Volkstuinvereniging ‘levenslust’
AARDBEIEN.
Afgelopen weken zijn de door u bestelde aardbeiplanten uitgeleverd. Hierbij heeft u een handleiding ontvangen hoe deze planten te zetten en te bemesten. Uiteraard heeft een groot aantal leden
geen aardbeiplanten besteld omdat ze deze zelf
hadden van de uitlopers of omdat ze er dit jaar
geen nodig hadden. Voor deze mensen is onderstaande tip over bemesting van de planten na
het planten
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Bemesting
De voedingshuishouding is bij aardbeien
vrij belangrijk. Met planten mag er niet
bemest worden. Pas na 4 weken als de
planten goed vast staan. Dan daarna elke
3 weken bijmesten met een meststof waar niet te veel Stikstof(N) in
zit maar wel behoorlijk Kalium(K). Dit is nodig voor de stevigheid
van de plant. Als er een mengmeststof wordt gebruikt dan zitten
daar ook de sporenelementen in die nodig zijn zoals magnesium.
Dit is nodig om de andere stoffen beter op te nemen. Bij eenmaaldragers bijmesten tot na de pluk en daarna nog 3x tot de winter. Bij
doordragers vanaf de eerste keer bloemen plukken elke 3 weken tot
eind oktober.

Voor de bemesting van de aardbeiplanten hebben wij voor u in de
winkel de aardbeienkorrelmest in de verhouding 7N-14P-28K en deze kost per kilo € 2,25 en in poedervorm in de verhouding 6N-12P-36K
+ 3MgO voor de prijs van € 2,75 per 500 gram. Deze poeder kan opgelost
worden in water en direct bij de plant worden gegoten.
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Zaterdag 3 september open dag
Evenals voorgaande jaren organiseren we een open dag.
We willen ons complex open stellen voor belangstellende.
We hopen dat u meedoet om er een gezellige dag van te maken. Wat
kan u doen:
Aanwezig zijn op je tuin en voorbijgangers vertellen over jou tuin
Thema is smaak dus het zal leuk zijn als mensen ook iets kunnen proeven. Tenslotte is het eten van eigen groente lekkerder dan uit de winkel.
Op de opendag zullen er ook 2 lezingen zijn in het tuinhuis. We hopen
dat jij komt luisteren
Er is een oogstmarkt, een speurtocht voor kinderen, rondleidingen en
er staat een grote tent waarbij u welkom bent voor een kopje koffie, een
bakje soep, e.d.
De Open Dag sluiten we af met een barbecue voor de leden.
De lezingen:
Arjen Hartog en Stef Dockman zullen iets vertellen over het maken van
wijn. Deze lezing begint om 10:30 uur in het tuinhuis.
Rond 14:00 wordt een lezing over ecologisch koken. Deze mevr. heeft
een boek gemaakt in samenwerking met VELT en zal hier over komen
vertellen.
Tuinwinkel:
De tuinwinkel zal met een kraam staan. U kunt de hele dag spullen kopen.
Oogstmarkt:
Vorig jaar hebben we een aardig bedrag opgehaald met de Oogstmarkt.
Dit jaar willen we dit weer doen. In het najaar gaan we de tuinwinkel
potdekselen, dus betimmeren met houtenplanken Niet dat we dit leuk
vinden maar het is een voorwaarde van de gemeente om de units van
de tuinwinkel te mogen laten staan. We hopen dat je weer iets komt
brengen uit de tuin zoals kolen, aardappelen, bietjes, boontjes, sla, tomaten, enz. Wellicht heb jij ook lekker dingen gemaakt en kunt u daar
een aantal potten van missen. Als iedereen wat brengt hebben we een
boel om te verkopen.
Jij kunt jou spullen brengen vrijdag 3 september tussen 17:00-19:00
uur en zaterdagochtend tussen 8:00-10:00 uur.
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Kinderactiviteiten:
Kinderen kunnen een educatieve speurtochtlopen. E worden dingen aan hen uitgelegd maar er komen ook vragen bij wie ze aan mensen moeten stellen. Bijvoorbeeld wat groeit er bij jou in de kas, of wat is dit voor een gewas, enz. Daarnaast
kunnen kinderen een spies maken met lekkere dingen uit de tuin.
Barbecue:
Zoals al eerder vermeld willen we de dag afsluiten met een barbecue. Er doen nu
al zo’n kleine 50 leden mee maar het zal leuk zijn als
jij ook komt. De kosten zijn € 7,50 per persoon.
U krijgt hiervoor het vlees, de salades en stokbrood
en 2 consumptiemunten. Wil jij meer drinken dan
kunt je munten bijkopen voor € 1,00 per stuk. Omdat we het vlees moeten bestellen kunt je alleen
meedoen als je zich van te voren opgeeft in de tuinwinkel of tuinhuis.

Recepten:
Omdat het thema smaak is leek het ons leuk om in de infokraam recepten te hebben liggen van de leden.
Heeft u een lekker recept mail dit dan door naar akraa@zeelandnet.nl of stop het
voor 31 augustus in de tuinwinkel. Wellicht maken we hiervan een boekje maar
is afhankelijk van wat er binnen komt.
Parkeren:
Parkeren
Omdat er activiteiten zijn op het parkeerterrein is het niet mogelijk om te parkeren op het complex. Kom zoveel mogelijk op de fiets. Wilt u toch met de auto komen dan kunt u parkeren op het terrein van Intratuin.

Vrijwilligersoproep:
Om het geheel tot een succes te maken hebben we ook vrijwilligers nodig bij het
opbouwen en afbreken. Als u ons wilt helpen laat het ons dan weten. Mail even
naar akraa@zeelandnet.nl Sommige hebben zich al opgegeven en zijn daar erg
blij mee.

Bloembollenactie
Bij de nieuwsbrief zit ook een mail of een flayer met een verzoek dat gedaan is
door onze penningmeester. Hij is met drie jongeren bezig in het voormalig Vakbondsgebouw op de Schelde om hierin een aantal zalen op te knappen. Het doel
wordt om de scheepsbouwgeschiedenis in Vlissingen te blijven vertellen.
Vooral de jongeren vinden het belangrijk dat dit stukje geschiedenis van Vlissingen niet verloren gaat. Ondersteun hen door bollen te kopen. Het fleurt ons complex op en de jongeren voelen zich gesteund door volwassenen.
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