Mijn Volkstuin

Ieder mens heeft zo zijn hobby waar hij heel zijn ziel aan wijdt
Waar hij steeds van kan genieten in zijn eigen vrije tijd
Zo heb ik een volkstuintje, dat’s de trots van mijn bestaan
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Daar verbreng ik hele dagen en de uren die vergaan.

Laat een ander maar biljarten ‘k breng mijn tijd met bloemen door
Laat een ander naar concert gaan ‘k luister naar een vogelkoor
Laat een ander maar gaan kijken naar die mooie voetbalsport
Ik zorg in mijn vrije uren dat mijn tuin steeds mooier wordt.

Om vandaag het feest te vieren dat we 50 jaar bestaan
Ben ik dus met al mijn vrienden naar mijn volkstuin gegaan
Ja de liefde voor mijn tuintje is nog lang niet uitgeblust
‘k Ben nog steeds na al die jaren stapel op mijn Levenslust.

refrein:
Zit ik in mijn volktuintje en ik zie die bloemenpracht
‘k Zie mijn sla, mijn peen en boontjes niets wat ik dan meer verwacht
‘k Hoor de vogels rondom fluiten‘t lied van moedertje natuur.
Dus verblijf ik in mijn tuintje hele dagen uur na uur.
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Wat een dag was het, die Open Dag op 4 september!
Het weer, de sfeer, de verkoop aan onze oogstkraam, enz.; het was
bijzonder die dag.
Het zou een feestdag moeten zijn en dat is het geworden ook. Er is
geprobeerd om de bezoekers te tellen, maar dat liep mis. De schatting van het bezoekersaantal ligt op ongeveer 250.
Onze oogstkraam.
Het leek een leuk idee, afgelopen winter bij het maken van de plannen: we laten als tuinders onze producten zien en door ze te kopen
kunnen de bezoekers daarvan meegenieten, wel tegen een redelijke
prijs. Het thema van de open dag noemen we OOGST en onze
verkoopkraam oogstkraam. Het geld dat onze producten zouden
opleveren, werd bestemd voor een goed doel. Daarvoor kozen we de
strijd tegen kinderkanker via het fonds KiKa (ki
kinderenka
kankervrij).
ki
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Zo’n eerste keer onze producten verkopen (wat normaal niet is toegestaan) is wel spannend. Hoe zal dat lopen? Wat wordt er door de
leden aangeleverd? Zullen er wel kopers komen? En wat als het heel
slecht weer is?
De weersverwachting zag er prima uit. Op de vrijdag ervóór werden
we al bijzonder verrast door wat er ten verkoop werd afgegeven,
dozen vol jams, zoetzuur, chutney, zelfs flessen met appelwijn. Alleen
met deze bewerkte producten in potjes konden we al een goed
gevulde kraam maken. De leden brachten dozen, kisten en draagtassen vol groenten en aardappelen. Op zaterdagochtend werd het met
kruiwagens vol aangeleverd. Een vers gebakken rabarbertaart werd
gebracht en werd in z’n geheel gekocht door een bezoeker die op het
punt stond naar Frankrijk te gaan. Zo deden we ook nog aan export.
Al voor tienen kwam de verkoop op gang. Binnen anderhalf uur zat er
in de kas van onze oogstkraam al meer dan € 250,--.
De potten jam liepen het hardst en al gauw waren de kisten met
kroten helemaal leeg. Een emmer vol boeketten met vers gesneden
schitterende bloemen was nauwelijks neergezet en werd in z’n geheel door dezelfde klant (op)gekocht.
De prijzen van onze producten waren reëel. Onze groenteboer heeft
met een kladblokje en potlood in de hand gespioneerd naar de prijzen
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Wat resteert nog in ons jubileumjaar?
Workshop bloemschikken:
Door ziekte is dat in juni niet doorgegaan.
De jubileumcommissie stelt nu voor om in december een workshop
Kerststukjes maken te organiseren.
Datum en tijd worden nog bekend gemaakt.
Snoeicursus fruitbomen en -struiken:
De vereniging heeft over het snoeien dit najaar een afspraak gemaakt met dhr J. Daalman, betrokken bij de opleidingsschool Edudelta. Hij zal op een aantal zaterdagochtenden aan groepjes leden
eerst theoretisch uitleg geven over het snoeien en daarna wordt op
tuinen van de betrokken volkstuinders het snoeiwerk in de praktijk
verricht. Het geheel zal op zo’n ochtend 2½ à 3 uur in beslag nemen.
Nadat wij de belangstelling bij de leden hebben geïnventariseerd,
worden ~waarschijnlijk een 3-tal~ groepjes gevormd en die verdeeld over 3 zaterdagen in de maand november.
Hebt u belangstelling om aan zo’n snoeicursus deel te nemen, geeft
u zich dan, uiterlijk 10 oktober, op in de tuinwinkel via een daar
aanwezig formulier, waarbij u tevens kunt aangeven of u het praktische snoeiwerk ook op uw tuin wilt laten verrichten.

op de markt, bij de grootgrutter en andere winkels. Dure groenten
waren in onze oogstkraam ook prijzig.
Sommige klanten lieten ons het wisselgeld houden “voor het goede
doel”.
De zaaiclub van Groei & Bloei deed € 30,-- in ons geldkistje en ook de
opbrengst van de bloemstukjes, ruim € 70,--, kwam daarbij. Vóór het
geldkistje aan onze penningmeester werd overgedragen, telden we
vluchtig zo’n € 760,-- als totale opbrengst voor KiKa. De penningmeester heeft dat bedrag afgerond tot € 800,--, wat hij overmaakte op de
girorekening van KiKa.
Open tuinen.
Enkele leden met een open tuin kregen flink wat bezoekers, zoals bijv.
de fam. Van Driel op tuin nr 20/21. Bezoekers die aan de tuin producten meenamen, kregen de boodschap het geld af te geven aan onze
oogstkraam en meerdere keren gebeurde dat.
Er waren 37 leden die zich hadden opgegeven voor het openstellen
van hun tuin. Bij die tuinen werd ’s ochtends een vlaggetje geplaatst.
De eigen KiKa-kraam.
In een eigen kraam verkochten de vrijwilligers van KiKa de bekende
Kika-beren, genaaide en gebreide kleertjes daarvoor, sleutelhangers
en andere zaken.
Er stond een collectebus en die bleek daar niet voor niets te staan.
Aan deze kraam was men enthousiast over het resultaat van die dag.
Hun opbrengst was
€ 257,--. Op www.kikazeeland.nl staat onder “nieuws” hun verslag
over onze open dag.
Speurtocht en bloemstukjes maken voor kinderen.
Geregistreerd zijn 29 kinderen die hebben deelgenomen aan de
speurtocht langs de tuinen. Blij verrast waren zij met hun attentie
welke zij na afloop mochten uitzoeken. Doordat het nog vakantie was,
kon deze speurtocht niet via de scholen bekend worden gemaakt.
Aan het begin van de open dag waren er een paar kinderen die een
bloemstukje wilden maken. Die activiteit werd omgezet naar het
maken van bloemstukjes voor verkoop ten gunste van KiKa.
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Powerpoint presentatie.
Misschien was het te mooi weer om binnen te zitten en film te kijken.
Fons had een schitterende reeks plaatjes en praatjes samengevoegd.
Die blijft voor ons beschikbaar en kunnen we mogelijk nog een keer
gebruiken, binnen tijdens de komende winterperiode.
Kraam van de zaaiclub van Groei & Bloei.
In deze kraam presenteerden de dames van de zaaituin zich. Hier
waren o.a. zaden en plantjes te koop. Van de opbrengst bracht de
zaaiclub de helft naar de oogstkraam en dus naar KiKa.
Presentatie VELT.
In de kraam welke aanvankelijk was gereserveerd voor een kweker
van fruitbomen en fruitplanten was er de presentatie van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren. Een groot aantal leden en
bezoekers toonde daarvoor belangstelling en zij kregen informatie
mee. Uit dit contact ontstaat met VELT de afspraak om opvrijdag 8
oktober in ons tuinhuis een bijeenkomst te organiseren.
Cd “mijn volkstuin”.
Verrassend, voor zowel bestuur als andere aanwezigen, was het feit
dat aan het eind van de ochtend een cd werd gepresenteerd met
daarop een speciaal voor dit jubileum gecomponeerde tekst. In de
maanden voorafgaand aan de open dag zijn enkele leden bij elkaar
gekomen om dit idee verder uit te werken. Dat is dan ook gelukt. De
cd met het lied “mijn volkstuin”werd door Gerrit Prins aan de voorzitter overhandigd. Naast Gerrit heeft ook Wim v.d. Wal veel werk verzet
voor het realiseren van deze cd. Op zaterdagochtend zal de cd
regelmatig te horen zijn in de kantine. De tekst van het lied vindt u
elders in deze nieuwsbrief.
De feestelijke barbecue voor de leden.
Na het opruimen van de kraampjes was er vanaf vijf uur het barbecuefeest voor de leden. Binnen de jubileumcommissie was grondig
gesproken over het regelen van dit onderdeel van ons feest. De
voorbereidingen liepen gesmeerd. Vanuit de extra koelruimte in ons
tuinhuis is het bestelde op ordelijke wijze uitgereikt. Bij het afhalen
4

van de pakketjes vlees werden per pakketje 3 muntjes voor een
consumptie verstrekt. Het was even wachten op voldoende warmte
van de barbecues wat is opgevangen met gezellige gesprekken. Er
was nu gelegenheid om een medelid te spreken met een tuin die op
het complex ver is verwijderd van jouw tuin. Wat ons te eten werd
voorgezet, was prima. Goed vlees, lekkere salades, 2 soorten stokbrood en kruidenboter en voor het dessert een bakje fruitcocktail.
Na het feest: Veel gesprekken op de tuin waren positief over die
afgelopen zaterdag. Het was gezellig om met een ploegje te helpen
bij het afbreken en opladen van de feesttenten met verse koffie
daarna. Zeer positieve reacties van KiKa, landelijk over onze gift van
€ 800,-- en provinciaal over de KiKa-kraam met een mooie opbrengst
en de vrijwilligers van die kraam prezen de gezelligheid bij onze open
dag. Zowel op de landelijke als de Zeeuwse websites van KiKa wil
men aandacht geven aan onze Open Dag.

Uitnodiging VELT bijeenkomst
Op vrijdag 8 oktober a.s. wordt er een VELT-avond gehouden in ons
tuinhuis. Aanvang 19.30 uur; eindtijd ca. 21.30 uur.
Bij deze bijeenkomst zijn alle leden van Levenslust welkom. Ook de
VELT-leden op Walcheren zullen uitgenodigd worden.
De letters velt staan voor “Vereniging voor Ecologisch Leven en
Tuinieren”. Tijdens onze open dag op 4 september was VELT met
een voorlichtingskraam aanwezig. Velen van ons zullen daar informatie en een ledentijdschrift hebben ontvangen.
De heer Wil de Vooght van Velt-Nederland zal bij ons op 8 oktober
een presentatie houden over VELT in het algemeen en ook een
aantal praktische zaken behandelen over het organiseren van een
VELT werkgroep.
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