Nieuwsbrief van Volkstuinvereniging Levenslust

Nieuws van LEVENSLUST
19 September Open Dag:
Op zaterdag 19 september zal er i.v.m. het 55 jarig bestaan van onze
vereniging op ons complex weer een Open Dag houden worden.

Juli/aug. 2015
nummer 77.

Het 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 hobby hebben. We proberen een stuk
draagkracht te creëren bij de Vlissingers. Als thema hebben we
gekozen voor Natuurlijk Tuinieren.

Redactie:
Gerrit Prins, Eddy
Heerschop, Wim de
Feijter

Inhoud
Opendag

1

BBQ

2

Voedsel Uitgifte Punt

2

Vakantiepas

2

Bestrijde Kruiskruid

3

Phitophora gevaar

3

Bestellen aardbeien

4

We willen weer een oogstkraam neerzetten. De opbrengst zal
bestemd zijn voor de vereniging.
Het plan is om het parkeerterrein vol te krijgen met allerlei
kraampjes met informatie en artikelen die met natuur en tuinieren
te maken hebben. Hierbij denken we aan een kraam van/met: de
stichting Het Zeeuwse Landschap, de Walcherse bijen vereniging,
Stichting Natuurmonumenten, een kwekerij, tuingereedschap, een
klompenmaker, enz.
Hebt u nog ideeën voor een andere kraam, dan horen we dat graag.
Ook workshops zullen tot de mogelijkheden behoren, zoals:
bloemstukje en een insektenhotel maken.
Voor de prijsvraag hierbij een oproep: WIE WIL ER EEN GROTE
POMPOEN KWEKEN EN DIE AFSTAAN OM EEN PRIJSVRAAG MEE TE
MAKEN: HOEVEEL WEEGT DE POMPOEN???
Wat kunt u doen:

agenda:
Bestuursvergadering
18 augustus en 28
september
Opendag 19 september

We zoeken sterke mannen om mee te helpen de tenten op te
bouwen en na afloop weer af te breken.
Verder:


Voor de Oogstmarkt wat spullen beschikbaar stellen zoals
groente/fruit/bloemen/planten/stekjes van uw tuin, zelf
gemaakte producten zoals jams, wijn, sap, chutneys,
ingemaakte producten enz.

Volks tuinverenigi ng “Levenslust” , Vlissingses traat 27 , 4371RA Koudekerke
Mail: info@volks tuinlevenslust.nl
Website: www.volkstuinlevenslust.nl
Bank: NL 18 INGB 0001775475
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We zouden het op prijs stellen als er
leden zijn die hun tuin willen
openstellen. Je bent die dag dan op je
tuin aanwezig, om bezoekers te woord
te staan die een kijkje op uw tuin willen
nemen en een praatje willen maken.
Op deze manier krijgen bezoekers
inzicht in wat ze moeten doen als ze
ook willen gaan tuinieren op ons
volkstuincomplex.
Voor de verkoopkraam zoeken we
enthousiaste mensen die willen helpen
met de verkoop van de producten. We
denken ongeveer 4-6 medewerkers
nodig te hebben.
Samen met een bestuurslid of een
commissielid bemenst u 2 uurtjes de
kraam.

We kunnen deze Open Dag alleen met uw hulp
organiseren. Wilt u het inlegvel van de
nieuwsbrief invullen en voor 1 augustus in de
brievenbus van de kantine stoppen.
Voor vragen:
contact persoon Open Dag 2015:
Anita Kieboom, T123
Tel. 0621517860

Zaterdag 15 augustus houden wij weer onze
jaarlijkse B.B.Q.
Deelname kost 15.00 euro p/p (introducés
17.50 euro p/p). U kunt weer kiezen uit een
vlees of vispakket incl. 1 consumptie.
Inschrijven via onderstaande strook en
inleveren en betalen zaterdagmorgen in de
kantine.

Betalen kan ook via de penningmeester.
Wij beginnen +/- 18.00 uur en zien wel
wanneer we stoppen.
En bedenk een club B.B.Q. is niet alleen maar
eten en drinken maar voornamelijk !!!!
gezellig met je mede tuinders een praatje
maken en contacten leggen.
Voor het komende vakantieseizoen.
Gaat u enkele weken op reis? Zorg er dan voor
dat uw tuin onkruidvrij is en geef aan het
bestuur door wanneer u weg bent. Is er
iemand die regelmatig op uw tuin komt? Vraag
dan voor die persoon een vakantiepas aan. Zo
voorkomen we problemen en kunt u na
thuiskomst weer volop genieten van de
gewassen op uw tuin. Het komt helaas toch
nog voor dat we ‘vreemden’ aantreffen op een
tuin. Wanneer u zelf constateert (of denkt) dat
er iets niet in orde is, geeft u dit dan door aan
een van de bestuursleden. Vaak is er wel
iemand op het complex aanwezig en anders
kunt via telefoon of e-mail uw verhaal kwijt.
Ook wel eens teveel groenten in een keer?
Misschien ook wat teveel fruit of bloemen?

Dit hoeft u vanaf nu niet meer weg te gooien
of op de composthoop te gooien.
Er is nu een mogelijkheid om anderen daar
een groot plezier mee te doen.
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Wanneer u dit op de maandag en dinsdag tot
16.00 uur in de kisten doet welke staan op
tuin 185, Jan de Wilde, (zie tekening) worden
deze door het Voedsel Uitgifte Punt op
dinsdagmiddag opgehaald.

Als dit op het pad bij uw tuin staat stellen wij
het heel erg op prijs als u dat wilt verwijderen.
Gooi het dan niet op de compost hoop maar
voer het af. Als u het op de composthoop
gooit, heeft u er het volgende jaar heel veel
van op uw tuin.

Zoals u op bijgaande foto kunt zien zijn de
kisten te bereiken vanaf de pad.
Vervolgens zal dit door VUP worden verstrekt
aan mensen in onze samenleving die dit goed
kunnen gebruiken. Dus een soort voedselbank
in het klein.
U ziet het: een kleine moeite voor u kan voor
een ander veel betekenen!
Met hartelijke dank namens stichting ROAT,
Vlissingen.

KRUISKRUID
U hebt ongetwijfeld gezien dat er op de
paden veel bloeiend kruiskruid staat.
Ondanks dat de paden gespoten worden kan
dat niet geheel voorkomen worden.

We hopen op uw aller medewerking.

DE
AARDAPPELZIEKTE.
“De Aardappelziekte of phitophthora is een
plantenziekte die veroorzaakt wordt door de
oömyceet Phytophthora infestans. Oömyceten
lijken erg op schimmels, maar zijn het niet.
Daarom worden ze wel pseudo-schimmels
genoemd. Phytophthora is een probleem van
alle aardappeltelers. Bestrijding van de ziekte
is vooral een kwestie van preventie en
beheersing. Doel van het teeltvoorschrift is
dan ook om de verspreiding van en besmetting
met Phitophtora te beheersen. Het is verplicht
om de belangrijkste bronnen te bestrijden. Dit
zijn aardappelafvalhopen, phytophthora
haarden en aardappelopslagplanten.”
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Het bovenstaande is afkomstig van het
Produktschap voor de Akkerbouw. Hierin is
dus de verplichting opgenomen om de
aardappelziekte te bestrijden en het niet
nakomen hiervan kan voor zowel de tuinder
als de vereniging (dus alle medetuinders)
gevolgen hebben voor wat betreft de teelt van
aardappelen voor de komende jaren. Om te
zien wanneer het weer tijd is om te spuiten
kunt u de app van Dacom installeren op uw
tablet of smartphone. Deze is te vinden onder
Google play.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
kost dit € 8,80.

Het internet adres waar u kan zien hoe groot het
besmettingsgevaar is:
http://www.dacom.nl/cgi-bin3/waa1gate.exe

AARDBEIPLANTEN

De onderstaande soorten kunnen besteld
worden via
uw tuinwinkel:
Elvira (vroeg)
Korona (middel)
Maxim (middel)
Ostara (doordragend)
Frau Mieze Schindler
Voor een korte beschrijving van de rassen zie
achterzijde
Prijs per plant € 0,50.
Afname vanaf 10 stuks per soort.

Ook hebben wij in voorraad Infinito. Infinito®
Garden is een preventief fungicide dat
gedurende het hele seizoen toegepast kan
worden wanneer er een risico bestaat voor
phitophthora in aardappelen en tomaten. 1
Verpakking is voldoende voor 400m2
Hieronder een afbeelding van de aantasting
door aardappelziekte

Tevens is het mogelijk om bij uw bestelling de
benodigde aardbeienmest te bestellen.
Wij hebben de volgende aardbeienmest voor
u:
Aardbeienmest poeder (7-14-28) per 500 gr €
2,75
Betaling bij bestelling te voldoen
Laatste besteldatum zaterdag 8 augustus
Uitlevering:
vrijdag 14 augustus tussen 16.00-18.00 uur
zaterdag 15 augustus tussen 10.00-12.00 uur.

