
 
 

Nieuwsbrief 26 maart 2016 
  
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:  
  

*  2 april 2016 > Werkbeurt voor de tuinnummers 15 t/m 28 
*  15 april 2016 > Wijkcontactdag Overdie van 16 tot 21 uur 
*  14 mei 2016 > Lentemarkt van 10 tot 15 uur 
*  Te koop in de tuinwinkel > Afdekvlies  
*  Uitgelicht: KIESERIET (Magnesiummest) 
*  Nieuw in de kantine > Draagtray voor meeneemkoffie of -thee  
*  Inzameling van potjes, bakjes (plastic en glas)  
*  2016 = Het Jaar van de Peulvrucht  
*  Snoeihout versnipperd op het Akeleiplein 
*  9 juli 2016 > Zomerfeest, de officiële viering van 60 jaar Volharding 
*  Tot slot    

  
  

2 APRIL 2016 > WERKBEURT VOOR DE TUINNUMMERS 15 t/m 28 
Op zaterdag 2 april a.s. zijn de tuinnummers 15 tot en met 28 ingeroosterd. Leden 
van 75 jaar en ouder zijn vrijgesteld, maar voel je je jong(er), kom helpen. Er 

staan klusjes op de werklijst, die in de kantine gedaan kunnen worden. 
  
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. In geval van barre 
weersomstandigheden (veel regen, harde wind) 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! 

  
15 APRIL 2016 > WIJKCONTACTDAG OVERDIE van 16 tot 21 uur 
 Kom vrijdag 15 april a.s. ook naar het Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-
10, 1813 BH. Diverse organisaties uit Overdie presenteren zich. Onze vereniging 
doet ook mee. Kom bij ons langs en ontvang een presentje. We zoeken nog 2 

leden, die mee willen helpen onze stand te bemensen. Lijkt het je leuk? Meld je aan 
via bestuur.devolharding@hotmail.com.  
 

14 MEI 2016 > LENTEMARKT van 10 tot 15 uur 
De voorbereiding voor de Lentemarkt is in volle gang.  
De organisatie zoekt nog (meer) leden die een paar uurtjes willen meehelpen. Meld 

je aan per mail bestuur.devolharding@hotmail.com of bij Gemma (tuin 4), Dirkje 
(tuin 3) of Tineke (tuin 59). Laat ook weten op welke tijd je wilt worden ingeroosterd 

van 9 tot 12 uur, van 12 tot 15 uur of de hele dag. Je zult worden ingezet achter één 
van de kramen van De Volharding (zaden- of plantjesverkoop), bij één van de 
kinderactiviteiten of helpen in de kantine 
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Voor leden zijn er nog 2 marktkramen te huur. De huurprijs is € 10 voor een halve 
kraam (= 2 meter) of € 20 voor een hele kraam (= 4 meter). 
 
 

TE KOOP IN DE TUINWINKEL > AFDEKVLIES 
Afdekvlies beschermt gewas tegen hoge en lage temperaturen. Ook wordt het gewas 
beschermd tegen hagel, wind, insecten en vogels.  
De tuinwinkel zijn 2 maten afdekvlies te koop: € 0,30 per meter van 1.20 meter 
breed voor € 0,30 per meter en € 0,50 per meter van 2.40 meter breed.  
 
 

UITGELICHT: KIESERIET (MAGNESIUMMEST) 
  
Bladeren met een flets gele kleur, coniferen met bruine naalden… allemaal 
mogelijke symptomen van magnesiumgebrek.  Magnesium is een belangrijk 

voedingselement voor een goede fotosynthese van planten en speelt een cruciale 
rol in de groene kleur van bladeren. KIESERIET is een 100% natuurlijke bron van 

magnesium (25% MgO), voor zowel de moestuin, coniferen, sierstruiken als het 
gazon en is toegelaten in de biologische en de biologisch-dynamische landbouw. 
 

In de groentetuin wordt KIESERIET aangeraden voor bladgewassen zoals sla, 

spinazie, prei en kruiden (peterselie, selder), voor een intensere groenkleuring 
van het blad. Maar ook vruchtgewassen zoals tomaten, komkommer en 

courgette (grote bladeren!) zullen voordeel hebben aan een bemesting met 
KIESERIET.  
 

Gebruik KIESERIET van maart tot augustus als aanvulling op de reguliere 

bemesting. Dosering: 20 – 50 gr / 1 m², licht inharken. Geef KIESERIET bij 
voorkeur als regen wordt verwacht of geef matig water.  
 

Coniferen kunnen last hebben van naalduitval en bruin worden van de naalden. 

KIESERIET werkt zowel preventief als voor oplossing van ontstane tekorten. Geef 
35 gram per m2 op een iets groter vlak dan de omtrek van de struik, plant of haag. 

Ook voor vergeelde gazons kan deze dosering worden aangehouden. Door deze 
meststof te gebruiken zorgt u voor gezonde planten met een mooie diepgroene 
bladkleur. Zowel bladgewassen als sierplanten zullen donkergroen kleuren door 

gebruik van KIESERIET. 
KIESERIET is verkrijgbaar in de tuinwinkel.  
  
NIEUW IN DE KANTINE > DRAAGTRAY VOOR MEENEEMKOFFIE EN –THEE 
Voor de meeneemkoffie en –thee zijn kartonnen draagtrays te koop voor € 0,25 per 

stuk. Er kunnen maximaal 6 bekertjes in en zijn in principe meerdere malen te 
gebruiken.  
 
 

INZAMELING VAN POTJES, BAKJES (PLASTIC EN GLAS)  
De tuinwinkel is op zoek naar potjes en bakjes, die geschikt zijn om plantjes in te 
kweken en om mee te geven bij het afhalen van plantgoed. We denken daarbij aan 

plastic bloempotjes in de maat tot 12 cm, bakjes van champignons en dergelijke. 
Ook glazen potjes met vacuumdeksel tot 720 ml zijn welkom. Graag inleveren 
tijdens openingstijden van de tuinwinkel. Heb je in de loop van het seizoen wat van 

dit materiaal nodig, kom dan naar de tuinwinkel, misschien kunnen we je helpen. 
  

 

2016 = HET JAAR VAN DE PEULVRUCHT 
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2016 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Jaar van de Peulvrucht. 
Peulvruchten zijn zeer voedzaam door hun hoge gehalte aan koolhydraten en 

eiwitten. Ze kunnen dienen als vervanging van zowel aardappelen (koolhydraten) als 
vlees (eiwitten). Verder bevatten ze ook hoge gehaltes aan een aantal B-vitamines 
(geen B 12), voedingsvezel, ijzer en andere mineralen. Ideale groenten dus om in te 

zetten tegen het wereldwijde voedselprobleem.  
 

Peulvruchten horen bij de vlinderbloemigenfamilie en hebben als eigenschap dat zij 
stikstof in de grond achterlaten. Met name koolgewassen en bladgewassen hebben 
daar baat bij.  
 

Wil jij ook peulvruchten kweken, maar heb je nog geen zaad? Kom dan eens kijken 
in onze tuinwinkel. Zolang de voorraad strekt is er zaad te koop van peultjes, 

doperwten, tuinbonen, stam- en stokslabonen (sperzieboon), stam- en 
stoksnijbonen, kapucijners en pronkbonen.  
 

Af en toe zijn er plantjes te koop. Dit wordt op het mededelingenbord aangekondigd. 

Wacht niet te lang OP = OP. 
 
 

SNOEIHOUT VERSNIPPERD OP HET AKELEIPLEIN 
De actie was een groot succes! Veel tuinders hebben van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om hun snoeihout naar het plein te brengen. De houtsnippers vonden 
gretig aftrek. Volgend jaar maart krijgt deze actie zeker een vervolg.  
 

Heb je nog/weer snoeihout? Belast er niet een ander mee. Bewaar het op je eigen 

tuin, knip het klein en gebruik het als bodembedekker of breng het naar de 
Afvalbrengplaats aan de Kitmanstraat. Dit geldt ook voor ander (tuin)afval. Ruim 

op, neem mee! 
 

Help mee de paden en het Akeleiplein schoon te houden. Raap ook eens 
een aangewaaid papiertje of rommeltje op. 

 

  
9 JULI 2016 > ZOMERFEEST, DE OFFICIELE VIERING VAN 60 JAAR 
VOLHARDING 
Na de Lentemarkt volgt meer informatie. 
13 juli 2016 > Laatste woensdag voor de zomervakantie = Kindermiddag 
17 september 2016 > Oogstfeest. 
Noteer de data in je agenda. 
  
In de volgende nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de voortgang.  
  
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? http://www.atvdevolharding.nl/   
 

DE NIEUWSBRIEF LIGT OOK TER LEZING IN DE KANTINE. 
 

Het redactieteam 
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