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Uitnodiging voor een buitengewone algemene 
ledenvergadering op woensdag 10 oktober. 
Het enige agendapunt zal zijn het afsluiten van ons 
complex aan de Vlissingsestraat en de uitgifte van de 
waarde certificaten. 
Deze vergadering zal plaatsvinden in het tuinhuis op 
ons complex. 
Aanvang van deze vergadering zal zijn om 20.00 uur 
 
AED 
Zoals u allen gezien en gelezen heeft is er op het 
volkstuincomplex van onze vereniging een AED aanwezig 
is. Er is door enkele leden gevraagd of het mogelijk is 
om een uitleg te krijgen: Hoe ga ik om met een AED? 
Het bestuur heeft besloten om aan deze vraag tegemoet 
te komen. Er is een butget om als vereniging ook bij te 
dragen in de kosten van de voorlichting. 
Na de aanmelding zal beslist worden hoeveel de 
vereniging kan bijdragen per persoon. 
De kosten van deze scholing zijn € 45,00 per persoon. 
Opgeven bij de secretaris. 
 
IN GESPREK MET: 

Jarro Hulsbergen  

Jarro Hulsbergen(43) is sinds vijf jaar lid van onze 
vereniging. Al sinds een paar jaar valt het op dat zijn 
tuin steeds prettiger van aanzien wordt, om het zo maar 
te zeggen. De tuin was bij overname van de vorige 
bewoonster behoorlijk verwilderd, er stond enorm veel 
heermoes en ander onkruid en in de hele tuin stonden 
oude rozenstruiken. Het is nog lang niet af maar het 
project vordert gestaag. Tijd voor een praatje met deze 
gedreven tuinman. Ik spreek met hem af op een zonnige 
zaterdagmorgen begin september. 
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Waar komt je liefde voor tuinieren 
vandaan?                                                                                                 
Al van kinds af aan weet ik niet beter dat 
dat mijn moeder hier een moestuin had. 
Ik ging vaak mee en hielp haar waar het 
kon. Toen ik de kans kreeg om deze tuin 
over te nemen heb ik dat met beide 
handen aangegrepen. Ik heb altijd al veel 
interesse gehad in het aanleggen en 
inrichten van tuinen, ik vind het erg leuk 
om van alles te creëren met hout en 
stenen. Ik heb altijd wel zo mijn adresjes, 
dan kan ik hier weer een stapel 
steigerplanken komen ophalen, dan daar 
weer een stapel stenen. Ik kan altijd alles 
gebruiken hahaha. Mijn dochter deelt op 
haar beurt mijn interesse, ze heeft een 
apart hoekje gekregen waar ze bloemen 
kweekt. 
De rozen…?                                                                                                                                                             
Alle rozen die er nog een beetje 
behoorlijk uitzagen heb ik samen met 
mijn vriendin uitgestoken en op een 
plekje bij elkaar gezet langs het pad. Zo 
kunnen voorbijgangers er ook van 
genieten.  Een goede snoeibeurt en lekker 
veel mest erbij doet wonderen! Er zitten 
heel bijzondere soorten bij. Door de 
droogte dit jaar hebben er helaas weinig 
rozen echt mooi gebloeid. 
Je hebt behoorlijk wat stoeptegels in je 
tuin verwerkt!                                                                            
Naar schatting zitten er zo’n 1500 
stoeptegels verwerkt in de borders, 
achter en rondom de vijver. Ik ben echt 
een stoeptegel-fan haha. Het is behoorlijk 
wat werk dat geef ik toe maar het rot niet 
en ze werken prima als 
afscheidingsmateriaal. Zo zijn de 
groenteborders mooi overzichtelijk en je 
kan overal tussendoor lopen zonder 
modderschoenen te krijgen. 
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Je hebt er ook behoorlijk wat verwerkt 
rondom je vijvers zie ik, wat is het 
plan?                                   Ik heb drie 
grote kuipen ingegraven op verschillende 
hoogten. Rondom is het versterkt met 
grond, hele stapels stoeptegels en heel 
veel andere soorten stenen zodat de boel 
niet kan verzakken. En het staat harstikke 
leuk ook. De bedoeling is dat de 
verschillende niveaus in elkaar over gaan 
lopen. Ik zoek hiervoor nog een 
waterpomp op zonne-energie die dit 
aankan. De meeste pompen die een 
beetje betaalbaar zijn leveren niet 
genoeg kracht, helaas. Maar het water is 
kraakhelder en staat goed in balans.
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ons heeft geholpen en in het bijzonder 
Cees die ons voor , tijdens en na de 
b.b.q. heeft geholpen . 
Ijs en weder dienende tot volgend jaar. 
 
Sonja en Ruud (kantine beheerder) 
 

Compost. 

 
Er is weer, zoals elk jaar gebruikelijk, 
compost geleverd en indien nodig zal dit 
nog tot aan het voorjaar bijgevuld 
worden. 
Voor de prijs van € 0,75 per kruiwagen, af 
te rekenen in de tuinwinkel, kan iedereen 
daar van profiteren 

gebruik compost 

Compost is rijk aan voedingstoffen en 
sporenelementen en heeft een hoog 
gehalte aan organische stof. Daarom is 
compost de ideale bodemverbeteraar. Je 
grond wordt biologisch geactiveerd, wordt 
beter verlucht en kan meer water 
opnemen. Kortom: compost houdt je 
grond gezond. Maar bijbemesten met b.v. 
stikstof kan noodzakelijk zijn (vb in de 
moestuin).  

Nog een paar wetenswaardigheden: 

• Compostgebruik vermindert de 
noodzaak om extra te bekalken  

• Gebruik bij bloemen en planten: 
Bodemverbetering vóór het 
aanplanten of zaaien, 3 tot 15 
kg/m2  Compost goed inwerken  

• Bestaande beplanting: 
Strooi tussen bloemen en struiken 

Je hebt ook zelf een huisje gebouwd 
zie ik.                                                                                               
Klopt. Het oude tuinhuisje van de vorige 
bewoonster stortte zowat van ellende in 
elkaar dus heb ik met steigerplanken en 
wat ander materiaal zelf een huisje in 
elkaar gezet. Je kan er niet echt royaal 
in zitten maar alles wat we nodig hebben 
staat erin en het blijft droog. Voor het 
huisje komt nog een terras met oude 
kinderkopjes, die komen nog van het 
oude kerkplein in Vlissingen. Hoe ik eraan 
kom? Ach ja ik heb mijn adresjes he haha 
Wanneer ben je het liefst op je tuin?                                                                                                                            
Ik kom op zaterdagmorgen regelmatig, 
maar de meeste tijd spendeer ik toch wel 
in de avonduren, het is dan zo lekker 
rustig op de tuin, je ziet bijna niemand 
meer en dan kom ik heerlijk tot rust. Als 
er leden zijn die op mijn tuin willen 
komen kijken is dat geen probleem, ik 
leid ze graag rond. 
 

BBQ 
18 augustus j.l. organiseerde wij alweer 
voor de 7de keer de jaarlijkse club b.b.q. 
de avond was zeer gezellig en duurde tot 
in de kleine uurtjes, er werd zelfs een 
dansje gedaan,de mensen hadden het 
naar hun zin. 
Dat is waar zo`n clubavond voor bedoelt 
is, niet alleen eten en drinken maar 
gezellig contacten leggen , praten en een 
feestje bouwen . 
En dat is goed gelukt . 
De opkomst was niet zo groot daarom 
hoefde wij (lees vrijwilligers ) geen tent 
op te zetten met alles wat daar bij hoort 
en altijd veel werk is maar konden wij 
het in het clubhuis zelf houden en dat 
heeft meegewerkt aan de gezelligheid . 
De ruimte was kleiner en daardoor 
intiemer, de mensen hadden meer en 
makkelijker contakt met elkaar. 
Het is ons zo goed bevallen dat wij 
hebben besloten om volgend jaar het 
aantal inschrijvingen te beperken tot +/_ 
30 personen vol is vol . 
Rest mij nog iedereen te bedanken die 
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en onder de kruin van bomen 
compost. 

• Groenteteeelt:. 
Bodemverbetering vóór het planten 
of zaaien: 10 tot 15 kg/m2 
Compost goed inwerken. 
Eventueel nadien de bodem met 
0,5 cm compost afdekken. 

• Gazon: 
In het najaar licht uitstrooien over 
de grasmat. 

 

De moestuin in september 

NU NOG ZAAIEN / PLANTEN 

Om te zaaien in volle grond geldt in deze 
periode als algemene regel: zaai best op 
een beschutte plaats en in niet te natte 
grond. 

• Veldsla, raapsteel en winterpostelein. 

• Radijsjes in de koude bak. (Maak de 

grond goed vochtig voor je zaait. Na 

opkomst de plantjes uitdunnen.) 

• Kervel 

• Winterspinazie kies een aangepast ras. 

• Zaai niet op koude natte grond. Best 

in de koude bak zaaien. Zaai geen 

spinazie op een perceel waar 

aardappelen of peulvruchten hebben 

gestaan.  

• Tot half september kan nog vroege 

ajuin worden gezaaid. 

• Voor kruiden zoals Engelwortel en 

lavas duurt het kiemproces enkele 

maanden. Zaai ze nu in potjes. 

• Bloemkool kan tot zowat half 

september in de koude bak of 

hobbykas worden geplant. 

• Knoflook planten. Je kan teentjes van 

een bol knoflook halen en deze zowat 

10cm diep planten. MEER INFO 

• In de eerste helft van september 

kunnen we voor de laatste keer 

aardbeien planten. Van de planten die 

in juli en augustus werden geplant, 

neem je de uitlopers weg. 

• Indien nodig kan u rabarber planten of 

verplanten. Voorzie het plantgat van 

flink wat humus of voedselrijke grond. 

 

Ingezonden 

Ik heb een wat ongewone vraag aan onze 
leden. Het volgende is het geval: vrienden 
van mij wonen in Middelburg aan het 
Damplein en er staat tegen hun huis een 
hele grote druif die enorm veel 
druiventrossen draagt. De druif is ook 
heel hoog, zo hoog dat ze er zelf niet bij 
kunnen, waardoor er een heleboel trossen 
niet geplukt kunnen worden en dat is 
jammer want het zijn superlekkere 
druiven.  
Is er misschien een lid van Levenslust die 
die druiven zou kunnen plukken. Het 
moet natuurlijk wel iemand zijn met een 
grote ladder. De druiven zijn uiteraard 
voor de plukker!  
Hartelijke groet, 
Antwoord naar: Nehalennia de Bruine  
e-mail adres: nehalennia.d@gmail.com 
 

Wist u dat appels op onze volkstuin ook 
aan zulke steeltjes groeien? 

 

 

https://www.mijntuin.org/out?url=%2Farticle.aspx%3Fid%3D16384&type=articles&token=1c91c30955ab975c87604f78d429f9caf4b6a238

