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20 MEI 2017 > PLANTJESMARKT ++
Op zaterdag 20 mei van 10 tot 13 uur organiseert De Volharding een PLANTJESMARKT ++. Het
bestuur nodigt je uit om mee te doen. Tijdens de PLANTJESMARKT ++ kun je eigen gekweekte
plantjes/stekjes verkopen, ruilen of weggeven. Dit jaar zijn er alleen tafels (geen marktkramen) en
daar kun je gratis gebruik van maken.
In verband met de beschikbare ruimte is aanmelden noodzakelijk, er wordt 1 m2 (breed) voor je
gereserveerd. In de kantine ligt een intekenlijst. Je kunt ook zelf een tafeltje, kleedje of iets
dergelijks meebrengen, maar meld het wel, je krijgt een plekje toegewezen.
Je kunt de plantjes/stekjes ook aan de vereniging geven. Op de Plantjesmarkt ++ worden ze
verkocht ten gunste van de vereniging. Inleveren graag tijdens de openingsuren van de tuinwinkel
of op vrijdag 19 mei tussen 15.00 en 17.00 uur. Als blijk van waardering ontvang je een bon voor
een gratis consumptie of snack.
Met een gevarieerd aanbod van sierplanten, perkplanten, groenten- en kruidenplantjes wordt het
vast een aantrekkelijke en gezellige plantjesmarkt.
Nodig familie, vrienden, buren en kennissen uit voor onze Plantjesmarkt ++. Een affiche om thuis
voor je raam of in de hal van je flat te hangen is in de kantine verkrijgbaar.

2e HANDS (MOES)TUINBOEKEN TE KOOP OP PLANTJESMARKT ++
Leden, die al langer tuinieren, herkennen het volgende vast wel. Je begint met (moes)tuinieren en
je wilt zoveel mogelijk over je nieuwe hobby te weten komen.
Dus, je koopt een boek en nog een boek, je krijgt een boek en o ja, die is ook leuk ……. en na
verloop van tijd heb je een hele verzameling.

Misschien overweeg je al een tijdje om er een aantal weg te doen. Komt dat even mooi uit! De
Volharding verzamelt namelijk (moes)tuinboeken.
Je kunt boeken inleveren tijdens de openingsuren van de tuinwinkel en op vrijdag 19 mei tussen
15.00 en 17.00 uur. Als blijk van waardering ontvang je een bon voor een gratis consumptie of
snack.
Op de Plantjesmarkt ++ komt een stand met 2e hands (moes)tuinboeken. Kan interessant voor
beginnende tuinders, maar ook voor gevorderde tuinders, die op zoek zijn naar een andere
invalshoek. Kom gezellig snuffelen!

GEREEDSCHAP SLIJPEN TIJDENS DE PLANTJESMARKT ++
Tijdens de Plantjesmarkt ++ kun je tuingereedschap laten slijpen. Denk daarbij aan snoeischaren,
heggenscharen, schoffels en schoppen, maar ook grasmaaiers, tafelmessen etc. kunnen geslepen
worden. De prijslijst komt op het publicatiebord te hangen.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DE PLANTJESMARKT ++
Een goede voorbereiding is het halve werk.
Kom je meehelpen? Je kunt je aanmelden voor:
 het inrichten en versieren van het Akeleiplein > neerzetten van de tafels, partytent(en). De
opbouw begint om 8.30 uur;
 helpen in kantine met de verkoop van koffie, thee, frisdrank, snacks etc.;
 bemensen van de stands van De Volharding > plantjesverkoop/boekenverkoop;
 invallen waar het nodig is.
Ook tuinders, die leuk vinden om tijdens de Plantjesmarkt ++ muziek te maken met een eigen
instrument worden uitgenodigd zich aan te melden. Mag ook een familielid of kennis zijn.
Mail naar info@atvdevolharding.nl of doe een briefje in de brievenbus en vermeld waar je bij wilt
helpen.

6 MEI > VERPLICHTE WERKBEURT TUINDERS 44 t/m 55
Op het complex van De Volharding is er altijd wel wat te doen. Daarom wordt er aan het begin van
het jaar een rooster gemaakt voor de werkbeurten. Het rooster hangt in het publicatiebord.
Kijk er eens naar en noteer jouw datum vast in je agenda. Ben je verhinderd, geef het dan tijdig
door. Er wordt op je gerekend! Tuinders die extra willen helpen, zijn van harte welkom.
Vele handen maken licht werk.

POOTAARDAPPELEN 2017
Leden die hun pootaardappelen bij De Volharding hebben gekocht hebben N.A.K. gecertificeerd
pootgoed gekregen, waarvan de leverancier bekend is.
Leden, die hun pootaardappelen elders hebben gekocht en dit nog niet bij de vereniging hebben
gemeld, krijgen nog tot uiterlijk 6 mei 2017 de tijd om het N.A.K. certificaat EN het aankoopbewijs
af te geven in de tuinwinkel of in de brievenbus van de kantine te doen met vermelding van naam
en tuinnummer (Tuinreglement hfdst. 4:10).
Een paar tips/opmerkingen:






Kijk op het schema op het publicatiebord waar de aardappelen mogen staan. GEEL = 2017.
Aardappelen, die verkeerd gepoot zijn, moeten verwijderd worden.
Matig bemesten met stikstof, het gaat om de aardappelen, niet om het blad.
Bemesten kan met patentkali, (± 50 gr. per m2) of vivikali (±50 gr per m2). Beide
meststoffen zijn verkrijgbaar in de tuinwinkel.

HET PUBLICATIEBORD
Ondanks het gemak van digitalisering (vloek of zegen?) is het bestuur door tijdgebrek niet altijd in
de gelegenheid je per mail te informeren over zaken die voor alle tuinders van belang zijn.
Er komt daarom eerst of alleen een A4-tje op het publicatiebord gehangen. Maak er een gewoonte
van om bij het komen of weggaan op het publicatiebord te kijken of er wat nieuws hangt.
Zo blijf je op de hoogte van het wel en wee van onze vereniging.

TE KOOP IN DE TUINWINKEL > VLIESDOEK (wit) / ANTI WORTELDOEK / VOGELNET (zwart)
Vliesdoek beschermt jonge aanplant en net ingezaaide bedden tegen wisselende
weersomstandigheden. Ook beschermt vliesdoek tegen insecten en vogels.
De tuinwinkel heeft het vliesdoek in 2 maten. Vliesdoek van 120 cm breed kost € 0,30 per
strekkende meter, vliesdoek van 240 cm breed kost € 0,50 per strekkende meter. Wel goed
verankeren met grondpennen of stenen.
Anti worteldoek kan gebruikt worden om aardbeien in te planten. Het anti worteldoek voorkomt
dat de vruchten in contact komen met de aarde en daardoor blijven ze schoner. Anti worteldoek
kan ook gebruikt worden om braakliggende grond af te dekken om onkruiden te verstikken. Anti
worteldoek is 207 cm breed en kost € 2,00 per strekkende meter.
Vogelnet is heel geschikt om klein fruit te beschermen tegen vogelvraat. Vogelnet is 6 meter
breed en kost per strekkende meter € 3,50.

AANBIEDING CULTERRA 10-4-6 TIJDELIJK AFGEPRIJSD
CULTERRA 10-4-6 ORGANISCHE MESTSTOF
5 kg van € 4.50 voor € 3,90 / 25 kg van € 21,50 voor € 19,00
(Geldig t/m 27 mei 2017 onder voorbehoud van uitverkocht.)

INZAMELING > STEKPOTJES/DRAAGTRAYS EN GLAZEN POTTEN
In de tuinwinkel zijn regelmatig plantjes te koop, zie de aankondiging op het publicatiebord. De
tuinwinkel kan daarvoor nog kleine plastic bloempotjes (t/m 9 cm) gebruiken.
Heb je die over? Lever ze dan in bij de tuinwinkel. Ook draagtrays zijn welkom.
Ook voor lege glazen potjes met een werkend vacuumdeksel (max.720 ml) is belangstelling. Gooi
ze niet in de glasbak, maar lever ze met deksel in bij de Tuinwinkel (wel afgewassen a.u.b.).
Leden, die te weinig inmaakpotjes (jam/augurken e.d.) hebben, kunnen in de tuinwinkel lege
potjes krijgen, zolang de voorraad strekt.

ONKRUID WIEDEN IN DE TUIN EN ONDER DE HEG
Houd onkruid in toom door regelmatig te wieden. Je voorkomt daarmee dat het onkruid zaad gaat
produceren en je jezelf en je tuinburen onnodig tuinwerk bezorgt.
Je kunt het geschoffelde onkruid op je tuin laten verdrogen als mulchlaag of op je composthoop
gooien. Vergeet niet regelmatig te schoffelen onder en achter de heg, daar ben je ook
onderhoudsplichtig voor.

DE BOOMGAARD BIJ HET BOOMPAD
Alle paden van ons complex hebben een naam. Het Boompad ligt helemaal achterin, evenwijdig
aan de Bestevaerstraat. De grond tussen het Boompad en de sloot is in gebruik als boomgaard en
verdeeld in percelen.
Alle percelen zijn aan tuinders toegewezen. Zij onderhouden de fruitbomen/fruitstruiken en de
grond. Het fruit is van hen. Het is daarom niet toegestaan dat fruit weg te pakken (diefstal).
Maar ...., het komt wel eens voor dat een tuinder zijn/haar perceel teruggeeft aan de vereniging.
Wil je voor een perceel met fruitbomen in aanmerking komen laat het ons weten.
Mail naar info@atvdevolharding.nl of doe een briefje in de brievenbus. Je komt dan op de
wachtlijst.

TOEGANGSPOORT SLUITEN
Het gebeurt weer regelmatig dat de toegangspoort, zonder zichtbare noodzaak, open staat. Ook
komt het voor dat het “nachtschoot” uitsteekt, waardoor de poort een stukje open blijft staan.
Dit is onacceptabel, een onnodige belasting van het insteekslot, dat keer op keer een opdonder
krijgt. Dringend verzoek: let er bij binnenkomst en weggaan op dat de poort dicht gaat én in het
slot valt. Soms is een duwtje of een zetje nodig.
Als je de poort op de haak zet om wat voor reden dan ook, vergeet dan niet na gedane zaken de
poort van de haak te halen.
Graag je medewerking. Het is in ons aller belang,

TOT SLOT
Wij wensen jullie een fijn tuinseizoen 2017 met een goede oogst, mooi weer en aandacht en
respect voor elkaar.
Wil je reageren op deze nieuwsbrief? Mail naar info@atvdevolharding.nl of doe een briefje in de
brievenbus. Vergeet niet naam en tuinnummer te vermelden.
Het bestuur

