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Nieuwsbrief april 2015 

Onderwerpen: 

1.  Aardappelen 2015  
2.  Evaluatie Algemene Ledenvergadering 4 maart 2015 
3.  Activiteitencommissie 
4.  Open Dag Volharding 9 mei 2015 
5.  Kantine 

6.  Tuinwinkel 
7.  Commissie Gebouwbeheer 
8.  Onderhoud aan ons (krui)wagenpark 

9.  Kapotte ramen 
10.  Pompoenwedstrijd 
11.  Tot slot 
 

 
1. Aardappelen 2015  
 

Omdat onze tuinders alleen N.A.K. gecertificeerde aardappelen mogen poten, biedt De Volharding aan 
het einde van het jaar gezamenlijke inkoop aan.  
Voor het tuinjaar 2015 hebben 47 leden hun pootgoed via de vereniging besteld, totaal 235 kg.  
Alle tuinders hebben inmiddels hun bestelling in de winkel afgehaald. 
Er is nog een beperkte voorraad voor de losse verkoop, zie het lijstje op het mededelingenbord.  
Wees er snel bij, OP = OP.   
 

Een paar tips:  
- Kijk op het schema op het mededelingenbord voor de voorgeschreven plaats.  

- Aardappelen, die verkeerd gepoot zijn, moeten onherroepelijk verwijderd worden.  
- Aardappelen zijn een kalibehoeftig gewas.  
- Matig bemesten met stikstof, het gaat om de aardappelen, niet om het blad.  
- Bemesten kan met patentkali, (± 50 gr. per m2) of vinassekali (±50 gr per m2).  

- Beide meststoffen zijn verkrijgbaar in de winkel van De Volharding. 
 

Leden, die hun pootgoed elders hebben gekocht, dienen  
vóór 1 mei 2015 

het originele N.A.K. certificaat, voorzien van hun naam en tuinnummer, 
af te geven in de winkel of in het postbusje WINKEL te deponeren. 

 

 
2. Evaluatie Algemene Ledenvergadering op 4 maart 2015 
 
De opkomst was groot(s)! De presentielijst is door 65 leden getekend, 18 leden hebben zich afgemeld.  

U krijgt de concept-notulen binnenkort gemaild.  
 

Leden zonder e-mailadres kunnen intekenen voor een geprint exemplaar. 

De intekenlijst ligt in de winkel. 
 

 
3. Activiteitencommissie 
 
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering hebben een paar leden zich aangemeld.  

ER KAN NOG MEER BIJ! 
 

Denkers en doeners: 
Meld je aan per mail info@atvdevolharding.nl of met een briefje in de postbus van de secretaris. 
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4. Open Dag Volharding 9 mei 2015  (van 10 tot 16 uur) 

 
De voorbereidingen voor de Open Dag op 9 mei 2015 zijn in volle gang. 
Namens De Volharding heeft Dirkje Sol overleg met de Evenementencommissie van het Tuinderspad. 

De EC Tuinderspad organiseert de Multi Culti Tuindersmarkt. 
 
Er hebben zich al spontaan (en op verzoek) een aantal leden gemeld, die komen helpen. 
De Activiteitencommissie zoekt nog meer vrijwilligers, die 1 of meerdere uren kunnen helpen met: 

- de opbouw (vanaf 8 uur ’s morgens) en het inrichten en aankleden van ons terrein; 
- helpen in de kantine, verkoop van koffie, thee, frisdrank, snacks etc.;  
- helpen met de winkelverkoop bij de kramen van De Volharding.  
- Tijdens de Open Dag verplaatsen we de winkel naar buiten.   

Mail naar info@atvdevolharding.nl met vermelding van de tijden, die u schikken. 
 
Mocht u, in de week voorafgaande aan 9 mei, merken dat u teveel heeft voorgezaaid en u kunt het zaai-

goed niet meer kwijt in uw tuin, bij uw (tuin)buren, vrienden/kennissen, schenk het dan aan De Volhar-
ding.  Wij houden ons aanbevolen voor uw overtollige zaai- en stekplantjes.  
Wij gaan deze plantjes op 9 mei verkopen bij de winkelkramen om onze kas “te spekken”.  
 
Stand van zaken tot nu toe: 

1 lid heeft al laten weten, dat hij plantjes kweekt, die hij aan De Volharding schenkt.  

2 leden staan met een eigen kraam op ons terrein.  
3 kramen worden door De Volharding gebruikt voor het verkopen van plantjes, tuinbenodigdheden, za-
den etc. Er zullen ook sierplanten te koop zijn.   
 
Leden kunnen er ook voor kiezen om vanaf een eigen tafeltje plantjes te verkopen.  
Alleen zelf gekweekte plantjes mogen verkocht worden.  
Het is niet toegestaan ingekochte planten te verkopen.  

 

Verder willen wij de Open Dag opleuken met attracties, zoals 
een ballonnenvouwer (leuk voor de kinderen), een mimespeler, schminken. 

Ben je of ken je iemand, die daar (v)aardigheid in heeft? 
Laat het weten via info@atvdevolharding.nl 

 

 

5. Kantine 
 
Met ingang van 1 april 2015 zijn alle barvrijwilligers gestopt.  
Wij zijn blij met de 1e nieuwe barvrijwilligster, die op 11 april jl. in onze gezellige kantine heeft gestaan 
en dit wil blijven doen.  
Het bestuur zoekt nog tenminste 3 nieuwe vrijwilligers, die 1x in de vier weken gastheer/gastvrouw wil-

len zijn in de kantine. Profiel: mensen-mens, niet rokend.  
 
De openingstijden van de kantine zijn: elke zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur. 
Vind je dat te lang, dan kun je ook deeltijd-barvrijwilliger worden. Alle hulp is welkom.  
 
Iets voor jou? Stuur een mail naar  info@atvdevolharding.nl of meld je bij een van de bestuursleden. 
Bellen/sms-en kan ook naar 06-55118448. 

  

Maak de sfeer en proef de sfeer. 
Loop eens binnen voor een kopje koffie, thee, een flesje frisdrank en  

een praatje met medetuinders. Van harte welkom. 
 

 
6. Tuinwinkel   

 
De tuinwinkel is elke zaterdag open van 9.00 tot 12.00 uur. 
Wij hebben een ruim assortiment zaden, zakken grond, meststoffen, tuinbenodigdheden (vliesdoek, vogel-
net, bonenstokken/tomatenstokken etc.) te koop. Oh, kom er eens kijken! 
 
Kun je, door andere verplichtingen op zaterdagochtend, niet naar de tuinwinkel komen?  

Laat ons weten, wanneer je wel kunt komen. Mail naar info@atvdevolharding.nl   
Als jouw dag/tijd past binnen de planning van 1 van de winkelvrijwilligers zal de winkel extra open zijn. 
De afspraak wordt per mail bevestigd.   
  
Verder wil het bestuur graag weten of er belangstelling is voor een extra openstelling, bijvoorbeeld op 
een  doordeweekse dag van 10 tot11 uur of 15 tot 16 uur. Mail ons. 
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Het is de bedoeling dat tijdens de extra openstellingen de kantine ook open is  

voor koffie/thee, frisdrank en een praatje. 

 
7. Commissie Gebouwbeheer  

 
Het bestuur zoekt voor de commissie Gebouwbeheer leden, die kunnen helpen met het onderhouden van 
het verenigingsgebouw en de bijgebouwen. Op korte termijn gaat het om het herstellen van de hemelwa-
terafvoer van het verenigingsgebouw.  

 

Vele handen maken licht werk! 
Bel of sms 06-55118448 (Tineke Vrolijk) of mail bestuur.devolharding@hotmail.com. 

 

 
8. Onderhoud aan ons (krui)wagenpark  
 

Er zijn op dit moment een aantal kruiwagens met te zachte banden.  
Ook staat er minstens 1 platte kar met lege banden en zijn er platte karren, die gemaakt moeten wor-
den.  
 

Het bestuur zoekt iemand, die ons (krui)wagenpark en de platte karren wil adopteren en op eigen initia-
tief het rollend materieel gaat onderhouden. 

 

Iets voor u? 
Bel of sms 06-55118448 (Tineke Vrolijk) of mail bestuur.devolharding@hotmail.com. 

 

 
9.   Kapotte ramen 
 

In de tuinwinkel zijn ruiten te koop, die gebruikt kunnen worden voor het herstel van kapotte ramen in 
houten/ijzeren kassen en platte bakken.  
Houd er wel rekening mee dat ze mogelijk nog op maat gesneden moeten worden. 
  
Kapotte ramen in aluminium Pancras-kassen kunnen gemeld worden bij het bestuur. Het bestuur verza-
melt de reparaties en geeft ze in 1 bestelling door. Dit scheelt u weer in de voorrijkosten. 
 

 
10.  Pompoenwedstrijd 
 

Dit jaar organiseert de Activiteitencommissie een Pompoenwedstrijd.  
De winnaar wordt de pompoen met de grootste omvang. 
 
Op zaterdag 18 en 25 april kunt u zich aanmelden in de winkel (tussen 9 en 12). 
U krijgt dan 3 zaden van het ras Gele Reuzen.   
Zaaien vanaf eind april binnen in potten, niet voor half mei uitplanten. 
 

Eind augustus, begin september zal de meting en de prijsuitreiking plaatsvinden, de exacte datum wordt 
nog bekendgemaakt.  
 
Liever een ander ras telen? Verras ons aanstaande september! 
 

 
11.  Tot slot:  
 
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF STAAT VOOR MEI/JUNI IN DE PLANNING. 
  

EEN FIJN VOORJAAR GEWENST 
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