Van de Activiteitencommissie 50 jaar levenslust:
~Onze verkoopkraam tijdens de feestelijke open dag in september.
Het duurt nog een half jaar, maar met onze plannen voor het zaaien en
planten moeten we vooruit denken. Wat wil ieder op 04-09 beschikbaar
stellen voor onze verkoopkraam? Toch niet een toevallig overschotje? We
gaan nu al rekening houden met onze levering aan de eigen groentekraam. We zetten nu dus wat extra: een courgetteplant, een
(mini)komkommerplant, een paar bonenstokken, een rijtje kroten en
worteltjes, wat slaplanten en we gooien overtollige plantuitjes maar niet
weg. Ieder kan dit voor zichzelf verder invullen. We blijven er wel steeds
aan denken in de komende maanden.
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~Lezing van Peter Bauwens uit De Klinge op woensdag 17 februari.
’s Avonds om half acht worden we verwacht in de zaal Speeluus van Ter
Reede, ingang aan de Vredehoflaan. Al eerder was Peter Bauwens bij ons.
Velen van ons hebben daaraan goede herinneringen overgehouden. Voor
ons is dat ook interessant en het wordt op een plezierige manier gebracht.
Het gaat dus nu ook een goed gevulde zaal worden. Neem de
portemonnee mee, want er is van dat speciale zaad te koop.

Mutaties in 2009
Nieuwe leden:
J. van Wijngaarden tuin 139
H. Kieboom medetuinder op 139
D. Meeusen tuin 123
B. Houben tuin 118
L. Toukhsi tuin 213
M. Santos tuin 19
M. Fennema tuin 217
J. van Terheiden tuin 41
M. Jansen tuin 40
R. Ponse medetuinder op tuin 48
F. de Bruijne medetuinder op tuin 48
R. Dieleman tuin 36
C. Nooijens tuin 72
J. Bellu tuin 235

Leden die bedankten:
S. Mikus tuin 19
F. ten Haken tuin 47
J. Boelai tuin 124
P. de Fouw tuin 134
M. Patterie tuin 137
M. Vos tuin 170
P. Roets van de Kerkhoven tuin 213
S. Djuricic tuin 217
C. Herrebout tuin 235A
L. van Driel tuin 235B
W. Vastrick tuin 34
R. Vojinovic tuin 72

Er moest weer een lid geroyeerd worden: P. Poppe tuin 123
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Inhoud:
Wij kozen Kika als goed doel bij ons jubileum.
Van de tuinwinkel
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Wij kozen Kika als goed doel bij ons jubileum.

Tuinwinkel.

Kika staat voor kinderen kankervrij.
Namens de redactie spraken we bij
hen thuis, enkele honderden
meters bij ons volkstuincomplex vandaan, met jonge ouders die een
dochtertje verloren aan kinderkanker.
Het meisje was 6 jaar oud. Rond
haar 5de verjaardag is die vreeslijke
ziekte bij haar vastgesteld. Soms
knapte zij bij de behandeling weer op
en gaf dat moed, maar die strijd bleek toch niet te winnen. Als
ouders sta je machteloos. Die machteloosheid dwingt je om mee
te helpen zo snel als mogelijk kinderkanker de wereld uit te krijgen.
Dat vraagt naast veel geld ook lange tijd; men noemt bij Kika als
streefdatum het jaar 2025. De Stichting Kika heeft als doel geld in
te zamelen speciaal voor onderzoek op het gebied van kinderkanker. Een van de vaste activiteiten is het verkopen van speciale
kikaberen. Deze ouders, Yvette en Bert, hebben de zorg voor het
Vlissingse verkoopadres van deze beren en de moeder staat als
vrijwilligster in de Kika verkoopkraam bij verschillende evenementen, dus straks ook bij ons op 4 september.
Kankeronderzoek in het algemeen vraagt veel geld. Kanker bij
kinderen wijkt af van kanker bij volwassenen. Kinderkanker vraagt
om speciaal onderzoek en vraagt daarom apart om veel geld. De
chemotherapie is een agressieve behandeling bij kanker. Bij kinderen kunnen na genezing later toch ernstige gevolgen ontstaan en
juist daarom is onderzoek zo van levensbelang. Bij volwassenen die
aan kanker overlijden kan de ziekte bijv. zijn ontstaan door een
ongezonde levensstijl. Bij kinderen is de oorzaak onbekend en er
zijn vormen waarbij nu nog geen afdoende behandeling mogelijk is.
Voor de computerbezitters onder ons die meer willen weten, verwijzen we naar de websites www.kika.nl en www.kikazeeland.nl.

Ook dit jaar is er door u weer veel besteld bij de diverse zaadleveranciers. Op
deze manier kan iedere besteller profiteren van een leuke korting. U weet hoe
hoger de totaalbedragen hoe hoger de korting.
De uitgifte van de zaden zal starten op donderdag 18 februari en vervolgens
plaats vinden op de reguliere openingstijden van de winkel dus op donderdag
en zaterdagmorgen tussen 10 en 11.00 uur. Er zijn dit jaar dus geen speciale
uitgifte data gepland.
U krijgt van de uitgifte tijdig bericht met daarin vermeld het door u te betalen
bedrag.
Bij de uitgifte van de zaden krijgt u ook het formulier voor de uitgifte van de
tuinartikelen. Over de levering van de bestelde pootaardappelen krijgt u afzonderlijk bericht maar dit zal zodanig zijn dat u de aardappelen op tijd kunt poten.
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Over aardappelen gesproken. Wanneer u de oogst van de eerste aardappelen wilt vervroegen verdient het
aanbeveling om een deel van de
aardappelen onder vliesdoek te poten. Op deze manier kunt u de oogsttijd aanzienlijk vervroegen. Let wel
dit is geen garantie. Een en ander is
uiteraard afhankelijk van de omstandigheden tijdens de groei.
Het vliesdoek is te koop in de tuinwinkel en kost u slechts € 1,75 per meter bij een breedte van 1,50 meter en
€ 3,-- bij een breedte van 3,60 m.
Voor leden die bij de centrale bestelling Dolokal of Zeewierkalk hebben besteld
geldt dat dit vanaf nu reeds afgehaald kan worden.
U bent vergeten dit te bestellen?. Dan hebben wij gelukkig voor u nog voldoende in voorraad.
25 kilo Dolokal voor € 7,50 en DCM zeewierkalk 25 kilo voor € 11,50.
Wilt u meer informatie over het bekalken van de grond dan verwijzen wij u naar
de Nieuwsbrief van maart 2008. Mocht u deze niet meer bezitten dan is dit na
te lezen op de website
http://www.volkstuinlevenslust.nl/nieuws/2008/nbr-maart-2008.pdf.
Ook hebben wij nog een exemplaar in de tuinwinkel.
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