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Nieuwsbrief 1 november 2015 
 

In deze nieuwsbrief: 
∗  7 november 2015: Verplichte werkzaamheden voor tuinders 108-126 
∗  Herinnering aan de lezing van EM Natuurlijk Actief op 7 november 2015  
∗  Tuinwinkel: Uitverkoop van zaden met korting 
∗  28 november 2015: Pacht 2016 betalen 
∗  Gezamenlijke inkoop voor het Tuinseizoen 2016 
∗  Tuinwinkel: te koop gebruikte kruiwagens / groen schaduwdoek 
∗  16 december 2015: Praktijkcursus snoeien  
∗  Moestuin: Tips voor november 
∗  Fruittuin: Tips voor november 
∗  Vooraankondiging compost bestellen 
∗  Tot slot 

 
 
7 NOVEMBER 2015: VERPLICHTE WERKZAAMHEDEN VOOR TUINDERS 108-126  
 
Op zaterdag 7 november 2015 zijn de tuinders van nummer 108 t/m 126 ingeroosterd voor de 

verplichte werkzaamheden (Tuinreglement artikel 3).  
Ook de tuinders, die door omstandigheden hun werkbeurt niet eerder hebben (kunnen) maken, 

kunnen op 7 november hun verplichting alsnog nakomen.  
We beginnen om 9 uur vanuit de kantine tot een uurtje of 12 en houden rond 10.30 uur een 

koffiepauze. De koffie/thee is voor rekening van de vereniging. 
 
Verhinderd? Graag per omgaande melden. Er wordt anders op u gerekend!  
En vergeet niet na gedane arbeid de presentielijst te tekenen.  
 

Ook niet-ingeroosterde tuinders zijn van harte welkom. 
ER IS GENOEG TE DOEN! 

 
HERINNERING AAN DE LEZING VAN EM NATUURLIJK ACTIEF OP 7 NOVEMBER 2015  
 
De lezing begint om 14.00 uur in de kantine van De Volharding en duurt 1 uur. 
Laat u informeren over de mogelijkheden om de bodemvruchtbaarheid van uw tuin op een 

natuurlijke wijze te verbeteren, zonder chemische bestrijdingsmiddelen, en over de chemische, 

fysische en biologische aspecten in de kringloop van bodem-plant-dier-mest.  
 
In verband met de beschikbare ruimte is vooraf aanmelden gewenst.  
Mail naar info@atvdevolharding.nl met vermelding van uw tuinnummer en met hoeveel 

personen u komt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, consumpties zijn voor eigen 

rekening. Er zijn nog een paar plaatsen. Wacht niet te lang met aanmelden. VOL = VOL 
 

https://www.emnatuurlijkactief.nl/wat-is-em/ 
 

TUINWINKEL: UITVERKOOP VAN ZADEN MET KORTING  
 

mailto:info@atvdevolharding.nl
https://www.emnatuurlijkactief.nl/wat-is-em/


2 

 

De actie van oktober is verlengd. Ook in november krijgt u bij een aankoop van zakjes zaad 

voor 3 euro of meer een waardebon voor gratis koffie of thee.  
Kom snuffelen in de zadenvoorraad en sla uw slag.  

 
 
 

28 november 2015: Pacht 2016 betalen 
 
De datum voor het innen van de pacht (tuinhuur) en contributie 2016 is 28 november 2015. 
Tussen 9:30 en 12:00 uur kunt u in de kantine de jaarlijkse kosten contant betalen.  
Géén pinbetaling mogelijk.  
Liever per bank betalen? Maak dan het totaal te betalen bedrag vóór 28 november 2015 over 

op NL 52 RABO 0144 6048 76 t.n.v. Amateurtuindersver. De Volharding met vermelding 

van: Pacht-contr. 2016 T… (uw tuinnummer), lid…. (naam). 
 
De pachtsom is afhankelijk van het aantal m2 van uw tuin.  
 

Is uw tuin  

….. m2, 
dan is de 

pacht 2016 
en samen met 

de contributie   
is totaal te    

betalen  

100 €  45,00 €  15,00 €   60,00 

110 €  49,50 €  15,00 €   64,50 

120 €  54,00 €  15,00 €   69,00 

130 €  58,50 €  15,00 €   73,50 

150 €  67,50 €  15,00 €   82,50 

200 €  90,00 €  15,00 € 105,00 

220 €  99,00 €  15,00 € 114,00 

240 € 108,00 €  15,00 € 123,00 

250 € 112,50 €  15,00 € 127,50 

 
Vragen over de pachtbetaling?  

Mail het bestuur. 
 
 

GEZAMENLIJKE INKOOP VOOR HET TUINSEIZOEN 2016  
 
Vanaf 28 november ligt er voor iedere tuinder een catalogus 2016 van Garant Zaden met 

bestellijsten voor zaden, pootaardappelen en plantuien/sjalotten/knoflook. 
Kom hem ophalen tijdens de openingstijden van de kantine, op zaterdag tussen 9 en 12.30 

uur en op donderdag tussen 10.30 en 11.30 uur. 
 
Als u via De Volharding bestelt is er geen minimum afname, er worden geen verzendkosten 

berekend en u betaalt pas contant als u uw bestelling afhaalt. Bovendien zijn alle 

pootaardappelen, die u koopt via De Volharding, N.A.K. gecertificeerd. 
 
Lever uw bestellijst(en) uiterlijk 21 december in bij de winkel of doe ze uiterlijk 31 december 

in de brievenbus van De Volharding (bij de ingang van het verenigingsgebouw). 
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Doe mee aan de gezamenlijke inkoop en steun uw vereniging 
 
TUINWINKEL: TE KOOP GEBRUIKTE KRUIWAGENS / GROEN SCHADUWDOEK 
 
De kruiwagens hebben onderhoud nodig, het schaduwdoek is er in diverse afmetingen.  

Tegen weggeefprijsjes 
 
 
 
16 DECEMBER 2015: PRAKTIJKCURSUS SNOEIEN 
 
De Praktijkcursus Snoeien (van fruitbomen en fruitstruiken) start op woensdag 16 december 

2015 om 13.00 uur in de kantine en duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
 
Het eerste uur is er theoretische uitleg en aandacht voor het snoeigereedschap, dus neem je 

eigen snoeischaar en snoeizaag mee.  
Daarna gaan we naar buiten voor praktisch onderricht in de tuinen van deelnemende leden. 
  
Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers. Kosten (incl. koffie/thee): 

- Leden van De Volharding € 10 p.p.   
- Niet-leden zijn ook welkom, zij betalen € 12 p.p. 

 
Aanmelden is noodzakelijk en kan per mail info@atvdevolharding.nl of telefonisch 06-55118448. 

 
 
MOESTUIN: TIPS VOOR NOVEMBER 

 
● De moestuin onkruidvrij houden.  
● Tot half november kun je nog knoflook planten. Hoe vroeger, hoe beter.  
● Het is belangrijk de moestuin vrij te houden van water(plassen). Graaf 

afwateringskanaaltjes zodat het water kan wegvloeien naar de greppels of sloot. Een 

natte bodem warmt in het voorjaar trager op waardoor je later kunt starten met zaaien 

en planten.  
● Knolselderij van het veld halen voor het begint te vriezen. Wortelen en bieten kun je 

best oogsten en inkuilen.  
● Rabarber scheuren om de planten te verjongen en te verplanten.  
● Voor het oogsten van groene kolen en spruiten kan men best wachten tot het er eerst 

eens goed op heeft gevroren. Bij vriesweer worden namelijk het zetmeel in de plant 

omgezet in suikers wat de smaak ten goede komt. 

● Op vrijgekomen bedden een mulchlaag aanbrengen 

● Stukken met veel onkruid afdekken met anti-wortelddoek (verkrijgbaar in de 

tuinwinkel), karton of zwart plastic. 

 
FRUITTUIN: TIPS VOOR NOVEMBER  

● Bij niet-vriezend weer kunnen fruitbomen en kleinfruit worden geplant of verplant. 
● Zorg dat de boomspiegel onkruidvrij is. Breng een laag compost aan.  
● Plant narcissen bij fruitbomen, het zou helpen tegen insecten.  

 
 

VOORAANKONDIGING COMPOST BESTELLEN 
 
Bij voldoende aanvragen wordt in december 10 m3 compost van Tardy B.V. besteld. 

mailto:info@atvdevolharding.nl
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Belangstelling? Mail uiterlijk 14 november a.s. naar info@atvdevolharding.nl het aantal 

kruiwagens compost dat je wilt afnemen. De prijs is € 3,50 per kruiwagen. Je kunt het 

gewenste aantal ook in de tuinwinkel melden.  
 

Uiterlijk 21 november a.s. wordt gemaild (of gebeld) of deze actie doorgaat. 
 
TOT SLOT  

 
Deze nieuwsbrief is gemaild aan leden van wie het mailadres bekend is bij de ledenadministratie. 

NIET ONTVANGEN? 
Stuur een mail naar bestuur.devolharding@hotmail.com en hij wordt alsnog gestuurd. 
  

DE NIEUWSBRIEF LIGT OOK TER LEZING IN DE KANTINE. 

mailto:info@atvdevolharding.nl
mailto:bestuur.devolharding@hotmail.com

