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Volkstuinvereniging ‘Levenslust’
Mail: info@volkstuinlevenslust.nl

Website: www.volkstuinlevenslust.nl

Van de TUINWINKEL

Via de tuinwinkel is het mogelijk aardbeienplanten te bestellen.

De soorten zijn:
Elvira        vroeg
Korona      middel
Tago          laat
 
De prijs is per stuk € 0,45 Minimum bestelling 10 stuks per soort
 
Bestellen voor  of op 8 augustus alleen via tuinwinkel
Aflevertijd vanaf zaterdag 15 Augustus via de tuinwinkel
Betaling uitsluitend bij plaatsen bestelling

Bestelbon
         

            
            
            
Inleveren en betalen voor of op 8 augustus.  
Planten worden geleverd op 15 augustus.
De winkel is van 1 juli tot 15 september alleen geopend op zaterdag 
van 10.00 uur 

Soort

Tuinnr. Naam Elvira Korona Tago Bedrag
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Afgelopen 20juni was er 
weer een open dag van ons 
complex aan de Vlisingse-
straat. 
De dag begon met Zon en 
een aangename temperatuur 
ideaal voor ons Tuinders en 
Tuinsters.
Iedereen heeft hard gewerkt 
om het gehele complex een 
goed aanzicht te geven, de 
deelnemers aan de mooiste keurigste Moestuin waren te herkennen aan een oranje 
vlag aan het begin van hun / haar Tuin er hadden zich dan ook 31 tuinen 
aangemeld voor de competitie.
Het Thema voor dit jaar was dan ook KLEUR, Kleur en nog eens kleur, en dat was 
dan ook te zien op het hele complex, het was en is nog steeds een kleurrijk geheel.
Er waren tuinders die van overal bloemen en planten hadden aangesleept om hun 
tuin op te fleuren, geen aanbieding van perkgoed werd overgeslagen, kosten nog 
moeite gespaard.
Na een rustige morgen waar een werkploeg nog even de laatste puntjes op de I 
heeft gezet begon rond de middag het toch aardig druk te worden, al met al hebben 
nog 130 mensen ons tuincomplex bezocht en bekeken.
De tweede rondleiding gestart om 13.30 uur bracht een groep van 15 mensen over 
het tuincomplex, ondertussen waren anderen op eigen gelegenheid aan een bezoek 
bezig.
Tussen de bezoeken door genoten mensen van een kopje koffie of anders in ons 
Tuinhuis. 
Aan het einde van de dag was er een gezellige prijs uitreiking met nog een hapje 
en drankje wat na praten en terug kijken op een gezellige dag.
Hier een opsomming van veel gehoorde opmerkingen: 
Wat een mooi geheel.
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Phytopthora
In de afgelopen week heeft het bestuur alle percelen gecontroleerd op 
phytopthora.
Er waren 36 percelen besmet met deze schimmelziekte.
Er is door veel leden positief gereageerd en men is direct aan het werk 
gegaan om het besmette loof te verwijderen en/of direct te spuiten.
Laat ook geen loof van de besmette aardappelen op het land liggen, maar 
verwijder het zo vlug mogelijk om verdere besmetting te voorkomen. 
Gooi het loof zeker niet op de composthoop ook niet als het loof niet be-
smet zou zijn.

Vakantiepas
Nu de schoolvakanties bijna zijn aangebroken denk als u in de vakantie 
een ander op u tuin laat werken om het aanvragen van een vakantiepas.
Deze kan in het tuinhuis of de tuinwinkel worden aangevraagd.
Als dan een voor het bestuur vreemde op de tuin is dan kan hij of zij aanto-
nen dat het legaal is.

Niet alleen groente maar ook bloemen, vij-
vers, huisjes, kruiden, enzovoort.
Fiets hier al jaren langs maar nooit geweten 
dat er zo iets leuks achter de bossen schuil 
ging.
De grote van het gehele complex heeft veel 
mensen verbaasd.
Dat deze dag niet alleen gezellig was maar 
ook de onderlinge contacten tussen tuinders 
goed heeft gedaan wisten we al 
maar het heeft ook nog eens 6 
nieuwe leden opgeleverd. Al met 
al een zeer goede “kick off”want 
volgend jaar bestaat Levenslust 
50 jaar en dan, ja wat dan?
Dus Tuinders en Tuinsters, kom 
met ideeën voor de viering vol-
gend jaar van 50 jaar Levenslust. 
Alle ideeën zijn welkom.


