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De onderwerpen in deze nieuwsbrief:  

 

*  23 november 2016 > Praktijkcursus Fruitbomen snoeien 

*  26 november 2016 > Pacht 2017 betalen 

*  Zaadgidsen  2017 Garant en Van der Wal afhalen    

*  Week 48-2016 > De glasbakken worden weggehaald 

*  Composthopen/compostbakken legen 

*  Eigen afval opruimen 

*  Vooraankondiging > 4 maart 2017 Snoeihout versnipperen 

*  Ken je de Bokashi keukenemmer al? 

*  Voorkom ruitbreuk, controleer je regenton(nen) 

*  19 november 2016 > Inhaaldag tuindienst 

*  De oevers rondom De Volharding 

*  En dan nog dit ….   

 

 

23 NOVEMBER 2016 > PRAKTIJKCURSUS FRUITBOMEN SNOEIEN 

 

Kom je ook? De praktijkcursus duurt van 13.00 uur tot 16.00 uur. We beginnen met de the-

orie van het snoeien en uitleg over snoeigereedschap. Neem je eigen snoeischaar en snoei-

zaag mee. Voor de praktijkles gaan we naar de tuin van elke deelnemer. Daar wordt de 

techniek van het snoeien uitgelegd van een fruitboom of fruitstruik, die jij aanwijst. 

  

De cursus kost voor leden van De Volharding € 10 p.p.  

Niet-leden zijn ook welkom, zij betalen € 12 p.p. (koffie/thee inbegrepen). 

 

Er is plaats voor 10 deelnemers. Aanmelden is noodzakelijk. Mail info@atvdevolharding.nl of 

bel/sms 06-55118448. WACHT NIET TE LANG!  

 

 

26 NOVEMBER 2016 > PACHT 2017 BETALEN 

 

Voor leden die de pacht en contributie voor 2017 contant willen betalen is het bestuur op 

26 november a.s. tussen 9.30 en 11.30 naar de kantine aanwezig. Pinnen is niet mogelijk.  

De jaarlijkse kosten zijn afhankelijk van de grootte van uw tuin.  

 

Is uw tuin   dan is de 

pacht 2017 

en samen met de 

contributie.   

Totaal te    

betalen  

100 m² €  45,00 €  15,00 €   60,00 

110 m² €  49,50 €  15,00 €   64,50 

120 m² €  54,00 €  15,00 €   69,00 

150 m² €  67,50 €  15,00 €   82,50 

200 m² €  90,00 €  15,00 € 105,00 

220 m² €  99,00 €  15,00 € 114,00 

240 m² € 108,00 €  15,00 € 123,00 

250 m² € 112,50 €  15,00 € 127,50 

 

Liever per bank betalen? Maak het totaal te betalen bedrag dan vóór 1 december 2016 

over op NL 52 RABO 0144 6048 76 t.n.v. Amateurtuindersver. De Volharding met ver-

melding van: Pacht-contr. 2017 T… (uw tuinnummer), lid…. (naam). 

 

Vragen over de pachtbetaling? Mail het bestuur. 

 

 

http://www.atvdevolharding.nl/
mailto:info@atvdevolharding.nl
mailto:info@atvdevolharding.nl


 

ZAADGIDSEN 2017 GARANT EN VAN DER WAL AFHALEN 

 

De Volharding biedt opnieuw de samenaankoop van zaden, pootgoed, meststoffen en tuin-

benodigdheden aan, dit jaar van twee leveranciers. Vanaf 26 november a.s. kun je de 

zaadgidsen 2017 in de kantine afhalen, zaterdag tussen 9.00 en 12.30 uur en donderdag 

tussen 10.30 en 11.30 uur.  

 

Garant Zaden: Er is voor elk lid een Garant Zaadgids 2017 met een bestelformulier. Krijg 

je deze zaadgids met bestelformulier al thuisgestuurd? Je kunt dat bestelformulier ook bij 

De Volharding inleveren.  

Voor pootaardappelen, plantuien/sjalotten en knoflook is een apart bestelformulier. Ook die 

liggen in de kantine. Extra service van de tuinwinkel: pootaardappelen kunnen al vanaf 1 kg 

besteld worden, uien zijn vanaf 100 gram te bestellen. 

  

Zaadhandel van der Wal: Het assortiment biologische zaden en pootgoed is bij Van der 

Wal groter. Wil je daarvan bestellen. Neem dan deze zaadgids (ook)mee.  Krijg je deze 

zaadgids met bestelformulier al thuisgestuurd? Je kunt het bestelformulier ook bij De Vol-

harding inleveren.  

 

Voordelen van samenaankoop: 

- Geen verzendkosten voor kleinere bestellingen 

- Betalen bij afhalen 

- Door mee te doen aan de samenaankoop steunt ATV De Volharding financieel.  

 

Graag de bestelformulieren uiterlijk 31 december 2016 inleveren in de tuinwinkel of in de 

brievenbus van de kantine. 

  

 

WEEK 48-2016 > DE GLASBAKKEN WORDEN WEGGEHAALD 

 

In week 48-2016 worden de glasbakken definitief weggehaald. Zolang er ruimte is in de 

glasbakken kun je er nog kapotte ramen en glasscherven bij doen. Doe het wel uiterlijk 27 

november a.s. 

 

GLASBAKKEN VOL?? 

Om onveilige situaties te voorkomen is het niet toegestaan glasafval vóór de glasbakken 

neer te zetten. U dient uw glasafval zelf weg te brengen naar het Regio Recycle Punt, (af-

valbrengplaats), Kitmanstraat 26,1812 PM Alkmaar. 

 

Leden, die door hun fysieke gezondheid niet in staat zijn hun glasafval zelf af te voeren, 

worden verzocht dit bij het bestuur te melden. Wij gaan u helpen.  

 

Het bestuur rekent op uw medewerking. 

 

 

EIGEN (TUIN)AFVAL OPRUIMEN 

 

Het tuinseizoen 2016 loopt op zijn eind en in veel tuinen is de grote tuinschoonmaak ge-

start. Dit levert vaak veel tuinafval op.  

 

Bij De Volharding is iedere tuinder (m/v) verplicht het eigen snoei-, tuin- en ander afval op 

te ruimen en weg te brengen naar het Regionaal Recycle Punt (afvalbrengplaats) aan de 

Kitmanstraat of mee te nemen naar huis. 

 

 

COMPOSTHOPEN/COMPOSTBAKKEN 

 

Heb je een of meerdere composthopen, die langer dan een jaar geleden zijn opgebouwd? 

Dan is het nu de tijd om ze te ruimen.  

Verspreid de inhoud over je tuin, een prima bescherming van de bodem voor de komende 

winter. Begin volgend jaar kun je de niet verteerde grove delen opnieuw composteren, in-

graven of afvoeren.  Vergeet niet om composthopen van het (bijna) afgelopen tuinseizoen  



 

 

om te zetten. Om het composteringsproces is zuurstof nodig. Om het proces te bevorderen 

kun je er compostversneller of kalkpoeder door mengen (beiden te koop in de tuinwinkel).  

 

Mocht je onverhoopt ongedierte (ratten) in je composthoop vinden, geef het direct door aan 

de voorzitter (06-55118448) of bel zelf naar 14072 (gemeente Alkmaar) om er melding van 

te maken.   

 

 

VOORAANKONDIGING > 4 MAART 2017 SNOEIHOUT VERSNIPPEREN 

  

De proef met de snoeihoutversnipperaar op 5 maart 2016 voorzag zichtbaar in een behoef-

te. Er lag me toch een grote berg snoeihout!  

 

Daarom zal er op de 1e zaterdag in maart 2017 weer een snoeihoutversnipperaar worden 

gehuurd. Noteer de datum vast in je agenda. Meer informatie volgt. 

 

 

KEN JE DE BOKASHI KEUKENEMMER AL? 

 

 

Met de Bokashi-keukenemmer fermenteer 

je je eigen keukenresten in huis. Door de 

keukenresten te mengen met Bokashi-

starter en afgesloten in de keukenemmer 

te bewaren ontstaat er waardevol orga-

nisch materiaal. De Effectieve Micro-

organismen aanwezig in de Bokashi-

starter zorgen ervoor dat de aanwezige 

verse keukenresten fermenteren in plaats 

van rotten. Rotting en stank krijgen in dit 

fermentatieproces geen schijn van kans. 

In ruil krijg je goede voeding voor het 
bodemleven.

Meer lezen? Klik op deze link http://www.emnatuurlijkactief.nl/bokashi-gft/  
 

De Bokashi keukenemmers en de Bokashi-starter zijn in de tuinwinkel te bestellen. Er ligt 

een prijslijst. Je kunt de prijslijst ook per mail aanvragen info@atvdevolharding.nl. Graag 

uiterlijk 4 december 2016, dan wordt de bestelling van deze samenaankoop verstuurd. 

 

Producten van EM Natuurlijk zijn ook leuk om cadeau te geven.  

 

 

VOORKOM RUITBREUK, CONTROLEER JE REGENTON(NEN) 

 

Door de regen van de afgelopen dagen zijn de meeste regentonnen tot rand toe vol. 

Vanmorgen (dinsdag) zat er een dun laagje ijs op. Hoog tijd dus om te controleren of je 

regenton(nen) niet tegen het raam van je hobbykas staan. Bij vorst zet een regenton uit en 

kan dan het raam kapot drukken. Een gewaarschuwd mens telt voor 2. 

 

 

19 NOVEMBER 2016 > INHAALDAG TUINDIENST 

 

Leden die, zonder opgaaf van reden, hun tuinbeurt niet hebben gedaan worden verzocht 

zich zaterdag 19 november a.s. om 9 uur in de kantine bij de voorzitter te melden. Er is nog 

genoeg werk te doen.  

Ook leden die wel aan hun verplichting hebben voldaan zijn van harte welkom om een 

handje te helpen. 
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DE OEVERS RONDOM DE VOLHARDING 
 

De Gemeente Alkmaar, de eigenaar van ons complex, heeft eind november 2014 de be-

schoeiing achter het verenigingsgebouw laten vervangen. Helaas voor De Volharding bleef 

het daar voorlopig bij, er waren andere prioriteiten.  

 

Leden met een tuin tegenover het Tuinderspad en de Koelmalaan klagen regelmatig over de 

slechte staat van de beschoeiing aldaar.  

Afgelopen juni heeft het bestuur daarom de slechte staat van de beschoeiing opnieuw aan-

gekaart bij de Federatie voor Amateurtuindersverenigingen Alkmaar e.o. (het overkoepe-

lend orgaan van de tuinverenigingen in Alkmaar, hierna FATV). De FATV heeft onze zorg 

over de staat van de beschoeiing aan de gemeente overgebracht. Dit heeft positief uitge-

werkt! 

 

Nog dit jaar wordt de beschoeiing van de sloot langs het Tuinderspad vervangen. De betref-

fende tuinders zijn hierover al persoonlijk geïnformeerd. De planning is dat de oevers gele-

gen langs de Koelmalaan en de Bestevaerstraat volgend jaar worden vervangen. Het wor-

den natuurlijke oevers.  

 

Het bestuur heeft gemerkt dat er over die oevers en het gebruik daarvan onduidelijkheden 

bestaan. Daarom een korte toelichting.  

De grond tussen de tuingrenzen en de oeverbeschoeiing is van de gemeente en dus niet 

van De Volharding. Derhalve wordt er geen pacht voor berekend. Er kan geen aanspraak 

worden gemaakt op dit stukje grond. Recreatief gebruik is niet toegestaan. De tuinder is wel 

verplicht de grond tussen de tuingrens en de oeverbeschoeiing te onderhouden.  

 

De FATV heeft in 2013 namens alle tuinverenigingen in Almaar een nota opgesteld genaamd 

Zicht op Zicht. Deze nota is in 2014 aangeboden aan de gemeente. In het kort komt het 

erop neer dat het aanzicht van volkstuincomplexen, gezien vanaf de openbare weg, netjes 

moet zijn. We moeten helaas constateren dat er op ons complex plekken zijn waar het beter 

kan. Omdat ons complex op een duur plekje is gelegen willen we de gemeente geen enkele 

reden geven om in de toekomst onze pachtovereenkomst niet te verlengen.  

 

Het bestuur is daarom voornemens om stappen te ondernemen om ons complex een voor-

beeldige en uniforme uitstraling te geven. De betreffende tuinders zullen worden verzocht 

de oevers op te ruimen en schoon te maken, mede als voorbereiding op de geplande werk-

zaamheden in 2017.  

 

Zodra de werkzaamheden aan de oever zijn 

afgerond wordt deze door de vereniging in-

gericht. Meer informatie volgt. Ideeën en 

suggesties zijn welkom! 

 

     
 

 

 

EN DAN NOG DIT …….. 

  

Reacties en feedback graag per mail aan bestuur.devolharding@hotmail.com. Je kunt ook 

een briefje in de brievenbus van de kantine doen, maar vergeet niet naam en tuinnummer 

te vermelden.  

 

Onze website al bekeken? http://www.atvdevolharding.nl/   

 

DE NIEUWSBRIEF LIGT OOK TER LEZING IN DE KANTINE. 

 

Het redactieteam 
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