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Bestuursvergadering op

Op de tuin van WVOzorg is door deze machine
een warmte bron geboord.
WVOzorg gaat op deze tuin een huis bouwen om
bewoners dagverzorging te bieden.
Het huis zal energie neutraal verwarmd worden.
Om dat te bereiken is er een warmte bron
geboord. Deze bron is gevonden op een diepte
van 120 meter.
De bouw zal mogelijk deze maand beginnen.

BEDANKT.
Dankzij de helpers is de open dag van 19
september een geslaagde dag geworden.
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Terugblik Open Dag
‘s Morgens vroeg zat het weer niet
erg mee, maar gelukkig kwam het
zonnetje door.
De oogstkraam kwam al gauw vol te
liggen met fruit, bloemen, groente
en potjes zelfgemaakte jam,
tomatensap en aardbeiensaus.
Het werd een kleurrijk geheel en de
dames Adelien en Matty hadden het
er maar druk mee.

De Walcherse bijenvereniging was
er ook met een kraampje met
informatie over bijen en hommels
en er konden heerlijke producten
gekocht worden.

In de grote tent kon een
bloemstukje gemaakt worden bij
Jo. Regina stond er met haar
zelfgemaakte beelden van
recyclebaar materiaal.
Ook de tuinwinkel had hun
handelswaar buiten staan en ook
dat zag er erg gezellig uit.
Verder de wedstrijd: Raad het
gewicht van de Pompoen.
Velen hebben een gokje gewaagd,
maar de winnaar is geworden: Cees
Nooijens. Hij zat er slechts 20 gram
naast. De Pompoen woog nl. 17 kilo
en 80 gram.

In de kantine, waar Ruud en Sonja
het ook druk hadden, kon je
o.a.courgette cake met koffie/thee
kopen voor een leuk prijsje.
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WORKSHOP Pringleskoker tasje
Het wordt wat kouder en de dagen
beginnen weer korter te worden,
kortom tijd om weer eens een
workshop te gaan doen.
Deze keer wordt het een tasje
gemaakt van een pringles chips
koker. Dit tasje kun je gebruiken
om een cadeautje in te stoppen of
om neer te zetten.
De workshop wordt gehouden op 10
november in de kantine. Tijd:
10.00 tot 14.00 uur. Neem zelf een
lunchpakketje mee.
Kosten zijn € 7,50 per persoon,
vooraf te betalen in de kantine bij
Ruud of bij Anita(Tuin 123) en
inschrijven via het formulier in de
kantine.

Stalmest.

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 € 0,75. 1 kruiwagen
compost kost u ook € 0,75.
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
tuinhuis 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.
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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 € 0,75. 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.
Beste Levenslust leden.
Hierbij wat mededelingen van de
onderhoudsgroep,
Als eerste wij zijn weer begonnen
met het onderhoud van alle binnen
groen stroken, hierbij lopen we ook
alle paden op ons complex langs en
gaan alle groen wat buiten jullie
tuinen groeit weg halen / snoeien.

Dus vragen we jullie medewerking
in deze en neem zelf de
snoeischaar/zaag te hand en haal
alles wat buiten het hek( aan het
pad) groeit alvast weg.
Ten tweede gaan we dit najaar
weer snoeien en gaat ook de
hakselaar weer werken, het is
mogelijk om snoeihout van je eigen
tuin door onderhoud te laten
verhakselen, neem even contact op
met onderhoud ( Peter, Tonnis of
Eddy) of maak een afspraak in de
tuinwinkel. Wij komen bij u langs of
uw komt op zaterdag naar de loods
met uw snoeihout, maar laat tot de
afspraak is gemaakt HET
SNOEIHOUT OP UW EIGEN TUIN
LIGGEN.
Omdat de aanschaf en het
onderhoud van deze machine
uiteraard geld hebben gekost resp.
nog kost vragen wij hier een
vergoeding voor van € 1,-- per 10
minuten.
Kosten kunnen worden voldaan in
de tuinwinkel.
Verder willen wij u vragen om de
kruiwagens na gebruik weer terug
te zetten achter het tuinhuis op de
plaats waar kruiwagens normaal
horen te staan, het gebeurt nog
steeds dat we op zaterdag morgen
op de tuinen gele kruiwagens tegen
komen die niet gebruikt worden.
Alvast bedankt en samen maken we
er een fraai winter klaar complex
van.
De Onderhoud's groep

