VOORBEREIDINGEN OPENDAG
De jubileumcommissie is nu bezig met de voorbereidingen van onze feestelijke
opendag op 4 september.
Een aantal dingen moet tijdig worden besteld, zoals een feesttent, toiletten, marktkramen en attributen voor de barbecue. Marktkramen zijn nodig voor verschillende
presentaties, zoals van onze eigen tuinwinkel, Groei en Bloei, KiKa, kwekerij De
Fruittuin, en onze eigen oogstkraam. We denken aan een doorlopende powerpointpresentatie in de feesttent over de geschiedenis van de volkstuinen in Vlissingen.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er een speurtocht langs onze tuinen en er
zijn plannen voor een workshop bloemschikken voor kinderen. Er wordt gewerkt
aan raamaffiches en flyers voor verspreiding bij de buurtbewoners. Omdat er nog
veel is te regelen, zal de commissie ook gedurende de zomermaanden regelmatig
moeten vergaderen. Aan alle tuinleden vragen wij om deze zomer extra te letten op
berichten via email, onze mededelingenkast, in of op het tuinhuis en in de tuinwinkel.
Heeft u iets te melden aan de jubileumcommissie dan is er altijd de brievenbus van
het tuinhuis en u kunt de commissieleden aanspreken. Dat zijn: Eddy Heerschop,
John Leenhouts, Arie de Kraa, Bep Kommers, Jo Miltenburg, Dick Ouwerling en Ab
Pouwelse.
Onze oogstkraam op 4 september
Het blijkt dat niet alle leden hebben begrepen wat de bedoeling is van onze oogstkraam
tijdens de opendag op 4 september.
Het thema van die feestelijke opendag op zaterdag 4 september is: ~ OOGST ~. Wij
willen die dag de oogst van onze tuinen laten zien aan de bezoekers, leden en familie,
buurtbewoners en andere belangstellenden. Regelmatig wordt gevraagd om wat meer
als normaal te zaaien of te planten. Die extra oogst, maar ook wat wij normaal al teveel
hebben, brengen wij op 4 september naar onze oogstkraam op het parkeerterrein van ons
volkstuincomplex. Officieel mogen wij onze producten niet te gelde maken, maar op
deze feestdag doen we dat wel en de opbrengst is dan niet voor onszelf, maar volledig
voor een goed doel. Afgelopen winter is reeds gekozen voor KiKa als doel. KiKa staat
voor Kinderen Kankervrij en werft fondsen voor onderzoek wat zich specifiek richt op
kinderkanker. U heeft vast al wel de poster gezien met Inge de Bruijn als ambassadrice
Van KiKa, deze hangt bijv. in ons tuinhuis. Er liggen ook folders in ons tuinhuis of de
tuinwinkel; neem er daarvan gerust een mee. Vrijwilligers van KiKa zijn op 4 september
bij ons aanwezig met een eigen verkoopkraam, waarin o.a. de bekende kikabeer te koop
is voor € 6,95. Een heel leuk cadeau voor uw kleinkinderen!
Voor onze oogstkraam kunnen de leden verse producten leveren, pas geplukt of gerooid.
Dat kunnen zijn: groenten, aardappelen, fruit en bloemen. Het is ook erg leuk om
producten naar onze kraam te brengen, waarvan we al iets lekkers gemaakt hebben,
zoals potjes jam of een eigengemaakte taart; er zijn leden die dat heel goed kunnen.
We zullen de bezoekers aan onze opendag eens duidelijk laten zien wat we kunnen!
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BEENDERMEEL.
Deze keer willen we eens een organische meststof onder de loupe nemen welke bij
veel mensen niet erg bekend is.

Wat is Beendermeel?
Beendermeel is een organische messtof die veel fosfaat bevat. Dit blijkt uit de
samenstelling. Het fosfaat gehalte is ongeveer 16%.Het bevordert de wortelvorming bij jonge planten zodat deze beter aanslaan. Ook bevordert het de groei bij
wortel- en vruchtgewassen. Voor de siertuin geldt dat de knopvorming ook verbetert.

Hoe te gebruiken en wanneer?
Beendermeel kan uitgestrooid worden over de tuin waarna het licht wordt ingewerkt. De benodigde hoeveelheid bedraagt in de vollegrond ongeveer 50 gr. per
m2. Meestal volstaat 2 á 3 maal per jaar strooien.

Hoe herken ik een tekort aan fosfaat
De planten groeien niet voorspoedig en vormen kleinere bladeren dan normaal
voor het gewas. Deze verkleuren ook geel en sterven af. Dit proces is niet te
stoppen door alsnog fosfaat toe te dienen.

Phytophtora.
Het is op het moment van schrijven nog steeds te koud buiten maar dit
betekent niet dat er in de grond op uw tuin niets gebeurt. Bij o.a. de
aardappelen zit er bij de meeste mensen wel groei in. Velen van u weten
inmiddels dat groei bij aardappelen prachtig is maar dat er een ziekte op de
loer ligt die moeilijk uit te bannen is. Dit is aardappelziekte of phytophtora.
Zie bijgaande foto van een aangetaste plant.
Omdat deze ziekte zeer desastreus kan zijn voor de aardappelteelt is de
bestrijding bij wet verplicht gesteld. Dit geldt ook voor amateurtelers. Deze
ziekte is, ondanks dat soms anders wordt beweerd, alleen met chemische
middelen afdoende te bestrijden.
Uiteraard heeft uw tuinwinkel deze artikelen in het assortiment. Deze dienen
gebruikt te worden zodra de temperatuur stijgt en het aardappelloof de rijen
gaat sluiten. Om te zien wanneer de ziekte de kop opsteekt en in welke mate
kunt u de site: http://www.alphi.nl/alert.php?tid= raadplegen.

Als laatste: Waar kan ik het kopen?
Organische Beendermeel van Ecostyle is te koop in de tuinwinkel van Levenslust.
Geopend op donderdag en zaterdagmorgen van 10-11 uur. Uiteraard is de prijs
welke u bij ons betaalt, zoals bekend, altijd zeer concurrerend.

KEES VELDKAMP OVER BIJEN EN ANDERE BESTUIVERS
Op dinsdagavond 18 mei was in het tuinhuis een groep van ongeveer 20 leden
toehoorder van een soms wonderlijk verhaal over het leven van bijen. Bijen en
andere vliegende beestjes zijn, ook voor ons als volkstuinders, heel belangrijk
voor de bestuiving van de bloemen van onze groente- en fruitplanten, want
anders hebben wij weinig te oogsten.
Het verbaast je om te horen wat zich afspeelt in het leven van die beestjes. Heel
boeiend, maar het moet voor imkers toch wel haast een soort verslavingsziekte
zijn om zo veel tijd, geld en energie te steken in zo’n hobby. Wat een moeite
heeft het gekost voor een imker, maar vooral ook voor een bijenvolk, om potjes
te kunnen vullen met echte honing. Honingliefhebbers hebben, na het aanhoren
van het voorlichtingspraatje van Kees Veldkamp nog meer waardering gekregen
voor wat zij lekker vinden. Anderen zullen, na het aanhoren van het productieproces bij de bijen, griezelen bij de gedachte om honing te eten.
Enkele leden vroegen of het nuttig zou zijn om op ons volkstuincomplex bijen te
houden. Dhr Veldkamp meende ook dat het nuttig zou zijn voor onze gewassen,
maar hij raadde het ons af wegens de overlast die het zou kunnen geven voor ons
als mensen.
2

Behandeling van de teelt dient ongeveer iedere 14 dagen plaats te vinden. Dit
naar gelang de weersgesteldheid. Door het bestuur zal regelmatig bekeken
worden of de ziekte op ons complex de kop opsteekt en wat de betreffende
tuinders hieraan gedaan hebben.
Mocht u onverhoopt toch een besmetting krijgen dan dient u het loof
bovengronds te verwijderen en dit af te voeren. Dit loof mag niet op de
composthoop worden gedaan. De ziekte woekert hier dan verder en kan
alsnog de andere percelen besmetten.
Ondanks al deze bedreigingen voor uw aardappelen hopen we toch dat uw
aardappeloogst dit jaar
goed zal zijn.
Als laatste wil ik nog even
aangeven dat zowel tomaten als paprika’s tot dezelfde plantenfamilie als de
aardappelen behoren en
dus ook
gevoelig zijn voor deze
schimmelziekte en dan
ook meegenomen kunnen
worden bij de bestrijding.
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