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Ecostyle presenteert zich op 21 april 19.30 u. in Ter Reede.

Ecostyle is specialist op het gebied van natuurvriendelijk tuinieren. 

Velen van ons willen dat juist met onze volkstuin. Milieuvriendelijk 

gekweekte groenten en fruit, daar zijn wij op uit met ons kostbaar 

plekje grond op “Levenslust”. Het betekent echter veel meer dan 

tuinieren zonder chemische middelen. Kortom: natuurvriendelijk tui-

nieren is tuinieren met de natuur als voorbeeld. We gaan die woens-

dagavond luisteren en onze vragen stellen. En als we die manier van 

werken willen volgen, heeft onze tuinwinkel de producten voor ons 

beschikbaar. In onze tuinwinkel wordt het geschept uit grootverpak-

king en dat maakt het voor ons een stuk voordeliger.

Rabobank Clubkas Campagne

In onze Nieuwsbrief van maart 2010 hebben wij, als bestuur, een oproep 

geplaatst voor de Rabobank Clubkas Campagne. Ons verzoek was om, 

wanneer u lid bent van de Rabobank, uw stem uit te brengen op onze 

vereniging. Hieraan is door veel leden gehoor gegeven. Het resultaat hier 

van is een bijdrage van de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland van bijna 

€ 400,--. Dus iedereen die zijn stem heeft uitgebracht op onze vereniging 

heel hartelijk dank hiervoor.

Luchtfoto’s complex.

In de zomer van 2009 zijn er luchtopnames gemaakt van ons complex. Op de 

jaarvergadering hebben velen van u reeds kennis gemaakt met deze prachtige 

foto’s. �Deze foto’s kunt u nu bekijken in de tuinwinkel tijdens de openingstijden. 

Een voorbeeld staat hiernaast. Er is ook de mogelijkheid om een foto te bestellen 

en wel in de formaten 13 x 18 prijs € 1,75, A4 kost € 3,00en A3 voor maar € 5,00. 

De besteltermijn sluit op zaterdag 17 april 2010. Hierna zullen de bestelde foto’s 

aangemaakt worden en zullen de bestellers hierover bericht ontvangen.

In memoriam

Afgelopen maand bereikte ons het droevige bericht dat ons lid Mevr. E. 

Wiersma tuin 37/38 plotseling is overleden.

Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en hopen 

dat zij dit verlies een plaatsje kunnen geven in hun verdere leven.
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LEVENLUST WAS ER AL VEEL EERDER

Wij vieren dit jaar het 50-jarig bestaan van onze volkstuinvereniging 

“Levenslust”, opgericht per 01-01-1960.

In Vlissingen heeft Levenslust als complex volkstuinen bijna 50 jaar 

daarvóór ook al bestaan. De KMS als grootste werkgever in Vlissingen 

heeft in 1912 een terrein met 60 volkstuintjes van 200 m² beschikbaar 

gesteld voor haar werknemers en gaf dat complex met die 60 akkers de 

naam “Levenslust”. Dat terrein was gelegen langs de Singel tussen de 

Bosjeslaan en de plaats waar nu Apotheek De Singel is gevestigd. Dat 

was onbebouwd terrein. Aan de overzijde van de Leliënlaan begon toen 

de nieuwe wijk Tuindorp. Na de Tweede Wereldoorlog is die grond geheel 

volgebouwd, o.a. door flats op de Singel en nieuwe woningen aan beide 

zijden van de Leliënlaan.

De informatie uit 1912 staat te lezen in het boek “De Koninklijke Weg”, 

uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van De Schelde.

In gesprek met Peet Boogaard.

We zullen hem wel allemaal kennen, meestal van de tuinwinkel. Anders-

om, Peet kent ons echt allemaal, compleet met tuinnummer. Dat komt 

voornamelijk vanuit de tuinwinkel. Jarenlang maakte Peet de pakketjes 

gereed met de bestellijsten en de catalogus voor het zaad. Bij de ledenver-

gaderingen bewaakt hij de presentielijst. Sinds 1979 is Peet lid van het 

bestuur, eerst voor onderhoud en de laatste jaren voor de tuinwinkel. 

Onze winkel had de eerste jaren geen voorraad; als de bestellingen waren 

afgeleverd, ging de winkel dicht. Dat is nu wel anders, kijk maar naar de 

jaarcijfers. 

Peet kwam in 1977 op tuin nr 230, in het gedeelte dat later is afgestoten. 

Daarna op tuin nr 8, lekker dicht bij de ingang, want je moest toen ook 

water mee van huis nemen. Via tuin nr. 9 kwam hij op zijn huidige plek 

met nr 197.

De mooiste jaren waren die met zijn buurman en medebestuurslid Joep 

van de Bunt. 

Zijn stenen tuinhuisje is door Joep gebouwd, evenals die op de nrs 194 en 

198.

Er is t.b.v. ons complex veel “geritseld ‘, Joep wist overal wel een adresje 

voor en het vervoer regelde hij wel even, zoals met het grind voor de paden. 
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Zo ook de mast en hij regelde een 

graafmachientje voor de aanleg van 

onze waterleiding. Peet had ook zijn 

relaties en via het ritselen, zoals hij 

dat noemt, is veel bespaard bij verbe-

teringen aan ons complex. Peet en 

Joep zorgden voor het verbranden van 

ons afval; als de wind goed stond! Zij 

liepen samen met hun honden vele 

rondjes en hielden zodoende heel veel 

in de gaten. Peet was bijna altijd op de 

tuin te vinden; hij woonde er haast, 

dikwijls met zijn vrouw en er was ook 

een schommel voor de kleintjes. De 

bijna 75-jarige Peet woont nu in Bors-

sele, een van de redenen dat hij min-

der op zijn tuin is. 

Vakanties en veel snipperdagen bracht hij op zijn tuin door. Hij maakte er 

ook het beroep van tuinder van. Daarvoor ging hij in  de leer bij zijn broer 

die op een boerderij werkte. Hij leerde dan ook hoe je de gewassen moest 

beschermen en daarom behaalde Peet zijn licentie om te mogen spuiten. 

Veel volkstuinders willen juist niet spuiten en spraken Peet daarop wel 

eens aan. Sinds ruim een jaar mist hij sterk zijn buurman Rinus Borgs, 

die onverwacht is overleden. 

Wat opvalt aan Peet zijn tuin is de samenstelling van de grond; dat is echt 

tuingrond tegenover de zware klei bij anderen. Zijn verklaring daarvoor: 

veel stalmest en geregeld groenbemesting.

Ballonnen wedstrijd

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zijn er ballonnen opgelaten als ope-

ning van de viering LEVENSLUST 50 jaar. Er zijn in totaal negen kaartjes 

terug gekomen. Alle kaarten kwamen uit Frankrijk, er waren zes kaar-

ten uit Calais en drie uit Cologne. Na een berekening naar de afstand 

kwamen de verste kaarten uit Cologne dat was 1 Km verder dan Calais.

Op de ledenvergadering is uit de drie kaarten een winnaar gekomen 

door middel van loting. De winnaar was dhr. Hollestelle van tuin 121. 


