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50 jarig bestaan

Snoeicursus in november
Voor de snoeicursus zijn nu definitieve afspraken gemaakt. Een 

dertigtal leden heeft zich aangemeld om daaraan deel te nemen. In 

groepjes van 10 personen vindt de snoeicursus plaats op de zaterda-

gen 6, 13 en 20 november, aanvang 9 uur.

KiKa.... 
Enkele zinnetjes uit de reacties op onze open dag:

In het verslag over de KiKa-kraam lezen we op www.kikazeeland.nl  

o.a.: We kunnen als KiKa terugkijken op een geweldige dag. 
“Levenslust” heel hartelijk bedankt. En van het landelijk bureau: 
“Bedankt voor alle steun aan KiKa. Wat een prachtig bedrag is bijeen 
gekomen. We zijn hier erg blij mee. Bedankt voor alle inzet, werkelijk 
waar geweldig”

Bijeenkomst Velt.

Een ongewone drukte op vrijdagavond 8 

oktober in het tuinhuis. Een ‘praatje’ over 

ecologisch leven, tuinieren, koken welk 

wordt verzorgd door Wil de Voogt die toe-

vallig op een nabijgelegen camping nog 
een weekje vakantie doorbrengt. Niet zo 

toevallig als het lijkt, want ook tijdens de 

open dag op 4 september was hij aanwe-

zig en toen is ook afgesproken op 8 okto-

ber terug te keren voor een informatieve 

avond over Velt. In ons buurland België al 

vele jaren een begrip onder liefhebbers van natuur en tuinieren, in Nederland een 

langzaam groeiende groep van mensen met dezelfde hobby: tuinieren, maar dan 

vanuit ecologisch oogpunt.

Ook op ons complex is daar wel belangstelling voor gezien de opkomst (zo’n 20 

personen), al waren er ook een aantal ‘vreemden’. Zelfs meer dan belangstelling 
gezien het feit dat aan het eind van de avond een werkgroep kon worden opgericht 

die aan de slag gaat om activiteiten te organiseren die passen binnen de doelstel-

lingen die Velt heeft.

Wil je meer weten over Velt? Gerrit Prins is een van de initiatiefnemers van de 

oprichting van de Velt-werkgroep op Walcheren. 
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In gesprek met …….…….…….……. onze tuinwinkelier Jan Schrier. 

Samen met Peet Boogaard 

zorgt Jan voor onze tuin-win-

kel en samen met zijn vrouw 

Agnes tuiniert hij op tuin nr 4 

in de Violenlaan. Jan is al bij-

na 36 jaar lid van Levenslust. 

Hij tuinierde eerst in de vrije 

tijd naast zijn werk bij de Rabo-

bank en sedert zijn vervroegde 

uittreding 5 jaren geleden is 

Levenslust een dagelijkse 

vrijetijdsbesteding met nog twee extra functies als bestuurslid en be-

heerder van de tuinwinkel. Het contact met de klanten die de tuinwinkel 

bezoeken geeft plezier. Je kunt adviseren over de producten welke in de 

winkel te koop zijn. Zijn kennis van zulke zaken vindt Jan via internet of 

het raadplegen van tuinboeken. Aan de vragen naar producten en 

adviezen in de tuinwinkel is duidelijk te merken dat ons ledenbestand 

verjongd. Jonge gezinnen komen bewust tuinieren om biologische 

groenten te kunnen eten en milieubewust bezig te zijn. Sinds wij dit 

voorjaar ook Ecostyle producten verkopen, is merkbaar dat de jongere 

leden daar naar vragen. In de winkel denken we wel eens dat er twijfel 

is tussen de kleurige dozen van Ecostyle bij tuincentra en wat wij in 

plastic zakken los verkopen. Het is hetzelfde product, maar omdat wij 

het scheppen uit grote zakken, is het aanmerkelijk goedkoper. De 

productomschrijving staat bij ons op een grote sticker en niet op een 

dure doos.

Er is hoop dat de tuinwinkel wordt vergroot en dat zal de omzet sterk 

doen vergroten. Er is nu te weinig ruimte voor het uitstallen van wat er 

zoal bij ons te koop is. Veel leden weten niet wat we hebben. We moeten 

dat duidelijker laten zien en dan komen er ook vanzelf meer vragen los. 

Aanbiedingen via de nieuwsbrief en de affiches in de kantine blijken 

door weinig leden te worden gezien. Soms lopen dingen ook goed, zoals 

de aardbeiplanten deze zomer. Er komt nu weer een drukke tijd met het 

maken en rondsturen van bestellijsten en daarna de uitgifte van wat 

besteld is. Je hebt het dan wel druk, maar het is bijzonder plezierig om 

met heel veel leden contact te hebben. 
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Ditjes en Datjes 
Levenslust heeft na 50 jaar een clublied.Levenslust heeft na 50 jaar een clublied.Levenslust heeft na 50 jaar een clublied.Levenslust heeft na 50 jaar een clublied.

Op de open dag werd het in 1960 gecomponeerde lied “Mijn Volkstuin” 

gepresenteerd.

Bij de oorspronkelijke tekst van Henk Bitter werd een extra couplet over het 

50-jarig jubileum geschreven. Het nummer mag er zijn, een echte meezin-

ger is het geworden. Belangstellenden kunnen een exemplaar bestellen via 

de tuinwinkel waar het lied ook te beluisteren is.

Tuingereedschap om van te genieten.Tuingereedschap om van te genieten.Tuingereedschap om van te genieten.Tuingereedschap om van te genieten.

Groei en Bloei Walcheren organiseert  een avond over gespecialiseerd 

tuingereedschap van topkwaliteit. Er worden vele originele oorspronkelijke 

tuingereedschappen besproken en getoond. Ook is er gelegenheid om 

gereedschap te kopen. De avond wordt gehouden op 10 November in de 

Zandput te Serooskerke. Aanvang 19.30 uur. Voor leden gratis, niet leden 

betalen 2 euro.  Voor meer info zie de website van Groei en Bloei.

Bewerken volkstuin heeft therapeutische werking.Bewerken volkstuin heeft therapeutische werking.Bewerken volkstuin heeft therapeutische werking.Bewerken volkstuin heeft therapeutische werking.

In Friesland worden personen met een depressieve aandoening geadvi-

seerd  een volkstuin te gaan bewerken. Het geconcentreerd werken in de 

buitenlucht ontspant en verlicht onze geest zodanig dat de somberheid 

vermindert. Of ook het omgekeerde (volkstuinbewerkers worden minder 

depressief) van toepassing is vermeldt  het bericht niet.

Afscheid van Frans Goedegebuure.

Burendag, 25 september, is voor de Koren-

bloemlaan aanleiding om met elkaar een 

kop koffie te drinken. De bijeenkomst vond 

plaats op tuin 112, de tuin van Gert Kuipers. 

Alhoewel het weer niet erg meewerkte wa-

ren toch vele Korenbloemers aanwezig. Er 

werd koffie (aangeboden door het Witte 

Huis) met heerlijke koek en cake,gebakken 

door mw. Goedegebuure. Gert Kuipers memoreerde in zijn toespraak dat 

Frans nu hij in de nabije toekomst zonder eigen groentetuin zit, ten alle tijd 

hartelijk welkom is om onbeperkt tuinwerk op 112 te verrichten. Het was dit 

jaar voor de ruim 90-jarige  de laatste keer dat  hij als actieve tuinier 

aanwezig was. Na ruim 65 jaar tuinieren houdt Frans het voor gezien. Hij 

gaat het nu wat kalmer aan doen. De tuin aan huis en vele nog te lezen 

boeken krijgen nu zijn aandacht. Onder het genot van een hapje en een 

drankje werd het nog heel gezellig op tuin 112.


