
 
 

Nieuwsbrief 7 februari 2016 
  
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:  
  

*  Tuinwinkel > Garant Zaden 2016_Meststoffen 
*  21 februari 2016 > Cursus Basisbeginselen Ecologisch Moestuinieren 
*  5 maart 2016 > Werkbeurt voor de tuinnummers 1 t/m 14 
*  5 maart 2016 > Snoeihout versnipperen op het Akeleiplein 
*  Tuin in de winter  
*  16 maart 2016 > Algemene Ledenvergadering ATV De Volharding 
*  Viering 60 jaar Volharding 
*  Inspecteer je heg > Uiterlijk 29 februari 2016 
*  Tot slot   

  
  

TUINWINKEL > GARANT ZADEN 2016 - MESTSTOFFEN 
  
De meeste leden hebben inmiddels hun bestelde zaden en/of plantuien afgehaald.  
Ook de tuinwinkel heeft de voorraad groenten- en kruidenzaden aangevuld.  
Handig voor geval je er niet aan toe was gekomen om een bestellijst in te leveren of als je 

toch nog een bepaalde groente- of kruidensoort wilt aanschaffen.  
 
Een overzicht van ons assortiment hangt op het mededelingenbord. 
Tevens is er nog een beperkte voorraad knoflook, gele en rode plantenuitjes, gele en rode 

sjalotjes voor de losse verkoop.  
  
Vergeet niet als voorbereiding op het komende tuinseizoen de tuin te bekalken.  
Kalk verhoogt de pH-waarde en verbetert de structuur van kleigrond. 
In de tuinwinkel is te koop: kalkpoeder in zakken van 25 kg, kalkkorrels (verrijkt met 15% 

Magnesium) per 5 kg en zeewierkalk (rijk aan mineralen) per 5 kg. 
Let wel op! Geen kalk strooien op het gedeelte voor de aardappelen en bij zuurminnend fruit, 

zoals aardbeien en blauwe bessen. 
  
  

21 FEBRUARI 2016 > CURSUS BASISBEGINSELEN ECOLOGISCH MOESTUINIEREN 
  
Deze cursus is zeer geschikt voor de beginnende tuinder en zijn/haar introducé. 
Ook de meer ervaren tuinder is uiteraard van harte welkom, goed voor de interactie en om 

elkaar te leren kennen. 
  
Met ondersteuning van een PowerPoint Presentatie worden thema’s als het maken van een 

teeltplan, de wisselteelt, de combinatieteelt, composteren, bemesten en meer besproken. 
De locatie is de kantine, aanvang 13.00 uur en we ronden om 15.30 uur af.  
  
In verband met de praktische organisatie graag van tevoren aanmelden.  

Dat kan per mail (bestuur.devolharding@hotmail.com) of bel/sms 06-55118448 (Tineke 

Vrolijk) om het aantal deelnemers door te geven.  
 
Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage ten gunste van de vereniging voor een hand-out 

van de presentatie, koffie/thee en een gezellige middag wordt op prijs gesteld.  
  
  



 
5 MAART 2016 > WERKBEURT VOOR DE TUINNUMMERS 1 t/m 14 
  
Het aantal verplichte onderhoudsbeurten (Huishoudelijk Reglement, artikel 40) is voor 2016 

wederom vastgesteld op 1 werkbeurt per tuin.  
Het jaarrooster 2016 hangt op het mededelingenbord. 
Zaterdag 5 maart a.s. zijn de tuinnummers 1 tot en met 14 ingeroosterd. 
Leden van 75 jaar en ouder zijn vrijgesteld, maar voel je je jonger, doe dan lekker mee. 
  
We beginnen om 9 uur en gaan door tot de klussen zijn geklaard, maar uiterlijk tot 12 uur, 

met rond 10.30 uur een koffiepauze. 
Bij slechte weersomstandigheden wordt de werkbeurt doorgeschoven naar de eerstvolgende 

zaterdag. 
  
Ben je verhinderd? 
Geef dat tijdig door per mail (info@atvdevolharding.nl) of doe een briefje in de brievenbus 

van De Volharding met vermelding van je naam en tuinnummer en de datum wanneer je 

dan komt. 
  
Ook niet-ingeroosterde tuinders zijn van harte welkom. ER IS GENOEG TE DOEN! 

  
  

5 MAART 2016 > SNOEIHOUT VERSNIPPEREN OP HET AKELEIPLEIN 
  
Wintertijd = snoeitijd voor fruitbomen (met uitzondering van pruimen- en kersenbomen).  
Samen met het snoeihout van klein fruit (bessen, frambozen, bramen etc.) levert dit vaak 

een flinke berg snoeihout op. 
  
Bij De Volharding is iedere tuinder (m/v) verplicht het eigen snoei-, tuin- en ander afval 

weg te brengen naar de Gemeentelijke Afvalbrengplaats aan de Kitmanstraat of mee te 

nemen naar huis.  
Uitsluitend voor kapotte ramen en glasscherven staan bij de toegangspoort 2 glasbakken. 
  
Bij wijze van proef huurt de vereniging dit jaar een snoeihoutversnipperaar.  
Zaterdagochtend 5 maart a.s. tussen 9 en 12 uur kun je door een daartoe bevoegde tuinder 

jouw snoeihout laten versnipperen en desgewenst de snippers weer meenemen naar je tuin. 
  
Je kunt ook afstand doen van het snoeihout en vanaf vrijdag 26 februari a.s. jouw snoeihout 

vast naar het Akeleiplein brengen. De houtsnippers worden dan door de vereniging 

gebruikt. 
Er wordt een plek voor afgebakend.  
Houd die plek wel netjes en overzichtelijk en gooi er geen troep op. Neem dit zelf mee. 
Help mee het complex netjes te houden. 
  
Vragen of opmerkingen over deze actie? Mail naar info@atvdevolharding.nl 

  
  

TUIN IN DE WINTER 
  
Door het zachte weer van deze winter staan behalve voorjaarsbollen ook veel eenjarige 

(on)kruiden en grassen volop in de bloei.  
 
Begin tijdig met wieden, zo voorkom je dat er zaad wordt gevormd. 
Dat scheelt uitzaaien, want dat willen we in het voorjaar liever zelf doen. 
De meest effectieve methode is om de ongewenste planten handmatig te verwijderen met 

wortel en al. Of gebruik een cultivator, daarmee maak je gelijk de grond losser.  
  
16 MAART 2016 > ALGEMENE LEDENVERGADERING ATV DE VOLHARDING 
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Niet vergeten!   
De vergaderstukken worden eind februari/begin maart toegestuurd per e-mail of per post. 
Houd uw brievenbus(sen) in de gaten. 
  
  
VIERING 60 JAAR DE VOLHARDING 
  
Op 27 januari j.l. brainstormden 7 leden over de viering van 60 jaar Volharding. 
  
De volgende evenementen worden georganiseerd: 
14 mei 2016 > Lentemarkt  
9 juli 2016 > Zomerfeest, de officiële viering van het 60-jarig bestaan 
13 juli 2016 > Laatste woensdag voor de zomervakantie = Kindermiddag 
17 september 2016 > Oogstfeest. 
Noteer vast in je agenda. 
  
De plannen worden nu uitgewerkt en in de volgende nieuwsbrieven houden we je op de 

hoogte van de voortgang.  
Goede ideeën zijn nog steeds welkom.  
Ook kun je je al als vrijwilliger aanmelden. Vele handen maken licht werk. 
8 leden hebben al laten weten dat zij mee willen helpen bij 1 of meerdere evenementen.  
  
  
INSPECTEER JE HEG > UITERLIJK 29 FEBRUARI 2016 
  
Tuinders zijn onderhoudsplichtig voor de heg die aan hun perceel grenst.  
Bij verschillende tuinen staan in de heg struiken en onkruiden, die daar niet in horen.  
Ze zijn duidelijk herkenbaar, want ze zijn afwijkend van de heg. 
  
Februari is een geschikte maand om de heg te inspecteren. 
Verwijder uiterlijk 29 februari a.s. alle afwijkende struiken uit de heg en wied het onkruid 

onder en achter de heg.  
Kijk ook eens naar de structuur van de heg.  
Door dikke en knoestige takken er tussen uit te snoeien “verjong” je de heg.  
Dit vergemakkelijkt in het late voorjaar en vroege herfst het knippen van de heg. 
Het snoeihout kan eind februari naar de verzamelplaats op het Akeleiplein worden 

gebracht.    
  
Advies en/of hulp nodig? Meld het aan het bestuur per mail of per brief. 
 
 
TOT SLOT 
  
Deze nieuwsbrief is gemaild aan leden van wie het mailadres bekend is bij de 

ledenadministratie. Niet ontvangen? Stuur dan een mail naar info@atvdevolharding.nl en hij 

wordt nagestuurd. 
 
Reacties en feedback graag per mail aan bestuur.devolharding@hotmail.com of doe een 

briefje in de brievenbus van het verenigingsgebouw.  
Vergeet niet naam en tuinnummer te vermelden.  
 
Onze website al bekeken? www.atvdevolharding.nl 
   
DE NIEUWSBRIEF LIGT OOK TER LEZING IN DE KANTINE. 
 

Het redactieteam 
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