Volkstuinvereniging ‘levenslust’

Presentatie werkgroep 'Velt-Walcheren'
Op 21 mei zal de werkgroep zich officieel voorstellen aan de velt-leden uit de
regio, leden van volkstuinvereniging 'Levenslust' en andere belangstellenden.
Plaats:
Tijd:

tuin 112, volkstuinvereniging 'Levenslust'
13:30 uur – 17:00 uur

Programma:
Officiële ingebruikname van de compostbak welke geschonken werd door
Mic-Mec (Milieu Educatie Centrum Vlissingen), door Mevrouw Els van de Kerkhof, directeur van het MEC, met uitleg over het hoe en waarom van composteren..
Ook zal er foldermateriaal beschikbaar zijn van: Velt, MIC-MEC en DELTA Milieu BV, GFT- en Groencompost.
Op dinsdag 24 mei organiseren ‘Levenslust’ en de Velt-werkgroep een excursie naar GFT-fabriek te Nieuwdorp. We worden daar verwacht om 14:00 uur. Er
wordt een bezoek gebracht aan de gft-compostering en aan de groencompostering. Deze rondleiding duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Deelname is gratis.
Deze excursie wordt uitgevoerd met ‘eigen vervoer’.
U kunt u opgeven in de tuinwinkel of door het sturen van een mailtje naar:
gpk@zeelandnet.nl (secretaris ‘werkgroep-velt-walcheren’) met als onderwerp: Excursie GFT-fabriek.
Geeft u dan ook op met hoeveel personen u wilt deelnemen, of u eigen vervoer
hebt en zo ja: hoeveel mensen u bereidt bent mee te nemen in uw auto.

Programma:
Programma

Mutaties in het ledenbestand.
13:00 uur: Verzamelen op het parkeerterrein van ‘Levenslust’
We kunnen weer nieuwe leden welkom heten bij de vereniging, dat zijn: 13:30 uur: Vertrek naar de GFT-fabriek
J. Heerschop tuin 160
14:00 uur: Rondleiding GFT-fabriek
J. M. Fusy medetuinder op tuin 193
Om plm. 16:00 uur keren we terug
J. Blaak medetuinder op tuin 169
naar het parkeerterrein van
P. Falhaber medetuinder op tuin 160 ‘Levenslust’
W. Midavaine tuin 28
Meer informatie kunt u vanaf 1 mei
J. Wind nog geen tuin
lezen op: www.tuin112.eu
J. Dantzig nog geen tuin
S. Maters nog geen tuin
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Lezing gebruik van DCM
meststoffen
Bedankje van An Fillius
Ruilzaterdagen
Presentatie werkgroep 'Velt-Walcheren'
Excursie naar GFT-fabriek
Open dag 2011

Compost en Biomassa
Composteren is eigenlijk niets anders
dan het versnellen van het natuurlijk
rottingsproces van groente- fruit en
tuinafval (GFT) en groenafval. Door dit
afval te verwerken tot compost maakt
DELTA van reststoffen weer een bruikbaar product. De compost wordt gebruikt in de land- en tuinbouw, maar
ook door particulieren.
Volkstuinvereniging ‘Levenslust’ Mail: info@volkstuinlevenslust.nl
Website www.volkstuinlevenslust.nl

Lezing gebruik van DCM Meststoffen.

RUILZATERDAGEN

Op dinsdag 10 mei a.s. zal door Dhr. L.Groenleer een lezing worden gehouden over gebruik van DCM Meststoffen en Luxan gewasbeschermingsmiddelen.
Aanvang 19.00 uur met rondgang over de tuin.
Dan kunnen eventueel vragen gesteld worden.
Om 20.00 uur de lezing in het tuinhuis.
Er is plaats voor 25 personen.
Opgave voor 7 mei in de tuinwinkel
Deze lezing is aan te bevelen voor leden die problemen of vragen hebben over bemesting en eventuele
bestrijding van ziekten en plagen.

Omdat er afgelopen jaar door leden diverse keren is gevraagd om wat te organiseren om plantmateriaal te ruilen heeft het bestuur besloten om dit jaar in de
maand mei ruildagen te houden.

Wel zijn er enkele spelregels vastgesteld om e.e.a. in goede banen
te leiden. Welke dit zijn leest u hieronder.

11.30 uur

Wees er snel bij want VOL = VOL

OPENDAG 2011
Dit jaar staat de open dag in het teken van SMAAK.
Smaak op de tuin in de breedste zin van het woord, smaak als proeven
van je eigen geteelde producten, maar ook de smaak te pakken krijgen
van tuinieren, van buiten bezig zijn met een mooie en leuke hobby.
Smaak naar meer , meer tuin, meer groente, meer bloemen, meer ......
Daarom is er voor iedereen op de eerste zaterdag van september de
mogelijkheid om zijn of haar Smaak van de tuin uit te dragen , geef je
eigen smaak gestalte doormiddel van bijv. Jam, taart of een mooie
smakelijke tuin om naar te kijken.
Rondom deze dag zal er door de verenigingvan alles worden georganiseerd, we denken en werken aan een oogstmarkt, rondleidingen en
een gezellig samenzijn.
Ideeën en vrijwilligers zijn van harte welkom om mee te doen en mee
te denken.
We hopen dat het weer en mooie open dag wordt en rekenen op veel
smaakvolle ideeën.
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Zoals u ziet zijn deze regels heel eenvoudig en vanzelfsprekend.
Wanneer blijkt dat alles naar wens verloopt zal worden besloten om
dit elk voorjaar te herhalen.
Dan nu voor de duidelijkheid nog even de zaterdagen in mei:
7 mei, 14 mei, 21 mei en 28 mei.

Bedankt

{

Beste mensen,
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het medeleven dat ik heb gevoeld tijdens de afgelopen moeilijke maanden. Alle kaartjes, attenties
en lieve woorden hebben mij enorm geholpen deze tijd te kunnen
dragen.
Het is ontzettend fijn te zien dat zoveel mensen met mij meegeleefd
hebben.
Nogmaals ontzettend bedankt ook namens Wim.

An Filius
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