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TERUGBLIK OP DE AFSLUITING JUBILEUMJAAR op 24 SEPTEMBER j.l. 

 

Met een bijzonder gezellig feest hebben we op 24 september het jubileumjaar gevierd en afge-

sloten. Het was gezellig druk en er was ook bezoek van buiten de poort. Er is gegrabbeld 

door jong en ook vooral oud. De enorme pompoen (43,2 kg!) oogstte veel bewondering en 

heeft de eerste prijs gewonnen.  

 

                                                                             
 

Ook veel belangstelling voor de vreemde vruchtentafel, de verkoop van biologische groenten 

en de kraam met lekkers. De loterij was het hoogtepunt van deze feestelijke ochtend. Mooie 

prijzen die blij in ontvangst werden genomen. Al met al een geslaagde viering en afsluiting van 

het jubileumjaar en wat het bestuur betreft hebben we volgend najaar weer zo’n feestje.   

 

Een ding mogen we beslist niet vergeten en dat is het bedanken van de vrijwilligers. Zonder 

hen had dit niet mogelijk geweest. Dus een ieder die geholpen heeft nogmaals heel erg 

bedankt namens het bestuur en de leden. Rest nog een praktische mededeling: de 9de prijs is 

gevallen op lotnummer 54 en nog niet opgehaald.  

Wie oh wie heeft lotnummer 54? De prijs kan opgehaald worden bij de voorzitter.        

 

OVERVLOEDIGE APPEL- EN PERENOOGST 

 

De appel- en perenpluk is in volle gang. De oogst is bijzonder goed dit jaar. 

Het kan dus zo maar zijn dat er meer appels en peren in je boom/bomen hangen dan je nodig 

hebt. Laat ze niet wegrotten aan de boom of op de grond, dat is voedselverspilling, echt zonde 

van het fruit.  

 

Meld het aan het bestuur als je teveel appels of peren hebt. Stuur een mail of bel de voorzitter 

06-55118448. Er zijn vast tuinders die graag bij je komen plukken. Ook zij kunnen zich bij het 

bestuur melden. LET OP: Het is niet toegestaan om ongevraagd fruit van andermans bomen te 

plukken. Dat is diefstal.  

 

 

http://www.atvdevolharding.nl/
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GRONDBEWERKING > MET EEN GRELINETTE 

 

Het tuinseizoen loopt naar het eind en er komt steeds meer grond braak te liggen in de tuin. 

Van oudsher wordt er dan gespit. Toch zijn er steeds meer tuinders, die niet meer kunnen 

spitten door lichamelijke klachten of niet (meer) willen spitten. Toch is het belangrijk voor 

de volgende teelten om de grond te bewerken. Wat dan te doen? Gebruik een grelinette!  

 

De grelinette is een simpel, doeltreffend en biologisch verantwoord alternatief voor spitten. 

Ergonomisch goed vormgegeven, waardoor het zware werk lichter wordt. Door de opstaande 

werkhouding is het werken met de grelinette bijzonder geschikt voor mensen met rugproble-

men. En als je biologisch wilt tuinieren en de bodemstructuur niet wilt verstoren, ook dan is 

de grelinette aan te bevelen.  

 

           
 

Met de grelinette wordt de grond tot 25 cm 

diep losgemaakt zonder de natuurlijke bo-

demstructuur te verstoren. De grelinette 

breekt de grond en maakt deze los zonder 

hem te keren. De bovenste vruchtbare 

laag aarde wordt niet ondergewerkt. Door 

het loswoelen van de grond komt aanwezig 

onkruid los te liggen en kan makkelijk ver-

wijderd worden. Bovendien voorkom je met 

deze methode dat 'slapende' onkruidzaden 

uit de diepere grondlagen aan de opper-

vlakte komen en gaan ontkiemen. Dat 

scheelt in het komend teeltseizoen weer 

onkruid. Werk je volgens de principes van 

permacultuur en houd je de moestuin-

bedden bedekt met mulch, dan hoef je 

slechts eens in de 3 á 4 jaar de grond los te 

maken met de grelinette. Dat is een flinke 

werkbesparing ten opzichte van jaarlijks 

spitten. 

 

Wil je eens ervaren hoe dat werkt, zo’n grelinette?  

De Volharding heeft er een. Je kunt die huren voor € 2 per uur, maximaal 2 uur per keer. 

Kom naar de tuinwinkel om een datum/tijd te reserveren of mail naar: 

bestuur.devolharding@hotmail.com.  

Wil je eerst een filmpje bekijken over het gebruik, klik dan op onderstaande link: 

https://www.dewiltfang.nl/grondbewerking/omwerken/spitten-beluchten/grelinette-

gegalvaniseerd/  

 

GREPPEL SCHOONMAKEN 

 

Achterin de tuinen 26 t/m 100 zijn in 2009 greppels gegraven om bij overvloedige regen wa-

terlast op de tuinen tegen te gaan. Het midden van de greppel ligt op de erfgrens. De  aan-

grenzende tuinders zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van hun eigen (schuine) zij-

kant en gezamenlijk met de overburen voor de bodem van de greppel.  

 

Helaas is er bij een aantal tuinen achterstallig onderhoud geconstateerd. Daar zijn de greppels 

vervuild door modder, begroeid met onkruid (heermoes/akkerwinde), bladeren etc.. Om de 

afvoer van het overtollig water niet te stagneren is het dringende verzoek om de greppel 

schoon te maken. Tuinders, die vanwege hun gezondheid deze taak niet kunnen uitvoeren, 

dienen dit per omgaande  aan het bestuur te melden. Er wordt dan naar een oplossing ge-

zocht. De Tuincontrolecommissie zal in de 1e week van november a.s. de greppels inspecteren.  

 

LAVAKORRELS GEBRUIKEN IN DE STRIJD TEGEN HEERMOES 

 

Heermoes, ook bekend onder de naam (akker)paardenstaart, hoort tot de oudste planten op 

aarde. De sterk vertakte wortelstokken reiken soms metersdiep. Dit maakt heermoes een las-

tig te bestrijden wortelonkruid. Alle wortels verwijderen is onbegonnen werk. Uit elk achterge-

bleven stukje wortel groeit een nieuwe plant. 

mailto:bestuur.devolharding@hotmail.com
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Heb jij heermoes in je tuin? Bekijk het van de positieve kant. Heermoes is een signaalplant 

voor gronden met een laag gehalte aan mineralen. In heermoes zit een overvloed aan minera-

len zoals: silicium, kalium, calcium, mangaan, magnesium, natrium, ijzer, zwavel, zink, seleen, 

chroom, kobalt en fosfor. Deze mineralen worden door het heermoes diep uit de bodem naar 

boven gehaald.  Zo verrijkt deze plant de  bodem. Het is daarom aan te raden om uitgetrok-

ken of afgeschoffelde stengels ter plaatse te laten liggen. De stengels zullen verdorren en 

uiteenvallen en de opgenomen mineralen komen in de bodem terecht waardoor ze langzaam 

maar zeker de tekorten aanvullen. Heermoes zal vanzelf verdwijnen als de groeiomstandig-

heden niet meer bij hem passen.  

 

Maar wat als je niet zolang wilt wachten, omdat het heermoes zich maar uitbreidt en op steeds 

meer plaatsen tevoorschijn komt. Versnel dan het herstel van het natuurlijk evenwicht 

door zelf mineralen in de vorm van lavakorrels aan de bodem toe te voegen. Vanaf 22 oktober 

2016 heeft de tuinwinkel lavakorrels te koop in zakken van 5 kg en 20 kg. Strooi 1 kg per 10 

m2 in de herfst op plekken waar veel heermoes staat. Blijf daarnaast ook de stengels uittrek-

ken en/of schoffelen. Uiteindelijk zal de plant uitgeput raken en verdwijnen.  

DE AANHOUDER WINT!  

 

VOMAR SPONSORACTIE VOOR VERENIGINGEN 

 

Doe jij ook wel eens boodschappen bij de Vomar? Dan kun je De Volharding sponsoren zonder 

dat het je een eurocent kost. 

 

Hoe werkt het? 

1. Je hebt een geregistreerde Vomar-klantenkaart. Geef je kaartnummer door aan de 

penningmeester en je wordt bij de Vomar aangemeld als deelnemer aan de sponsorac-

tie. Laat bij het afrekenen je Vomar-klantenkaart scannen en de rest gaat automatisch.  

2. Je hebt een Vomar-klantenkaart, maar hebt hem niet geregistreerd. Doe dit dan alsnog, 

want alleen geregistreerde klantenkaarten doen mee. Geef je kaartnummer door aan. 

3. Je hebt nog geen Vomar-klantenkaart, maar je doet wel (af en toe) boodschappen bij 

de Vomar. Vraag om een kaart bij de klantenservice, registreer hem en geef je kaart-

nummer en je naam door aan De Volharding.  

Aanmelden kan in de kantine, elke zaterdag tussen 9 en 12.30 uur en op donderdag tussen 

10.30 en 11.30 uur. De kantinevrijwilliger heeft een lijst. Als dank voor je deelname krijg je 

gratis een kopje koffie/ thee met een koekje. Je kunt ook een mail sturen of een briefje in de 

brievenbus van de kantine doen.  

 

Ieder kwartaal krijgt De Volharding 0.05% van de totaal geregistreerde bestedingen als spon-

sorgeld uitbetaald. Dus, hoe meer deelnemers, hoe hoger het sponsorgeld. Alvast bedankt! 

 

VOORAANKONDIGING > PACHT 2017 BETALEN 

 

Voor leden, die de pacht voor 2017 contant willen betalen, is het bestuur op zaterdag 26 no-

vember 2016 tussen 9.30 uur tot 11.30 uur in de kantine aanwezig. Er kan uitsluitend contant 

betaald worden, pinbetaling is niet mogelijk. De penningmeester nodigt u daarom uit om per 

bank te betalen. Doe dit wel uiterlijk 1 december 2016. Meer informatie in de nieuwsbrief van 

november 2016.  

 

LEDENADMINISTRATIE ACTUEEL HOUDEN 

Als de gegevens, die bekend zijn bij de ledenadministratie, zijn gewijzigd geef het aan ons door. 

Bijvoorbeeld, heb je een ander (mobiel) telefoonnummer, wil je deze nieuwsbrief op een ander 



e-mailadres ontvangen of ben je verhuisd, laat het ons weten. Stuur een mail of doe een briefje 

in de brievenbus van de kantine. 

 

VRAAG EN AANBOD 

 

In de hal van het verenigingsgebouw hangt, als proef, een mededelingenbord voor leden. Heb 

je iets te koop, te ruil of weg te geven of zoek je iets, hang dan een briefje op. Onjuiste of on-

gepaste vraag en aanbod-briefjes worden door het bestuur verwijderd. 

 

UITGELICHT > TE KOOP IN DE TUINWINKEL  

 

- Gele winterplantuitjes: ze kunnen nog tot half november geplant worden. 

- Kalkkorrels en kalkpoeder (5 kg of 25 kg) om de pH-waarde van de grond te verhogen. 

- Lavakorrels tegen heermoes (per 5 of 20 kg) 

- Anti spruit voor het bewaren van aardappelen 

- Muizenkorrels > te gebruiken in de kas 

- Compost in zakken van 40 liter en 

- nog veel meer. 

   

TE BESTELLEN IN DE TUINWINKEL > EM PRODUCTEN  

 

EM is de afkorting van Effectieve Micro-organismen. Het doel van het EM Agriton systeem is 

om leefklimaat en bodemvruchtbaarheid te verbeteren, door middel van de kringloopaanpak 

‘bodem-plant-dier-mest’. In de kantine ligt foldermateriaal en in de tuinwinkel ligt een over-

zicht van de producten, die besteld kunnen worden. Heel bruikbaar zijn de Bokashi keuken-

emmers voor je keukenafval.  

 

EM Bokashi starter set > Fermenteren zonder rotting en nare geuren!   

De EM Bokashi starter set bevat twee Bokashi keukenemmers en een gebruikinstructie. 

De Bokashi starter (2kg) zelf, dient separaat aangeschaft te worden. De twee Bokashi keuken-

emmers gebruik je om na elkaar het keukenafval te fermenteren. Zodra een emmer is gevuld, 

moet deze 1-2 weken weggezet worden om de micro-organismen de tijd te geven het keuken-

afval verder te fermenteren. Gedurende deze tijd kan je de tweede Bokashi keukenemmer ge-

bruiken. De eerste keukenemmer kan na de genoemde 1-2 weken in de tuin geleegd worden. 

Dan schoonmaken en weer in de keuken plaatsen. Best eenvoudig dus!  

EM Bokashi starter > om het proces te starten. 

 

Deze en de andere producten van EM zijn in de tuinwinkel te bestellen. De levertijd is afhanke-

lijk van het aantal bestellingen. 

Meer info op https://www.emnatuurlijkactief.nl/bokashi-gft/  

 

TOT SLOT 

  

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

in de brievenbus van de kantine. Vergeet niet naam en tuinnummer te vermelden.  

 

DE NIEUWSBRIEF LIGT OOK TER LEZING IN DE KANTINE. 

 

Het redactieteam   
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