Volkstuinvereniging ‘levenslust’

Mutaties ledenbestand
In de afgelopen periode is onze oud voorzitter dhr. J van Huizen plotseling
overleden.
De heer van Huizen is vele jaren voorzitter geweest van onze vereniging.
Tot op het laatst had hij een halve tuin op ons complex.
Als bestuur hebben wij ons medeleven aan de fam. aangeboden mede
namens de leden.
Hij ruste in vrede.
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Leden die een tuin hebben gekregen zijn:
Dhr. J. van Dantzig tuin 7 en dhr. S. Maters tuin 213.
Nieuwe leden zijn: N. Hoefkens, H. v d Kuijl, M. Eckhardt, J. Clignett, R.
Pearson en M. Poorters.
Al deze leden hebben nog geen tuin.
Leden die bedankt hebben als lid of zijn gestopt met hun tuin: M. Ucur
tuin 39, J. van Ochten tuin 60,
J. Willemse tuin 181A, C. Buren tuin 132, en G, Hennekens tuin 61A.

In stand houden van het gebouw voor de tuinwinkel.
De gemeente Vlissingen heeft ons een permanente bouwvergunning verleend voor de units naar het tuinhuis.
Hiervoor moet er nog wel veel werk verzet worden. Het gehele gebouw
moet er uit komen zien zoals het tuinhuis. Alles moet gepotdekseld worden. We willen in het najaar hiermee een start maken.

Oude toestand

Nieuwe toestand
ZAADCATALOGIE
De zaadboeken zijn weer in de tuinwinkel.
Deze zijn af te halen vanaf zaterdag 26 november op de openingstijden
van de tuinwinkel.
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Open Dag 2011 met als thema ”smaak”

Stalmest.
Stalmest

Zaterdag 3 september was het een zeer mooie en snikhete dag in september.
Op deze dag hadden leden en niet ledenmensen de gelegenheid om een
kijkje te komen nemen op ons complex.
Veel leden staken een handje uit bij de inrichting van het parkeerterrein wat
toch wel een kracht is van onze vereniging. Als er iets gedaan moet worden
zijn er altijd mensen bereid om te helpen.
Als bestuur vinden we dit echt super en iedereen die geholpen heeft bedankt.
Een aantal leden hadden die dag hun tuin opengesteld voor het publiek.
Omdat het te warm was om veel te ondernemen en op Walcheren nog 12
activiteiten plaatsvonden viel het aantal bezoekers wat tegen. Er waren wel
volop activiteiten waar de mensen die wel kwamen van genoten. Zo was er
een educatieve speurtocht voor kinderen die al zoekend iets kon ontdekken
van hoe groente groeit en wat daar allemaal voor nodig is. Er was een
informatiestand van VELT en ook de tuinwinkel was de hele dag open.
Daarnaast was er een oogstkraam die ruim honderd euro opbracht wat
bestemd was voor de vereniging. Er was een goedverzorgde catering die
verzorgd werd door onze nieuwe kantine baas Ruud Boots. Het voorterrein
was gezellig ingericht met een nieuwe tent.
Op het terrein hadden sommige leden lekkere hapjes. Hieraan was ook een
kleine wedstrijd aan verbonden. Leden de Nooyer, de Kraa en Ouwerling
gingen op pad om alles te proeven en te beoordelen. Onafhankelijk werd
een cijfer gegeven voor originaliteit, presentatie, of het producten uit de
tuin waren en hoe het smaakte. De uiteindelijke winnaar was Stef Dokman.
In zijn wijngaard had hij een mooie tafel gedekt en was alles tot in de
puntjes verzorgd.
Er waren diverse producten en een overheerlijk soepje met een eigen
glaasje wijn.
Ook de manier waarop de gasten werden verwelkomd en de presentatie
hadden indruk gemaakt op de jury. Ook door alle andere leden die hun tuin
hadden open gesteld waren interessante hapjes en drankjes geserveerd.
Om 16:00 uur was de Opendag voor publiek ten einde en we hebben weer
vele complimenten gekregen over ons terrein en er waren ook weer mensen
die interesse hadden in onze hobby.
’s Avonds was er een barbecue voor de leden. De sfeer was reuze gezellig
en het eten was goed verzorgd. Na de barbecue bleef velen nog na praten
en tegen middernacht kon onze kantinebaas de deur dicht doen. Met een
natpak kwamen de laatste gasten thuis want hoe mooi het overdag was
werd ’s avonds beloond met een fikse regen en onweer.

Zoals iedereen die regelmatig op het complex komt heeft kunnen zien is er weer
stalmest en compost aanwezig. Mocht
het toevallig op zijn dan wordt er, zeker de
eerste weken, voor nieuwe aanvoer gezorgd door de vereniging. Deze mest en
compost is voor iedereen af te halen. Uiteraard hangt daar en prijskaartje aan
maar deze kosten worden ruimschoots
overtroffen door de betere opbrengst van uw tuin. Dit natuurlijk bij juist
gebruik. Dus aarzel niet en neem gewoon de hoeveelheid die u nodig denkt
te hebben.
De prijs per kruiwagen stalmest bedraagt € 0,60. 1 kruiwagen compost kost
u € 0,25.
Het door u afgenomen aantal kruiwagens maal de prijs kunt u afrekenen in
de tuinwinkel op donderdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 11 uur. Ook
kunt u het bedrag in een enveloppe doen en deze in de brievenbus van het
tuin huis posten.
De voedingswaarde van de stalmest welke wij leveren is iets groter dan die
van compost. Wel is het, indien in het najaar ondergespit, goed voor de
structuur van de bodem. Het in het najaar onderspitten van deze mest heeft
als voordeel dat, wanneer u in het voorjaar gaat zaaien en poten, de ammoniak, welke deze mest bevat, al verdampt is zodat dit geen nadelig effect heeft
op de planten.
Een andere mogelijkheid is dat na het onderspitten van de stalmest u de
compost licht verspreid over het gespitte gedeelte, Dit wordt dan in de loop
van de winter langzaam opgenomen door de grond en zo wordt tezamen met
de ondergespitte stalmest een goede grondstructuur met wat essentiële
voedingstoffen verkregen voor het komende seizoen.
Naast deze compost en stalmest vindt u op de plaat ook nog paardenmest.
Deze mest is voor iedereen vrij beschikbaar. Kost dus niets.
En dan als laatste nog even dit: er worden ook houtsnippers gestort. De
kosten hiervan bedragen per kruiwagen € 0,50. Afrekening zoals bovenstaand.
Uiteraard kan er bij het transport van deze stoffen wel eens iets van de
kruiwagen afvallen.
Het verzoek is dan ook om dit na het kruien even op te ruimen. Ook wordt het
door uw medetuinders op prijs gesteld dat, wanneer u de kruiwagen terugzet,
deze even schoonmaakt. Zoveel prettiger voor die tuinders welke de kruiwagen voor andere doeleinden willen gebruiken
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