
Nieuwsbrief 4 juli 2016 ATV De Volharding 

* 13 juli 2016 > Kindermiddag van 14.00 tot 16.00 uur 

* Aardbeienstekken bestellen (t/m 30 juli 2016) 

* Onkruid tussen de heg 

* Honden op het complex 

* Onkruid bestrijden 

* 9 juli 2016 > Jubileumreceptie van 15.00 tot 17.00 uur 

* Tot slot 

13 JULI 2016 > KINDERMIDDAG VAN 14.00 tot 16.00 uur 

De laatste woensdagmiddag voor de Zomervakantie 2016 is er weer een KINDERMIDDAG. 

De KINDERMIDDAG begint om 14.00 uur. Er is een gevarieerd spelletjesprogramma. Rond 15.00 uur 
staan in de kantine pannenkoeken en limonade klaar. 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden, ook niet voor de begeleidende volwassene. 

Wel graag van tevoren aanmelden met vermelding van de naam en leeftijd van het kind. Dit kan per 
mail bestuur@atvdevolharding.nl of tijdens de openingstijden in de kantine. Bellen/sms-en kan ook 06-
55118448 (Tineke). 

AARDBEIENSTEKKEN BESTELLEN (t/m 30 juli 2016) 

Ook dit jaar kunnen er bij De Volharding weer aardbeienstekken worden besteld. 

Ze worden rechtstreeks bij de kweker gekocht en zitten per stek in een potje. 

Het aanbod hangt op het mededelingenbord. In de tuinwinkel is een beschrijving per ras aanwezig. Bij 
het bestellen ook gelijk betalen (géén pin). 

De aardbeienstekken kunnen worden afgehaald op vrijdag 5 augustus tussen 10.30 en 11.30 uur en 
op zaterdag 6 augustus tussen 9.00 en 12.30 uur. 

Doe mee aan de gezamenlijke inkoop en steun daarmee de vereniging. 

ONKRUID TUSSEN DE HEG 

Nee, we noemen geen namen, maar wie de schoen past …….. 

De Tuincontrolecommissie heeft aan het bestuur gerapporteerd, dat sommige tuinders nalatig zijn in 
het onderhouden van de grond onder de heg. De heg maakt deel uit van de gehuurde tuin. Tuinders 
zijn voor de heg onderhoudsplichtig. Dit houdt in dat onkruiden die voor, onder, in en achter de heg 
groeien regelmatig moeten worden verwijderd. Bij wortelonkruiden (zoals zevenblad, heermoes, 
haagwinde, paardenbloem) met zoveel mogelijk wortel verwijderen en zaadvormend onkruid 
(kleefkruid, straatgras, perzikkruid, om er een paar te noemen) regelmatig schoffelen. 



Neem je verantwoordelijkheid, ook met dit onderhoud, dat scheelt de vrijwilligers van de 
Tuincontrolecommissie en het bestuur veel tijd en energie. 

HONDEN OP HET COMPLEX 

Er zijn de laatste weken meldingen geweest van hondenpoep op het pad en in tuinen. Ook op het 
nieuw aangelegde grasveld lag al twee keer hondendrol. 

Het is toegestaan, dat honden worden meegenomen naar het complex, mits ze aangelijnd zijn en 
aangelijnd blijven. Zo heb je controle over je hond en geven ze andere tuinders geen overlast. Dus 
keffertjes en blaffertjes, liever thuislaten. En heeft het beestje toch zijn/haar behoefte gedaan, ruim het 
dan op. Dat is tegenwoordig heel normaal op straten, pleinen en in parken. Deze regels gelden ook 
als je iemand op bezoek krijgt, die een hond meebrengt. 

ONKRUID BESTRIJDEN 

Handmatig onkruid verwijderen is vaak de meest effectieve manier van onkruidverwijdering. 

Wel is het belangrijk om van tevoren te bepalen om welk type onkruid het gaat. 

Zaadonkruiden zijn veelal eenjarige planten die na de zaadzetting of op het einde van het jaar 
afsterven. Schoffelen of hakken werkt uitstekend voor zaadonkruiden. Wortelonkruiden verspreiden 
zich in bijna alle gevallen via de wortel en soms ook door uitzaaien (paardenbloem). Ze kunnen nogal 
oppervlakkig (zevenblad) wortelen of heel diep (heermoes). Deze laatste soort is het hardnekkigst en 
het moeilijkst te verwijderen. 

Bij wortelonkruid kan schoffelen averechts werken. Omdat je met schoffelen de wortels afsnijdt blijft 
een deel van de wortel in de grond zitten. Elk stukje wortel kan weer gaan uitlopen. Probeer bij 
wortelonkruid het onkruid zoveel als mogelijk handmatig te wieden of voldoende frequent schoffelen. 
Dan geef je het jonge onkruidplantje geen kans. 

Tips voor het wieden: 

- Kies een makkelijk houding uit. Zit je graag op je knieën, dan kun je met knielappen of een 
kniekussen pijnlijke knieën vermijden. 

- Staat het onkruid op een plek waar weinig andere planten staan, dan kan je met de riek, spitvork of 
grelinette rechtop staand de grond wat omhoog halen, NIET OMGOOIEN. Zo maak je de wortels van 
het onkruid alvast wat los en kan je ze tijdens het wieden makkelijker verwijderen. 

- Het onkruid in zijn geheel (mét wortel) verwijderen is cruciaal, vooral voor wortelonkruid. Zoals 
eerder vermeld kunnen niet-verwijderde wortels opnieuw uitlopen. NIET naar de composthoop 
brengen, maar meenemen voor je eigen GFT-bak. 

- Is het grondige werk klaar dan doe je er goed aan om regelmatig het vrijgemaakte stukje grond te 
controleren. Verwijder nieuwe uitlopers onmiddellijk met wortel en al. Deze zaailingen komen meestal 
eenvoudig los aangezien ze nog geen kans gekregen hebben diepe wortels te schieten. 

Gouden tip als je gaat wieden 

Beschouw het wieden als een investering in de toekomst. Je zult er later veel tijd mee winnen. Wieden 
is trouwens een ideale bezigheid om je gedachten af te leiden en kan bijzonder ontspannend werken. 
En ook heel belangrijk: DE AANHOUDER WINT! 

9 JULI 2016 > JUBILEUMRECEPTIE VAN 15.00 TOT 17.00 UUR 



Aanstaande zaterdag is het zo ver! Het bestuur is verheugd, dat vele leden, al dan niet met aanhang, 
hebben laten weten naar de jubileumreceptie te komen. We gaan er een gezellige middag van maken! 
Van harte uitgenodigd. 

TOT SLOT 

Deze Nieuwsbrief is gemaild aan leden van wie het emailadres bekend is bij de ledenadministratie. 
Niet ontvangen? Stuur dan een mail naar info@atvdevolharding.nl en hij wordt alsnog gestuurd. 

Reacties en feedback graag per mail aan bestuur@atvdevolharding.nl of doe een briefje in de 
brievenbus van het verenigingsgebouw. Vergeet niet naam en tuinnummer te vermelden. 

DE NIEUWSBRIEF LIGT OOK TER LEZING IN DE KANTINE. 

Het bestuur 

 


