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24 SEPTEMBER A.S. VAN 10 TOT 13 UUR > FEESTELIJKE AFSLUITING VAN HET 
JUBILEUMJAAR 

Komt allen naar de feestelijke afsluiting van ons jubileumjaar. 

Het wordt een feestje voor jullie en door jullie. Ook “buitenpoorters” zijn van harte welkom. Nodig 
vrienden, familie en kennissen uit. 

Een greep uit wat je zoal kunt doen en/of verwachten: 

- Op het Akeleiplein kunnen leden eigen geteelde groenten, fruit, eigen gemaakte jam, sap e.d. (van 
de oogst van 2016), stekjes van vaste planten etc. te koop aanbieden, ruilen of weggeven. In verband 
met de beschikbare uitstallingsruimte uiterlijk 15 september aanmelden (per mail of bel 06-55118448). 
Breng bij voorkeur je eigen tafel mee. Er worden geen kramen gehuurd. 

- Doe mee aan de jaarlijkse pompoenwedstrijd. Lever tussen 10 en 11 uur je grootste pompoen in bij 
de pompoentafel. Om 11.30 uur wordt de winnaar bekend gemaakt. 

- Er staan twee grabbeltonnen, één voor kinderen (€ 0,50) en één voor volwassenen (€ 1,00). Leuke 
prijzen! 

- Er is een tafel waar je jouw vreemd gevormde groente en/of fruit kunt laten zien. Lever ze daar in en 
geef je naam en tuinnummer door. Een deskundige jury kiest de leukste/gekste inlevering en reikt om 
12 uur aan de tuinder een prijs uit. 

- Je kunt je andere hobby(‘s) delen, zoals op je gitaar of een ander muziekinstrument spelen, 
schilderkunst, timmerkunst, en dergelijke. We maken er ruimte voor. 

- In de kantine staan koffie, thee en frisdrank klaar (€ 1,00 per consumptie). 

- Voor de zoete en hartige trek is er een variëteit aan hapjes en snacks verkrijgbaar. 

- En ……. er is een loterij met heel aantrekkelijke en mooie prijzen. Loten à € 1,00 per stuk zijn vanaf 
zaterdag 17 september te koop in de tuinwinkel. De trekking is op zaterdag 24 september om 12.30 
uur. 

Wil je mee helpen met de organisatie of tijdens het feest? Graag, meld je aan per mail of bij één van 
de bestuursleden. Heb je nóg een idee om het feest op te leuken, laat het weten. 



 
TE KOOP IN DE TUINWINKEL: WINTER PLANTUITJES EN KNOFLOOKBOLLEN 

Vanaf zaterdag 3 september verkrijgbaar (voor prijzen zie het mededelingenbord): 

- Winterplantuitjes (gele, rode en witte) in netjes van ± 250 gram (± 70 stuks). Plantafstand 10 x 15 
cm, de plantdiepte is net met het puntje boven de aarde. In het vroege voorjaar (maart) kun je deze 
plantuitjes als bosui oogsten. 

- Knoflookbollen. 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. Houd wel rekening 
met een 6-jarige wisselteelt. 

NIEUW IN DE TUINWINKEL > KROKUS SATIVUS (SAFFRAAN) - BIO 

Kweek je eigen saffraan met de herfstbloeiende KROKUS SATIVUS. Het is een bijzondere bloembol 
omdat ze, geplant in augustus / begin september, nog in het najaar bloeit. Aan de stampers zit 
saffraan, een smakelijke, kostbare specerij en kleurstof. 

De biologische saffraanbollen vermeerderen zich elk jaar opnieuw in de grond en daarom kunt u tot 
zo'n 4 a 5 jaar op rij uw eigen saffraan oogsten waarbij de oogst elk jaar vermeerdert. Na deze periode 
kunt u de bollen rooien en weer op een ander stuk grond herplanten. In principe hoeft u dus maar 1 
keer bollen te kopen om daarna vele jaren saffraan te oogsten. Plant ze vrij diep (6 - 10 cm) in goed 
doorlatende grond. 100% biologisch geteeld. 

Verkrijgbaar vanaf zaterdag 3 september 2016 (voor de prijs zie het mededelingenbord). 

ACTIE: GEZAMENLIJKE INKOOP VAN BIOLOGISCH GEKWEEKTE VOORJAARSBOLLEN 

Dit jaar biedt De Volharding gezamenlijke inkoop van biologisch gekweekte voorjaarsbollen aan. De 
leverancier is Natural Bulbs, gevestigd in Heemstede. Een bestellijst met het totale aanbod inclusief 
de prijzen ligt in de winkel. Het aanbod is ook te bekijken op www.naturalbulbs.nl. Het is een genot om 
al die mooie bloemen te zien. 

Wil je meedoen met deze actie? Doe het dan als volgt: 

Maak een keuze uit het assortiment van de webshop van Natural Bulbs en noteer het 
referentienummer. Je vindt dit nummer door te klikken op “details”. Je kunt ook de bestellijst in de 
tuinwinkel bekijken. 
Kom naar de tuinwinkel (do.10.30-11.30u of za.9.00-12.30u) en doe je bestelling. Over het eindbedrag 
van je bestelling krijg je 10% korting. Verzendkosten worden niet doorberekend. 
Je betaalt het verschuldigde bedrag contant (pinnen niet mogelijk) en ontvangt een afhaalbewijs. 

Bestellen kan t/m 24 september, geplande aflevering is zaterdag 1 oktober. 

VOMAR SPONSORACTIE VOOR VERENIGINGEN 

Het bestuur van De Volharding heeft een fraaie overeenkomst gesloten met Vomar Voordeelmarkt. 

Leden van onze vereniging, die bij Vomar Voordeelmarkt boodschappen doen, kunnen gratis een 
Klant-is-Koningkaart krijgen. Die kaart biedt je veel voordeel (o.a. sparen met hoge rente), maar met 
de kaart kan ook de kas van onze vereniging flink worden gespekt. En daar zeggen we natuurlijk geen 
NEE tegen. 

Hoe werkt het? 



Heb je nog geen Klant-is-Koningkaart, vraag er dan om bij de klantenservice van jouw Vomar-winkel 
en/of registreer je kaart op naam. Geef het nummer van je kaart door aan het bestuur. Dit kan per mail 
of doe in briefje in de brievenbus van de kantine. Het bestuur geeft deze kaartnummers door aan de 
Vomar, want alleen dan doen de kaarten mee aan de sponsoractie. 

Bij het afrekenen van de boodschappen worden de totaalbedragen op de kaart opgeteld. Eenmaal in 
de drie maanden worden alle bestedingen van de geregistreerde kaartnummers getotaliseerd. Over 
dat totaal wordt 0,5% overgemaakt op het bankrekeningnummer van ATV De Volharding. Dat kan 
aardig oplopen! En ….. jij en wij hoeven daar verder niets voor te doen. 

Familieleden en kennissen van leden, die nog geen club sponsoren, kunnen zich ook bij ATV De 
Volharding aanmelden voor deelname aan deze sponsoractie. Hoort, zegt het voor. 

GEZOCHT > WORDPRESS SPECIALIST 

Heb jij ervaring met WordPress? Dan wil het bestuur graag met je brainstormen over de 
mogelijkheden voor bloggen etc. Mail ons of bel met de voorzitter 06-55118448. 

TOT SLOT 

Reacties en feedback graag per mail of doe een briefje in de brievenbus van de kantine. Vergeet niet 
naam en tuinnummer te vermelden. 

DE NIEUWSBRIEF LIGT OOK TER LEZING IN DE KANTINE. 

Met tuingroet, 

het redactieteam 

 


