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Oproep aan leden van de Rabobank

Het bestuur van uw vereniging wil graag het volgende onder uw aandacht 
brengen. Rabobank Walcheren/Noord-Beveland steunt het verenigingsle-
ven al vele jaren op diverse manieren. Per 1 januari 2010 hebben zij de 
Clubkas Campagne in het leven geroepen. Tijdens deze campagne mogen 
leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland hun stem uitbrengen op 
vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stem-
men zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting 
uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting. 
Wij hebben onze vereniging ook aangemeld om aan deze campagne deel 
te nemen. Op deze manier kunt u, wanneer u lid bent van de Rabobank, 
een stem uitbrengen op onze vereniging. U raadt het al, hoe meer stem-
men hoe meer dit voor onze vereniging betekent. Leden van Rabobank 
Walcheren/Noord-Beveland worden eind februari door de bank middels 
een brief geïnformeerd. Deze brief bevat een persoonlijke code waarmee u 
uw stem kunt uitbrengen. Stem dus op onze vereniging. De stemperiode De stemperiode De stemperiode De stemperiode 
loopt van maandag 1 maart tot en met maandag 8 maart 2010. loopt van maandag 1 maart tot en met maandag 8 maart 2010. loopt van maandag 1 maart tot en met maandag 8 maart 2010. loopt van maandag 1 maart tot en met maandag 8 maart 2010. De vereni-
ging krijgt in april bericht van het aantal behaalde stemmen en het bijbe-
horende bedrag.
Meer informatie is terug te vinden op:  
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/wnb/rabobank_clubka
s_campagne/

Start het jaar met een teeltplan
Aan het begin van het jaar, soms regent en sneeuwt het zelfs nog, hebben 
we het er al voorzichtigjes over: hoe gaan ik en mijn tuin het nieuwe seizoen 
in? 

In zo’n geval is het goed een teeltplan te maken, waarbij je uitgaat van on-
derstaande punten:

Doel van een goed teeltplan:
Beter rendement van de bemesting
Goede bescherming tegen (ongewenste) insecten
Voorkomt bodemmoeheid
Werkt uitbreiding van schimmels tegen
Werkt remmend op de ontwikkeling van virussen
Minder onkruidontwikkeling = minder werk
Maximale opbrengsten door een betere rotatie
Zeer goede invloed op de bodemstructuur
Lees verder op de website www.volkstuinlevenslust.nl 
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Activiteiten 50 jaar Levenslust

De commissie streeft er naar om gedurende ons jubileumjaar elke maand 
een activiteit voor de leden te hebben.
We hebben al achter ons de nieuwjaarsreceptie en de lezing van Peter 
Bauwens. Het volgende ligt vast en kunt u in uw agenda noteren:
Wo. 17 maart17 maart17 maart17 maart 19.30 u. in Ter Reede: feestelijke ledenvergadering 
Wo. 21 april21 april21 april21 april 19.30 u. in Ter Reede: voorlichting meststoffen en gewasbe-
schermingsmiddelen van Ecostyle 
Di. 18 mei18 mei18 mei18 mei 19.30 u. in ons tuinhuis: Kees Veldkamp, voorz. Bijenvereniging 
Afd. Zeeland, vertelt over het nut van bijen op de volkstuin. 
Do. 10 juni10 juni10 juni10 juni 19.30 u. in ons tuinhuis: cursus bloemschikken i.s.m. Groei & 
Bloei
Za. 4 september4 september4 september4 september op ons volkstuincomplex: feestelijke open dag met een 
echte feesttent en kraampjes met een ruim aanbod, zoals onze eigen 
oogstmarkt ten bate van Kika (strijd tegen kinderkanker). Verder zijn er 
diverse presentaties, zoals een kraam van Kika waar kikaberen en andere 
dingen te koop zijn, een informatiekraam van Boomkwekerij De Fruittuin uit 
Kapelle, Groei & Bloei zal zich daar presenteren en we denken aan een 
workshop bloemschikken voor kinderen. Er zijn afspraken gemaakt om dit 
najaar, waarschijnlijk in november, een cursus snoeien van fruitbomen op 
de tuin te organiseren op enkele zaterdagen met groepjes leden die daar-
voor belangstelling tonen. Na eerst wat uitleg over het snoeien in ons 
tuinhuis, gaan we met het ploegje op stap om op tuinen het snoeien in de 
praktijk te brengen.  

Vergeten groenten

Op 17 februari bracht Peter Bauwens voor ons weer een interessante 
lezing over vele soorten groenten die niet te koop zijn, maar die wij 
voor onszelf wel zouden kunnen kweken. Soms vreemde groente en 
hoe verkoop je die thuis in de keuken. Ook bij ons, kleine boertjes, 
geldt: wat de boer niet kent dat eet hij niet. Enkele leden kochten 
zaden en willen dat uitproberen. Laten we goed letten op hun ervarin-
gen en als we die groenten dan kennen, gaan we ze ook wel lusten. 
Interessant zijn die groenten welke we kunnen oogsten terwijl de 
bekende groenten van het afgelopen seizoen op zijn en we nog 
maanden moeten wachten op verse oogst. Er waren die avond wat 
weinig leden in de zaal, jammer want het was goed om er bij te zijn.
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90 Jaar is ons oudste lid en ook dit jaar nog op zijn tuin 

Tuinieren moet toch wel goed voor de 

mens zijn; je kunt er oud bij worden. Op 

tuin nr 105 is de 90-jarige Frans Goedege-

buure al ruim 25 jaar bezig. In 1949 was 

hij al begonnen met het bewerken van 

een volkstuin, toen in Axel waar hij woon-

de. Nadat hij was verhuist naar Vlissin-

gen had hij een tuin op het huidige 

Miroterrein, wat later is overgeplaatst 

naar het vroegere vliegveld. Na enige tijd 

buiten Vlissingen te hebben gewerkt en 

gewoond, liet hij zich weer bij Levenslust 

op de wachtlijst plaatsen en kreeg daar-

na een tuin op de strook langs de Jacoba 

van Beyerenweg. Daar werd je niet met rust gelaten door veel diefstal 

en vernielingen. Gelukkig was een spoedige verhuizing mogelijk naar 

tuin 105. Frans heeft het ontstaan van Levenslust, door de fusie per 01-

01-1960, meegemaakt en hij vindt het fijn ook dit jaar het jubileum te 

mogen meemaken We praten met hem ook even over vroeger en de ver-

schillen van toen en nu. Geboren en getogen op een boerderij bij St. An-

naland op Tholen, heeft hij als kind daar de vooroorlogse crisisjaren 

meegemaakt. Het was geen vetpot in het grote gezin op de kleine boer-

derij welke 2½ km verwijderd lag van het dorp en dan 8 jaren lang dage-

lijks lopend naar school. Van 13 tot 27 jaar werkte hij mee in het bedrijf 

van vader. Na de oorlog kwam de mogelijkheid vast werk te vinden. Het 

was wel een baan bij de overheid, maar de salarissen waren toen maar 

matig. Een tuintje had je toen ook nodig voor de dagelijkse kost. Nu is 

het meestal een vrijetijdsbesteding. Verschil met vroeger is ook merk-

baar in het soort groenten dat je kweekt, nu bijv. courgettes, plukspina-

zie, schorseneren e.d.. Frans zorgt voor wisselteelt en bewaart daarvoor 

steeds een flink aantal van zijn schetsjes met teeltplannen van vorige 

jaren. Hij probeert zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken. 

Zo’n hoge leeftijd, nog zo fit, fietsend naar de tuin gaan en zelf al het 

tuinwerk te kunnen doen. Dat willen we allemaal wel, maar dan zou Le-

venslust er nog vele hectares bij moeten pachten


