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Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van e-mail. Niet alleen
krijgt u deze nieuwsbrief digitaal toegestuurd, ook de tuinwinkel
stuurt regelmatig een berichtje om specifieke zaken te bestellen of
u op de hoogte te stellen van een aanbieding.
Ook andere “afdelingen” van onze vereniging maken gebruik van email. Zo sturen we leden die wat extra aandacht aan hun tuin
moeten besteden een berichtje en ook de oproepen voor de
onderhoudswerkzaamheden worden per e-mail verzonden.
We merken echter steeds vaker dat daar niet op wordt gereageerd
en dan is het heel teleurstellend op zaterdagochtend te merken dat
een aantal leden niets van zich laat horen.
Het is begrijpelijk dat de datum soms niet goed uitkomt maar het is
altijd mogelijk een andere datum af te spreken. U heeft immers
een e-mailadres om te reageren.
Wij streven ernaar dat iedereen een gelijk aantal uren werkzaam is
voor de vereniging.
Reageer op tijd of kom op de door ons aangegeven datum.

Breng jouw stem uit en steun het
verenigingsleven!
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland draagt het verenigingsleven
in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo
Clubsupport speciaal voor verenigingen en stichtingen. Ook VTV
Levenslust doet mee aan de Rabo Clubsupport

Stemmen
agenda:

De stemperiode loopt van 27 september tot en met 6 oktober 2019
In die periode mogen leden van Rabobank Walcheren/NoordBeveland stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is
geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal
beschikbare bedrag van € 165.000,- te delen door het aantal
uitgebrachte stemmen. Wij als VTV Levenslust ontvangen het
aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem
waard is.

Oproep aan alle leden

Volkstuinvereniging “Levenslust” , Vlissingsestraat 27, 4371 RA Koudekerke
Mail: info@volkstuinlevenslust.nl
tel. tuinh uis 0118 57 81 33
Website: www.volkstuinlevenslust.nl
Bank: NL 18 INGB 0001775475
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Het is voor onze vereniging Levenslust belangrijk
om deze actie onder de aandacht te brengen om
zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen
deze bijdrage goed gebruiken voor diverse
bestedingen.
Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en
vrienden stemmen geven aan Volkstuinvereniging
Levenslust tijdens de stemperiode die loopt van 27
september tot en met 6 oktober 2019. Kijk voor
meer informatie over de Rabobank Clubkas
Campagne op https://www.raboclubsupport.nl/walcherennoord-beveland/overrabo-clubsupport.
Bedankt voor jouw steun!

Ratten- en muizenplaag
Nederland moet zich opmaken voor een ongekende
ratten- en muizenplaag, waarschuwt het Kennisen Adviescentrum Dierplagen.
Op steeds meer plekken worden rattenplagen
gemeld. "Ze zitten overal en dringen zelfs je huis
binnen.
Vanaf 2023 mag ratten- en muizengif niet meer
vrij worden gebruikt. Volgens het College voor de
toelating van gewasbeschermingsmiddelen en
biociden (CTGB) schaden de middelen ook
roofvogels. "Wij voeren slechts een Europese
verordening uit", verklaart een woordvoerder van
de organisatie.

Buiten met ratten- en muizengif strooien was al
verboden, maar vanaf 2023 wordt het gebruik van
gif korrels ook binnenshuis verboden. Dus ook, in
onze situatie, op ons complex in tuinhuisjes en
bergingen. Wel mogen klemmen en vallen worden
ingezet.
Volgens ongediertebestrijder Rentokil groeit de
ratten- en muizenpopulatie in Nederland. De
toename ligt niet alleen aan het verminderen van
gifgebruik. "Het komt ook door de zachte winters.
En dat mensen vaker op straat eten en voedsel
laten slingeren, helpt evenmin", zegt een manager
van het bedrijf.
Alleen professionele bestrijders kunnen straks nog
gif gebruiken en dat kost al snel een paar honderd

euro. "Mensen zullen dat minder snel doen en
onderwijl fokken de dieren lekker door."
Ook komt de overlast omdat veel mensen slordig
zijn met het laten slingeren van afval waarin nog
etensresten zitten en daar komen de ratten op af.
Volgens Bastiaan Meerburg van het adviescentrum
Dierplagen zijn muizen en ratten niet alleen
smerig, ze zijn ook gevaarlijk. "Ze kunnen allerlei
ziektes veroorzaken. Zoals de ziekte van Weil. Ook
knagen ze voedselvoorraden aan en knabbelen aan
kabels en leidingen.
Wat kunnen wij doen op ons complex?
- actief bestrijden van ratten en muizen
m.b.v. klemmen en gif
- goede voorlichting over het gebruik van
middelen om ratten en muizen te
bestrijden [tuinwinkel]
- geen etensresten op composthoop
- …………..

Deels roodblijvende bramen:

Bramen, in diverse soorten, met of zonder doorns.
Een heerlijke vrucht in augustus. Maar soms wil de
vrucht niet rijpen. Ze blijven dan deels rood.
De ziekte wordt veroorzaakt door de
bramengalmijt. Bramengalmijt (Acalitus essigi) is
een heel klein spinachtig beestje. is slechts 0,18
mm groot, doorzichtig wit en zonder loep niet te
zien. De bramengalmijt. Deze mijt legt eieren in de
bloemen van de braam. De daaruit ontwikkelde
bramen blijven rood of groen en hard. Deze bramen
worden niet meer rijp en overwinteren vaak aan de
tak.
Wat het beestje doet is dat hij de vrucht als het
ware injecteert met een stof die de rijping
tegenhoudt.
De vrouwtjes van de bramengalmijt overwinteren
verstopt in de knoppen; in maart worden ze actief
en leggen eitjes in de bloemen.
Alle bramen kunnen aangetast worden door de
bramengalmijt; maar galmijten hebben voorkeur
voor late bramen (Thornless Evergreen, Reuben,
Chester Thornless).
Al laat u aangetaste vruchten tot het einde der
tijden hangen, ze zullen niet compleet zwart=rijp
worden.
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Als u de aantasting deze zomer constateert, bent
u al te laat. Althans in dit seizoen. U kunt wel
voorkomen dat u volgend jaar weer met de niet
rijpende bramen zit.
Er zijn diverse oplossingen:
Allereerst: Knip in de herfst de vrucht gedragen
takken al af, vooral de takken waar nog onrijpe
rode of groen gebleven bramen aanhangen.
Zo wordt voorkomen dat het vrouwtje van de
bramengalmijt in die takken kan overwinteren.
Dit voorkomt dat een eventuele populatie zich
verder uitbreidt. Het afgeknipte hout afvoeren,
want in de gedroogde vruchtjes die er nog aan
zitten huist het de besmettingsbron.
Ten tweede: In het nieuwe jaar met
bestrijdingsmiddelen aan de gang. Er zijn
middelen op basis van zwavel en biologische
middelen in de handel.
Neemt u het uzelf niet kwalijk als u de
bramengalmijt niet volledig uitgeroeid krijgt. Het
is een schrale troost, maar zelfs beroepstelers
hebben grote moeite om het beestje helemaal de
baas te blijven. Zorgen dat het probleem
beheersbaar blijft, door grondig afgedragen
takken op te ruimen, zal voor velen van u al
toereikend zijn.

Werk aan de winkel in september
Het is inmiddels bijna september, maar de
moestuin weet nog niet van ophouden. Je oogst
nu nog volop tomaten, pepers, paprika’s,
aubergines, en ook courgettes, bonen,
komkommers, augurken en veel meer. Maar
wat brengt de moestuin deze maand, en welke
klusjes liggen er op je te wachten? Een
overzicht.

Zaai nu de herfst
Als je binnenkort najaar groenten wilt oogsten,
dan zul je nu moeten zaaien. Veldsla, spinazie,
maar ook winterpostelein, rucola, snij-en pluksla
behoren nog tot de mogelijkheden. Zaai ze voor
de in de kas of zaai ze meteen waar ze
uiteindelijk moeten komen te staan, de bodem is
namelijk nog lekker warm – waardoor ze sneller
gaan kiemen.

Rabarber planten
Eind deze maand kun je rabarber planten, of
verplanten. Je scheurt dan een moederplant in 2
of 4 gelijke delen en plant de resterende delen
opnieuw.

Knoflook en winteruien planten
vanaf zaterdag 21 september in de
tuinwinkel.
Vanaf september kun je knoflook en winteruien
planten. Maar ook in oktober en november kan het
nog steeds. Plant knoflookteentjes 5 cm diep op
gemiddeld 10 centimeter van elkaar, zodat ze
genoeg ruimte hebben om te groeien zonder dat
ze elkaar gaan hinderen. 1 teentje wordt straks 1
grote bol.

Zaden drogen en bewaren
Oogst nu zaden van je favoriete bloemen om ze
daarna te bewaren en volgend jaar opnieuw te
zaaien. Selecteer zaden op een windstille dag en
het liefst wanneer het even niet heeft geregend,
dat voorkomt namelijk schimmelvorming. Vang de
zaden op in een bakje of schaal en laat nog
gemiddeld 2 weken nadrogen. Verpak de zaden in
papieren zakjes (zo kunnen de zaden ‘ademen’)
en zet ze op een koele, donkere en droge plek.

Prei aanaarden
In september is het verstandig om winterprei nog
een keertje aan te aarden. Aanaarden is nodig om
de mooie witte schachten te krijgen. Doe je dat
niet, dan zal de prei bij het oogsten overwegend
groen zijn. Aanaarden doe je met een schoffel of
tuinhark. Je trekt dan de aarde naar je toe en
maakt kleine ophopingen tegen de schachten van
de prei. Herhaal dat gedurende september en
oktober en paar keer zodat ze overal gelijk wit
worden.

Framboos snoeien
Zomerframbozen die geoogst zijn, snoei je vanaf
half september. Je snoeit dan alle afgedragen
takken weg en behoudt vijf grote, nieuwe
scheuten. Doe je dat niet, dan zal de struik vroeg
of laat verwilderen en chaotisch groeien. Plukken
wordt dan een stuk moeilijker.

Pruimen snoeien
Een pruim snoei je als de pruimen van de boom af
zijn, zo snel mogelijk na de oogst. Dat is dus in de
nazomer (augustus, september). Snoei je hem in
het voorjaar of in de zomer, dan heb je een
grotere kans op loodglansziekte. Deze ziekte
verspreidt zich via de snoeiwonden, en is te
herkennen aan een loodkleurige glans op de
bladeren. Daarna verwelken de bladeren en sterft
een gedeelte (of een hele tak) af. Een
pruimenboom dun je ‘van boven’ uit, in de kroon.
Je hoeft de takken van een pruimenboom niet
zoveel ruimte te geven als bij een appelboom.
Eerst snoei je het dode hout uit de boom, daarna
haal je de takken weg die naar binnen gericht
zijn. Een pruimenboom heeft weinig verzorging
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nodig, meestal groeit hij wel goed. Overigens is
het verstandig om een pruimenboom eens per
twee jaar in de winter kalk te geven (een paar
handenvol rondom de stam strooien bij een
gemiddelde boom). Januari is hiervoor een mooie
richtlijn. Vervolgens geef je in het voorjaar (maart
of april) kali. Ook zouden we adviseren om de
boom in de zomer organische mest te geven.

Beste leden,
De zomer vordert en we zien dat veel vaste
planten en struiken al zijn uitgebloeid en bladeren
aan het verkleuren zijn. Dit heeft tot gevolg dat
langs veel tuinen takken over het pad hangen en
nu of straks overlast veroorzaken voor de
voorbijkomende leden.

Heermoes (kattenstaarten) in de
tuin en wat er tegen te doen.

Heermoes is een plant die heel goed groeit op
grond waarvan de bovenlaag weinig mineralen
bevat. Omdat deze plant zo diep, soms meters,
wortelt is ze in staat om mineralen vanuit de
bodem naar boven te halen zodat ze goed groeien.
Om deze bovenlaag te voorzien van mineralen kun
je lavameel gebruiken. Lavameel bevat veel
verschillende mineralen die niet in de heermoes
zitten.

Wat is lavameel?
Lavameel is fijngemalen vulkanisch gesteente. Het
is rijk aan silicium in goed opneembare vorm voor
planten. Silicium verhoogt de weerstand van het
gewas en tegen droogte, ziekten en plagen. Naast
silicium bevat lavameel nog 83 andere mineralen
welke goed zijn voor de bodem. Lavameel
verbetert ook de structuur van de grond.

Hoe lavameel te gebruiken?
Lavameel kan gewoon over de grond worden
gestrooid waar de heermoes groeit. Bij voorkeur
op een regenachtige of bewolkte avond. Lavameel
wordt langzaam opgenomen in de grond en het
verhoogt naast de mineralen in de bovenlaag ook
de Ph want heermoes is een plant welke ook op
zure grond goed gedijt.

Per m2 is ongeveer 250 gram
nodig. Om de heermoes helemaal te laten
verdwijnen zullen er ook bij het gebruik van
lavameel 2 á 3 jaar overheen gaan. Wel is meestal
na een jaar al een verbetering te zien. Lavameel
is ook de tuinwinkel te koop.

Een dringend verzoek aan alle leden om
overhangende takken zo op te binden dat deze
niet over het pad hangen of deze af te knippen.
De komende weken gaan we ook in de
groenstroken aan de slag om ook daar e.e.a. weer
een fatsoenlijk aanzien te geven.
Op deze manier levert iedereen een bijdrage en
ziet het complex er weer netjes uit .

