ingelijst te bestellen via onze tuinwinkel.
April:
April Voor de derde keer dit jaar kwamen we in de
zaal van Ter Reede op de 21ste voor een lezing van Ecostyle
over milieuvriendelijke gewasbeschermers en meststoffen.
Vanaf dit voorjaar heeft onze tuinwinkel verschillende producten van Ecostyle in het assortiment.
Mei:
Mei Op de 18de vertelde Kees Veldkamp, voorzitter
van de afd. Zeeland van de Bijenvereniging, over het wel en
wee van de bij. Bijzonder om te horen wat er nodig is om
ons potje honing op tafel te hebben. Vooral ook het nut van
de bijen voor onze teelt werd belicht. Zonder het werk van
bijen zou bij veel groenten en fruit het groeiproces bij de
bloemetjes stoppen en hadden wij niets te oogsten. We
hadden dan geen fruit en ook geen boontjes.
Juni:
Juni Voor de 10de stond gepland een workshop
bloemschikken, geleid door Johan Maas van Groei en
Bloei. Door ziekte van Johan kon dit niet doorgaan en we
hopen dat alsnog in het najaar te kunnen doen.

Volkstuinvereniging ‘Levenslust’
Mail: info@volkstuinlevenslust.nl
Website www.volkstuinlevenslust.nl

8

Volkstuinvereniging ‘levenslust’

Nieuwsbrief 35
Augustus 2010

1960 - 2010

50 jaar
Levenslust
Open Dag op 4 september 2010

4 september is onze grote feestdag
Dit jaar bestaat onze vereniging 50 jaar en dat gaan
we op zaterdag 4 september met zijn allen vieren.
Het thema van deze dag is OOGST.
OOGST
Van onze oogst delen we uit, via onze eigen oogstkraam en de opbrengst daarvan geven we aan Kika dat
gelden inzamelt voor onderzoek naar kinderkanker.
Van 10.00 tot 16.00 uur houden we Open Dag en
nodigen dan, naast leden en familie, andere belangstellenden uit, zoals de buren uit de wijken rond ons volkstuincomplex.
Vanaf 17.00 uur is het feest voor onze leden met een
barbecue en een drankje.
De Open Dag concentreert zich vooral op ons parkeerterrein, wat we gaan versieren. Daar staat dan een
grote feesttent en er zijn kraampjes en statafels om met
een drankje in de hand te staan babbelen of we kunnen
gaan zitten aan de picknicksets.
Koffie en thee zijn die dag gratis en voor andere
dranken geldt een eenheidsprijs van € 1,00. We betalen
onze drankjes uitsluitend met munten. Er is één punt waar
de munten te koop zijn.
Die dag kunnen er geen auto’s op ons parkeerterrein
staan, behalve die 2 van de leden die nu door een handicap
ook een vaste parkeerplaats hebben. Kom zoveel mogelijk
op de fiets en anders kan de auto aan de overkant bij “de
buren”worden gezet.

2

TERUGBLIK OP DE EERSTE HELFT VAN
ONS JUBILEUMJAAR
Ons jubileumjaar 2010 is nu voor ruim de helft achter
de rug. Er is geprobeerd om iedere maand een activiteit te
regelen. We kijken even terug.
Januari:
Januari Zaterdag de 8ste was de aftrap om 10.00 uur
in en bij het tuinhuis. De weersomstandigheden dwongen
ons om zoveel mogelijk binnen te blijven. Er was de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter, de onthulling van het
door Liesbeth Vastrick geschilderde jubileumbord, wat
door de weersomstandigheden maar eerst in het tuinhuis
werd opgehangen En daar is blijven hangen!
Toch even naar buiten om de ballonnen op te laten,
waarvan enkelen snel op ons complex in een boom bleven
hangen. Van de ontvangen kaarten waren er enkele in
Calais terechtgekomen.
Het was die dag een poos druk en gezellig in ons
tuinhuis.
Februari:
Februari Op de 17de was er in de zaal “’t Speelhuis”
van Ter Reede een interessante lezing door Peter Bauwens
uit het Belgische Klinge over vergeten groenten. Vele aanwezigen kochten daar wat van de speciale zaden.
Maart:
Maart Ook in die zaal van Ter Reede was op de 17de
onze ledenvergadering in het teken van de jubileumviering
dit jaar. Er was gebak bij de koffie met daarop het beeldmerk van onze vereniging. De nieuwe balpen waarmee we
de presentielijst tekenden, mochten we meenemen. Op
het grote scherm zagen we een powerpoint presentatie
met beelden van vroeger, zelfs van vóór de oprichting van
onze vereniging met een plattegrond waar we op onze tuin
Souburgers zouden zijn. Er waren luchtfoto’s van ons
complex gemaakt en die waren in verschillende maten
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Tijdens de Open Dag zijn er in de kraampjes presentaties van:

De barbecue
Voor de leden is er ’s middags vanaf vijf uur in of nabij
de grote feesttent een gezellige barbecue. Vooraf is daaraan nog veel te regelen en te bestellen. Daarom het volgende verzoek:
Wil men hieraan deelnemen dan is het noodzakelijk
een ingevuld (verderop in deze nieuwsbrief te vinden) formuliertje tijdig in te leveren.
De bijdrage voor de barbecue is € 7,50 per persoon.
Daarvoor krijg je een vleespakketje, stokbrood, salades en
3 munten voor consumpties.

Groei en Bloei,
Kika,
Onze tuinwinkel
Onze vereniging en…
Onze eigen oogstkraam.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er een
speurtocht naar groenten en fruit op onze tuinen en zij
kunnen meedoen aan het maken van bloemstukjes.
Bestuursleden zullen met groepjes belangstellenden
rondleidingen verzorgen over ons complex.
Evenals bij vorige open dagen wordt aan de leden
gevraagd hun tuin open te stellen voor belangstellenden
en daar dan aanwezig te zijn voor ontvangst en beantwoording van vragen.

Open Dag
2007
6

3

Onze eigen “Levenslust” informatiekraam

Onze eigen oogstkraam
Normaal hebben van onze producten teveel voor
onszelf en geven dat dan meestal weg. Voor dit jaar hebben we gevraagd nog wat extra te kweken en op onze open
dag brengen we dat naar onze eigen verkoopkraam - onze
eigen oogstkraam . En wat normaal niet is toegestaan: we
gaan onze producten verkopen en wat dat dan oplevert,
geven we aan een goed doel en daartoe is begin dit jaar al
gekozen voor Kika.
Door middel van een antwoordstrookje kan ieder
tevoren melden wat van zijn/haar oogst wordt afgestaan.
Dat kunnen zijn: groenten, aardappelen, fruit en bloemen,
vers van het land.
Enkele voorbeelden: een zak aardappelen of uien,
kroppen sla of spitskooltjes, courgettes en komkommers,
worteltjes en rode bietjes, bramen en frambozen en misschien nog pruimen, wat kroppen groenlof of iets anders
dat niet in alle winkels is te koop.
We komen goed voor de dag als we ook laten zien wat
wij klaarmaken van de producten van onze tuin, zoals
potjes met jam of zelfgemaakte (groente)taarten.
Onze oogstproducten kunnen we inleveren op vrijdagavond 3 sept. tussen 5 en 7 uur en op de open dag ‘s
morgens tussen 8 en 10 uur.

De kraam van onze eigen tuinwinkel
Producten uit onze tuinwinkel worden aangeboden
en men geeft daarover ook graag adviezen.
We zullen ook wel mogen rekenen op speciale aanbiedingen.
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Vanuit het bestuur is men aanwezig voor informatie
en eventueel inschrijving van kandidaat-leden. Hier kunnen de kinderen hun formulier voor de speurtocht afhalen
en na afloop van hun tochtje langs de tuinen het ingevulde
formulier laten zien en een attentie ontvangen.
Men kan zich hier melden voor een rondleiding over
ons volkstuincomplex.
Wedstrijd met cadeaubonnen in 3 categorieën: Wie
tijdens de Open Dag vóór 16.00 uur bij deze kraam kan
laten zien: zijn/haar grootste aardappel, zijn/haar langste
prei of zijn/haar langste wortel, kan een cadeaubon van €
25,-- winnen. Tijdens de barbecue worden deze prijzen
uitgereikt.
De informatie- en verkoopkraam van Groei en Bloei:
Bloei
In deze kraam is de Zaaiclub aanwezig met zaden en
planten en verzorgt ook de presentatie en informatie voor
de afdeling Walcheren van de Vereniging Groei en Bloei.
De verkoopkraam van Kika:
Vrijwilligers van Kika zullen in een eigen kraam artikelen te koop aanbieden, waaronder de bekende Kika-beer in
verschillende kleuren en ook speciale kleertjes voor die
beertjes. Aan deze kraam kan informatie worden verkregen
en graag noteert men nieuwe donateurs.
Bloemschikken voor kinderen:
kinderen
Aan een picknicktafel is er voor kinderen gelegenheid
om een bloemstukje te maken.
Powerpoint presentatie:
presentatie
In de grote feesttent is er een doorlopende presentatie van beelden en foto’s, o.a. uit vroegere tijden.
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