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Nieuwsbrief van Volkstuinvereniging Levenslust 

ALV 2020 

Op dinsdagavond 22 september 2020 hadden we onze ALV. 

Beetje laat, maar we weten allemaal waarom deze in maart 

niet door kon gaan. We zaten die avond nog gezellig bij 

elkaar op het terras / grasveld voor het tuinhuis van WVO, 

wel op 1,5 mtr. afstand van elkaar, maar konden ook nog 

genieten van misschien wel de laatste “zomeravond” in 2020.  

Officieel gaat de herfst in op 21 september en rond 23 

september begint de astronomische herfst. Het weer stoort 

zich echter niet aan deze data en dat hebben we na 22 

september ook meteen gemerkt. We zijn nu ruim een week 

verder en er is al ruim 120 mm regen gevallen. Het was 

natuurlijk erg droog en we wilden graag een beetje regen, 

maar zoveel in zo’n korte tijd is wel een beetje veel van het 

goede. 

Terugkijkend op de ALV kunnen we stellen dat dit wel een 

erg korte bijeenkomst was. Ruimte om een inhoudelijk 

onderwerp te bespreken was er niet, om maar niet te 

spreken van het aanhalen van de onderlinge, sociale 

contacten tussen de leden. Jammer, maar ik vind dat we 

voorrang moeten geven aan maatregelen die er voor zorgen 

dat iedereen gezond bezig kan blijven om zijn of haar tuin. 

Daarbij hoort dat we ons soms iets moeten ontzeggen. Dit is 

dan meeteen ook een heel lastig punt, zo hebben we de 

afgelopen dagen in de media kunnen zien. Laten we daar 

geen voorbeeld aan nemen en waar mogelijk de 1,5 mtr. 

afstand van elkaar houden en sociale contacten zoveel 

mogelijk beperken tot één en dezelfde groep. Dit is dan ook 

de reden dat we de kantine nog gesloten houden en dat we 

niet gaan starten met het oproepen van leden voor 

onderhoudswerkzaamheden op zaterdagochtend. 

Tegelijkertijd doe ik wel een oproep aan de leden om waar 

mogelijk de onderhoudsgroep te ondersteunen door, na 
afspraak, kleinere werkzaamheden uit te voeren zodat hun 
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taak wat wordt verlicht. De tuinwinkel blijft 

ook geopend, maar ook hier geldt dat we 

vragen buiten te wachten tot u aan beurt 

bent. 

Agendapunt uit de ALV. 
Tuinhuur 2021 en incasso. 
Voor 2021 moeten we rekening houden met 
een stijging van de huur die we aan de 
gemeente Vlissingen betalen. Pas eind 2020 
weten we hoe hoog deze stijging zal zijn. De 
gemeente Vlissingen gebruikt bij deze 
berekening de cijfers van het CBS, nl. het 
prijsindexcijfer zoals dit over de jaren 2016 
t/m 2020 zal worden vastgesteld. 
Het bestuur vraagt instemming van de 
ledenvergadering om met ingang van 2021 de 
door de gemeente opgelegde verhoging door 
te voeren in de te innen tuinhuur. 
Op de ALV is er door de leden toestemming 
gegeven aan het bestuur om de huur van de 
tuin al in begin 2021 te verrekenen.  
Hoewel er nog geen definitieve cijfers bekend 
zijn, ziet het er naar uit dat er sprake zal zijn 
van een verhoging tussen 6,5 en 7 %. [N.B. % 
onder voorbehoud] 
 
Aan het eind van de ALV zijn 16 nummers van 
certificaten uitgeloot welke uitbetaald gaan 
worden. Dit zijn de volgende nummers: 3,4, 
22, 25, 51, 58, 65, 73, 77, 87, 104, 114, 
125, 136, 141, 144.                         
De penningmeester zal contact met 
betreffende leden opnemen en hetzelfde 
geldt ook voor het uitbetalen van de rente 
over de nog openstaande certificaten. 
Uitbetaling kan uitsluitend plaatsvinden via de 
bij ons bekende rekeningnummers van uw 
bank 

 
Toegangshek complex 
Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat, nu 
het ‘s morgens later licht wordt en ‘s avonds 
vroeger donker ook de tijden van openen en 
sluiten van het toegangshek worden 
aangepast. 
Het hek gaat open om 7.30 uur en sluit om 
20.00 uur. 
 

Klaar voor de winter 
Half oktober is het tijd om te beginnen de 
tuin winterklaar te maken. De laatste 
producten kunnen worden geoogst, en dan 
staat er vaak alleen nog wat winterkool, prei 
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en andijvie, 
Het winterklaar maken van de grond zorgt er 

voor dat je grond het komende jaar 

voorbereid is om opnieuw in te zaaien of te 

planten. 

Om die reden is het handig om in deze tijd 

ook een planning te maken met wat je 

komend seizoen waar neer gaat zetten in de 

tuin. Zo kan je elk stukje beter voorbereiden 

voor die specifieke planten. Nu weet je dat 

misschien nog niet precies, maar als je in 

januari of februari de eerste mest en 

misschien ook kalk gaat uitstrooien is het 

handig om te weten waar dat nodig gaat zijn. 

Elke plant heeft weer andere behoeften. 

Hoe te beginnen? 

Begin met het omspitten van de tuin. Zorg er 

wel voor dat eventueel onkruid uit je tuin al 

weg is. Schep de grond ongeveer een 15 - 20 

cm diep helemaal om. Probeer de grond 

daadwerkelijk om te keren voor het beste 

resultaat. 

Kleigrond geeft vaak wat grote brokken bij 

het omspitten. Dit is niet erg, de vorst gaat 

hier op inwerken en door het verweren van je 

grond door de vorst zal je grond luchtig en 

vruchtbaar worden en is deze ook veel beter 

te bewerken in het voorjaar. Het valt door de 

vorst straks helemaal uit elkaar. 

Na het omspitten kan je, als je dat hebt, je 

compost over je tuin verdelen. Strooi hiervan 

een dun laagje. Is deze laag te dik, dan houdt 

deze vocht vast in de grond, maar zorgt er 

ook voor dat de grond te lang vochtig blijft en 

dus ook langzamer opwarmt in het voorjaar. 

Als je dit gedaan hebt is je moestuin 

winterklaar.  

Bemesten met bijvoorbeeld koemest 

(biologisch!) en kalk toevoegen is voor een 

moestuin het beste in het voorjaar te doen. 

Je kan je tuin het beste 4-5 weken voor het 

zaaien voorzien van mest, en 2-3 weken voor 

je gaat zaaien van kalk voorzien, als dat 

nodig is.  

Een klusje voor de winteravond in december / 
januari is het verder uitwerken van een 
tuinplan. Eind 2020 worden de bestellijsten 
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Phytophthora                                                                                                                                                                          

Voor planten die buiten staan zal nu met de 

weersomstandigheden van afgelopen periode, 

het snel gedaan zijn. Blad en vruchten 

worden zwart, de 

phytophthora(aardappelziekte) slaat toe wat 

betekent dat u de planten beter zo snel 

mogelijk kunt opruimen. Het afval mag niet 

op de composthoop maar moet worden 

afgevoerd. Eventuele groene vruchten droog 

en donker bewaren, u zult zien dat een groot 

gedeelte toch nog rijp wordt, naast een 

gedeelte dat alsnog zwart zal kleuren. 

Soorten 2021                                                                                                                                                                            

Zelf heb ik van alle soorten minimaal één 

plant opgekweekt voor het nageslacht. 

Volgend  jaar zal ik enkele soorten weglaten 

die ik zelf wel wat teleurstellend vond, en 

enkele nieuwe soorten toevoegen die ik dit 

jaar zelf voor het eerst heb gekweekt. Hierbij 

wil ik alvast twee soorten noemen die u in de 

gaten moet houden want deze zijn absoluut 

toppers: de knaloranje vleestomaat “Orange 

Queen” en de eveneens knaloranje 

cherry/olijftomaat met een ongekende 

stevige structuur en zeer lange houdbaarheid 

na de oogst. 

 

Orange Queen                          

Cherry/olijftomaat 

U vindt de bestellijst voor de tomaten, 

paprika- en courgetteplanten ook dit jaar 

weer ingevoegd in de zaadgids van Garant die 

in november weer wordt verspreid. 

RABO CLUBSUPPORT 
Breng jouw stem uit en steun het 
verenigingsleven!  
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland draagt 
het verenigingsleven in de regio een warm 
hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo 
Clubsupport speciaal voor verenigingen en 

van de tuinwinkel weer verspreid zodat alle 
tuinzaden op tijd beschikbaar zijn. Een 
plattegrond van de tuin maken helpt bij het 
maken van een tuinplan. Hierover is in een 
eerder nieuwsbrief al uitgebreid 

Tomaten en paprikaplanten (door Ruud 

Verhoef) 

  

(Oogst dd 25 sept) 

Ook dit jaar zijn er door veel leden tomaten- 

en paprikaplanten geteeld. We kunnen 

terugkijken op een prima seizoen, mede door 

de mooie zomer. Deze planten zijn immers 

warmteminnaars en mits voorzien van de  

juiste meststoffen en watergiften, zullen de 

planten u overvloedig voorzien hebben. De 

meeste tomaten zullen nu wel zijn  geoogst 

en verwerkt tot saus en soep.  Voor paprika’s 

ligt dat anders, deze vruchten beginnen pas 

met rijpen in de loop van september en 

dragen soms nog tot november.   

Hebt u tomatenplanten in een kas of 

overspanning gezet dan zult u merken dat 

veel soorten nog steeds veel vruchten 

dragen. Vooral de diverse cherrytomaten 

doen nog steeds goed hun best!  In dit 

jaargetijde is het verstandig om de vruchten 

die er nog aan zitten, voldoende lucht en 

licht te geven zodat deze op de valreep van 

het seizoen nog kunnen kleuren. Dit 

betekent: 

● Temperzon van de kas afwassen met 

een spons of borstel; 

● Kas dichthouden om zoveel mogelijk 

warmte binnen te houden; 

● Zoveel mogelijk blad en niet-

dragende jonge scheuten eraf halen 

en oude scheuten die geen vrucht 

meer dragen verwijderen. 



 

stichtingen. Ook VTV Levenslust doet mee 
aan de Rabo Clubsupport 

 
Stemmen  
De stemperiode loopt van 5 oktober tot 25 
oktober 2020 In die periode mogen leden van  
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland 
stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. 
Elke stem is geld waard! De waarde van een 
stem wordt bepaald door het totaal 
beschikbare bedrag van € 165.000,- te delen 
door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij 
als VTV Levenslust ontvangen het aantal op 
ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag 
dat een stem waard is.  
 

Oproep aan alle leden  
Het is voor onze vereniging Levenslust 
belangrijk om deze actie onder de aandacht 
te brengen om zoveel mogelijk stemmen te 
vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed 
gebruiken voor diverse bestedingen. 
Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie 
en vrienden stemmen geven aan 
Volkstuinvereniging Levenslust tijdens de 
stemperiode die loopt van 5 oktober tot 25 
oktober 2020. Kijk voor meer informatie over 
de Rabobank Clubkas Campagne op 
https://www.rabo-
clubsupport.nl/walcherennoord-
beveland/over-rabo-clubsupport.  
Bedankt voor jouw steun! 

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 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. 

Vlag met logo LEVENSLUST 
Zoals u allen weet is door het corona virus de 
opendag ook niet doorgegaan. 
Omdat er ruim voor deze dag al wel alles 
moet geregeld worden zijn er vlaggen besteld 
om deze op die dag te verkopen. 
De maten van deze vlag zijn 70X50 cm. 
Deze mooi vlag met het logo van onze 
vereniging kost € 10,00 en is te koop in de 
tuinwinkel. 

    

Rommel in de groenstroken. 

Het komt steeds meer voor dat er afval, vooral 
drankblikjet acgter gelaten worden. 
We hopen dat u deze i.h.v. zelf meeneemt en 
deze niet overlaat aan de onderhoudsploegen. 
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