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GEZAMENLIJKE INKOOP VAN KOMKOMMERPLANTEN etc. IS GESTART   

 
De actie van gezamenlijke inkopen van komkommerplanten etc. is weer van start gegaan.  
De (kas)planten kosten per stuk: Geënte komkommer € 4,50 / Snack-komkommer € 4,50 /Paprika € 3,25 / Peper € 
3,25 / Gewone tomaat € 2,50 / Cherrytomaten € 2,50 /Courgette € 2,25. 
 
Doe je ook mee? We noteren je bestelling graag tijdens de openingstijden van de tuinwinkel op woensdag tussen 10 
en 11 uur en zaterdag tussen 9 en 12 uur, te betalen gelijk met de bestelling contant of met de pin.  
 

OPROEP: ZATERDAG 11 MEI 2019 > PLANTJESMARKT VAN 13.00-16.00 uur 

 
De Plantjesmarkt is een activiteit van De Volharding voor leden door leden. We hopen dat jij één van de leden uit de 
categorie “door” bent. 
Help mee om de Plantjesmarkt een succes te maken door bijvoorbeeld:  

- eigen gekweekte plantjes (groenten, kruiden, bloemen, stekjes) te koop aan te bieden en/of 
- overtollig tuingereedschap of andere spulletjes te verkopen; 
- een passie of hobby van jezelf of een van je huisgenoten/familieleden laten zien of 
- iets anders bedenken dat voor een grote groep leuk, informatief of creatief is; 
- je kunt ook mee helpen bij de opbouw, inrichten en afbraak van de plantjesmarkt of een van de verkooptafels 

van de Volharding bemensen. 
 
De Volharding stelt aan leden van De Volharding gratis tafelruimte vanaf 90 x 75 cm beschikbaar.  
Doe mee en laat het bestuur weten op welke wijze je wilt bijdragen. Mail naar info@atvdevolharding.nl of vertel het 
tegen het bestuur.  Met jullie inzet en hulp gaan we er een leuke middag van maken.  
 

HERINNERING: VRIJDAG 24 MEI 2019 > RONDLEIDING BIJ DE HVC 

 
Ga je ook mee naar De Huisvuilcentrale voor een rondleiding op vrijdag 24 mei a.s. van 12 tot 14 uur al dan niet 
vergezeld van een of meerdere introducees?  
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Meld je dan uiterlijk woensdag 8 mei a.s. aan! Als gevolg van veiligheidsbepalingen zijn wij 
namelijk verplicht 2 weken voor de rondleiding de deelnemerslijst naar de HVC te sturen. 
 
De intekenlijst ligt op de bar in de kantine, maar aanmelden per mail info@atvdevolhar-
ding.nl kan ook. Vermeld in de mail de achternamen van alle personen, die meegaan. Aan 
deelname zijn geen kosten aan verbonden. 
 

POOTAARDAPPELEN 2019 > IN HET MIDDEN VAN JE TUIN! 

 
Bij de Volharding is een 3-jarige wisselteelt voor aardappelen verplicht. Dit houdt in dat op maximaal éénderde deel 
van je tuin pootaardappelen geplant mogen worden. Het dwingend voorgeschreven schema hangt op het publica-
tiebord en in de hal van het verenigingsgebouw. Voor 2019 is dit het middengedeelte van je tuin, 2019 is GROEN. 
 
Voor een tuin met een hobbykas kan bij het bestuur een schriftelijke aanvraag worden gedaan om de tuin over de 
breedte in vier (4) vakken te verdelen. Na schriftelijke toestemming zal het éénvierde deel waarop de hobbykas staat 
permanent buiten het plantschema blijven. Voor de andere 3 vakken is het schema van de wisselteelt gelijk aan het 
schema  op het publicatiebord en in de hal van het verenigingsgebouw.  (Tuinreglement goedgekeurd 9 juli 2018, 
artikel 10). 
 
Een paar aandachtspunten:  

- Aardappelen zijn een kalibehoeftig gewas. Bemest met patentkali, (± 50 gr. per m2) of vivikali (±50 gr per 
m2), verkrijgbaar in de tuinwinkel van De Volharding. 

- Matig of niet bemesten met stikstof, het gaat om de aardappelen, niet om het blad.  

- Aardappelen, die verkeerd gepoot zijn, moeten onherroepelijk verwijderd worden. 
 
Ga je in 2019 aardappelen telen en heb je er nog vragen over? Stel je vraag aan een van de bestuursleden. 
 

POOTAARDAPPELEN 2019 > CERTIFICAAT INLEVEREN! 

 
48 leden die meegedaan hebben aan de gezamenlijke inkoopactie van pootaardappelen bij De Volharding. Zij zijn 
daarmee verzekerd van N.A.K. gecertificeerd pootgoed. Voor hen geldt deze mededeling niet.  
 
Leden die aardappelen telen en de pootaardappelen niet bij De Volharding hebben gekocht zijn verplicht vóór 1 mei 
2019 het N.A.K.-certificaat van die pootaardappelen in te leveren bij de tuinwinkel. Vermeld tuinnummer en naam.  
Doe dit op tijd om te voorkomen dat de pootaardappelen verwijderd moeten worden.  (Tuinreglement goedgekeurd 
9 juli 2018, artikel 10). 
 

WEER VERKRIJGBAAR > BIOLOGISCHE POTGROND EN TUINTURF 

 
Er is  weer biologische potgrond (zak van 40 liter € 3,00) en tuinturf (zak van 40 liter € 2,25) op voorraad. Ook de 
voorraad zaden van Garant is weer aangevuld. Een overzicht van ons assortiment staat op de website en hangt op 
het publicatiebord. Even komen snuffelen in de zadenbakken is natuurlijk ook heel gezellig. 
 
Ook van harte aanbevolen zaai- en stekgrond 20 liter € 2,25 / potgrond 40 liter € 2,75 / compost 40 liter € 2,50 / 
tuinaarde 30 liter € 1,30. Ook te koop diverse meststoffen en nog veel meer tuinbenodigdheden. 
 
Koop, indien mogelijk, bij onze tuinwinkel en steun daarmee onze vereniging financieel. 
 

AARDBEIEN BEMESTEN 

 
Bij menig tuinder staan de aardbeien al weer in de bloei. 
Vergeet niet  de aardbeien voldoende voeding te geven. Gebruik een meststof met een hoog kaliumgehalte (K).  
Geef 1x per 4 weken ± 10-15 gram per plant. In de tuinwinkel is te koop:  

- Patentkali (30% K met 10% MgO) > kunstmest (5 kg € 4,65 / 2½ kg € 2,40);  
- 7-14-28 (N-P-K) > synthetische meststof, toegestaan in de biologische teelt(5 kg € 5,30 / 2½ kg € 2,65 ); 
- Vivikali (20% K met 2% N) > biologische meststof van DCM (5 kg € 7,50 / 2½ kg € 3,75 ). 
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GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN > VOGELNET / VLIESDOEK / GRONDDOEK 

 
Vogelnet (zwart) is heel geschikt om aardbeien en ander klein fruit (zoals aalbessen) te beschermen tegen vogel-
vraat. Vogelnet is 6 meter breed en kost per strekkende meter € 3,75. 
 
Gronddoek (zwart) kan gebruikt worden voor de aardbeienteelt. Gronddoek voorkomt dat de vruchten in contact 
komen met de aarde en daardoor blijven ze schoner. Gronddoek kan ook gebruikt worden om braakliggende grond 
af te dekken om onkruiden te verstikken. Gronddoek is 207 cm breed en kost € 2,50 per strekkende meter.  

Vliesdoek beschermt jonge aanplant en net ingezaaide bedden tegen wisselende weersomstandigheden. Ook be-
schermt vliesdoek tegen insecten en vogels. De tuinwinkel verkoopt vliesdoek van 120 cm breed kost € 0,40 per 
strekkende meter. Wel goed verankeren met grondpennen of stenen.  
 

UITGELICHT: KIESERIET (MAGNESIUMMEST (MgO) 

 
Magnesium is een belangrijk voedingselement voor een goede fotosynthese van planten en speelt een cruciale rol 
in de groene kleur van bladeren. Bladeren met een flets gele kleur, coniferen met bruine naalden… allemaal moge-
lijke symptomen van magnesiumgebrek.  KIESERIET is een 100% natuurlijke bron van magnesium (25% MgO), zowel 
voor de moestuin, coniferen, sierstruiken als het gazon. KIESERIET is toegelaten in de biologische en de biologisch-
dynamische landbouw. 
 
In de groentetuin wordt KIESERIET aangeraden voor bladgewassen zoals sla, spinazie, prei en kruiden (peterselie, 
selder), voor een intensere groenkleuring van het blad. Maar ook vruchtgewassen zoals tomaten, komkommer en 
courgette (grote bladeren!) zullen voordeel hebben aan een bemesting met KIESERIET.  Gebruik KIESERIET van maart 
tot augustus als aanvulling op de reguliere bemesting. Dosering: 20 – 50 gr / 1 m², licht inharken. Geef KIESERIET bij 
voorkeur als regen wordt verwacht of geef matig water.  
 
Coniferen kunnen last hebben van naalduitval en bruin worden van de naalden. KIESERIET werkt zowel preventief 
als voor oplossing van ontstane tekorten. Geef 35 gram per m2 op een iets groter vlak dan de omtrek van de struik, 
plant of haag. Ook voor vergeelde gazons kan deze dosering worden aangehouden. Door KIESERIET te gebruiken 
zorgt u voor gezonde planten met een mooie diepgroene bladkleur.  
 
KIESERIET is verkrijgbaar in de tuinwinkel en kost €1,50 voor 2½ kg en € 2,75 voor 5 kg.  
 

DE PUBLICATIEBORDEN 

 
De nieuwsbrief wordt al weer een aantal jaren met enige (on)regelmaat naar de leden gemaild.  
Los daarvan wil het bestuur jullie soms snel informeren en dan wordt er een mededeling op een van de publicatie-
borden gehangen. Helaas zijn er nog steeds leden die, als ze naar hun tuin of naar huis gaan, niet de moeite nemen 
om op de publicatieborden te kijken of er nog nieuwe mededelingen hangen. Neem daar even de tijd voor, dan blijf 
je op de hoogte. 
 
Oproep: het rechter publicatiebord is aan renovatie toe. Op verschillende plaatsen laat de stofverf los en een 
verfje is ook geen overbodige luxe. Wie wil deze klus adopteren? Laat het weten aan het dagelijks bestuur, Rein, 
Leo of Tineke. 
 

RABOBANK  CLUBKAS CAMPAGNE 2019 > STEMMEN KAN VANAF 23 APRIL A.S. 

 
Ben je lid van de Rabobank Alkmaar e.o.? Dan kun je mee beslissen over de verdeling van het bedrag van € 225.000, 
dat door  de Rabobank beschikbaar is gesteld in de Rabo Clubkas Campagne 2019.  
 
Binnenkort ontvang je per post een stembiljet met een code die  je kunt gebruiken om op jouw favoriete vereniging 
of stichting te stemmen. Elk Rabobank lid mag 5 stemmen uitbrengen (max. 2 per club). Wij hopen natuurlijk dat jij 
Amateurtuindersvereniging De Volharding 2 stemmen geeft. Vorig jaar is onze clubkas “gespekt” met € 161,53 (27 
stemmen). 
 
Wil je wel stemmen maar ben je niet handig met de computer of heb je geen computer? Kom dan met je stembiljet 
naar de Plantjesmarkt op 11 mei a.s. en wij helpen je met stemmen. Laat je stemmen niet verloren gaan! 
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Heb je geen Rabobankrekening, informeer dan bij familie, vrienden of kennissen of zij een Rabobankrekening hebben 
bij (en lid zijn van) de Rabobank Alkmaar e.o. en of ze 1 of 2 stemmen willen uitbrengen op Amateurtuindersvereniging 
De Volharding.  
Ook voor hen geldt, niet handig met de computer of geen computer? Ze zijn welkom op de Plantjesmarkt en kunnen 
hulp krijgen. Alle stemmers, bij voorbaat dank.  
 

BEJO ZADEN > KOOLWEDSTRIJD 2019 

 
Voor het zestiende achtereenvolgende jaar organiseert Bejo Zaden B.V. uit Warmenhuizen een koolwedstrijd tijdens 
haar jaarlijkse Open Dagen. De koolwedstrijd wordt uitgeschreven voor de volkstuinverenigingen van Harenkarspel, 
Langedijk Heerhugowaard - De Noord, Schoorl, Schagen en Alkmaar.  
 
Dit gaat als volgt: 
Bejo levert halverwege/eind mei op één dag aan alle deelnemende verenigingen voldoende planten van het witte 
kool ras Megaton (http://www.bejo.nl/witte-kool/megaton-conventional). Alle deelnemers ontvangen hetzelfde 
ras. Op zaterdagochtend 28 september 2019  - de laatste dag van de Bejo  Open Dagen - worden de zwaarste witte 
kolen van iedere vereniging gewogen en passende prijzen uitgereikt. Richting de Bejo Open Dagen volgen de verdere 
details.  
 
Wil je meedoen? Meld je dan uiterlijk woensdag 1 mei a.s. aan per mail of in de tuinwinkel.  
 

HEERMOES BESTRIJDEN 

 
Het is niet moeilijk om te zien of je heermoes in je tuin hebt. Als je de “dennenboom” ziet (links op de foto) is er geen 

twijfel mogelijk, jouw tuin heeft heermoes .  
Je kunt deze groeiwijze van de heermoes er het beste met zoveel mogelijk wortel uittrekken, 
knippen of schoffelen kan natuurlijk ook. De wortels van de heermoes (lijken op dikke zwarte 
kabels), die je tegenkomt tijdens grondbewerking, verwijder je het liefst zoveel mogelijk.  
 
Rechts op de foto zie je nog een groeiwijze van de heermoes. In tuinen met heermoes komen 
ze nu veelvuldig boven de grond. In het dikkere gedeelte van de stengel bevinden zich sporen, 
die bij aanraking (de wind, een vogel, jijzelf) loskomen. Het is heel belangrijk dat je deze groei-

wijze zo snel mogelijk plukt en zorgvuldig weggooit om te voorkomen dat de sporen in je eigen tuin of die van om-
liggende tuinen terecht komen. NOOIT OP DE COMPOSTHOOP GOOIEN OF IN JE TUIN LATEN LIGGEN! 
 
Heermoes helemaal uitroeien is een utopie. Door consequent de bovengrondse groei te verwijderen wordt het wel 
beheersbaar. 
 

FOTO’S VOOR DE WEBSITE 

 
Voor de banner van onze website zoeken we foto’s, die op ons complex zijn gemaakt.  
 
Heb jij een mooie foto en wil je die beschikbaar stellen voor de website? Mail die naar info@atvdevolharding.nl.  
Staat/staan er een persoon/personen op de foto, dan is toestemming nodig om de foto te kunnen plaatsen. Vermeld 
in de begeleidende mail dat de betreffende persoon/personen op de foto toestemming hebben gegeven.  
 

VRAAG EN AANBOD 

 

In de hal, aan de muur tussen de deur naar de kantine en het schraphok hangt een mededelingenbord. Leden kunnen 
op dit mededelingenbord een briefje hangen om overtollige (tuin)spullen aan te bieden of te vragen om iets speci-
fieks. Sommige leden doen dit al en het werkt. Dus: ga je naar de kantine/tuinwinkel of ben je om een andere reden 
in de hal, kijk dan of er een aanbod hangt waar je net naar op zoek bent.  
Ook niet onbelangrijk: er wordt wel eens een (fiets/huis)sleutel gevonden op het complex. De vinder kan die sleutel 
op dat mededelingenbord hangen. Vind je een sleuteltag? Hang die niet op, maar lever die in bij het bestuur om 
aan de rechtmatige sleuteltaghouder terug te geven.  
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SERVICETEAM 

 

De Volharding heeft sinds kort een serviceteam, bestaande uit 5 personen (leden/medetuinders). Zij maken regel-
matig de toiletten en de kantine schoon. Wil je ook meedraaien in het serviceteam? Meld je dan telefonisch aan via 
06-39323510 of mail naar info@atvdevolharding.nl en je wordt 1x in de 5-6 weken ingeroosterd. De werkzaamheden 
worden op zaterdagochtend gedaan, maar op woensdagochtend is ook mogelijk. 
 

GROND BESTELLEN 

  

Op 26 april a.s. wordt er een vracht grond gebracht. De grond is te koop voor € 1,50 per kruiwagen glad gevuld, dus 
géén kop er op. Je kunt reserveren in de tuinwinkel, zaterdag 20 april tussen 9 en 12 uur of woensdag 24 april tus-
sen 10-11 uur. Contant betalen of pinnen. Of bestel door het bedrag van het gewenste aantal x € 1,50 over te ma-
ken op onze bankrekening NL52 RABO 0144 6048 76 t.n.v. Amateurtuindersver. De Volharding. WACHT NIET TE 
LANG. OP = OP. 
 

EN TOT SLOT …………… 

 

wenst het bestuur je mooie dagen.  

 

mailto:info@atvdevolharding.nl

