Geachte heer/mevrouw,

Volkstuinvereniging ‘levenslust’

We willen u graag hartelijk bedanken voor de fantastische donatie van
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€ 800,00 aan het werk van KiKa.
Stichting Kinderen Kankervrij ontvangt geen subsidies en is geheel afhan-
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kelijk van donaties van particulieren, bedrijven, service clubs, scholen, etc.
Wij zijn ongelooflijk blij en dankbaar dat wij vanuit alle delen van de samenleving steun en donaties mogen ontvangen en daarmee ons werk en
doelstellingen kunnen realiseren. Alle opbrengsten gaan naar onderzoeken
in de7 academische centra waar kinderen met kanker onder behandeling
zijn. Doel van de onderzoeken is om de genezingskans versneld te verhogen en de kwaliteit van behandeling te verbeteren.
Op dit moment geneest ruim 75% van de kinderen en dat kan en moet omhoog. De afgelopen jaren hebben we een gestage groei van de genezing
kunnen waarnemen. Daarnaast zijn we op zoek naar nieuwe vormen van
behandeling die heel gericht alleen de zieke delen aanpakken.
We hebben nog een lange weg te gaan maar er is een mooi perspectief dat
we deze ziekte beheersbaar gaan maken. Ons streefjaar is 2025.
Wij hopen tot die tijd op uw steun te mogen blijven rekenen. Nogmaals
hartelijk dank voor uw donatie.
Mede namens ons bestuur.

Met vriendelijke groet,
Inge de Bruijn
Ambassadrice KiKA
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Volkstuinvereniging ‘Levenslust’ Mail: info@volkstuinlevenslust.nl
Website www.volkstuinlevenslust.nl

Voor het laatst ….in dit seizoen
Viel het jullie ook zo op, de laatste weken? Bij het meenemen van groenten
moest erbij worden gezegd: “De laatste keer dit jaar”. De laatste krop sla van
buiten, het laatste maaltje zomerprei, de laatste pronkbonen, enz.. Thuis
wordt het nu tijd om de wintervoorraad aan te spreken. Op de tuin wordt het
nu opruimen en starten met het spitten, gereed maken voor het volgende
seizoen. De tuin moet enkele maanden rusten en dat kan grotendeels
buiten onze aanwezigheid. De tuin kan niet buiten onze aandacht gedurende die rusttijd. Over enkele weken krijgen we de nieuwe zaadcatalogus met
de bestellijsten. We hebben nog geen 2 maanden tijd om na te denken over
ons beplantingsplan voor 2011. Wat willen we waar zetten? Het is goed om
dat op papier te zetten. Probeer een plattegrond te maken van de tuin en
teken daar in waar het volgende jaar wordt gepoot, gezaaid en geplant.
De aardappels in 2011 in het midden!

Composteren.
Veel, zo niet alle tuinders, hebben op hun tuin een composthoop voor alle
organisch afval van de tuin. Als de compost goed is, verrijkt deze de
bodem met organisch afval wat alle planten ten goede komt. Dit geldt
zowel voor groenten- als bloementuinen. Het opzetten van een composthoop is op zichzelf niet moeilijk. Even opletten wat er op de hoop gegooid
wordt. Naast het afval van de tuin is het ook mogelijk om fruitresten,
theebladeren e.d. te composteren. Misschien ten overvloede maar afval
van aardappelen, tomaten en paprika’s niet op de composthoop gooien.
Dit direct van de tuin verwijderen om, hier komt ie weer, de gevreesde
phytophtora te voorkomen.Ook wordt wel gezegd dat het mogelijk is om
etensresten te composteren. Dit heeft echter een groot nadeel. De etensresten trekken niet alleen wormen en allerlei micro-organismen aan,
nodig voor een goede compostering, maar hebben ook een grote aantrekkingskracht op ratten en muizen. Daarom wordt er ook wel geadviseerd
om deze resten niet op een open composthoop te gooien. Heeft u een
compostvat dat gesloten is dan kunt u dit wel composteren omdat dit
“ongedierte” er niet bij kan.
Ik schrijf dit omdat er de laatste tijd van verschillende kanten op ons
complex klachten komen over ratten en muizen. Deze hebben goede
schuilplaatsen in de composthopen en lusten zeer zeker het keukenafval
dat wij produceren. U kunt de verspreiding van deze dieren ook enigszins
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tegengaan door de composthoop regelmatig om te zetten.. Met regelmatig wordt bedoeld om de paar weken tot 1 maand. Op deze manier
komen alle materialen gelijkmatig in aanraking met de micro-organismen en de wormen kunnen ook weer verder in nieuw materiaal. Even
terugkomend op het ongedierte: deze beesten hebben de nare gewoonte
om aan allerlei producten te knagen en van te eten. Hebben ze eenmaal
hiervan gegeten, wordt aangeraden om deze vrucht of groente niet meer
te gebruiken voor consumptie. Wanneer u last heeft van ratten en
muizen dan hebben we voor u in de winkel rattenkorrels en muizenvallen.

BLOEMSCHIKAVOND~KERSTSTUKJES
BLOEMSCHIKAVOND KERSTSTUKJES MAKEN
Als laatste activiteit in het kader van ons jubileumjaar hebben we dit nog
tegoed. Voor de maand juni was een bloemschik avond gepland, welke door
ziekte moest worden uitgesteld en na een half jaar komt deze avond nu met
als thema: Kerststukjes maken. Leden kunnen zich opgeven voor deelname
aan deze activiteit, welke wordt gehouden in het tuinhuis op donderdagavond 16 december a.s, aanvang 19.00 uur.
uur Vanaf 20 november liggen de
opgavenformulieren tijdens de openingsuren in de Tuinwinkel en het Tuinhuis. Deze kunt u aldaar ingevuld weer inleveren t/m zaterdag 4 december.
U kunt zich ook opgeven bij Jo Miltenburg via email:
jmiltenburg@zeelandnet.nl Alle benodigdheden zijn op die bloemschikavond aanwezig; u behoeft dus niets mee te brengen.

Ingezonden
Na vele jaren tuinieren heb ik, gezien mijn leeftijd en daardoor afnemende
krachten, besloten mijn tuin per 31 december op te zeggen. Ik zal het zeker
missen, ook de prettige contacten met mijn tuin-buren.
Op zaterdag 25 september hadden enkele tuinders van het Korenbloempad
een afscheid voor ons georganiseerd op de tuin van Gert Kuipers. Ondanks
dat het weer niet mee werkte, was het heel gezellig. Er was voortreffelijk voor
alles gezorgd, na de koffie kwam de wijn en broodje met hartig hapje. Allen
die dit verzorgd hebben, wil ik mede namens mijn vrouw hartelijk danken, ook
voor de attentie en de bloemen. We zullen hier met plezier aan terug denken.
Ik wens “Levenslust” en haar leden nog veel tuingenot. Het ga jullie goed.
Frans Goedegebure.
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