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VERHOGING VAN DE PACHT INGAANDE 2019
De huidige pachtprijs is in 2015 voor het laatst geïndexeerd.
Om de gestegen kosten van beheer en onderhoud te kunnen blijven betalen heeft het bestuur op 9 oktober 2018 besloten de pachtprijs met ingang van het jaar 2019 te verhogen met € 0,05 per m2.
De jaarlijkse contributie wordt niet verhoogd. Het voorstel om de contributie met ingang van 2019 met € 5
per lid te verhogen is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 februari 2018 afgewezen. In tegenstelling tot de gedane toezegging zal er in 2018 geen Algemene Ledenvergadering meer worden gehouden. De
datum voor de Algemene Ledenvergadering in 2019 is nog niet bekend. Nadere berichtgeving volgt.

WINTERPLANTUITJES EN KNOFLOOK VERKRIJGBAAR IN DE TUINWINKEL
Nu te koop in de tuinwinkel (OP = OP):
- Winterplantuitjes (geel), per 100 gram € 0,40. Plant de uitjes in de rij 10 cm uit elkaar met
een afstand tussen de rijen van 15 cm. De plantdiepte: met het puntje net boven de aarde.
In het vroege voorjaar kunnen de plantuitjes als bosui geoogst worden;
- Knoflookbollen per stuk € 0,60 en € 0,75. 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.
- Boshyacinten per zak van circa 500 gr. € 1,00
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14 NOVEMBER 2018 > SNOEICURSUS
Op woensdag 14 november wordt de cursus FRUITBOMEN/STRUIKEN SNOEIEN gehouden in de
kantine van De Volharding. We beginnen om 13.00 uur met de theorie van het snoeien en uitleg
over snoeigereedschap. Neem je eigen snoeischaar en snoeizaag mee.
Aansluitend aan de theorie gaan we naar buiten voor de praktijkles. We lopen een rondje langs de
tuinen van de deelnemers. Dat duurt tot ± 16.00 uur. Wil je speciale aandacht voor één van je
fruitbomen/fruitstruiken meld dit dan bij je aanmelding.
De cursus (inclusief koffie/thee) kost voor leden van De Volharding € 10 p.p. Introducés zijn ook
welkom, zij betalen € 12,50 p.p. Er is plaats voor 10 deelnemers.
Aanmelden is noodzakelijk en kan per mail info@atvdevolharding.nl of telefonisch 06-55118448.
Er is nog plaats voor 4 deelnemers.

TE KOOP IN DE TUINWINKEL > MAGNICUR WONDAFDEKMIDDEL € 8,75
Aanbevolen bij het snoeien van fruitbomen: Magnicur Wondafdekmiddel.
Magnicur Wondafdekmiddel bestaat uit 100% natuurlijke harsen en beschermt snoei- en schaafwonden op fruit- en sierbomen. De flacon is voorzien van een handige dopkwast. Te gebruiken tot
-10 C. Beschermt tegen uitdroging van de wonden en snoeiplekken. Versnelt het herstel en de
genezing van de snoeiwonden. Kankerplekken kunnen tot op het gezonde hout worden uitgesneden en aansluitend behandeld worden met Magnicur wondafdekmiddel.
Toepassingsadvies
Wondranden glad maken. Wondafdekmiddel gelijkmatig over de wondrand naar buiten aanbrengen. Hierdoor wordt de inwerking van vocht verhinderd. Alleen toepassen bij droog weer. Gebruik
brandspiritus om handen en kleding te reinigen. Na gebruik de fles goed afsluiten.

GRONDBEWERKING = ONKRUIDBESTRIJDING
De late herfst en de winter zijn bij uitstek geschikt voor grondbewerking als voorbereiding op het
nieuwe tuinseizoen. Is de grond niet bevroren of te nat, ga dan de grond beluchten met behulp
van een grondwoeler of een woelvork (grelinette).
Door grondbewerking komen ondergrondse delen van wortelonkruiden (heermoes en zevenblad)
naar het oppervlak en kunnen daardoor makkelijk verwijderd worden. NIET OP DE COMPOSTHOOP GOOIEN, MAAR AFVOEREN!
Maak regelmatig een “onkruidrondje”. Verwijder kiemende onkruid met de hand, de schoffel of
gebruik een cultivator.

DCM LAVA OXYGEN (KLEIGRONDVERBETERAAR)
DCM Lava Oxygen is een bodemverbeteraar ( vulkanische lava 0-3 mm). Het is een luchtige en
poreuze lavakorrel, ideaal om de toplaag te verluchten en de inworteling van planten te vergemakkelijken. Het brengt meer poriën in de bodem en verbetert zo de waterhuishouding.
DCM Lava Oxygen kan het hele jaar gestrooid worden. Geef de eerste keer een grote gift, herhaal
daarna enkele jaren met een kleine gift. Te koop in de tuinwinkel per zak van 20 kg € 8,75.
Pagina 2 van 4

EIFELGOLD LAVAMEEL
Eifelgold Lavameel is een uitstekende structuurverbeteraar, ook voor gronden met een hoge PH.
Lavameel zit boordevol mineralen en sporenelementen, die de bodemvruchtbaarheid verhogen. Een vruchtbare bodem is een levenskrachtige bodem, die planten vitaal en gezond maakt en
vooral ook gezond houdt.
Het kan ondermeer worden toegepast in:
• De moes- en siertuin: 20 kg. per 100 m²
• De composthoop: 10 kg. per m3
• De fruitteelt: 20 kg. per 50 m²
Eifelgold® lavameel wordt gebruikt in de biologische land- en tuinbouw en is goedgekeurd door de
RHP. Te koop in de tuinwinkel voor € 5,90 per 5 kg.
Strooi geen lavameel bij windering weer. Bij voorkeur strooien tijdens regenachtig weer of sproei
na het strooien om te voorkomen dat het gewas wordt aangetast door de siliciumkristallen die op
het blad terecht zijn gekomen.

OPENINGSTIJDEN KANTINE EN TUINWINKEL
Met ingang van zaterdag 20 oktober 2018 zijn de kantine en de tuinwinkel open van 9 tot 12 uur.
Koffie en thee zijn verkrijgbaar vanaf 9.15 uur.
Op woensdagochtend is de openingstijd (van 10 tot 11 uur) ongewijzigd. Deze extra openstelling is
wel afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers.

COMPOSTHOOP OPRUIMEN
Heb je een of meerdere “open” composthopen (gaas/houten planken)? Maak ze in het najaar leeg
door de inhoud over je tuin te verspreiden. Je hebt dan goede bodembescherming voor je grond
tijdens de wintermaanden. Bovendien voorkom hiermee dat ratten en muizen in de composthoop
nestelen. Volgend voorjaar kun je met de onverteerde grove delen een nieuwe hoop opbouwen.
Je kunt de restanten ook onderspitten of afvoeren als ze te houterig zijn.
Let wel op: vochtige grond- en composthopen vormen een gezondheidsrisico als ze bezocht worden/zijn door ratten. Draag dus altijd rubber handschoenen of tuinhandschoenen.
Vergeet ook niet om “dichte” compostvaten om te zetten. Hierdoor krijgt het composteringsproces een boost, zeker als je er gelijk compostversneller doormengt. Compostversneller van Ecostyle
is te koop in de tuinwinkel.
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RATTENBESTRIJDING
Er worden nog steeds ratten gezien op het complex. Jullie worden dringend verzocht mee te werken aan de
bestrijding hiervan, het is in ons aller belang.

Ratten kunnen drager zijn van de bacteriën die de ziekte van Weil veroorzaken, een ziekte die
mensen, honden en katten kan treffen. Mensen worden besmet via open wonden en schaafwonden. Draag dus altijd rubber handschoenen of tuinhandschoenen.
Het bestrijden van ratten begint met het verwijderen van deze voedselbronnen. Ratten eten nagenoeg alles: granen, fruit, vlees, vis, knollen, bladgroenten, verse en bedorven voedselresten.
Open vuilcontainers, rondslingerende voedselverpakkingen, een grote composthoop of een rijk
gevulde moestuin is voor ratten aantrekkelijk. Verwijder afgevallen fruit en tuinafval daarom regelmatig.
Zie je een rat op of in de nabijheid van je tuin? Ga dan op zoek naar het rattenhol. Dit bevindt zich
ondergronds en heeft een ronde toegang van 6 tot 8 cm. Het nest is doorgaans dicht bij een voedselbron te vinden en in onze tuinen is dat vaak een composthoop. Ratten gebruiken vaak dezelfde
routes van en naar het nest en de voedselbron, dit worden “wissels” genoemd. Deze wissels vormen ook bovengrondse verbindingen tussen de verschillende in- en uitgangen van het ondergrondse holenstelsel. Als zo'n wissel over jouw tuin loopt kan er een loopspoor ontstaan! In onze
tuinen schuilen ze vaak in de houtwal en onder struiken.
Heb je een rattenhol gevonden, meld dit aan het bestuur 06-39323510 of stuur een mail naar info@atvdevolharding.nl met vermelding van je tuinnummer en de plek van het rattenhol.

TOT SLOT
Reacties zijn welkom. Mail naar info@atvdevolharding.nl of doe een briefje in de brievenbus van
de kantine. Vergeet niet naam en tuinnummer te vermelden.
Het bestuur
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