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Nieuws van LEVENSLUST
Van het Bestuur:
Na een lange periode van droge en warme dagen is er
eindelijk weer wat regen gevallen. Dit heeft tot gevolg
dat hier en daar takken over het pad hangen. Wij vragen
u, voor zover u al niet in actie bent gekomen, deze te
verwijderen. Het bestuur zorgt ervoor dat de takken uit
de groenstroken niet over het pad hangen.
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Op enkele plaatsen is geconstateerd dat leden geoogste
groente onder de kraan op het complex schoon spoelen.
Dit is absoluut niet de bedoeling.
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agenda:
i.v.m corona nog geen
vergaderingen gepland.

Het bestuur is de afgelopen tijd regelmatig bezig met
het bestrijden van onkruid op de paden. Dit lukt vrij
goed, maar niet alle onkruiden zijn hiermee weg.
Wanneer er toch weer iets groeit, trek dit uit en voer
dit af. Wij zullen de paden ook de komende periode
onderhouden, maar het is niet altijd mogelijk de
bestrijding uit te voeren op het moment dat wij dit
willen of dat het nodig is. Soms waait het te hard of is
het ‘s morgens nog te vochtig. We kunnen dit alleen
doen zonder overlast te veroorzaken bij aangrenzende
tuinen.
De afgelopen weken hebben we gemerkt dat de
“strenge” maatregelen om verspreiding van het Coronavirus langzaamaan worden versoepeld. Zo is
toiletruimte weer geopend. Toch blijft het noodzakelijk
dat we ons bewust blijven van het feit dat we besmet
kunnen worden of het virus overdragen aan anderen.
Om die reden heeft het bestuur dan ook besloten
voorlopig de kantine nog gesloten te houden. Het is
immers niet goed mogelijk om de afstand van 1,5 m.
aan te houden. Jammer, want we missen toch de
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mogelijkheid om gezellig samen te kletsen
onder het genot van een drankje. Ook de
onderhoudsploegen starten we nog niet
op, hoewel er wel wat klussen zijn die
gedaan moeten worden. Wilt u toch een
handje helpen? Dat kan natuurlijk altijd
en wordt ook erg gewaardeerd.

Open dag
Het was de bedoeling om eind augustus
een open dag te organiseren.
Maar helaas door de coronacrises heeft
het bestuur besloten om deze te
verplaatsen naar 2021.

Nieuws van de tuinwinkel
PATENTKALI
Voor een betere knolvorming is het goed
om tijdens de groei uw aardappelen te
voorzien van patentkali. Strooi dit
gelijkmatig over het aardappelveld en
hark dit oppervlakkig in de grond
(aanaarden). Zorg dat er geen korrels op
de bladeren blijven liggen.
DE AARDAPPELZIEKTE
Graag willen wij ook dit jaar weer de
aandacht vestigen op de aardappelziekte
die elk jaar weer de kop op kan steken in
aardappelen en tomaten. Hieronder leest
u meer informatie hierover en wat u
ertegen moet doen.
Uw tuin is opgedeeld in deel A, B en C. Dit
is voor de teelt van de aardappelen. U
mag slechts 1 maal per 3 jaar op
hetzelfde deel aardappelen poten. Dit is
wettelijk vastgelegd.
Indien u de aardappelen niet op de juiste
plaats zet zal het bestuur u vragen om
deze te verwijderen. Indien er van
overheidswege controle plaats vindt en
het blijkt dat iemand van onze tuinders
zich hier aan niet heeft gehouden kunnen
er maatregelen worden opgelegd. Dit zou
dan betekenen dat op het hele complex er
een aantal jaren geen aardappelen
geteeld mogen worden. Om dit dus te
voorkomen het verzoek om zich aan deze
regel te houden.

WAT KUNT U DOEN TEGEN DE
AARDAPPELZIEKTE?
Wij hebben voor u het biologische
bestrijdingsmiddel van Pireco ( PIRECO. )
Dit product bestaat uit specifiek
werkende, niet toxische
kruidenconcentraten en is veilig voor
mens, dier en milieu. Dit middel tegen
aardappelziekte heeft een indirect effect
bij aantastingen van Phytophthora op
aardappelen en tomaten. Het middel
wordt opgenomen door de bladeren van
de plant en versterkt het
afweersysteem. Phytophthora wordt in de
ontwikkeling geremd en voorkomen. U
kunt hiermee ook de tomaten elke twee
weken blijven bespuiten zelfs tot vlak
voor het consumeren.

Een fles van 500 ml kost € 13,50.
Kiest u liever voor een chemisch
bestrijdingsmiddel? Het middel in
poedervorm Cymoxanil-M mag niet meer
worden verkocht. Hiervoor in de plaats
hebben wij Bayer InFinito 100 ml
concentraat.

Bladluizen.
Welk beestje keert ieder jaar weer
onuitgenodigd terug op je bloemen en
planten? Dat is de bladluis. Vanaf mei
beginnen de luizen aan een razendsnelle
opmars. Hoe houd je die tegen? We
hebben acht milieuvriendelijke tips voor
je om bladluis te bestrijden.
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Mei is de maand van de terugkeer van de
bladluis in de tuin of op het balkon. In
een paar dagen tijd kan een plant
helemaal onder de luizen zitten. Ze zijn
groen, zwart, wit, geel, rood en soms
paars van kleur. De beestjes genieten van
de sappen van de plant waarop ze zich
hebben genesteld. Mieren zijn hun beste
vrienden, omdat die meegenieten van de
honingdauw die bladluizen uitscheiden.
Planten lijden echt onder de luis. Ze
kunnen verdrogen, besmet raken met
virussen, groeiproblemen krijgen en zelfs
afsterven. Tijd daarom voor acht tips om
de bladluis aan te pakken.
Wees er vroeg bij
Controleer je planten en bloemen
regelmatig op de aanwezigheid van
bladluizen. Vergeet de onderkant van
bladeren niet, daar zitten ze ook graag.
In het beginstadium, als ze nog met
weinigen zijn, kun je ze met de hand
verwijderen en fijn drukken.
Water en zeepsop
Een probaat middel is water met wat
afwasmiddel erin. Luizen houden niet van
water en ook niet van zeep op een plant.
Doe het water en het afwasmiddel in een
plantenspuit en zet de straal op de
bladluizen. Herhaal dit een paar keer
over een paar dagen verspreid indien
nodig. Vaak voegen mensen ook nog
spiritus toe, maar dat is niet zo goed voor
de insecten in de tuin.
Vervelende geurtjes toevoegen
Je kunt water dat je met de bloemspuit
op de luizen richt ook van een vervelende
geur voorzien. Eenmaal weggespoten
zullen ze de geurende plant niet opnieuw
aandoen vanwege de stank. Gebruik
hiervoor een aftreksel van uien of
knoflook. Als je de snippers ui of
knoflook een paar dagen in het water
hebt laten liggen, is het geschikt om in te
zetten als bestrijdingsmiddel.
Onderdompelen

Een losse tuin- of kamerplant met luis kun
je onderdompelen in water, waardoor de
luizen loskomen van bladeren en stengels.
Controleer wel even of de plantensoort
bestand is tegen zo'n waterbad. Sommige
planten kunnen slecht tegen te veel
water.
Natuurlijke vijanden
Een natuurlijke vijand van de luis is het
lieveheersbeestje. Larven en volwassen
exemplaren kunnen duizenden luizen
verorberen. Je kunt de lieveheersbeestjes
of hun larfjes bij sommige tuincentra
kopen, mochten ze niet in je tuin
rondkruipen of -vliegen. Andere
natuurlijke vijanden van bladluizen zijn
de oorwurm en de sluipwesp.
Wil je dat bijen echt kunnen genieten
van je tuin? Bied ze dan een volwaardig
menu aan. Bijen hebben vooral een
samenspel van bloeiende kruiden,
struiken en bomen nodig.

Een bloemenmengsel inzaaien is een
lekker voorgerechtje of dessert voor
bijen. Bomen, struiken en vaste planten
vormen de hoofdschotel die hen voorziet
van voldoende nectar en stuifmeel. Zo
wordt een vierkante meter bloemen een
paar kubieke meter planten mét bloemen.
Kies voor bomen en heesters die goed zijn
voor bijen, want die leveren jaren lang
voedsel.
Van voorgerecht tot dessert
Zorg voor bomen én struiken: Jaar na jaar
zorgen bomen voor stuifmeel en nectar
voor bijen. Goede voorbeelden zijn kers,
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pruim, appel, peer, kastanje, wilg, en
linde.
Ook struiken verdienen een plek in de
tuin: Alle heesters die bessen vormen zijn
bijentoppers. Voorbeelden: sleedoorn,
meidoorn, aalbes, kruisbes, hulst,
sneeuwbes, liguster, …
Groendaken: Ook bijen hebben graag een
restaurant met uniek uitzicht.
Groendaken zorgen voor extra natuur op
weinig benutte plaatsen. Heel wat
vetplantjes komen er tot bloei en lokken
bijen.
Klimplanten: Een lege muur? Overweeg
dan eens om een klimplant te zetten.
Klimplanten zijn nuttig voor bijen. Enkele
goede voorbeelden: vuurdoorn,
botanische klimrozen, kamperfoelie en
klimop.
Laat het gras maar bloeien: Bijen houden
van een bloeiend gazon met
paardenbloemen, klaver en madeliefjes.
Het pop-up restaurant van je tuin:
bolgewassen en vaste planten: Vaste
planten en bolgewassen komen elk jaar
terug. Veel ervan zijn goed voor bijen,
zoals anemonen, asters, geraniums,
krokussen en sneeuwklokjes.
Bloemenmengsels: Bloemenmengsels zijn
een lekker voorgerecht of dessert. Ze zijn
er in alle mogelijke variaties. Opvallende
planten zijn zonnebloemen, bernagie,
papaver en koolzaad.
Ga voor een bed and breakfast
Met een bijenhotel in je tuin zitten de
solitaire bijen vlakbij het restaurant en
kan je ze goed observeren.
Bloemen in potten: het
afhaalrestaurant van de bij!
Ook met bloemen in potten kan je bijen
helpen: bloeiende kruiden
zoals lavendel, bieslook, rozemarijn
en tijm gedijen goed in bloembakken.

Openinstijd tuin winkel:
Met ingang van 1 juli is de tuinwinkel
geopend op zaterdag van 10.00 tot 11.00
uur
Beste leden van “levenslust”,
Misschien hebben jullie opgemerkt dat de
tuin naast “Het Tuinhuis” vrij gekomen is.
Deze tuin wordt sinds kort verhuurt aan
WVOZorg. Wij (deelnemers, bezoekers,
vrijwilligers en medewerkers van het
tuinhuis) willen proberen hier een mooie
tuin van te gaan maken. Voor ons is het
heel prettig nu een stuk “moestuin” te
hebben die aansluit aan het perceel van
het tuinhuis.
Onze bedoeling is om naast het kweken
van groenten de tuin op te sieren met
mooie bloemen, vaste planten,
fruitboompjes en -struiken.
Aangezien er heel wat planten en
fruitstruiken nodig zullen zijn om de tuin
in te vullen doen wij via deze nieuwsbrief
graag een oproep aan iedereen die in het
komende najaar planten en/of
fruitstruiken met ons zou willen delen.
Misschien heeft u zelf te veel aan
bepaalde planten en/of zaden en wilt u er
ons een plezier mee doen.
Het najaar schijnt volgens kenners de
beste tijd te zijn om vaste planten
over/in te planten.
Mocht u vierkante stoeptegels over
hebben dan zouden wij die graag
binnenkort overnemen zodat we alvast
paden aan kunnen leggen in de tuin.
Wij zijn momenteel elke woensdag,
donderdag en vrijdag aanwezig in het
tuinhuis.
Ons telefoonnummer is 551964 en ons
mailadres is dagbesteding.th@wvozorg.nl
Bij voorbaat veel dank namens ons allen.
Vriendelijke groet van Mieke en Lenny

