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Tuin nr 143 is een speciale tuin. Dat is geen moestuin, maar een plek van de plan-
ten die daar groeien. Andere tuinders  willen juist niet dat iets in het zaad schiet; 
dat gooi je dan juist weg. Onder leiding van Bea van IJzendoorn is iedere dinsdag-
middag een groep dames druk bezig met het verzorgen van een grote variëteit, 
soms heel bijzondere, planten. Op afstand is dat goed hoorbaar, maar kom je dich-
terbij dan versta je niets van wat zij tegen elkaar zeggen, het is allemaal Latijns wat 
je hoort. Aanvankelijk was tuin 143 van een aantal leden van de zaaiclub, maar 
sinds kort is de afdeling Walcheren van de Vereniging Groei en Bloei officieel 
huurder van die tuin. De groep vrijwilligers bestaat uit max. 7 dames. Op de foto 
zijn naast Bea te zien Bep Kommers, Marian Rietbergen en Clare Steemers. Zoals 
een andere volkstuinder zorgt dat zijn tuin, waar mogelijk, vóór de winter is omge-
spit en in het voorjaar de grond wordt losgemaakt om daar de in te planten of te 
zaaien akkers te maken, zo anders gaat dat op de zaaituin. Daar wordt gewacht tot 
wat na de winterperiode zichtbaar is als plantje en dan moet secuur worden uitge-
stoken wat onkruid is of wat teveel als zaailingen is opgekomen. Dan komt het aan 
op kennis van zaken en bij twijfel roep je de andere dames erbij. De oogst van de 

zaden is ook secuur werk, want als er 
andere zaden mee-geoogst worden, geeft 
dat extra werk bij het schonen van de 
zaden. Dat schonen vergt toch al zoveel 
werk, want het zaad moet echt de ver-
melde Latijnse aanduiding vertegen-
woordigen. Het is onvoorstelbaar wat er 
wordt aangeboden door de zaaiclubs van 
Groei en Bloei. Bekijk eens de lange 
alfabetische lijst op de website van de 
zaaiclub (www.zaaiclubwalcheren.nl). 

Volkstuinvereniging ‘Levenslust’
Mail: info@volkstuinlevenslust.nl

Website: www.volkstuinlevenslust.nl

����������������
Op 20 april was de commissie opendag bijeen met een volle agenda, want er moet veel 
worden geregeld om op 20 juni alles goed te laten verlopen. De Open Dag begint om 10.00 
uur en eindigt om 16.00 uur met o.a. de prijsuitreiking. De tuinen worden beoordeeld door de 
bezoekers en door een “vakjury”. Opgave voor deelname als open tuin kan nog plaatsvinden 
tot uiterlijk 1 juni; doe het ingevulde formulier in de brievenbus van het tuinhuis. Er worden 
affiches gemaakt en de persmedia zal worden gevraagd om aandacht voor onze Open Dag. 
Het zal prettig zijn als we bezoekers iets 
kunnen meegeven van onze producten 
en (overtollige) plantjes. Er komt een 
programma voor die dag; let op publica-
ties bijv. bij het tuinhuis.
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Beste Mede tuinders,
De Zon schijnt, de temperatuur loopt op en ja wel hoor, de frezen ronken en 
draaien. Het is weer voorjaar en dus tijd om te zaaien en planten, poten en 
wroeten in de grond. Wat betreft het zaaien moeten we toch op letten niet te 
vroeg te beginnen en een aantal basis regels in acht te nemen.
Daarom een aantal basis regels:

1. Zorg dat de grond voldoende op temperatuur is .
2. Houd in acht dat er voor ontkieming vocht ,lucht en aarde nodig is.
3. Elk gewas heeft zijn eigen kiemtijd.
4. Geef zaad de ruimte.

Temperatuur : dit is heel belangrijk , het verhaal gaat dat in vroegere tijden 
boeren met hun blote billen op de grond zaten om te voelen of de grond al 
genoeg was opgewarmd.
Dit geeft aan dat we niet te vroeg moeten beginnen, zeker nu de nachten nog 
koud zijn.
Nu is het niet de bedoeling dat tuinders met hun blote billen op de grond gaan 
zitten, dit geeft alleen maar aanleiding tot , ja tot wat ???
Vocht: om te kiemen heeft het zaad ook vocht nodig , niet teveel maar ook 
niet te weinig, dus bij een schrale oosten wind droogt de grond gauw uit.
Tijd: Elk gewas heeft zijn eigen zaai tijd denk aan tuinbonen in het vroege 
voorjaar en tomaten pas in de tweede week van mei. Daarom denk goed na 
wat je wanneer wilt zaaien.
Ruimte: Te dicht op elkaar in de rij en tussen de rijen geeft alleen maar 
problemen en ziekte en hierdoor kunnen planten niet uitgroeien.
Maar met dit weer kriebelt het bij iedereen toch leert dat geduld een schone 
zaak is ook op uw volkstuin.
Op de site van Levenslust staat een uitgebreide zaai voorlichting, deze is 
afgelopen winter gepresenteerd aan onze leden.
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In Memoriam

In april werden we opgeschrikt door het bericht dat Rinus Borgs, tuin 
198 zeer plotseling is overleden.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte toe om dit zware 
verlies te dragen.
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Mutaties april 09
Nieuwe leden:
R. van der Tooren tuin 155
J. Snoep  tuin 15
H. Kindt  tuin 193
P. van Achthoven tuin 128
F. Krotwaar  tuin 148

A. Sarkisian  tuin 27
P. Bruinooge  tuin 152
J. Op den Buisch tuin 64

Leden die bedankt hebben:

W. Anssems  tuin 64


