloot ook eens stiekem te kijken vanuit hun slaapkamerraam dat uitzicht
gaf op de tuin, zonder dat haar man het in de gaten had en ja hoor ook die nacht
was er volop leven in het kabouterdorpje. Nu wist ze dat haar man het niet
gedroomd had en vertelde de volgende dag aan hem dat ook zij getuige was
geweest van het leven in het kabouterdorpje in hun tuin. Ze besloten die nacht
eens de oudste kabouter aan te spreken. Teun en Janna waren erg nerveus die
nacht en zochten de ouwe tuin kabouter op en spraken met hem. Gelukkig kon
hij dezelfde taal spreken als mensen dus hij vertelde hun dat zij altijd ‘s nachts
tot leven kwamen om de mensen te helpen met hun tuin en of andere zaken,
zeker als de mensen waarbij ze in de tuin woonden goed voor hen zorgden! Dit
was geen sprookje maar altijd zo geweest! De ouwe tuinkabouter vroeg aan
Teun of hij dit geheim wel bewaren wilde het was nu een geheim tussen de
kabouters en Teun en Janna, voor de rest moest het gewoon een sprookje blijven
in het sprookjes boek dat door iedereen gelezen kon worden en tot vermaak van
de kinderen zodat ze lekker konden genieten van kabouter verhalen zonder
angst en zelf ook konden fantaseren over kabouters, zoals het al eeuwen ging!
Teun en zijn vrouw stemden hiermee in!
Dit ingezonden stukje bereikte het bestuur per post met de mededeling dat dit
waar gebeurde verhaal zich weliswaar niet op ons volkstuincomplex heeft
afgespeeld, maar dat hier en daar toch wel sporen zijn aangetroffen van
bewoning door tuinkabouters. Wellicht dat zij in de toekomst terugkeren naar
onze tuinen. Naast het voorkomen van zeldzame, met uitsterven bedreigde
diersoorten kan ook de tuinkabouter ons misschien helpen bij het verkrijgen van
een permanente groene status van het volkstuincomplex.
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Nehalennia de Bruine

Het begon met een afrikaantje…………………
Vroeger, lang geleden toen ik nog klein was, zag ik
mijn moeder altijd maar in de grond wroeten. ”Wat
doet ze toch?” vroeg ik mij dan af. Aan het eind van
zo’n dag stapte ze dan wat verwilderd en met allerhande takken in haar haar de keuken weer binnen, waar
wij haar nogal verbijsterd aan zaten te kijken. “Zo” zei ze dan tevreden terwijl ze
een braam uit haar haar plukte. “Kijk eens wat ik vandaag allemaal in de tuin gedaan heb”. Wij keken dan en zagen niks. “Zien jullie niet dat het gras gemaaid,
de heg geknipt de rozen gesnoeid en… Nee, wij zagen niets. Toen ik wat groter
werd ging ik “Helpen in de tuin” en dreef mijn moeder
tot wanhoop want ik wilde weten: wat er groeide , waar
het groeide, hoe het groeide en vooral: waarom het
groeide. “Nou das mooi” zei mijn moeder dan. “O”
dacht ik. Dat is dus mooi, maar je wordt er zelf wel erg
vies van vond ik, terwijl ik naar haar keek. Maar langzamerhand ontdekte ikzelf de schoonheid van de bloemen
in de tuin en tsja, toen was het hek van de dam want
toen wilde ik zelf ook een tuin, in een hoekje van de grote. Onder de taxus en ik
wilde ook zo’n mooie tuinbroek als mijn moeder! Een groene met zakken waar je
Dingen in kon stoppen. Ik kreeg het allemaal! Toen stond ik aan de rand van het
tuintje. “Van mij” dacht ik. Maar hij was nog wel een beetje kaal. Er stond eigenlijk helemaal niks in behalve een treurig geknakte paardenbloem. (Ooit had ik
eens een hele bos paardenbloemen geplukt voor de juf op school. Heel trots gaf
ik ze haar. “O bah wat een vieze bloemen!” sprak juf haar afschuw uit over mijn
boeket. “Daar krijg je maar vlekken van. Doe gauw weg die dingen”. Ja zo breng
je de kinderen de liefde voor de natuur wel bij! Gelukkig had ik mijn moeder nog
en die zette ze thuis in een mooie vaas!) Ik keek eens om mij heen wat er allemaal in de grote tuin stond. Wat zou ik nou eens gaan planten? Een roos? Nee,
die had van die gemene doorns. Een boom? Te groot! Gras? Saaaaaaaaai! Toen
ontdekte ik in een hoekje van de tuin een klein oranje zonnetje. “Wat is dat?”
“Dat is een afrikaantje” zei mijn vader (de enige plant,
samen met de brandnetel die hij bij naam kende).
“Die wil ik in mijn tuin!” Ik ging aan de slag met schep
en hark en plantte mijn tuin vol afrikaantjes. Het was
Prachtig!
Wordt vervolgd.
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