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Nieuwsbrief 31 augustus 2015 

In deze nieuwsbrief: 

1. ´t Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer …………. 
2. Verplichte werkzaamheden tuinders 77 t/m 92 
3. Greppel schoonhouden 
4. Wie komt helpen met de (grote) schoonmaak? 
5. Adopteer een klus 
6. Kantine en tuinwinkel 
7. Nieuwe website  
8. Diefstal uit tuinen en boomgaarden 
9. Slakkenplaag 
10. Heggen snoeien uiterlijk 6 september a.s. 
11. Tot slot 

 
1. ’t IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER ………….. , 

 
een zomer, die maar moeizaam op gang kwam met veel wisselende weerstypen. Menig tuinder merkt dit aan de 
opbrengst, de ene groente (te) laat en dan toch nog overvloedig, de andere groente, die maar niet op wilde 
komen. Toch is overwegend het beleven, dat we over deze zomer niets te klagen hebben. 
 
Het bestuur vraagt uw aandacht voor de navolgende onderwerpen en wenst u een 

 
Fijne nazomer 

 

2. VERPLICHTE WERKZAAMHEDEN TUINDERS 77 t/m 92 
 
Op zaterdag 5 september 2015 zijn de tuinnummers 77 t/m 92 ingeroosterd voor de verplichte werkzaamheden 
(Tuinreglement artikel 3). Ook tuinders van de tuinen 1 t/m 76, die nog niet aan hun verplichting hebben 
voldaan, worden op 5 september a.s. verwacht. We beginnen om 9 uur en gaan door tot 12 uur met een 
koffiepauze rond 10.30 uur. Vergeet niet na gedane arbeid de presentielijst te tekenen. 
Ingeval van verhindering per omgaande doorgeven. 
 

Er wordt op u gerekend! 
 
3. GREPPEL SCHOONHOUDEN 

 
Omdat op de tuinen 26-100 bij overvloedige regenval veel water op de tuinen bleef staan is in 2009 op de 
perceelgrens een greppel gegraven. Door de greppel zakt het water op de tuinen sneller weg. 
De greppels hebben een overloop naar de sloot. 
 
Het onderhoud van de greppels is de verantwoordelijkheid van de aangrenzende tuinder(s). 
Tijdens de laatste tuincontrole (14 augustus 2015) is geconstateerd, dat veel greppels niet of slecht 
onderhouden worden. Er ligt vuil in (bladeren etc.) en er is ongewenste plantengroei (eenjarige onkruiden en 
heermoes). Een vuile greppel belemmert het afwateren. Diverse tuinders zijn daar al op geattendeerd.  
 
De tijd van vallende bladeren breekt weer aan. De Tuincontrolecommissie doet daarom een dringend verzoek 
aan de tuinders 26 t/m 100 hun greppel wekelijks te inspecteren en zo nodig leeg te scheppen. 
 

Hulp nodig? Meld het bij één van de bestuursleden. 
 
4. WIE KOMT HELPEN MET DE (GROTE) SCHOONMAAK? 

 
Op vrijdagochtend 4 september a.s. willen we met een groep vrouwen/mannen het verenigingsgebouw 
schoonmaken. Kom je ook? We beginnen om 9 uur. 
 

Vele handen maken licht werk en het is nog gezellig ook! 
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5. ADOPTEER EEN KLUS 

 
Het bestuur wil graag in contact komen met leden, hun partner of medetuinder(s), die gebeld kunnen worden 
als er zich een calamiteit voordoet, zoals een lekkage van het dak, een verstopping in de afvoeren, kortsluiting 
of iets anders urgents.  
 
Daarnaast doet het bestuur een oproep aan leden, hun partner of medetuinder(s) zich aan te melden voor één 
van de onderstaande klussen: 

- schoonmaak van de kantine, hal en keuken;  
- inspecteren en schoonmaken van het dak en de zonnepanelen, 2x per jaar; 
- regelmatig controleren van de septictank; 
- controleren van de afwateringen van de greppels; 
- onderhouden van het gereedschap voor de algemene werkzaamheden, om er maar een aantal 

deeltaken te noemen. 
 
Stuur een mail naar het bestuur via info@atvdevolharding.nl met vermelding van uw vakgebied of spreek één 
van de bestuursleden aan.  
 

Door uw hulp en ondersteuning zal bespaard worden op  
de complexkosten en dat is in ons aller belang. 

 
6. KANTINE EN TUINWINKEL 

 
Met ingang van 5 september a.s. zijn de kantine en de tuinwinkel elke zaterdag van 9 tot 12.30 uur geopend. 
Op donderdag van 10.30 tot 11.30 is er een koffie-uurtje en een extra verkoopmoment in de tuinwinkel. 
Loop eens binnen voor een praatje met medetuinders onder het genot van koffie, thee of frisdrank. 
Er zijn tosti's en chips verkrijgbaar voor de hartige trek en ijsjes en candybars voor de zoete trek. 
 
Snuffel in de zadenvoorraad en sla vast in voor volgend seizoen. De zaden van 2015 worden vanaf heden met 
een flinke korting verkocht. Koop eens een potje honing van de bijenvolken, die op ons complex worden 
gehouden.  
 
Er wordt nog gezocht naar versterking van het kantineteam.  
Lijkt het je wat en voldoe je aan het profiel: mensen-mens, niet-rokend? 
Mail naar info@atvdevolharding.nl of spreek één van de bestuursleden aan.  
. 

Met uw bestedingen in de kantine en de tuinwinkel steunt u de vereniging. 
 
 

7. NIEUWE WEBSITE 

 
De website van Amateurtuindersvereniging De Volharding is vernieuwd. 
Feedback, opmerkingen? Mail naar webmaster@atvdevolharding.nl, ook voor het aanleveren van copy. 

 
www.atvdevolharding.nl 

 
8. DIEFSTAL UIT TUINEN EN DE BOOMGAARDEN 

 
Op diverse volkstuincomplexen wordt regelmatig uit de tuinen gestolen en De Volharding is helaas geen 
uitzondering. Vorig seizoen werd er melding gemaakt van diefstal van groente, pruimen, kersen, aardbeien en 
pompoenen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd diefstal van spruitjes gemeld. Ook wordt 
gereedschap weggenomen en is er zelfs een hondenriem gestolen, die op de tuin van één van onze leden 
lag. Heel vervelend, een nare ervaring voor de betrokkenen. 
 
Ook dit seizoen is er al weer melding gemaakt van diefstal van groente en fruit. 
Daarom nogmaals: BLIJF VAN EEN ANDERMANS EIGENDOMMEN AF. 
Betreden van andermans tuinen is alleen toegestaan met toestemming van de gebruiker (Tuinreglement 
artikel 2, lid 8) en de boomgaarden zijn toegewezen aan tuinders en het fruit is niet bestemd voor passanten. 
 
Heel belangrijk > KEN JE BUREN. Vraag hoe je ze kunt bereiken als er iets mis is of mis dreigt te gaan met 
hun tuin en/of eigendommen. 

Een goede buur is beter dan een verre vriend 

mailto:info@atvdevolharding.nl
mailto:info@atvdevolharding.nl
mailto:webmaster@atvdevolharding.nl
http://www.atvdevolharding.nl/
http://www.atvdevolharding.nl/
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9. SLAKKENPLAAG 

 
Zodra schade wordt waargenomen is bestrijding van slakken nodig, Slakken paren meestal in het voor- en 
najaar. Per volwassen exemplaar die je nu nog kan weg vangen heb je in het voorjaar 300 eitjes minder. 
 
Als je in jouw tuin een soms haast ongelijke strijd voert tegen de slakken, weet dan dat je er niet alleen voor 
staat. Laat je helpen door andere dieren die verlekkerd zijn op een gezonde slak. Lijsters en merels eten een 
groot aantal slakken per dag. Ook spitsmuizen, egels, padden en hazelwormen lusten een slak.  
Bedenk wel dat een aantal van deze dieren je niet kunnen helpen als de gewassen zijn afgedekt met vogelnet 
of insectengaas.  
 
Veel tuinders hebben eigen methoden om slakken te bestrijden. Als het helpt, deel de trucs met je mede-
tuinder. Wil je het rigoureuzer aanpakken, kom dan naar de tuinwinkel.  
 
Zolang de voorraad strekt is er een 100% natuurlijk product in korrelvorm te koop om slakken te bestrijden. 
Wanneer de slakken hiervan eten, zal dit onmiddellijk tot vraatstop leiden. De slak trekt zich terug in zijn 
schuilplaats en keert niet meer terug. Je vindt geen slijmerige resten van de slak in de tuin of rondom de 
planten. Het is onschadelijk voor (huis)dieren, egels en vogels. De natuurlijke vijanden van de slak worden 
gespaard. De toepassingsduur is van januari tot en met december. 
Gebruiksaanwijzing: bij normale aantasting 2,5 gram per m2, bij zware aantasting 5 gram per m2. 
 

Dit ECOstyle-product is toegelaten in de biologische land- en tuinbouw. 
 

10. HEG SNOEIEN UITERLIJK 6 SEPTEMBER A.S.  

 
Dit is een herinnering voor de leden, die de heg langs hun tuin nog niet gesnoeid hebben. 
Voor iedereen geldt: verwijder alle onkruiden uit de heg. Kijk ook kritisch naar de struiken, her en der groeien 
andere struiken in de heg.  
 
11. TOT SLOT 

 
Om kosten te besparen is deze nieuwsbrief gemaild aan leden en medetuinders, van wie het mailadres bekend 
is bij De Volharding. Nog iemand aanmelden voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten.  
 
 
 
 
 

 
 

 


