
ATV DE VOLHARDING, Tuinderspad 157, 1813 CX Alkmaar 

 
NIEUWSBRIEF VAN 28 juni 2017 

  

website: atvdevolharding.nl                                                e-mailadres: info@atvdevolharding.nl 

  
In de Nieuwsbrief van 28 juni 2017 staan de volgende onderwerpen: 
 

 1 juli  > Verplichte werkbeurt voor de tuinders 66 t/m 81 

 19 juli > Kindermiddag 

 29 juli > Laatste dag bestellen van aardbeienstekken 
 Het tijdvak tussen zonsondergang en zonsopgang 
 Kruiwagens en karren na gebruik terugzetten 
 Melding van ratten op het complex 
 Het publicatiebord in de hal van de kantine 
 De toiletten 
 Het schraphok 
 2e hands (moes)tuinboeken te koop 
 En tot slot ....... 

 

 
1 JULI   > VERPLICHTE WERKBEURT VOOR DE TUINDERS 66 t/m 81 

 
Niet vergeten dat je voor 1 juli staat ingeroosterd. De kantine is open vanaf 8.45 uur. Om 9.00 uur 
starten de werkzaamheden.  
Ben je onverhoopt verhinderd? Geef het minimaal 24 uur van tevoren door aan het bestuur, want 
er wordt op je gerekend, zie artikel 3 van het Tuinreglement (goedgekeurd 27 februari 2014).  
Ook de tuinders 1 t/m 80 en 101 t/m 105, die hun werkbeurt nog moeten inhalen worden er aan 
herinnerd dat zij moeten komen. 
De leden van de tuinen 82 t/m 126 kunnen op het rooster op het publicatiebord lezen wanneer zij 
aan de beurt zijn.  Noteer jouw datum vast in  je agenda.  
Leden die extra willen helpen zijn  van harte welkom. Er is genoeg te doen. 

Vele handen maken licht werk. 
  

 
19 JULI > KINDERMIDDAG. AANMELDEN KAN VANAF NU 

 
Op 19 juli, de laatste woensdag voor de zomervakantie, organiseert de activiteitencommissie een 
kindermiddag. Aanvang is 13.30 uur, we verzamelen in de kantine.  
De kindermiddag is voor de kinderen en kleinkinderen van onze leden in de leeftijd t/m groep 8. 
Oudere broertjes en/of zusjes zijn als begeleider uiteraard ook welkom. Aanmelden kan vanaf nu.  
 
In de kantine ligt een formulier om je (klein)kind(eren) aan te melden of mail 
naar info@atvdevolharding.nl. Graag uiterlijk zaterdag 15 juli  in verband met de organisatie. 
Wil je meehelpen tijdens de kindermiddag en/of bij de voorbereiding? Laat het weten per mail. 

  

  
29 JULI > LAATSTE DAG VOOR HET BESTELLEN VAN AARDBEIENSTEKKEN 

 
De aardbeienoogst van de eenmaaldragende rassen loopt op zijn eind, een goede tijd om te eva-
lueren.  



Zijn je aardbeienplanten ouder dan 2 jaar, dan hebt je wel gemerkt dat de aardbeien kleiner wor-
den. Voor een goede opbrengst vervang je het beste de aardbeienplanten, waarvan je 2 jaar hebt 
geoogst.  
Dit kan met de uitlopers van je eigen planten. Belangrijk daarbij is dat je zeker weet dat de moe-
derplant geen (virus)ziekte heeft. Gebruik alleen de eerste stek van de uitloper, die is het sterkst.  
 
Je kunt ook nieuwe stekken kopen. Zoals elk jaar kunnen er ook nu aardbeienstekken worden be-
steld bij De Volharding. 
Ze worden rechtstreeks bij de kweker gekocht en zitten per stek in een potje, makkelijk als je niet 
gelijk kunt planten. 
In het publicatiebord hangt een overzicht van de rassen, die kunnen worden besteld. Ze zijn alle-
maal geschikt zijn voor ons soort grond. 
In de tuinwinkel is een beschrijving per ras aanwezig. Bij het bestellen wel gelijk contant betalen 
(géén pin). De aardbeienstekken kunnen begin augustus worden afgehaald. 

Doe mee aan de gezamenlijke inkoop, je steunt daarmee de vereniging. 
   

  
HET TIJDVAK TUSSEN ZONSONDERGANG EN ZONSOPGANG 

 
Ons tuincomplex is voor dagrecreatie. Namens de eigenaar van de grond, de gemeente Alkmaar, is 
in het huurcontract van Amateurtuindersvereniging De Volharding de volgende bepaling opgeno-
men:   
“Het amateurtuincomplex zal alleen overdag toegankelijk zijn tijdens door 
de amateurvereniging in haar reglement nader te bepalen openingstijden. “ 
  
In het Tuinreglement (artikel 1. lid 5) staat: “Het is niet toegestaan zich in het tijdvak tussen 
zonsondergang en zonsopgang op het complex te bevinden.” 
  
Let op de straatverlichting! Zodra de lantaarnpalen aan zijn is het hoogste tijd om naar huis te 
gaan. Doe dit zo snel mogelijk en rustig, zonder geluidsoverlast  voor de bewoners van het Tuin-
derspad.  
Dus niet doen > toeteren, luid praten. schreeuwen of iets dergelijks.  Overtuig je er ook van dat de 
poort goed dicht is, maar laat hem niet met een knal dichtvallen, dit  is onnodige geluidsoverlast.  

   

 
KRUIWAGENS EN KARREN NA GEBRUIK TERUGZETTEN  

 
Bij en tegenover tuin 100 staan karren en kruiwagens voor algemeen gebruik. Neem je een krui-
wagen of een kar mee? Breng die dan na gebruik zo snel mogelijk terug naar de opstelplaats, maar 
in ieder geval voordat je het complex verlaat. Andere leden willen ook graag profiteren van deze 
service. Als je vaak een kruiwagen nodig hebt, kun je overwegen om er zelf een aan te schaffen.  
Bedankt voor jullie medewerking. 

  

 
MELDING VAN RATTEN OP HET COMPLEX 

 
Een paar tuinders hebben bij het bestuur gemeld dat er ratten op het complex lopen. Het bestuur 
heeft dit 22 juni j.l. aan Stadswerk072 doorgegeven en er zijn maatregelen getroffen.  
Mocht je de komende tijd ratten zien op of in de buurt van je tuin, mail 
naar info@atvdevolharding.nl dag/tijd en plaats waar je ze hebt gezien.  
Over enige tijd wordt er gecontroleerd of de maatregelen voldoende zijn geweest. Jullie meldin-
gen kunnen daarbij nuttig zijn.    

   

 



 
HET PUBLICATIEBORD IN DE HAL VAN DE KANTINE 

 
Het publicatiebord in de hal van de kantine is voor leden. Je kunt er een briefje op hangen voor 
VRAAG of AANBOD of als je iets bent verloren of kwijtgeraakt op het complex.  
Vermeld altijd je naam en tuinnummer. Anonieme briefjes worden verwijderd.  
Sleutel(s) gevonden? Hang ze aan het bord, maar doe dit niet als je een sleutel van de toegangs-
poort hebt gevonden. Stuur hierover een mail naar info@atvdevolharding.nl of sms naar 06-
55118448 (Tineke Vrolijk). Via de ledenadministratie is de rechtmatige eigenaar terug te vinden. 
Dit geldt ook voor vergeten waternippels.  
 
Het publicatiebord is NIET voor commerciële of privé mededelingen, die worden verwijderd.  

  

  
DE TOILETTEN 

 
In de hal van het verenigingsgebouw zijn sanitaire voorzieningen. Helaas komt het regelmatig voor 
dat de toiletten vies worden achtergelaten. Zo ook donderdag 22 juni j.l., toen vond een tuinder ’s 
morgens vroeg het dames/herentoilet bevuild met poep, niet alleen in de pot, maar ook op de 
tegels en deur. 
(Bijna) iedereen zal er begrip voor hebben dat een ongelukje kan gebeuren, maar ruim het zelf op! 
Doe maar net of je thuis bent en laat jouw “ongelukje” niet achter voor degene die na je komt. 
  
Ga er ook niet vanuit dat er toiletpapier aanwezig is. Neem altijd je eigen toiletrol mee. Als de kan-
tine open is kun je daar om toiletpapier vragen. 
En heren, graag de bril omhoog in het dames/herentoilet en bij gebruik van het urinoir even laten 
doorspoelen, dat is wel zo fris.  

   

 
HET SCHRAPHOK 

 
Tuinders die de schrapmachine gebruiken worden vriendelijk verzocht om het schraphok na ge-
bruik netjes achter te laten.  
Met “netjes” wordt bedoeld: de vloer droogmaken met de trekker, de schrapmachine helemaal 
leeg maken, alle restanten van wortelen of aardappelen verwijderen, geen modder of schillen in 
het wasbakje laten zitten.  
Ook na het handen wassen modder en zeepresten goed wegspoelen.  

   

 
2e HANDS (MOES)TUINBOEKEN TE KOOP 

 
Tijdens de Plantjesmarkt ++ waren er 2e hands tuinboeken te koop. Er zijn er nog over. Je vindt ze 
in de kantine. Kom gezellig even snuffelen tijdens de openingsuren van de kantine.  
Er zijn boeken over moestuinieren, siertuinen,  snoeien, kamerplanten en meer, allemaal te koop 
voor kringloopprijzen. En heb je zelf tuinboeken, waar je op uitgelezen bent (het kan gebeuren!), 
breng ze maar bij ons en sponsor daarmee de vereniging.  

  

  
EN TOT SLOT....... 

  
Wil je reageren op deze nieuwsbrief? Mail naar info@atvdevolharding.nl of doe een briefje in onze 
brievenbus. Vergeet niet naam en tuinnummer te vermelden. 
  
Het bestuur 


