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Nieuwsbrief 30 september 2015 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 

1. Uitnodiging voor een lezing op 7 november a.s. om 14.00 uur in de kantine 
2. Tuinseizoen 2016 
3. Verplichte werkzaamheden tuinnummers 93-105 
4. Tuinwinkel: Uitverkoop van zaden met gratis koffie 
5. Stalmest bestellen 
6. Nieuw in de kantine: koffie/thee in meeneem bekers 
7. Reparatie aan hobbykassen 
8. Uitslag van de Pompoenwedstrijd van 26 september  
9. Tot slot 

 

1. UITNODIGING VOOR EEN LEZING OP 7 NOVEMBER a.s. OM 14.00 UUR IN DE KANTINE 

 
Wilt u de bodemvruchtbaarheid van uw tuin op een natuurlijke wijze verbeteren?  
En wilt u (moes)tuinieren zonder chemische bestrijdingsmiddelen? Kom dan naar de interessante lezing over 
“Effectieve Micro-organismen” van EM Natuurlijk Actief en laat u informeren hoe u de chemische, fysische en 
biologische aspecten in de kringloop bodem-plant-dier-mest kunt verbeteren.  
 
In verband met de beschikbare ruimte is vooraf aanmelden gewenst. Mail naar info@atvdevolharding.nl met 
vermelding van uw tuinnummer en met hoeveel personen u komt. Persoonlijk aanmelden kan ook, er ligt een 
intekenlijst in de tuinwinkel. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, consumpties zijn voor eigen reke-
ning. Wacht niet te lang met aanmelden. VOL = VOL 
 

https://www.emnatuurlijkactief.nl/wat-is-em/ 
 

2. TUINSEIZOEN 2016 

 
Het tuinseizoen 2015 loopt op z’n eind, een mooie tijd om terug te kijken op de resultaten van 2015 en voor-
uit te blikken naar het tuinseizoen 2016. Misschien bedenk je dat je volgend seizoen liever een ANDERE 
TUIN op het complex wilt huren, groter, kleiner of om andere reden of je wilt via De Volharding een HOBBY-
KAS laten plaatsen. Mail naar het bestuur info@atvdevolharding.nl of doe een briefje in de brievenbus van 
het verenigingsgebouw.  
 
Leden die hun tuin willen OPZEGGEN worden verzocht dit vóór 1 november 2015 te melden. 
Een opzegformulier kan per mail worden aangevraagd info@atvdevolharding.nl of worden opgehaald in de 
tuinwinkel, op donderdag tussen 10.30-11.30 uur of zaterdag tussen 9.00-12.30 uur.  
 
 

3. VERPLICHTE WERKZAAMHEDEN VOOR TUINDERS 93-105 

 
Op zaterdag 3 oktober 2015 zijn de tuinders van nummer 93 t/m 105 aan de beurt voor de verplichte werk-
zaamheden (Tuinreglement artikel 3). U wordt om 9 uur verwacht in de kantine, we gaan door tot 12 uur met 
om circa 10.30 uur een koffiepauze. Bent u verhinderd? Graag per omgaande melden. Er wordt anders op u 
gerekend! Vergeet niet na gedane arbeid de presentielijst te tekenen. 
 

Volgende werkbeurt is 7 november a.s. 
 

4. TUINWINKEL: UITVERKOOP ZADEN MET GRATIS KOFFIE  

 
De tuinwinkel houdt in oktober uitverkoop van de zaden. Verschillende zakjes zaad zijn afgeprijsd. Bij een 
aankoopbedrag van 3 euro of meer zakjes zaad, ontvangt u een waardebon voor gratis kop koffie of thee. 
 

Kom snuffelen in de zadenvoorraad en sla uw slag. OP = OP 
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5. MEST BESTELLEN  

 
Er kan weer mest besteld worden. De kosten zijn € 1,75 per Volharding-kruiwagen, helemaal gevuld, maar 
zonder kop erop. Bestel en betaal het aantal gewenste kruiwagens in de tuinwinkel op zaterdag tussen 9 en 
12.30 uur of op donderdag tussen 10.30 en 11.30 uur. Bestellen kan tot en met zaterdag 24 oktober a.s. 
De levering vindt plaats in de laatste week van oktober. Exacte datum wordt later bekendgemaakt. 
 
 

6. NIEUW IN DE KANTINE: KOFFIE/THEE IN MEENEEM BEKERS  

 
Krijg je tijdens het tuinwerk op donderdag tussen 10.30 en 11.30 of zaterdags tussen 9 en 12.30 zin in koffie 
of thee, maar gun je jezelf geen tijd om even in de kantine te zitten voor een rustpauze en een praatje, want 
druk-druk-druk ………….. , er is vanaf heden koffie of thee verkrijgbaar in meeneembekers (met deksel). 
 

Ook verkrijgbaar tosti’s kaas en tosti’s ham/kaas 
 

 

7. REPARATIES AAN HOBBYKASSEN  

 
Als de weersomstandigheden goed zijn is Peter Pancras, onze kassenbouwer, in de week van 19 oktober 
a.s. op het complex aan het werk. Leden, die kapotte ramen door hem (tegen betaling) willen laten vervan-
gen, kunnen dit doorgeven via info@atvdevolharding.nl.  
 
 

8. DE POMPOENWEDSTRIJD 26 SEPTEMBER 2015  

 
Zaterdag j.l. was het dan zover. Welke tuinder van de Volharding heeft de grootste pompoen 2015 ge-
kweekt? Het weer werkte goed mee zodat we de beoordeling en uitreiking buiten konden doen. Onder het 
deskundig oog van de juryvoorzitter, Maarten Dolfsma, werd er gewikt en gewogen, gemeten en nog eens 
gemeten. 
 
De gelukkige winnaar is de heer Dieduksman van tuin nummer 78. Zijn pompoen van het ras ‘gele reuzen’ 
was de grootste en zwaarste, maar liefst 18,7 kilo. Omdat de heer Dieduksman zelf niet aanwezig kon zijn 
heeft de heer Coen de Vries de beker voor hem in ontvangst genomen alsmede een recept voor pompoen-
soep.  
 
Hoewel we onder de indruk zijn van de winnende pompoen verwachten we toch dat in 2016 de deelnemers 
met grotere en zwaardere pompoenen zullen komen.  

                                           
 

Laat je uitdagen en doe volgend jaar ook mee! 
 

 

9. Tot slot  

 

 DEZE NIEUWSBRIEF IS GEMAILD AAN ALLE LEDEN, WAARVAN HET MAILADRES BEKEND IS 
BIJ DE LEDENADMINISTRATIE. 

 DEZE NIEUWSBRIEF LIGT OOK TER LEZING IN DE KANTINE.  
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