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NIEUWSBRIEF VAN 30 oktober 2017 
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De onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:  
  

 Bestuurszaken 

 4 november > Verplichte werkbeurt tuinders 117 t/m 126 

 18 november > Extra werkbeurt voor alle tuinders 

 22 november > Snoeicursus Fruitbomen en fruitstruiken 

 Plantuitjes/knoflookbollen/bloembollen te koop in de tuinwinkel  

 Vóór 1 december 2017 > Pacht en contributie 2018 betalen 

 Verwijder tijdelijke voorzieningen 

 Valfruit opruimen 

 De regenworm  

 En tot slot ………… 
 

BESTUURSZAKEN  

 
Onze voorzitter Dirkje Sol gaat verhuizen en om die reden legt zij met ingang van 1 november 2017 
haar functie neer. Wij danken Dirkje voor haar inzet en enthousiaste betrokkenheid en wensen haar 
en haar man veel geluk in hun nieuwe woonomgeving. 
 
Het doet de 2 andere leden van het dagelijks bestuur deugd om te kunnen melden dat 5 leden zich 
bereid verklaard hebben een bestuursfunctie te willen aanvaarden. Het zijn Rein Wijnsma (tuin 10), 
Astrid de Jong (tuin 55), Leo Obdam (tuin 74), Bernadette Odijk (tuin 80b) en Mieke van der Werff 
(tuin 86).  
 
Tot de verkiezing op de jaarvergadering 2018 zullen alle kandidaat-bestuursleden worden ingewerkt 
in het reilen en zeilen van onze vereniging. In de tussenliggende periode zal Rein Wijnsma  als voor-
zitter ad interim het dagelijks bestuur ondersteunen. In de volgende nieuwsbrief meer informatie 
hierover.  
 

4 NOVEMBER  > VERPLICHTE WERKBEURT VOOR DE TUINDERS 117 t/m 126 

  
Er wordt op jullie gerekend a.s. zaterdag, tenzij je je werkbeurt al hebt gedaan of 75+ bent.  
De werkbeurt is van 9.00 uur tot 12 uur, met rond 10.30 uur een koffiepauze. Ben je verhinderd? 
Geef het uiterlijk vrijdag door aan het bestuur, per mail of  sms naar 06-55118448.   
 
Wil je extra komen? Graag! Er is genoeg te doen en vele handen maken licht werk. 

.   

18 NOVEMBER  > EXTRA WERKBEURT VOOR ALLE TUINDERS 

  
Als afronding van het tuinseizoen 2017 is er een extra werkbeurt op 18 november voor de klussen, 
die nog over zijn gebleven. Ook dan beginnen we om 9.00 uur. Niet verplicht, maar fijn als je komt 
helpen! 
 
 
 
 
 
 



22 NOVEMBER > SNOEICURSUS FRUITBOMEN en FRUITSTRUIKEN 

  
De snoeicursus begint om 13.00 uur en duurt tot circa 16.00 uur 
We beginnen in de kantine met de theorie van het snoeien en krijgen uitleg over snoeigereedschap. 
Neem je eigen snoeischaar en snoeizaag mee. Aansluitend gaan we naar buiten voor de praktijk. 
Wacht niet te lang met aanmelden. Er is plaats voor 10 deelnemers.  
 
Voor leden van De Volharding kost de snoeicursus € 10 p.p., voor introducés € 12 p.p. incl. kof-
fie/thee. Aanmelden kan per mail info@atvdevolharding.nl of bel/sms 06-55118448. Deelname 
wordt bevestigd. 
 
Wil je één van jouw bomen aanbieden voor de praktijkles geef dit dan bij aanmelding door. 
 

PLANTUITJES/KNOFLOOKBOLLEN/BLOEMBOLLEN TE KOOP IN DE TUINWINKEL 

  
Onderstaande producten zijn nog verkrijgbaar in de tuinwinkel.  
 

-      Winterplantuitjes Radar (geel), vanaf 100 gram € 0,40. Plantafstand 10x15 cm, de plant-
diepte is met het puntje net boven de aarde. In het vroege voorjaar (maart) kunnen de plan-
tuitjes als bosui geoogst worden. Ook geschikt voor in de kas; 

-      Knoflookbollen per stuk € 0,65. Plant de teentjes ± 6 cm diep op een afstand van 10 x 30 
cm. Plant knoflook ook eens tussen de aardbeien. Ze houden zowel schimmelaantastingen 
als luizen weg. Wel rekening houden met een 6-jarige wisselteelt. Geef bij het planten geen 
voeding; 

 

                                       
 

-      Boshyacinten, verwilderbollen per 25 stuks € 0,90; 
-      Narcissen Tete à Tete, verwilderbollen per 40 stuks € 0,90 

 

VÓÓR 1 DECEMBER 2017 > PACHT EN CONTRIBUTIE 2018 BETALEN 

 
Het tuinseizoen 2017 loopt op z’n eind, tijd om vooruit te blikken naar 2018.  
De jaarlijkse kosten voor het pachten van je tuin zijn gelijk aan 2017, € 15,00 contributie en € 0,45 per 
1m2 voor de pacht.  
 
De penningmeester verzoekt dringend om de jaarlijkse kosten per bank over te maken.  
Ons banknummer is NL 52 RABO 0144 6048 76 t.n.v. Amateurtuindersver. De Volharding. Vermeld bij 
de betaling tuinnummer/naam en Pacht 2018.  
 
Contant betalen is ook mogelijk. Op zaterdag 25 november 2017 tussen 9.30 uur tot 11.30 uur is het 
bestuur in de kantine aanwezig. Hier kan uitsluitend contant betaald worden, pinnen is niet mogelijk.  
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VERWIJDER TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 

 
Werk er aan mee dat ons complex ook in de late herfst en wintermaanden een nette indruk maakt. 
Verwijder tijdelijke voorzieningen en steunmateriaal. Deze voorzieningen dienen direct na de 
betreffende teelt te worden verwijderd en uit het zicht te worden opgeborgen (zie ook het 
Tuinreglement). Voorbeelden van tijdelijke voorzieningen en steunmateriaal zijn: bonenstokken, 
schuin geplaatste eenruiters (voorkom ruitbreuk), plastic tunnels, electrapijpen voor tuinnetten e.d.  
 

VALFRUIT OPRUIMEN 

  
De oogst van appels en peren loopt op z’n eind, tijd om het valfruit op te ruimen. Want hoewel 
valfruit een voedselbron is voor vogels, ratten zijn er ook dol op.  
Vaak is valfruit zichtbaar onbeschadigd, zeker aan het eind van de pluktijd, maar meestal is er wat 
mee aan de hand. Valfruit gaat dan sneller rotten.  
Mooi hard en gaaf valfruit is wel goed te bewaren, maar moet  wel vaker worden gecontroleerd. 
Beter hou je het valfruit apart voor verwerking op korte termijn, appelmoes, appeltaart of zo.  
 
Verwijder ook vruchten, die besmet zijn met Monilia (vooral op appel, peer en pruim). Vaak blijven 
de gemummificeerde vruchten aan de boom hangen en vormen ze zo een bron van infectie voor 
het volgend voorjaar. 
 

                        Appel 

    Pruim 
 
 

Infectie vindt plaats door verspreiding van sporen door insecten, wind en regen. Ruim daarom de 
vruchten die besmet zijn met Monilia-rot zo snel mogelijk op, maar gooi ze niet op de compost-
hoop. Blijf ook je bewaarfruit in de opslagruimte regelmatig controleren. Vruchten die rijp beginnen 
te worden moeten tijdig uit de opslag worden gehaald. Geurend rijp fruit laat andere vruchten snel-
ler rijpen. 
  

DE REGENWORM 

 
Regenwormen maken de grond vruchtbaarder en luchtiger. Ze maken ontelbare gangen waardoor 
zuurstof diep in de grond kan doordringen. Regenwormen eten plantenresten en micro-
organismen. Deze voeding scheiden ze weer uit en zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan de 
grond in de vorm van humus.  
 
Om regenwormen zomin mogelijk te storen, kunt u de grond het beste zoveel mogelijk met rust 
laten. Laat organisch materiaal op de bodem liggen of breng het naar de composthoop en regen-
wormen zullen dit afval langzaam maar zeker in goede tuingrond omzetten.  
Ook organische meststoffen zijn voor regenwormen een goede aanvulling op hun voeding. Gebruik 
Culterra 10-4-6 (€ 3,75 per 5 kg) of koemestkorrels (€ 3,30 per 5 kg), verkrijgbaar in de tuinwinkel.  
  

EN TOT SLOT....... 

  
….. wil je reageren op deze nieuwsbrief? Stuur een mail of doe een briefje in de brievenbus van de 
kantine. Vergeet niet naam en tuinnummer te vermelden. 
  
Het bestuur 


