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26 februari 2017 > Presentatie Basisbeginselen Ecologisch Moestuinieren
Evaluatie van de Informatieavond op 31 januari
Gestart 1 februari > snoeihout verzamelen
Gestart 4 februari > het opruimen van de oever langs de Koelmalaan
4 maart > verplichte werkbeurt tuinder 1 t/m 10 en 101 t/m 105
Algemene Ledenvergadering 2017 (gewijzigde datum)
Vrijwilligers gezocht voor het project “Robotuin”
Het assortiment van de tuinwinkel
Mededeling van het bestuur over vervanging van de glasbakken
Inspecteer je heg
Tot slot
26 FEBRUARI 2017 > BASISBEGINSELEN ECOLOGISCH MOESTUINIEREN

 Ben je een beginnende tuinder en heb je belangstelling voor ecologisch moestuinieren, het
maken van een teeltplan, wisselteelt, combinatieteelt, e.d.?
 Moestuinier je al langer en wil je eens een andere invalshoek?
Kom naar de presentatie over de Basisbeginselen Ecologisch Moestuinieren.
Locatie: Kantine van De Volharding, aanvang 13.00 uur (tot 15.30 uur).
Medetuinders en kinderen zijn ook welkom.
In verband met de praktische organisatie graag van tevoren het aantal deelnemers door geven per
mail info@atvdevolharding.nl of bel/sms 06-55118448 (Tineke Vrolijk).
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Een kleine bijdrage voor de hand-out en een gezellige
middag wordt op prijs gesteld.
EVALUATIE VAN DE INFORMATIEAVOND OP 31 JANUARI
21 van de 150 leden waren op de informatieavond aanwezig. Zij zijn door Frido Schaap van de Federatie Amateurtuindersverenigingen Alkmaar e.o. en de voorzitter van ATV De Volharding geïnformeerd over de Nota Zicht Op Zicht en wat dit betekent voor onze vereniging. Het verslag van deze
avond hangt op het publicatiebord en is als bijlage bijgevoegd.
Op 31 januari is ook de “aftrap” gegeven voor de voorjaarsschoonmaak van onze oevers en de mogelijkheid weer snoeihout in te leveren.
GESTART 1 FEBRUARI > SNOEIHOUT VERZAMELEN
De inzamelactie van snoeihout, die in 2016 bij wijze van proef is gehouden, is een groot succes
gebleken. De inzamelactie wordt dit jaar opnieuw gehouden.
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Tot en met 12 maart a.s. kan snoeihout van appel- en perenbomen en van klein fruit (bessen,
frambozen, bramen etc.) naar de verzamelplaats op het Akeleiplein worden gebracht. Houd die
plek wel netjes en overzichtelijk en gooi er uitsluitend snoeihout bij. Géén tuinhout of bamboestokken, géén andere troep of tuinafval. U dient dit zelf weg te brengen naar het Regio Recycle
Punt (afvalbrengplaats) aan de Kitmanstraat. Help mee het complex netjes te houden.
Vragen of opmerkingen over deze actie of hulp nodig? Mail naar info@atvdevolharding.nl
GESTART 4 FEBRUARI > HET OPRUIMEN VAN DE OEVER LANGS DE KOELMALAAN
Om het zicht op het complex van buitenaf te verbeteren zijn op 4 februari de opruimwerkzaamheden van de oever langs de Koelmalaan gestart. Er is heel wat rommel opgeruimd. Voor de volgende
stap zie het evaluatieverslag.
4 MAART > VERPLICHTE WERKBEURT TUINDERS 1 t/m 10 en 101 t/m 105
Zaterdag 4 maart a.s. zijn de tuinnummers 1 t/10 en 101 t/m 105 ingeroosterd.
We beginnen om 9 uur en gaan door tot 12 uur, met rond 10.30 uur een koffiepauze.
Er wordt op je gerekend, maar ben je om zwaarwegende redenen verhinderd, meld het tijdig per
mail (info@atvdevolharding.nl) of doe een briefje in de brievenbus van de kantine met vermelding
van je naam en tuinnummer. Leden van 75 jaar en ouder zijn vrijgesteld, maar voel je je jonger,
doe dan lekker mee. Leden die extra willen helpen zijn van harte welkom. Er is genoeg te doen!
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017 (gewijzigde datum)
De Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar 23 maart 2017. Noteer deze datum vast in uw
agenda. Begin maart ontvangt u de vergaderstukken per e-mail of per post.
Houd uw mailbox of brievenbus in de gaten.
VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR HET PROJECT “ROBOTUIN”
In juli 2016 is bij ATV De Meerweg op een perceel van 300 m2 gestart met het project “Robotuin”.
Doel van dit project is om bewoners van het asielzoekerscentrum aan de Robonsbosweg, samen
met Nederlandse vrijwilligers, de gelegenheid te bieden om te tuinieren. In 2016 kan het project
als geslaagd worden gekenmerkt.
Om het project ook in 2017 te laten slagen is de Federatie van Amateurtuindersverenigingen Alkmaar e.o. dringend op zoek naar vrijwilligers.
Wat betekent het vrijwilligerswerk in het project concreet? Één dagdeel in de 3 à 4 weken beschikbaar zijn om de groep asielzoekers te begeleiden bij het tuinieren. Lees meer over dit project
in de bijlage Project Robotuin_2017.
Wil je een steentje bijdragen? Meld je dan uiterlijk 19 februari 2017 aan per mail info@atvdevolharding.nl of bel/sms 06-55118448 (Tineke Vrolijk).
Namens het bestuur van de Federatie bij voorbaat dank.
HET ASSORTIMENT VAN DE TUINWINKEL
In de tuinwinkel is de voorraad groenten-, kruiden- en bloemenzaden weer aangevuld.
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Een overzicht van de aanwezige zaden hangt op het publicatiebord, ingedeeld naar gewasgroep.
Voor het volledige assortiment van Garant, onze vaste leverancier, verwijzen we naar de Garant Zaadgids
2017. Heb je die nog niet? Er liggen nog exemplaren in de kantine. Wil je nog een bestelling plaatsen?

Lever dan uiterlijk zaterdag 25 maart een bestellijst in bij de tuinwinkel (mag ook in de brievenbus).
Op het publicatiebord hangt ook een overzicht van de meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen,
tuinbenodigdheden en grond die in de tuinwinkel te koop zijn.
MEDEDELING VAN HET BESTUUR OVER VERVANGING VAN DE GLASBAKKEN
Het overleg met Stadswerk072 over een glasbak voor vlakglas heeft niet geleid tot een acceptabele oplossing. Er kon wel een kliko geleverd worden, maar die moet door De Volharding zelf bij het
Regio Recycle Punt worden geleegd.
Tot nadere berichtgeving wordt u daarom verzocht gebroken vlakglas zelf weg te brengen naar het
Regio Recycle Punt (afvalbrengplaats) aan de Kitmanstraat.
Leden die om welke reden dan ook hun vlakglas niet zelf kunnen wegbrengen worden verzocht
contact op te nemen met het bestuur. WIJ HELPEN U!
INSPECTEER JE HEG
Bij controle is geconstateerd dat bij diverse tuinen in de heg struiken groeien, die daar niet in horen. Ze zijn nu duidelijk herkenbaar, hun groeiwijze is afwijkend van de heg. Tuinders zijn onderhoudsplichtig voor de heg die aan hun perceel grenst.
Snoei uiterlijk 12 maart a.s. alle afwijkende struiken uit de heg en trek zevenblad en heermoes er
met zoveel mogelijk wortel uit. Wied het onkruid onder en achter de heg.
Kijk ook eens naar de structuur van de heg. Door dikke en knoestige takken er tussen uit te snoeien “verjong” je de heg. Dit vergemakkelijkt in het late voorjaar en vroege herfst het knippen van
de heg. Het snoeihout kan tot en met 12 maart naar de verzamelplaats op het Akeleiplein worden
gebracht. Hulp nodig? Meld het bij het bestuur per mail of per brief.
TOT SLOT
Reageren op deze nieuwsbrief?
Laat het ons schriftelijk weten. Vergeet niet naam en tuinnummer te vermelden.

Het redactieteam
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