In gesprek met:
John Repko
Lid m.i.v. 01 jan.2011
Tuin 105 aan de Korenbloemlaan.
John is van huis uit zeeman. Volgde de zeevaartschool in Vlissingen
studeerde af als Scheepswerktuigkundige (swtk) en voer een aantal
jaren over de wereldzeen bij maatschappij “Oceaan”.
Zoals de meeste zeelieden hield John het varen op een dag voor gezien
en vermaakte zich kort gezegd met “bootjes” Reparatie en onderhoud,
voor alle soorten schepen groot en klein vracht en passagiers.
Eenmaal gepensioneerd nam hij
zijn hobby tuinieren weer serieus
op. Eerst op het balkon ,en gesterkt door het succes van het
balkontuinieren nu dus een echte tuin bij Levenslust.
John werkt met toewijding en
geduld op zijn akkertje. Heeft
inmiddels een vlotte start gemaakt met het inrichten en veel
nieuwe aanplant. Alhoewel nog
maar een half jaar bezig men spreekt over hem in de Korenbloemlaan.
Dat is natuurlijk geen uitzondering want in de Korenbloem spreekt
men over iedereen. Zijn aanpak krijgt echter veel waardering , “Petje
af” is het samenvattende oordeel!
John heeft kennis van zaken ,kent veel planten bij naam en weet waar
ze goed gedijen.
Het onderbreken van de capulaire functie van grondwater zorgt ervoor
dat John’s plantgoed er kwiek en vrolijk bij staat. Geen last van de
droogte op 105!
Ideen over een huisje en een kas krijgen langzaam vorm. Want een
beetje extra confort kan natuurlijk geen kwaad.
We blijven hem in de gaten houden 105 wordt vast een topper!
Wij wensen je nog veel plezier op je tuin John.
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3 September Open Dag
Zoals jullie al wel gehoord, gelezen, hebben is er 03 september weer
een open dag bij jullie Vereniging!
Zo’n dag kan alleen een succes worden als veel leden hier aan mee
willen werken. Waarom een open dag? We willen buitenstaanders
laten zien dat wij een leuke hobb hebben. Als thema hebben we
gekozen voor de smaak in de tuin.
Een van de onderdelen van deze open dag zal zijn het houden van een
oogstmarkt op deze markt zal er de mogelijkheid zijn om zelf gemaakt
, geteelde producten te verkopen en tot kopen.
De opbrengst van deze dag zal gaan naar de vereniging en wel om
het volgende doel te realiseren:Het opknappen van de gebouwen
waar nu de tuinwinkel in is gevestigd.
Deze gebouwen waren op grond van een tijdelijke bouwvergunning
neer gezet en wij hebben nu een permanente bouwvergunning toegewezen gekregen door de Gemeente Vlissingen maar het aanzicht zal
dan toch moeten worden aangepast.
Het bestuur heeft een tekening laten maken en dit ontwerp
(potdeksel aangezicht , als waren het een boeren schuur) is na
beraad met de gemeente goedgekeurd.
Materiaal zal niet goedkoop zijn , maar uitvoering zal gebeuren door
eigen leden.
Dus naast een gezellig samenzijn met allerlei activiteiten heeft deze
dag ook nog een goed doel voor ogen.
Verder informatie zal binnenkort verschijnen en er zal in de nieuwsbrieven dan ook vol op aandacht voor zijn.
We willen hieraan ook een wedstrijdje koppelen. Wie heeft de lekkerste en origineelste hapjes op zijn tuin.
De Open Dag willen we afsluiten met een gezellige avond voor de
leden. Net als vorig jaar organiseren we weer barbecue avond. Deze
avond gaat alleen door als er minimaal 30 leden zich opgeven.
Wat kunt u doen:
Voor de Oogstmarkt wat spullen beschikbaar stellen zoals groente
van uw tuin, zelf gemaakte producten zoals jams, wijn, chutneys,
ingemaakte producten enz.
2

mevrouw van de Kerkhof officieel in gebruik genomen.
Voor belangstellenden was er voorts nog de mogelijkheid om de tuin van
Eddy Heerschop te bezoeken. Een grote, mooie, sierlijk aangelegde tuin,
gevuld met de meest exotische planten. Planten waarover Eddy uitgebreid vertelde, daardoor een wandelende planten-encyclopedie beweest
te zijn.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd er nog nagepraat
en waren alle aanwezigen het er toch wel over eens dat dit, ondanks de
geringe belangstelling, toch een bijzonder interessante en plezierige
middag was.

OOK DIT JAAR KOMT UT WEER!!!!
DE AARDAPPELZIEKTE.
Het wordt wat eentonig maar ook dit jaar willen we weer uw
aandacht vragen voor de aardappelziekte.
Deze desastreuse ziekte voor aardappelen, tomaat en paprika is
uiteraard ook in 2011 weer actief. Een groot deel van u voelt het
al aankomen: er moet gespoten worden.
We schrijven hier “moet” omdat de bestrijding wettelijk verplicht
is en het niet nakomen hiervan voor zowel de tuinder als de
vereniging gevolgen kan hebben voor wat betreft de teelt van
aardappelen voor de komende jaren. Om te zien wannneer het
weer tijd is om te spuiten kunt u de website
http://www.alphi.nl/alert.php?tid raadplegen.
Voor meer informatie kunt u ook de Nieuwsbrief van juni 2010
raadplegen.
Voor de bestrijding hebben wij in de winkel Cymoxanil-M. Dit middel is speciaal
ontwikkeld om aardappelen te beschermen tegen de gevreesde aardappelziekte
Phytophtora. Het middel heeft zowel een preventieve als een curatieve werking. Bij
reeds aangetaste planten wordt uitbreiding van de ziekte naar
de planten en knollen voorkomen. Doordat het middel gedeeltelijk wordt opgenomen door de plant worden ook de nieuwe
bladeren van binnenuit beschermd. Voldoende voor 400 m2
aardappelen. Per verpakking van 100 gram.
Ook hebben wij in voorraad Finesse vloeibaar Dit middel is
bestemd voor de bestrijding van schimmels in de moes- en
siertuin, en zeer geschikt tegen Phytophtora in aardappelen en
tomaten. 100 ml is voldoende voor ca. 30 liter spuitvloeistof.
(300 m² aardappelen) Per verpakking van 100 ml.Uiteraard zijn
onze prijzen zoals u dit van ons gewend bent. U betaalt dus
nooit teveel.
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Presentatie velt werkgroep Walcheren.
Op 21 mei presenteerde de werkgroep ‘Velt Walcheren’ zich officieel aan
velt-leden uit de regio, leden van v.t.v. ‘Levenslust’en andere belangstellenden. Het thema was: composteren, hergebruik en recycling. Tuin 112
had voor die gelegenheid een flinke opknapbeurt ondergaan en was
ingericht met een velt-boekenkraam en kraam met diverse andere info
betreffende milieu en recycling. Er was voorzien in zitjes, hapjes en
drankjes. Richtingaanwijzers waren aangebracht om bezoekers vanaf
het parkeerterrein de weg te wijzen naar tuin 112.
En hoog in top wapperde de velt-vlag, tenminste toch wanneer er een
zuchtje wind stond.
Ja, een prachtige zonovergoten dag.
Maar, ondanks deze inspanningen, medewerking van de weergoden, de
promo in de nieuwsbrief van v.t.v levenslust, het aanschrijven van alle
velt-leden in de regio door Wil de Vooght , aankondiging op de website
van tuin 112, was het aantal bezoekers miniem. Welgeteld had slechts
één bezoekster van ‘buiten’de moeite genomen deze presentatie bij te
wonen.
Goed, het was een met zon overgoten zaterdag met bijzonder aangename temperatuur, het strand nabij en natuurlijk: talloze andere activiteiten op andere locaties.
Jammer, want de mensen die niet gekomen zijn, hebben zeker iets gemist.
Voor een publiek van toch nog zo’n vijftien belangstellenden vertelde
Eddy Heerschop (bestuurslid van v.t.v. Levenslust) uitvoerig over de
praktijk van het composteren; wat wel en wat niet daarvoor in aanmerking komt; een interessante lezing die veel duidelijk maakte over de
wonderbaarlijke processen van verrotting, die afval omzetten in een
nieuw zeer bruikbaar product.
Na dhr. Heerschop, nam mevrouw Els van de Kerkhof (directeur van het
MICMEC het woord.)
De rede van Els sloot naadloos aan op die van Eddy: was een vervolg
daarop. Els wees er nog eens nadrukkelijk op dat, wanneer wij en ons
nageslacht op deze planeet ook in de toekomst nog willen leven, wij toch
heel wat zorgvuldiger zullen moet leren omgaan met de in de aarde
opgeslagen voorraden en onze afvalproducten van alle aard; dezen
zoveel mogelijk moeten hergebruiken, recyclen, omvormen tot een
nieuw bruikbaar product.
Hierna werd de door MICMEC geschonken driedelige compostbak door
6

We zouden het op prijs stellen als er leden zijn die hun tuin willen
openstellen. Je bent die dag dan op uw tuin en als bezoekers het
willen kunnen ze kijkje nemen op uw tuin en een praatje met jou
maken. Op deze manier krijgen bezoekers inzicht in wat ze moeten
doen als ze ook willen gaan tuinieren op de Volkstuin.
U kunt mee doen aan de prijsvraag. Als er bezoekers op uw tuin
komen laat ze wat proeven.
Een voorbeeld zou zijn, een gevuld tomaatje, toastje met uw eigen
jam maar u weet natuurlijk zelf veel originelere dingen te verzinnen.
Voor de verkoopkraam zoeken we enthousiaste mensen die willen
helpen met de verkoop van de producten. We denken zo’n 4 medewerkers nodig te hebben.
Samen met een bestuurslid of een commissielid verkoopt u 2 uurtjes
de producten
Het zal leuk zijn als u mee doet met de gezellige avond. Voor de
Barbecue vragen we een eigen bijdrage van € 7,50. We stellen 2
consumpties beschikbaar en daarna is het drinken op eigen kosten
en zullen de consumpties € 1,00 bedragen.
Als u uw lekkerste recept in de bus doet willen we kijken of we daar
een soort Levenslust kookboekje van kunnen maken
We kunnen alleen verder met de Open Dag als we weten dat u mee
doet op één van de dingen van de Open Dag. Wilt u het inlegvel van
de nieuwsbrief invullen en voor 1 juli in de brievenbus in tuinhuis
stoppen
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Ziekten en plagen
In elke natuurlijk milieu komen ziekten en plagen voor , dus ook op
onze volkstuin.
Maar wat verstaan we er onder? , Daarom hier een kort stukje over de
meest gangbare ziekten en plagen waar wij als tuinder mee te maken
krijgen.
Allereerst zijn plagen alle aantastingen door insecten, mijten en
grotere dieren.
De bekendste zijn bij de insecten: de Bladluis, rups.
De bekendste bij de ongewervelde dieren is de naakt slak.
De bekendste bij de grotere dieren: muis, konijn, kraai, duif.
Bestrijding van bovengenoemde is dikwijls eenvoudig, en hoeft zeker
niet te gebeuren met gif of bestrijdingsmiddelen.
Bladluis kan bestreden worden met sop van water en groene zeep,
maar ook werkt brandnetel aftreksel goed en anders is er Pyrethrum
in de handel, een middel van biolog. Oorsprong.
Belangrijker is zorg dragen voor een goede bodemstructuur, sterke
planten en diversiteit.
De diversiteit in de tuin zorgt er voor dat het lieveheersbeestje aanwezig is en dit zijn goede Luis opruimers.
Naakt slakken kunnen ook een probleem zijn maar ook hier is bestrijding eenvoudig, allereerst moet men zorg dragen dat de tuin proper
en schoon is, onder tuinafval en tussen hoog gras houden ze zich
schuil en gaan in het donker op pad.
Bestrijding is eenvoudig door biervallen op te stellen, slakken weg te
vangen door middel van juiste schuilplaatsen te creëren en deze dan
later op te ruimen. Ook ecostijl slakken korrels kunnen hun werk doen.
Als tuin complex kunnen we ook schuilplaatsen aanleggen voor egels
deze dieren ruimen heel wat slakken op.
De grotere dieren als duif en kraai kunnen we het werk onmogelijk
maken door netten en vogelkooien van gaas boven onze planten te
zetten.
Ziekten:
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Dit is een heel divers probleem, er bestaan van allerlei ziekten en deze
zijn niet altijd even makkelijk te duiden.
Een paar duidelijke zijn Aardappel moeheid of Fytoftora, meeldauw ,
knolvoet en kiemschimmels.
Fytoftora, deze schimmelziekte komt veelvuldig voor bij aardappel s,
tomaat maar ook bij aardbeien en prei.
Deze schimmel ziekte komt voor vanaf begin juni en kan bij warm
vochtig weer zich snel uitbreiden , de bladeren krijgen bruine plekken
met een lichte rand en wit grauw schimmel pluis aan de onderzijde.
Later worden de vlekken zwart en het blad sterft af.
Bestrijding via spuitmiddel welke in de tuinwinkel verkrijgbaar is, ook
een ruime plantafstand en resistente ras keuze kunnen bijdragen aan
vermindering van de aantasting.
Zeker op ons complex waar tuinen erg dicht op elkaar liggen is
bestrijding belangrijk!!
Later dit najaar zal er een info avond komen waar we dieper op dit
onderwerp in gaan.

Eddy Heerschop. Tuin 124/125.

VRIJWILLEGERSWERK
Wij willen als bestuur graag 3 jongens ondersteunen die zich willen
inzetten voor het Scheepsbouwmuseum dat moet komen in de Verbandkamer van de voormalige scheepswerf de Schelde. Een van de
jongens is de zoon van onze penningmeester en zij hebben gevraagd
om folders te mogen uitdelen onder de leden. Omdat wij niet zomaar
adressen beschikbaar stellen aan derde kunt u voor 1 juli kenbaar
maken bij de secretaris of u hier bezwaar tegen heeft. Als u niet
reageert zullen de jongens een folder in de bus bij u doen van
bloembollen. Of u hiervan gebruik maakt is natuurlijk aan u. Als u wel
bloembollen besteld is 1/3 van de opbrengst voor hen. Wij vinden het
een goede zaak als jongeren zich willen inzetten voor andere en
bevelen deze actie bij u aan. De jongens willen hun vakantie gebruiken om een filmzaal en een ontmoetingsruimte op te knappen.
Eind augustus zullen de folders rond gebracht worden.
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