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Beste leden, 
Evenals vele instellingen en verenigingen zijn ook wij 
genoodzaakt een aantal regelingen te treffen in het 
kader van het coronavirus. 
Het bestuur beseft dat iedere maatregel een beperking 
met zich meebrengt. Het is in ieder geval niet zo dat we 
het complex gaan sluiten. Het is natuurlijk wel logisch 
dat we de nodige voorzorgsmaatregelen treffen en 
onnodige contacten tussen leden zoveel mogelijk willen 
voorkomen. Op uw eigen tuin kunt u gewoon aan de slag 
gaan / blijven.  
De aanpassingen betreffen in ons geval de werkwijze in 
de tuinwinkel, het sluiten van de kantine op zaterdag en 
het voorlopig niet meer oproepen van de leden voor 
onderhoud op zaterdagochtend. 
De tuinwinkel: 
We hebben besloten om de tuinwinkel open te houden 
maar de regels wat aan te passen. Zo mag er slechts 1 
persoon tegelijk de winkel bezoeken. Wilt u voordat u 
de winkeldeur ingaat even door het raam kijken of er al 
een klant in de winkel aanwezig en zo ja dan graag even 
wachten tot deze naar buiten komt. 
Vervolgens is het voorlopig niet mogelijk om met 
contant geld te betalen. Dus kan er alleen gepind 
worden. 
De kantine: 
Conform de richtlijnen van het ministerie moeten wij 
ook de kantine op zaterdagochtend sluiten. Jammer van 
dat kopje koffie, de snack of andere versnapering. 
Werkzaamheden onderhoud: 
Er zullen voorlopig geen leden worden opgeroepen om 
op zaterdagochtend ons te helpen bij het onderhoud van 
het complex. Jammer genoeg trekt de groei van onkruid 
zich niets aan van het corona-virus en kan dus toch wel 
voor een probleem gaan zorgen. Ik roep alle leden dan 
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ook op om het onkruid dat in de 
binnengroenstroken groeit uit te trekken 
en zo mogelijk zelf af te voeren. Op die 
manier zorgen we ervoor dat dit geen 
overlast geeft in de komende maanden.  
 
Alles bij elkaar nog niet zo ingrijpend. 
Houd rekening met elkaar en stel je 
begripvol op naar anderen. We hebben 
per slot van rekening allemaal een tuintje 
op het complex van Levenslust. Ga rustig 
in gesprek met andere leden op de tuin, 
maar houd dan wel de nodige afstand in 
acht. 
Namens het bestuur van 
Volkstuinvereniging Levenslust, 
Jan de Wilde  
voorzitter 
 

Sta+HHR 4 In deze flevering: …………………. 

 

We hebben als vereniging een erg 
algemeen doel m.b.t. tuinieren: het 
uitoefenen en bevorderen van het 
tuinieren als amateur in de ruimste zin 
van het woord. 
Je zou denken dat je daar alle kanten 
mee op kunt, maar zo is het (gelukkig) 
niet. Het is niet voor niets dat we - helaas 
- allerlei regeltjes hebben waar we ons 
aan moeten houden. Wanneer dit niet zo 
zou zijn, doet iedereen waarschijnlijk 
waar hij of zij zin in heeft en dan krijgen 
we tuinen zoals elders in deze gemeente 
hier en daar te vinden zijn. 
Nu we richting warmere tijden gaan heeft 
iedereen vast plannen gemaakt over de 
indeling van de tuin: waar ga ik wat 
zaaien en planten. Daar zijn in ieder geval 
een aantal zaken waar rekening mee moet 
worden gehouden. Zo is vastgelegd dat, 
voor wie dat doet, de aardappelen op een 
door het bestuur vastgesteld deel van de 
tuin moeten worden gepoot. Dit gaan we 
ook controleren en waar de aardappelen 
niet op de juiste plaats staan wordt 
aangegeven deze te verplaatsen. Dit is al 
jaren zo en is ingevoerd om zgn. 
“aardappelmoeheid” (bodem-aaltjes die 
er voor zorgen dat het gewas vroegtijdig 

Pagina 2 van 4 

afsterf) te voorkomen. 
Een zelfde maatregel zou ook voor de 
plaats moeten gelden waar men 
koolsoorten plant. Soms is plantmateriaal 
besmet met “knolvoet” (schimmel die als 
parasiet de wortels van de plant aantast) 
en groeien koolplanten niet of nauwelijks. 
We gaan er echter van uit dat verstandige 
tuinders zelf een indeling maken voor hun 
tuin en regelmatig wisselen met het 
zaaien en planten van groenten. 
Het spreekt vanzelf dat er geen planten 
mogen worden geteelt die in strijd zijn 
met wet- en regelgeving. Niet alleen is 
men dan in ‘overtreding’, maar het kan 
ook zorgen voor ongewenste bezoekers op 
ons complex. 
Ook voor het planten van struiken en 
bomen gelden een aantal regels. Deze 
zijn te vinden in art. 23 van het HHR. 
Wanneer een struik wordt geplant is dit 
vaak nog geen probleem, maar na enkele 
jaren is alles flink gegroeid en heeft de 
buurtuinder en misschien overlast van of 
hangen de takken over het pad. 
Tot slot nog het volgende: In een vorige 
nieuwsbrief is het al aan de orde geweest: 
het plaatsen van tijdelijke opstallen. Bent 
u van plan om komende zomer een 
tomatenkas o.i.d. te plaatsen, vraag dan 
hiervoor tijdig toestemming. Stuur 
hiervoor een berichtje naar 
infolevenslust1960@gmail.com 

 

Tomaten zaaien 

 
 
In de vorige nieuwsbrief heb ik wat uitleg 
gegeven over het zaaien van paprika’s. 
Deze plantjes zijn nu 2 a 3 cm, krijgen 
een derde en vierde blaadje en kunnen 
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In gesprek met: Harald en Anita 

Kieboom 

Geschreven door Chantal Matthijsse 

 

Wie de tuin kent van Anita en Harald 

weet dat deze bezige bijen zeer creatief 

zijn en er al vele uren in hebben 

geïnvesteerd. Als de vlag in de mast hangt 

zijn ze aanwezig op het complex. 

Zaterdag 14 maart was een schitterende 

voorjaarsdag en ook bij de Fam. Kieboom 

volop bedrijvigheid. Het gesprek was de 

dag daarna en helaas was de aangename 

zon er niet maar dit kon de pret niet 

drukken in hun sfeervolle tuinhuis. Anita 

had thee gezet en de boterhammen 

gesmeerd voor een verlate lunch. Trots 

vertelt zij dat Harald onlangs tegeltjes 

had aangebracht bij het keukentje en een 

mooi bankje had gemaakt waar moeder 

dus verspeend worden. In de loop van 
deze maand kunnen de tomatenzaadjes 
de zaaibakjes in. Laat deze eerst op 
huiskamertemperatuur ontkiemen en zet 
de ontkiemde zaadjes na twee weken iets 
koeler, anders groeien ze te spichtig op. 
In de volle middagzon op de vensterbank 
is dan geen goed idee, plak bijvoorbeeld 
krant tegen het raam om het licht iets te 
temperen. Begin april kunnen ze 
verspeend worden en de koude kas in, als 
u deze hebt. 
Gaat het met opkweken niet zoals 
gepland, dan geen nood. Buiten de 
bestellingen om zal ik voldoende planten 
opkweken voor de “losse verkoop”. 
Uiteraard kunt u nog altijd plantjes 
bestellen in de tuinwinkel. Keuze uit 
achttien soorten tomaten, zes soorten 
paprika’s en twee soorten courgettes. 
 

Kweekpotjes 
Wegens een overvloed aan kweekpotjes treft 
u in de gang naar de tuinwinkel gratis 
kweekpotjes aan. Er hoeven geen potjes 
meer geretourneerd te worden. De tomaten-
en paprikaplanten worden vanaf dit jaar 

gekweekt in nieuw aangeschafte potjes, 
herkenbaar aan het iets kleiner formaat. 
Deze ontvangen wij t.z.t. wel graag 
retour. 
 

Tuinwinkel 
Jan en Ruud staan weer voor u klaar om u 
van allerlei teeladviezen te voorzien in 
de tuinwinkel. Samen hebben we al zo’n 
70 jaar moestuinervaring! We merken al 
weer wat meer aanloop door de zaden, 
aardappelen, plantuitjes en andere 
tuinartikelen die opgehaald worden. 
Kortom alles voor een frisse start van het 
tuinseizoen. Hebt u geen aardappelen of 
plantuitjes besteld? Geen nood, er is wat 
extra ingekocht, maar op=op.  
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kussentjes voor aan het maken is. In het 

huis is duidelijk hun creativiteit terug te 

vinden. Voor het keukenblok een 

gordijntje van Zeeuws schortenbont wat 

ook weer terugkomt in de kussens op de 

stoelen. Een oud houten wiel is decoratief 

omgebouwd tot een lamp en hangt aan de 

nokbalk. De fundering van dit huis begon 

in 2017 waarin Ruud en Cees veel hebben 

betekend in de bouw (zie mijn eerder 

schrijven in gesprek met Sonja en Ruud). 

Voordat deze werkzaamheden starten 

hadden Anita en Harald veel 

bouwmaterialen bijeengescharreld o.a. 

via internet voor een nette prijs zodat dit 

huis naar eigen ontwerp met een 

Oostenrijkse knipoog gerealiseerd kon 

worden. Trots laten zij de overstek en 

afwerking aan mij zien en verteld Harald 

over de constructie. Zelfs is er aan 

isolatie en zonnepanelen gedacht. Bij de 

openslaande deuren is er een pergola met 

druiven die nu nog kaal zijn maar spoedig 

groen gaan worden en een beschutte 

plaats bieden voor het terras. Een parel 

van een huis. 

2009 is Harald lid geworden; na een 

bezoek aan een open dag met buurman 

uit de woonwijk is hij op een halve tuin 

aftastend gestart. Hij was zich zeer 

bewust van de tijd die in een tuin gaat 

zitten maar hoopte hier te kunnen 

ontstressen van een drukke baan. Het 

enthousiasme groeide en medio 2013 

verhuisden ze naar een hele tuin. Anita 

kwam in begin alleen om de vruchten te 

plukken van manlief zijn werk. 

Langzaamaan is ook zij in de hobby van 

man meegegaan. Het watertap punt was 

een plaats waar de contacten met andere 

leden groeide en vriendschappen 

ontstonden. In 2014 is zij het bestuur 

gaan steunen in de functie van 

penningmeester waar zij tot heden goed 

voor de verenigingscenten zorgt, een 

serieuze functie. In 2017 kwam de tuin 

tegenover de eerste tuin vrij en gingen zij 

de uitdaging aan om nogmaals groter te 

gaan telen. Eerste tuin(123) is een sier en 

fruittuin waarin het voorste gedeelte een 

vorm van een Zeeuwse knop terug is te 

vinden in de aanplant. Ook een vlonder in 

een halfronde vorm met in de zomer een 

gedecoreerd tafeltje met 2 stoeltjes 

maken er een kunstzinnige en  doordacht 

geheel  van. Zeker weten dat echtpaar 

Kieboom vol trots hun tuin gaan 

openstellen op het verjaardagsfeest “60 

jaar levenslust” zaterdag 29 augustus 

waarin Anita het voortouw heeft gepakt 

om er een succesvolle open dag met 

thema “kunstproeven” van te maken. 

Anita heeft buiten om tuinieren talenten 

in o.a. tekenen en geeft workshops 

Zentangle  wat zij zeker zal tonen tijdens 

de kunstroute van de open dag.  

De andere tuin met een broeikas(104) is 

de groentetuin waarin er ook 

experimenteel buitenlandse/mediterrane 

groenten worden geteeld zoals okra, 

Griekse bonen, bijzondere pepers en 

doortelen met mutanten die spontaan 

ontstaan. Harald verteld dat de taken in 

de tuin voor beiden duidelijk zijn en ieder 

hun specialisme hebben. Zij hopen nog 

heel veel gezonde en gelukkige jaren te 

kunnen genieten van hetgeen zij hebben 

opgebouwd in de tuin en enthousiasme en 

werkzaamheden kunnen delen in de 

vereniging.   

 

 

 

 

 
 


