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Nieuwsbrief van Volkstuinvereniging Levenslust 

Even voorstellen:  
Chantal Matthijsse (47) Nieuw redactielid. 

               Ik ben 
Chantal, moeder van twee flinke zonen Bjorn (20) en 
Sjoerd (16) en echtgenote van Brian Pirie die van 
oorsprong uit Schotland komt. Ook heb ik een bonus 
dochter, schoonzoon en twee kinderen Sophie (5) en 
Joost (3, op foto). De kleintjes vinden het leuk om opa 
op de tuin te bezoeken samen met hun mama. 
Ik werk voor de firma Decokay Elenbaas-Noom aan de 
Gildeweg, waar ik adviseer en verkoop in alles tot 
betrekking van stofferen en aankleden in en om de 
woning. Mijn specialisme is de technische kant van verf. 
Waarom huren wij een tuin? Hopende na pensionering 
Brian (wat nog even duurt) een hobby in de tuin te 
hebben en de fundering nu aan te leggen om later daar 
de vruchten van te plukken. De tuin werkt voor mij als 
therapie. Genieten van alles wat groeit en bloeit en de 
dieren die er ook wonen, het in de aarde werken, geen 
tv en computer. Zo smaakvol en onbespoten van de 
Zeeuwse klei. Verser kun je het niet wensen. Onder de 
mensen zijn is voor mij ook belangrijk. Je kunt er in de 
tuin zelf voor kiezen om wel of niet een gesprek aan te 
gaan. Hoe leuk om een wandelingetje langs andere 
tuinen te maken en de verschillende tuinen en keuzes in 

Nieuws van LEVENSLUST 

Inhoud 

Kennismaken met: 1 

Tuinhek 1 

Honden op het complex 1 

Onderhoudswerkzaam-

heden 2 

Opendag 1920 2 

Compost of afval 2 

Kennismaken met: 3 

Wat te doen in oktober 3 

 

 

Volkstuinvereniging “Levenslust”, Vlissingsestraat 27, 4371 RA Koudekerke  
Mail: info@volkstuinlevenslust.nl   
Website: www.volkstuinlevenslust.nl  
Bank: NL 18 INGB 0001775475 

Redactie: 
Wim de Feijter, 
Ruud Verhoef en 
Chantal Pirie 

agenda: 
Bestuursvergadering 
12 november. 
 

 

mailto:info@volkstuinlevenslust.nl
http://www.volkstuinlevenslust.nl/


tuinieren en invulling van de tuinen te 
bewonderen. Ook een praatje met de 
mensen die zich daarvoor openstellen. Op 
de zaterdagen dat ik niet hoef te werken 
gaan wij graag een poosje naar de kantine 
waar de kachel brand en onze hartelijke 
gastvrouw Sonja en gastheer Ruud ons 
voorziet van een natje en een hapje en 
waar altijd een algemeen babbeltje 
gemaakt kan worden. Rondom genieten 
voor mij. 
In gesprek met… Graag wil ik het artikel 
nieuw leven inblazen en kijk er naar uit 
om diversiteit aan mensen en culturen die 
wij bezitten op de tuin op een juiste en 
correcte manier te gaan beschrijven 
zonder daar iemand iets mee op te 
dringen. Uitkijkend naar een medewerking 
en terugkoppeling op hetgeen ik hoop te 
delen met ieder die hiervoor open staat 
en het leuk vindt om te lezen. 
Met warme groet, Chantal 

 

Tuinhek 

Beste tuinleden, 

Nieuwe informatie over het toegangshek 
van ons complex. 
De tijden dat het hek open en dicht gaat 
zijn de volgende: 
Om 7.30 uur gaat het hek open en om 
19.30 uur zal het weer sluiten. 
Ook de storing die er lange tijd was is 
opgelost. Daardoor moet er ook een ander 
telefoonnummer gebeld worden. 
Als u onverhoopt nog op de tuin bent na 
sluitingstijd van het hek bel dan: 00 33 
7000036779882. Het hek sluit weer 
vanzelf. 
 

Hondendrollen 

                            
Met grote regelmaat worden over het 
gehele complex hondendrollen 
aangetroffen, zowel op de paden als in de 
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tuinen. Aan de grootte te zien van een 
flinke hond. Waarschijnlijk heeft iemand  
de gewoonte om zijn hond op ons 
complex uit te laten, dit kan ook iemand 
zijn die geen lid is van onze vereniging.  
Het bestuur vraagt u alert te zijn op 
bekende of onbekende personen die met 
een hond over het complex lopen.  
 

Onderhoudswerkzaamheden 
Met enige regelmaat worden leden 
uitgenodigd om op zaterdagochtend 2 uurtjes 
- met koffie/thee-pauze - te komen helpen 
bij onderhoudswerkzaamheden op het 
complex. De leden krijgen hiervoor een 
oproep per mail of per oproepkaart.  
Dit staat zo beschreven in het Huishoudelijk 
Reglement van onze vereniging. 
Het komt regelmatig voor dat de door ons 
geplande datum niet goed uitkomt i.v.m. 
werk, een dagje weg of door andere 
omstandigheden. We vragen dan ook aan u 
met een alternatieve datum te komen waarop 
u wel aanwezig kunt zijn. 
We maken tot nu toe geen gebruik van de in 
het HHR genoemde sanctie: “Leden die geen 

gevolg geven aan de uitnodiging tot uitvoering 
van de werkverplichting zijn gehouden voor ieder 
uur (of een gedeelte daarvan) dat werd verzuimd 
aan de vereniging een bedrag te betalen van € 
15.--.”  

De verplichting om alsnog te voldoen aan de 
invulling van de werkzaamheden blijft 
bestaan. 
In de laatste bestuursvergadering is over dit 
onderwerp uitgebreid gesproken en dan met 
name over de situatie wanneer niet wordt 
gereageerd op de oproep die is verstuurd. We 
beseffen dat er wel eens iets mis kan gaan 
maar vinden ook dat een aantal leden hier 
wel erg “makkelijk” mee omgaat. 
Gelukkig zijn de meeste leden aanwezig op de 
datum van de verstuurde oproep en zijn er 
ook leden die reageren en op een andere 
datum komen. Helaas is er ook een groep 
leden die helemaal niets van zich laat horen, 
ook niet na een herhaalde oproep. 
Dit betekent dat we hebben besloten het HHR 
na te gaan leven en die leden die niet 
reageren een factuur te sturen met het 
verzoek 2 x € 15,00 te betalen conform 
artikel 7 lid 7 HHR. 
Hier ook niet aan voldoen betekent dat men 
als niet voldoet aan verplichtingen die men is 

https://www.animaatjes.nl/plaatjes/hondenpoep/plaatjes-hondenpoep-480925
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handleiding te geven over de manier waarop 
men zelf compost kan maken, maar we willen 
er wel één aspect uitlichten, nl. de gebruikte 
materialen die in veel compostbakken liggen 
als je een rondje over het complex loopt. 
Het lijkt erop of veel leden denken dat ook 
takken vanzelf composteren. We weten dat 
dit niet juist is, maar wat is dan de reden dat 
in erg veel bakken grote hoeveelheden 
snoeihout  ligt?  
Een voor de hand liggende reden is dat men 
er op die manier van af is. Wat echter wordt 
vergeten is dat op deze manier een afvalhoop 
ontstaat die een geweldig fijn onderkomen 
biedt aan allerlei ongewenste dieren op de 
tuin. Nee, we hebben op dit moment geen 
last van konijnen op ons complex en ja, ook 
egels moeten een plek hebben om te 
overwinteren. We bedoelen hier met name 
ongedierte als muizen en ratten waarvan we 
in toenemende mate last krijgen. Steeds 
vaker zie je ze lopen op stille tijden, op weg 
van een plek waar ze iets te eten hebben 
gevonden naar de plek waar ze hun nest 
hebben. 
TIP 1: Gooi geen voedselresten in de 
compostbak. Op die manier maken we het 
voor ongedierte juist extra aantrekkelijk. 
 
TIP 2: Ruim de takken in de composthoop op 
door ze af te voeren of ze te versnipperen.  
Binnenkort maakt het bestuur een 
controleronde over het complex en zullen we 
alle leden die een “afvalhoop” met takken en 
ander afval dat niet tot compost kan worden 
omgezet aanschrijven om dit op te ruimen. 
 
TIP 3: Kijk op deze link voor nog meer over 
zelf compost maken: 
https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-
huis/tuinieren/tuinonderhoud/zelf-
composteren/ 
 

Wat doen we in oktober 
In oktober worden de dagen korter, het 
gaat harder waaien en er kan zelfs al 
nachtvorst voorkomen. Tijd dus om de 
tuin klaar te maken voor de 
wintermaanden. Oktober is een goede 
maand om bomen, heesters en vaste 
planten te planten. Appels en peren die 
nog aan de bomen hangen moeten nu ook 
geoogst worden. Bessen aan struiken en 

aangegaan waarna andere sancties kunnen 
volgen. 
We gaan er van uit dat alle leden de 
nieuwsbrief ontvangen en ook lezen en dat 
we ons op zaterdagochtend niet meer 
moeten afvragen waarom lid xxx niet heeft 
gereageerd op onze oproep. 
 

Open dag 2020, 60-jarig bestaan 
Levenslust 
Onze vereniging bestaat volgend jaar 60 jaar 
en daarom willen wij als bestuur een speciale 
dag organiseren voor alle leden. 
 
Hoewel het nog even duurt voordat het zover 
is, willen wij U toch vast informeren over 
deze open dag, die gepland staat voor 
zaterdag 29 augustus 2020 van 10.00 tot 
16.00 uur. 
 
Het thema van deze dag is “Kunst Proeven”, 
hierbij denkend in de ruimste zin van het 
woord.  
Er zal een “kunstroute” gemaakt worden 
langs diverse tuinen waar de “kunst te 
proeven” is. 
Wilt u hieraan meedoen of heeft u ideeën om 
deze dag met ons in te vullen, dan horen wij 
dit graag. U kunt zich opgeven bij Anita 
Kieboom of Ruud Verhoef. 
 
Tevens zoeken wij leden die zich actief 
willen inzetten voor deze dag voor 
bijvoorbeeld het bemensen van de 
“oogstkraam” op het parkeerterrein. 
In de loop van het komende jaar zult u via de 
nieuwsbrieven op de hoogte gehouden 
worden van de vorderingen. 
Anita Kieboom  
 

Compost of afval ?? 
Je ziet ze op veel tuinen op ons complex: 
een losse composthoop, en open compostbak 
of een compostvat. Een mooie plaats om 
groenafval uit de tuin kwijt te kunnen. 
Toch lukt het niet iedereen om daar 
bruikbare compost mee te maken en daar 
zijn verschillende redenen voor aan te 
geven. 
Allereerst is het maken van compost lastiger 
dan met denkt: te droog, te nat, te weinig 
lucht of te weinig variatie in materiaal. Nu is 
het niet de bedoeling hier een uitgebreide 

https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/tuinieren/tuinonderhoud/zelf-composteren/
https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/tuinieren/tuinonderhoud/zelf-composteren/
https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/tuinieren/tuinonderhoud/zelf-composteren/
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bomen worden nu gretig opgegeten door 
vogels, de herfst is begonnen. 
 

Wat zijn de moestuinklusjes in 
oktober? 
De weersveranderingen in oktober zijn 
heel groot. Lichte warme dagen kunnen 
aanvoelen alsof de nazomer gewoon 
doorgaat, en dan plotseling kan de kou 
binnenvallen. Dat betekent ook dat de 
eerste nachtvorst kan invallen. 

• Bescherm gevoelige gewassen zoals 
wintersla en pas gezaaide stukken 
grond met cloches (soort 
tuinstolpen) tegen de kou. 

• Motten worden rond deze tijd weer 
actief en zijn vaak uit op gewassen 
zoals prei, ui en sjalot. Deze 
ongedierteplaag is lastig te 
bestrijden. 

• Zorg er bij de prei voor dat het 
hart van de plant vol water staat, 
dus bewater de planten goed 
tijdens droge perioden. Wanneer 
de motten je toch te snel af zijn 
kun je kiezen voor een biologisch 
bestrijdingsmiddel.  

Wat kun je in oktober in de 
moestuin planten? 

• Vanaf half oktober is het de ideale 
tijd om fruitbomen te planten. 
Zolang de grond niet bevroren is 
kun je de boom in de grond zetten. 
Rond deze tijd kunnen de geplante 
bomen en hun wortels goed 
profiteren van de herfstregen 
voordat de winter aanbreekt. 

• Let bij aankoop goed op of de 
gekozen boom een specifieke 
standplaats heeft, zoals een 
voorkeur voor het meest zonnige 
plekje in de tuin. Veel fruitbomen 
zijn overigens niet tweeslachtig. 
Dat betekent dat er een tweede 
boom nodig is om de fruitboom te 
bevruchten. Alleen bij een 

gelijktijdige bloesemperiode zal de 
boom dan vruchten afgeven. 

Wat kun je in oktober in de 
moestuin zaaien? 
Witte kool, savooie kool en kropsla 
kunnen deze maand nog in de kas gezaaid 
worden. Daarnaast kun je deze maand 
knoflook in de grond poten! 

 

Knoflook kweken 
Knoflook is op dit moment in de 
tuinwinkel in de aanbieding. 
Knoflook plant je bij voorkeur op een 
zonnige en beschutte plaats in niet te 
zware grond. In pot kan ook. De grond 
moet goed doorlatend en humeus zijn, 
dus meng flink wat compost door de 
bodem voordat je gaat planten. 
De beste planttijd is oktober, maar in 
maart kunnen er ook teentjes worden 
geplant. 
Je kunt een knoflookbol in de supermarkt 
kopen, de teentjes eraf pellen en in de 
grond stoppen, maar de kans op succes is 
dan niet zo groot. Vaak komt deze 
knoflook uit warme streken en zal in ons 
klimaat niet goed gedijen. Koop dus 
knoflook bij een gespecialiseerde 
zaadhandel of in het tuincentrum. 
Plant de teentjes ongeveer 5 cm diep en 
op 25 cm van elkaar. In het voorjaar 
lopen ze uit met lange, smalle bladeren. 
Ondertussen wordt er onder de grond een 
nieuwe bol gevormd die zo eind juni, 
begin juli geoogst kan worden. Je kunt de 
knoflook langer in de grond laten zitten 
zodat de bollen groter worden, maar deze 
‘reuzen’ knoflook is dan wel minder lang 
houdbaar. 
 

 


