Volkstuinvereniging ‘levenslust’

Bekalking van de grond
De Ph-waarde is de factor die de zuurtegraad van uw grond bepaalt. Zoals u
weet hebben planten een bepaalde zuurgraad van de grond nodig om optimaal
te groeien. Op tuinen die regelmatig worden bemest met organisch materiaal
behoeft er minder kalk gebruikt te worden. Gemiddeld dient men ervan uit te
gaan dat er 1 maal per 2, 3 jaar bekalkt moet worden. Op kleigrond zoals wij die
meest op het complex hebben is de gemiddelde PH 7,5-8. Om de Ph waarde van
uw grond te bepalen kunt u in de tuinwinkel een bodemtester van Ecostyle
kopen. In iedere verpakking zitten 8 testen dus hier kunt u een aantal jaren mee
vooruit. Bekalking kan in 2 periodes worden uitgevoerd n.l. in het najaar of in
het vroege voorjaar voor de grond bewerkt wordt. Bij een normale bekalking is
ongeveer 1 kg per 10 vierkante meter voldoende. In het voorjaar is het aan te
raden DCM zeewierkalk of ECOstyle A-Z kalk te gebruiken omdat deze wat
zachter is. Bekalken dient te gebeuren op tuinen waar nog niets op staat. Als er
al wat geteeld wordt mag je niet tussen de bestaande bebouwing kalken. Ook
mag de bekalking niet tegelijk met andere bemesting worden uitgevoerd.
Eigenlijk dient de bekalking te worden uitgevoerd voor de compost op de tuin
wordt verwerkt.
Een juiste bekalking kan ook een positieve invloed hebben op een aantal ziektes
en gebreksymptomen bij de planten. Denk hierbij aan b.v. neusrot bij tomaten.
Meer info over bekalking op b.v.:
www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/onderhoudsbekalkinguitvoeren-in-februari/.
Voor u, als lid, hebben wij in de tuinwinkel Dolokal, A-Z kalk van Ecostyle en de
DCM zeewierkalk tegen zeer concurrerende prijzen.
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Snoeien in de groenstrook
en....
Goed gereedschap is het halve werk!

Voorjaarswerkzaamheden in de groente tuin.
De voorbereiding voor een goed tuinseizoen begint met het op tijd voorbereiden
en inzaaien van de groentebedden. Op 26 maart zal hierover door Eddy Heerschop een presentatie gegeven worden in het 'tuinhuis' van de volkstuinvereniging ‘Levenslust’.
De volgende hoofdzaken zullen behandeld worden:

Na afloop van de presentatie zal er op tuin 112 een praktijkdemonstratie worden
gegeven over de behandelde onderwerpen.
De bijeenkomst begint zaterdag 26 maart om 09.30 uur in het tuinhuis.
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Commissie Onderhoud,

Top Kwaliteit Tuingereedschap

Onderhoud is de grootste en steeds terugkerende klus op ons complex.
Het merendeel van de bestuurders en enkele vrijwilligers zijn iedere zaterdag op ons complex te vinden om allerlei onderhoudswerkzaamheden te
verrichten. Dit zijn klussen als onderhoud en snoeien van de groenstroken,
ontruimen van tuinen die achtergelaten zijn en waar soms wel enkele
zaterdagen werk aan is om alles weer netjes te maken voor de volgende
huurder/pachter. Verder zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen, paden enhet parkeerterrein, onderhoud materiaal en vrijwel wekelijks rijden 2 bestuursleden met de aanhanger vol afval naar de
milieustraat. Zo als julliebegrijpen een steeds terugkerende activiteit om
het complex netjes te houden.Regelmatig roepen we de hulp in van de
zogenaamdewerkploegenom allerlei hand en spandiensten te doen op
het complex. Meestal gaan ze dan samen met 1 of meerdere bestuursleden op zaterdagmorgenaan de slag. Over het algemeen proberen we er
tevens een soort teambuildingmorgen van te houden, waarbij iedereen
naar kunnen zijn steentje bijdraagt. De afgelopen weken zijn we bezig
geweest om de bramen die over de afrastering aan de Wildbaan hangen
te snoeien. Een heel stekelige karwei waar we veel werk aan hebben en
waar af en toe zelfs bloed bij vloeit.Tijdens dit werkjeis ons opgevallen dat
een aantal mensen de groenstrook aan de Wildbaan steeds meer als
verlengde van hun tuin gebruiken of voor opslag van alles wat ze niet meer
kunnen gebruiken. Dit zijn zaken die niet toegestaan worden en waar we
ook weer heel wat extra werk aan hebben. Op sommige plaatsen lijkt het
wel of de gemeente er een glasbak heeft laten vallen. Het is allemaal niet
nodig en vooral in de winter is het een smerig gezicht tussen de struiken.
Verder zijn we aan het proberen of er knotwilgen aan beide kanten van het
hekwerk willen groeien zodat zij tevensde functie hebben van hekwerk
paal.Vorig jaar hebben we het speeltuintje met hulp van de gemeente her
ingericht, wel meer werk maar het bevaltons zo toch een stuk beter. Ook
dit jaar zullen we de paden weer met de eg en met de grindharken
onderhouden. Uit een proef vorig jaar is gebleken dat dit de enige manier
is om de paden van het glibberige mos vrij te houden. Ook zullen we als
het nodig is de paden laten spuiten door firma Den Braber. Dit bevalt ons
best goed. Met een minimum aan gif en een enorme snelheid rijden zijop
een quad met specialesproei installatie over de paden. Werekenen
erop dat iedereen dit jaar ook weer er aan wil bijdragen dat we
eencomplex hebben waar we trots op kunnen zijn en waar het goed
vertoeven is.

Op 15 maart a.s. zal er voorafgaand aan de algemene ledenvergadering een presentatie gegeven worden over het beste tuingereedschap wat momenteel te koop is. De presentatie wordt gegeven
door de firma De Tuinheeren uit Krimpen aan de Lek.
Er zal gereedschap worden getoond en behandeld voor uiteenlopende toepassingen in de tuin. Heggenscharen, spades, rieken en
diverse zagen (o.a. een motorzaag zonder motor!) en natuurlijk ook
heel veel klein handgereedschap zoals plantschopjes, snoeischaren, wiedgereedschappen en vele andere tuinmaterialen.
De firma richt zich bij het wereldwijd inkopen van de gereedschappen op kwaliteit, ergonomische aspecten en gebruiksgemak.
Naast het toelichten van het gebruik zal er tevens aandacht zijn
voor het onderhoud van de gereedschappen.
De presentatie is zeer de moeite waard in ruim 30 min zal de
toehoorder informatie krijgen over tuingereedschappen van topkwaliteit.
In de pauze kan er gereedschap worden gekocht.
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Bouwcommissie
In de afgelopen maand is er een overleg geweest met de afdeling
bouwzaken van de gemeente Vlissingen over de bouwvergunningen voor tuinhuisjes. In dat overleg is naar voren gekomen dat het
aanvragen van een bouwvergunning voor het plaatsen van een
tuinhuisje nog steeds via de gemeente moet gaan. Het misverstand is ontstaan door een verkeerde interpretatie van een ambtenaar. Om vergunning vrij een huisje te plaatsen moer er een
hoofdgebouw zijn. Op de volkstuin is geen hoofdgebouw aanwezig,
daarom is het niet mogelijk om een huisje te plaatsen zonder
vergunning. Kort gezegd moeten we op de oude voet voortgaan, via
de bouwcommissie een vergunning aanvragen bij de gemeente.

