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DRINGEND GEZOCHT: KANDIDATEN VOOR DE TUINCONTROLECOMMISSIE
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 26 februari 2018 deed de voorzitter een dringende oproep aan de 40 aanwezigen zich kandidaat te stellen voor de Tuincontrolecommissie
(TCC). Één lid meldt zich aan onder de voorwaarde dat er weer een lijst op het publicatiebord
wordt gehangen met de tuinnummers van de tuinders die zich niet aan het Tuinreglement houden.
Het bestuur is de mening toegedaan dat dit niet meer de manier is om een tuinder erop te wijzen dat
het onderhoud aan zijn/haar tuin te wensen overlaat. Het lid trekt daarop zijn aanmelding in. Helaas
zijn er geen andere leden die zich aanmelden.
Daarom deze DRINGENDE OPROEP aan alle leden: ga bij jezelf na of JIJ hierin wat voor de
vereniging kan betekenen. Het bestuur ontvangt graag je aanmelding als kandidaat voor de TCC
uiterlijk 15 april 2018. In de tweede helft van april 2018 worden alle kandidaten uitgenodigd voor
een brainstorm om de richtlijnen voor de tuincontrole te bespreken.
Mail naar bestuur@atvdevolharding.nl of doe een briefje met vermelding van naam en tuinnummer
in de brievenbus van de kantine.
LAST MINUTE: PAASBRUNCH OP 1 APRIL A.S.
Dit bericht is voor de leden die de aankondiging op het publicatiebord hebben gemist.
Zondag 1 april a.s. is er in de kantine een PAASBRUNCH.
De kantine is om 10.30 uur open, de brunch begint om 11.00 uur.
In verband met de organisatie is aanmelden noodzakelijk. Mail uiterlijk vrijdag 30 maart a.s. naar
dit e-mailadres en vermeld in de mail met hoeveel personen je naar de paasbrunch komt.
COMMISSIE TERREINBEHEER EN GEBOUWBEHEER
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering hebben 2 leden zich aangemeld voor de Commissie
Terreinbeheer en 2 leden voor de Commissie Gebouwbeheer. Goed voorbeeld doet goed volgen!
Doe jij ook mee? Meld je aan per e-mail of per brief.

DE VOORRAAD GARANT ZADEN IS WEER AANGEVULD
Als voorbereiding op het nieuwe tuinseizoen is de voorraad zaden van Garant aangevuld. Een overzicht van het assortiment is bij deze e-mail gevoegd en komt ook op het publicatiebord te hangen.
Om het zoeken makkelijker te maken zijn de zaden ingedeeld volgens de wisselteelt.
Ook verkrijgbaar zaai- en stekgrond 20 liter € 2,25 / potgrond 40 liter € 2,50 of 20 liter € 1,75 /
compost 40 liter € 2,50 / tuinturf 40 liter € 2,25 / tuinaarde 30 liter € 2.25 alsmede diverse meststoffen en nog veel meer tuinbenodigdheden.
Koop, indien mogelijk, bij onze tuinwinkel en steun daarmee onze vereniging financieel.
VERPLICHTE WERKBEURTEN OP ZATERDAG 7 EN 21 APRIL
Zaterdag 7 april a.s. zijn de tuinders van nummer 15 t/m 20 ingeroosterd voor hun verplichte
werkbeurt, op zaterdag 21 april a.s. zijn de tuinders van nummer 21 t/m 26 ingeroosterd.
De werkzaamheden starten op 9.00 uur en duren tot 12.00 uur. Kom op tijd, er wordt op je gerekend! Ben je onverhoopt verhinderd, geef het dan tijdig door.
Tuinders die extra willen helpen, zijn van harte welkom. Er is genoeg werk te doen.
Vele handen maken licht werk.
TE KOOP IN DE TUINWINKEL: LAVAMEEL (EIFELGOLD)
Maak je planten weerbaarder met lavameel. Lavameel:
- bevat allerlei mineralen (waaronder silicium) die langzaam afgebroken worden en door
planten kunnen worden opgenomen. Ook belangrijk om plaagdieraantastingen tegen te gaan;
- verbetert de bodemstructuur en is geschikt voor alle teelten. Toepassingsperiode van maart
t/m september. Dosering: 100-150 gram per 1 m² per jaar, ook voor de kas.
- wordt net als kalk over de tuin gestrooid. Dit kan het beste ’s middags op een regenachtige/bewolkte dag om verbranding op het blad te voorkomen. Het voordeel van lavameel is
dat je ook tegelijk voeding kunt strooien wat niet mag met kalk.
Lavameel helpt verder tegen:
Slakken: Door het versterken van de celstructuur van de plant.
Heermoes: Heermoes kan een hardnekkig onkruid zijn. Heermoes gedijt op mineraalarme grond.
Als je last hebt van heermoes helpt het de bodem te verrijken met lavameel. Op internet is er meer
over te lezen.
Planten ziektes: Tegen bepaalde schimmelziekten (aardappelziekte en tomatenziekte). Ook zou het
helpen tegen bladluis.
Lavameel kost per zak van: 2,5 kg € 2,95 / 5 kg € 5,90 / 20 kg € 23,50 (prijspeil mrt-2018).
OOK IN DE TUINWINKEL: LAVAKORRELS KLEIGRONDVERBETERAAR (DCM)
Harde, poreuze lavakorrels van natuurlijke oorsprong om zware gronden te verluchten. Mengen met
de grond (inharken). Kan ook gebruikt worden als plantsubstraat (in plaats van potgrond) voor cactussen, vet- of rotsplanten. Toepasbaar in de biotuin. Toepassingsperiode: het hele jaar. Alleen per
zak van 20 kg voor € 8,75. (prijspeil mrt-2018).
DE BOOMGAARD LANGS HET BOOMPAD
Alle paden van ons complex hebben een naam. Het Boompad ligt helemaal achterin, evenwijdig aan
de sloot langs 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. Als tegenprestatie is de oogst van de fruitbomen/fruitstruiken
voor hen. Het is daarom niet toegestaan daar fruit te plukken, dit is 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 geef het door aan het bestuur, per mail
info@atvdevolharding.nl of doe een briefje in de brievenbus met je naam en tuinnummer om op de
wachtlijst te komen.
POOTAARDAPPELEN 2018
Leden die hun pootaardappelen bij De Volharding hebben gekocht hebben N.A.K. gecertificeerd
pootgoed gekregen.
Leden, die hun pootaardappelen elders hebben gekocht, dienen de aankoopnota EN het N.A.K. certificaat af te geven in de tuinwinkel met vermelding van naam en tuinnummer (Tuinreglement hfdst.
4:10).
Een paar tips/opmerkingen:
 Kijk op het aardappelschema op het publicatiebord voor de juiste plek. ROOD = 2018.
 Aardappelen, die op het gele of groene deel gepoot zijn, moeten verwijderd worden. Controleer op de plekken wel dat er geen aardappelen gaan groeien uit kleine aardappeltjes die in de
grond zijn achtergebleven (opslag). Deze planten dienen direct verwijderd te 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.

BEJO WITTE KOOL WEDSTRIJD
Voor het vijftiende achtereenvolgende jaar organiseert Bejo Zaden B.V. uit Warmenhuizen een
koolwedstrijd tijden haar jaarlijkse Open Dagen. Tuinders van volkstuinverenigingen in Harenkarspel, Langedijk, Heerhugowaard-De Noord, Schoorl, Schagen en Alkmaar kunnen hieraan deelnemen. Halverwege mei worden op één dag aan alle deelnemende verenigingen voldoende witte koolplanten van het ras Passat geleverd. Op zaterdagochtend 29 september 2018 worden de zwaarste
witte kolen van iedere vereniging gewogen en worden passende prijzen uitgereikt.
Wil je meedoen? Meld je dan uiterlijk 20 april a.s. aan per mail info@atvdevolharding.nl.
Je krijgt een bevestiging van je deelname en later informatie over het verdere verloop van de koolwedstrijd.
NIEUW IN DE TUINWINKEL > BIJENPRODUCTEN VAN ONZE IMKER
Vanaf zaterdag 31 maart a.s. heeft de tuinwinkel de volgende bijenproducten te koop:
- Calendulazalf, Lavendelzalf, Kamillezalf en Propoliszalf potje van 30 gr.
- Honingbonbons citroen zakje van 100 gr.
- Bijenwasblok 200 gr
In de tuinwinkel ligt ook een overzicht met nog andere bijenproducten die besteld kunnen worden.
OPGERUIMD STAAT NETJES
Wie heeft stoeptegels (30 x 30 cm) over en zal die niet meer zelf gaan gebruiken? Graag melden bij
het Dagelijks Bestuur (DB = Rein, Leo, Tineke). Er is vraag naar bij tuinders die hun tuin aan het
(her)inrichten zijn.
EN TOT SLOT.......
Heb je ideeën, wensen, op- of aanmerkingen, klachten of copy voor de volgende nieuwsbrief?
Stuur een e-mail of doe een briefje in de brievenbus van de kantine (met vermelding van
naam/tuinnummer). Je krijgt altijd antwoord. Gewoon het DB aanspreken kan natuurlijk ook.
Het bestuur wenst jullie fijne dagen.

