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  GROENBRIEF 
15e jaargang   nummer 71   -  november  2016 

 

Volkstuinvereniging “Jardinga 
Opgericht 2 januari 1974 ; 
Bankrelatie: 
Rabobank  “De Stellingwerven” rek. Nr. NL78 RABO 034 99 19 070 
 

Van de voorzitter 

 

Beste tuinders, 
 
Het bestuur wil jullie in deze Groenbrief op de hoogte brengen van:  

 een aantal zaken voortvloeiend uit de najaarsvergadering van 8 november 2016 

 de voortgang van de werkzaamheden rond de subsidie 

 het opnieuw indelen van een aantal tuinen op Jardinga 

 het rattenprobleem op Jardinga en Schottelenburg 

 de collectieve zaad- en meststoffenbestelling 
 

De najaarsvergadering van 8 november 2016 

Op de druk bezochte najaarsvergadering, 30 leden, zijn door de aanwezige leden de volgende 

verhogingen voor de contributie en de tuinhuur voor 2017 vastgesteld: 

 Contributie verhoging wordt voorgesteld van € 26,- naar € 30,- 

 Tuinhuur verhoging wordt voorgesteld van € 9,- per are naar € 10,- per are 
 

In Artikel 4 uit het HHR, waarin de taken van de tuinsecretaris wordt beschreven, zal worden 
toegevoegd dat de tuinsecretaris de afspraken met nieuwe leden op papier zet. 

 

In Artikel 11 uit het HHR wordt beschreven dat nieuwe leden maximaal 3 are kunnen huren. 

Afhankelijk van de situatie en vanuit besluit door het bestuur kan een lid nog 1,5 are bij huren 

voor een periode van één jaar. 
 

Het verslag van de najaarsvergadering en de bijgestelde begroting zal binnenkort worden 

toegezonden. 

 

 

De voortgang van de werkzaamheden voortkomend uit de subsidie. 
Zoals u in de plaatselijke pers hebt kunnen lezen is de bouw van de landschappelijke berging op 
locatie Schottelenburg gestart op 24 oktober en in anderhalve week gerealiseerd.  Samen met het 

bedrijf Twins hebben de tuinsecretaris en een aantal leden de handen uit de mouwen gestoken. 

Deze samenwerking heeft geleid tot een nieuw onderkomen voor de machines op Schottelenburg. 

Het bestuur bedankt de leden Nol, Willem, Peter, Adriaan, Koen, Piet, Fokke, Henk en Harry voor 

hun bijdrage. 
 
De praktische aanpak van de vlindertuin en pluktuin op Jardinga is in gang gezet. 

Samen met de tuinsecretarissen en een aantal leden, waaronder Anneke met haar plantenkennis 

van de vlindertuin, wordt gewerkt aan herbeplanting en herschikking. De toegankelijkheid van 

beide tuinen wordt beoordeeld en verbeterd. De werkzaamheden voor het onderhoud van beide 

tuinen worden in kaart gebracht. Een aantal leden hebben zich daarvoor aangemeld. Doet u ook 
mee? 

 
Beide tuinlocaties hebben aan de ingang een mooi informatiebord gekregen waarop bezoekers de 

tuinregels en de geschiedenis van de tuinen kunnen lezen. 
Om te voorkomen dat niet-leden op de locaties gaan rondwandelen zonder begeleiding wordt onder 
beide borden een extra aanvulling geplaatst waarop vermeld wordt waar bezoekers, niet-leden, zich 
kunnen aanmelden voor een bezoek. 
 
 
 
Sinds 25 september heeft VTV Jardinga een nieuwe website: www.jardinga.nl. 

Het is de moeite waard om de website te bezoeken. Het werk aan de website vordert gestaag doordat 
Anita en Johan zich er intensief mee bezig houden. Binnenkort is het mogelijk om via de 

leden-inlog uw eigen tekst aan te leveren. 

Een uitgave van  
VTV “Jardinga” 
www.jardinga.nl 

http://www.jardinga.nl/
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Bij bezoek aan de website zult u merken dat nog niet alle onderdelen zijn ingevuld. 
Daarom hier een verzoek aan leden die graag hun bijdrage willen leveren. 

Onder het kopje Seizoenen wordt nog gedacht aan onderwerpen als “na de zomer” en “in de herfst”. 
Wilt u meer weten over dit verzoek neem contact op met Anita voor de juiste informatie. 
 
Op de locatie Jardinga worden een aantal tuinen opnieuw ingemeten, zodat de plaats voor de 

aardappels juist kan worden bepaald. 
 
Het rattenprobleem.  Zowel op Jardinga als op Schottelenburg zijn gedurende een lange periode 

ratten gezien. Het bestuur heeft de gemeente gevraagd om de plaag te bestrijden. Op beide locaties 

zijn kooien met gif geplaatst door een gecertificeerde bestrijdingsdienst. De ambtenaar van de 

gemeente dringt aan op het schoonhouden van de tuinen. 

 
Collectieve zaadbestelling en meststoffen inkoop. 

U kunt, zoals u gewend bent, deelnemen aan de collectieve zaadbestelling bij zaadhandel Van der 

Wal en De Bolster. 

Collectieve meststoffen inkoop bij Boerengoed Wilsum. Dit zal alleen georganiseerd worden als er 

voldoende animo bij de leden bestaat. 

Dus geef uw wensen, liefst per e-mail door;  vontuin@gmail.com. 
De zaad- en meststoffen inkoop wordt geregeld door Brand Klijnstra en Zorka Marҁan. 

De zaadbestellingen zijn in februari weer af te halen op Laak 10 bij Christine Goudberg. 

De eventuele uitdeling van de meststoffen zal geregeld worden. 

 

 
 

 

Collectieve zaadinkoop  

 
Het tuinseizoen van 2016 is eigenlijk nog niet afgelopen, er staat nog boerenkool, prei, spruitkool, 

groenlof, soms nog andijvie of zelfs nog rode biet op de tuin. Maar we denken ook al weer aan 
volgend jaar. Zaden en meststoffen. 

 

 

Binnenkort komt de firma Van der Wal uit Hoogeveen, waar wij sinds een aantal jaren zaden 
inkopen, weer met de prijscourant. 

Ook dit jaar is het de bedoeling de mogelijkheid te 

bieden om dit gezamenlijk te doen. 

We krijgen als lid en als vereniging een aantrekkelijke 

korting. 
 

 

Om te voorkomen dat er boekjes zijn die niet worden gebruikt en gewoon bij oud papier belanden, 

vragen we u door te geven of u inderdaad een prijscourant voor de bestelling zou willen hebben. 

 
Doe dit bij voorkeur via e-mail  vontuin@gmail.com. 
Eventueel per telefoon; 513622 

 

 

 

 

 
Mochten er leden zijn die graag biologische zaden aanschaffen,  

die via de firma De Bolster uit Epe geleverd kunnen worden, dan kunt u dat ook via de e-mail 
doorgeven z.marcan@hetnet.nl. 
 
 
 

Geen opgave   =   geen prijscourant 

mailto:vontuin@gmail.com
mailto:z.marcan@hetnet.nl
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Collectieve meststoffen 

 

Boerengoed uit Wilsum 

 
 

Bij collectieve inkoop bij deze firma krijgen we als tuinlid korting. 

 

Om u een indruk te geven staan hieronder de producten die vorig jaar zijn aangeboden. 

Ook de Agriton producten kunnen via Boerengoed worden ingekocht. 

 
Basaltmeel, 

Natuurfosfaat, 

Bloedmeel, 

Beendermeel 

Kalk dolokal 19 % MgO 
Mearl korrel 

Schelpenkalk, grove maling 

DCM 3 Organisch, 9-3-6 (19) met 4 % Ureum 

Kippenmestkorrel 

 

Koemestkorrel 

Vivikali 

Kieseriet 

Patentkali 

Insectengaas breedte 3.60 m per meter 
Tonkinstokken 8 voet 18 -20 mm 

Kleimineralen  

MestBest 

 

 

Voordat de definitieve meststoffenbestelling wordt gedaan zullen we een 
prijsopgave geven en kunt u beslissen of u wilt deelnemen. 

Ook deze actie hangt af van voldoende deelname, omdat anders geen korting wordt 
gegeven. 

 

 

Verstandig bemesten en zorgen voor een gezonde bodem. 

met Agriton producten 
 

PRODUCT DOSERING  TIJDSTIP  TIPS 

 
Kleimineralen 3 kg per 30 m², Kan het hele jaar door worden Kan samen met de 

per jaar gestrooid. zeeschelpenkalk worden 

Oppervlakkig inwerken Voorkeur is februari - maart - april. gestrooid 

 

Zeeschelpenkalk 3 kg per 30 m² Kan het hele jaar door worden Kan samen met de kleimineralen 

per jaar gestrooid. worden gestrooid 

 Voorkeur is februari - maart 

Oppervlakkig inwerken of oktober - november. 

 

Mest-Best 7 kg per 30 m² Kan het hele jaar door worden Laat zich makkelijker strooien

 gestrooid. wanneer het gemengd wordt met 

 Voorkeur is verdelen over twee wat vochtige potgrond 

Oppervlakkig inwerken strooibeurten in april en juni. 

 
Microferm 1 à 2 liter microferm* Vanaf eind maart 1 x per 2 weken Breng de Microferm in de 

per 100 m² per jaar over alle gewassen ochtenduren aan. Reserveer 

voor de gehele sier- en  een 10 liter rugspuit voor 

moestuin en gazon  alleen maar het vernevelen 

van Microferm, de micro- 

organismen overleven andere 

gewasbeschermingsmiddelen 

niet. 

Maak de oplossing altijd op! 

 
* microferm altijd toepassen in een verdunning van 1 op 100 (bijvoorbeeld 100 ml microferm op 10 liter water). 

De aangemaakte verdunning moet direct worden opgebruikt. 

 

 

Zoals u zult begrijpen is het onmogelijk om een algemeen bemestingsadvies te geven. 
Bemesting is van veel onderdelen afhankelijk, o.a. grondsoort, bodemkwaliteit , 

verschillende gewassen.  

Eerste vereist is om voor een gezonde grond met voldoende bacterieleven te zorgen. 
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Op onze zandgrond moet goed gezorgd worden voor de aanwezigheid van organische stof 

bijvoorbeeld door toevoeging van compost of stalmest. De organische stof in de grond zorgt 
voor goed vasthouden van vocht en ook als buffer voor de aanwezige van de mineralen. 

Het bacterieleven kan positief beïnvloed worden mbv. de Effectieve micro-organismen van 

Agriton, bijvoorbeeld Microferm. 

Bokashi (Bokashi emmer en Bokashi starter) zijn o.a. te verkrijgen bij Zonneklaar aan de 

Nanningaweg. 
 

Van groot belang is het om zelf goed naar de grond te kijken, de grond mag niet dicht 

slempen, er kan geen zuurstof in de grond komen. 

Kijk naar de planten. Hieraan is in grote lijnen waar te nemen dat er iets mis is. Wat er 

mis is zul je uit moeten zoeken.  

Geen groei, vaak stikstof gebrek,  
Bladverkleuring gebrek aan een mineraal bv. magnesium, maar kan ook weer stikstof 

gebrek zijn. 

Voorkomen van bv. luis en schimmels. Regelmatig is dit het gevolg van een zwakke plant 

 

 
Stikstof (N) bv. bloedmeel zorgt voor groei, grote cellen en kwetsbaarder voor ziekte. 

Fosfor (P) bv. beendermeel zorgt voor wortelgroei en bloemzetting bv bij bonen. 

Kali (K) Vivikali zorgt voor stevige cellen, voor houdbaarheid bv bij aardappelen. 

Magnesium (Mg),vaak een aanvulling in verschillende meststoffen, is een hulp bij de 

vorming van bladgroen voor de fotosynthese, groen blad. 

Een mengmest met deze mineralen kan een hulp zijn, maar liefst niet een te hoog N 
gehalte. 

 

Ook is over het algemeen de zuurgraad aan de lage kant, een pH van 6 to 6.5 is mooi. 

Jaarlijks zorgen voor een kalkgift, maar er zijn ook planten die juist best een beetje 

zuurdere grond wensen en juist niet zo kalkrijk. Bijvoorbeeld aardbei is een bosplant en 
houdt niet zo van een jaarlijkse kalkgift. Het is aan te raden niet overdreven om te gaan 

met de kalkgift. Overdaad schaadt en dat geldt voor elke meststof. 

Juist met schelpenkalk kan gezorgd worden voor een gift voor meer jaren  

 

 

Deze data goed in de gaten houden. 

 

Prijscourant Van der Wal zaadhandel Hoogeveen 
Doorgeven per omgaande via e-mail vontuin@gmail.com  

Of telefoon 0516 513622 voor zaterdag 10 december a.s. 

Prijscourant De Bolster  

Doorgeven per omgaande via e-mail  z.marcan@hetnet.nl. 

Of telefoon 0516 520188 voor zaterdag 10 december a.s. 
 
 

Deelname aan collectief inkoop van meststoffen. 
Deelname met opgave van hoeveelheden  

e-mail; vontuin@gmail.com voor vrijdag 23 december a.s. 
 

 
DE NIEUWE AANWINST OP DE LOCATIE SCHOTTELENBURG. 

mailto:vontuin@gmail.com

