VAN DE JUBILEUMCOMMISSIE
Het bestuur heeft aan de leden van de Commissie Open Dag gevraagd de taak
van jubileumcommissie op zich te nemen. Daarmee is unaniem ingestemd en
er is inmiddels al 2 keer vergaderd. Die commissieleden zijn: Wim Filius,
Eddy Heerschop, Bep Kommers, Arie de Kraa, Jo Miltenburg, Willy Steketee
en Ab Pouwelse. De commissie zal worden uitgebreid met Dick Ouweling en
John Leenhouts. Ideeën voor de jubileumviering werden ingezameld, w.o.
enkele van leden die reageerden op de oproep vanuit het bestuur. Gedacht
wordt aan activiteiten welke over het gehele jaar plaatshebben, te beginnen in
januari 2010. De oprichtingsdatum van de vereniging was 1 januari 1960. Via
onze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.
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Buxus aanplanten.
Nu we weer wat verder in het jaar zitten is ook de tijd aangebroken om b.v.
buxus, sierstruiken en bomen etc. aan te planten. Deze aanplant kan het beste
plaats vinden voor de vorst invalt.
Voor de buxus willen we u wat aandachtspunten geven voor de grondbewerking bij de aanplant hiervan.
Voor het planten hiervan dient het plantgat zo groot te zijn dat de wortels ruim
uitgelegd kunnen worden. De uitgegraven grond kunt u vermengen met b.v. 1/3
deel turf. Ook kunt er eventueel wat mest bijvoegen. Dit dient mest te zijn die
al voor een deel verteerd is. Bijv. koeienmest. Ook het toevoegen van kalk aan
de grond is goed voor de buxus.

In gesprek met Stef en Wick Dokman

Om de aanplant compleet te maken en uw buxus een goede start te geven kan
DCM Vivimus door de grond gewerkt worden. Deze Vivimus is ook zeer
geschikt voor bijbemesting wanneer u andere sierstruiken of bomen gaat
planten.

Herfstwerzaamheden op de tuin
Gezocht: informatie over oprichting tuin
In gesprek met
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De hierboven genoemde tuinturf
en Vivimus is uiteraard te koop in
uw tuinwinkel tegen zeer schappe-
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Enkele
nkele oktober/november -werkzaamheden op de tuin
Wat triest ligt onze tuin erbij; erg droog en verwaaid en al grote kale
plekken na het rooien van aardappelen. Het is herfst en wat kun je nu
nog met je tuin? Er kan nog veel op de tuin, maar het belangrijkste is
om je te bepalen bij wat er volgend jaar gebeurt. We kunnen nadenken
over het teeltplan van volgend jaar en nu wat aantekeningen maken
over: wat komt waar in 2010. Houdt alvast rekening met de jubileumviering van Levenslust. In 2010 zullen we nog meer aandacht voor onze
mooie tuinen vragen dan tijdens de open dag van deze zomer.
Wat nu nog goed is te zaaien, is veldsla. Het is nu de ideale tijd voor het
planten van fruitbomen en de planten van klein fruit. Vóór de winter
kunnen de wortels dan nog goed hun weg vinden. Voor het poten van
bloembollen is het nu de beste tijd. Oude rabarberplanten (ouder dan 3
jaar) kunnen we nu scheuren en verplanten.
Als we de inhoud van onze compostbak nu over de kale grond uitstrooien, kan het zaad daarin nog ontkiemen en hebben we daar volgend
voorjaar minder last van tussen onze pas ingezaaide groenten.
Internetgebruikers kunnen googlen door de vraag “moestuin in oktober”
en dan maar snuffelen.

In gesprek met

Onze vereniging is opgericht 1 januari 1960, dus binnenkort 50 jaar
geleden. Dat jubileum willen we volgend jaar vieren. Het bestuur is
benieuwd of er leden zijn die informatie kunnen geven over het
tuinieren op een Vlissingse volkstuin rond 1 januari 1960 en over
de start van het huidige volkstuincomplex aan de
Gerbrandystraat/Vlissingsestraat.
Heeft u informatie over die begintijd of weet u iemand waar wij
kunnen gaan informeren, laat dat dan weten aan het bestuur, mondeling of door een briefje in de brievenbus van het tuinhuis.
Er wordt dan contact gezocht om die informatie te verzamelen.

Stef en Wick Dokman op tuin nr 108/109 aan de Korenbloemlaan.
Wat daar opvalt, zijn de druivenranken in de kleine wijngaard op tuin 108.
Door de weersomstandigheden dit jaar zijn de druiven
al vroeg geoogst. De rode druiven waren grotendeels door vogels opgegeten; die zullen in het vervolg beschermd moeten worden.
De eerste oogst staat nu te gisten, in afwachting van ….
Aan de randen staan enkele subtropische planten als kiwi, olijf, vijg,
artisjok en wat fruitboompjes. De druiventeelt is de hobby van Stef.
Wick heeft de zorg voor de bloemen, de groenten en de kruiden.
Onze vraag is “Hoe komen mensen die in de binnenstad van Middelburg
wonen, in Vlissingen op zo’n tuin terecht?” De reden daarvan begint bij
het tuinhuisje van een tante op een volkstuincomplex in Wassenaar. Zoals
op veel plaatsen was het daar een plek om te recreëren en niet zozeer om
groenten te kweken. Dat recreatiehuisje was enige tijd de plek waar Wick
en Stef in de weekends verbleven. Het was ook eenvoudig om van daaruit
familie en vrienden te bezoeken. Nadat het tantes huisje niet meer beschikbaar was, werd in Middelburg uitgekeken naar zo’n mogelijkheid. In die
stad mag maar gebouwd worden met een oppervlakte van 1 vierkante
meter, dus niet meer dan een berghokje voor gereedschappen.
Na een bezoek aan Intratuin ontdekten zij ons volkstuincomplex waar
vrije tuinen beschikbaar waren en heel belangrijk, daar mocht een huisje
van wel 4 vierkante meter op gebouwd worden. Het contact met bestuursleden en andere tuinders was erg positief en werd een tuin gekozen.
Vijf jaar geleden werd begonnen met het onkruidvrij maken van tuin 109,
het bouwen van een huisje en inrichten van de tuin. Tuin 108 kwam daar
3 jaar geleden bij. Het werd een plek om te recreëren, net als vroeger in
Wassenaar. Een plek om buiten te zijn en rust te vinden naast de baan die
elk heeft, Stef als leraar aan de Middelbare Hotelschool in Bergen op
Zoom en Wick met haar vrij zware zorgfunctie bij de Stichting Philadelphia Zorg. Beiden zijn actief in de “Stichting Behoud Hoogaars”, een
actieve organisatie welke zich inzet voor het behoud van de Zeeuwse
zeilende visserschepen, als varende monumenten. Zij varen mee als bemanning en doen onderhoudswerk. Sinds begin dit jaar vraagt ook hun
eerste kleinkind Sam veel aandacht.
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Wie helpt ons bij het zoeken naar informatie over de
tijd waarin onze vereniging is opgericht?

