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Nieuwsbrief 14 december 2015 

 
 

In deze nieuwsbrief: 

 

 24, 26 en 31 december 2015 > kantine en tuinwinkel gesloten 

 9 januari 2016 > Nieuwjaarsinloop in de kantine tot 13.00 uur 

 Gezamenlijke inkoop bij Garant Zaden 

 21 februari 2016 > Cursus Basisbeginselen Ecologisch Moestuinieren 

 5 maart 2016 > Snoeihout versnipperen op het Akeleiplein 

 Ledenadministratie 

 16 maart 2016 > Algemene Ledenvergadering ATV De Volharding 

 2016 > 60-jarig bestaan van De Volharding  

 Tot slot 

 

24, 26 EN 31 DECEMBER 2015 > KANTINE EN TUINWINKEL GESLOTEN 

 

De kantine en de tuinwinkel houden een korte winterstop. 

Na de winterstop bent u weer van harte welkom op zaterdag tussen 9.00 tot 12.30 uur en op 

donderdag van 10.30 tot 11.30 uur. In de kantine kunt u terecht voor koffie/thee/frisdrank, 

chips/tosti’s/ijs tegen schappelijke prijzen en in de tuinwinkel zijn een groot assortiment zaden, 

meststoffen, tuinaarde/potgrond/zaai-/stekgrond, honing en diverse tuinbenodigdheden ver-

krijgbaar.  

 

9 JANUARI 2016 > NIEUWJAARSINLOOP IN DE KANTINE TOT 13.00 UUR 

 

U wordt uitgenodigd voor een informele Nieuwjaarsinloop in de kantine. Kom, onder het genot 

van (gratis) koffie/thee of een non-alcoholisch drankje, bijpraten met bekende en onbekende 

medetuinders. Dit is tevens de allerlaatste gelegenheid voor het inleveren van de Garant 

Zaadbestellijst, de aardappelen- en uienbestellijst.  

 

We zien u graag. 

 

GEZAMENLIJKE INKOOP BIJ GARANT ZADEN  

 

De Garant Zaadgids 2016 nog niet opgehaald? 

Kom dan op donderdag 17 december a.s. tussen 10.30 en 11.30 uur of zaterdag 19 december 

a.s. tussen 9 en 12.30 uur een exemplaar ophalen. Bestellijsten kunnen tot uiterlijk zaterdag 9 

januari 2016 worden ingeleverd. 

 

Leden, die de Garant Zaadgids 2016 rechtstreeks hebben ontvangen, missen nog wel ONZE 

aardappelen- en uienbestellijst. U kunt ze downloaden via onze website. Klik hier. Ze staan 

onderaan de pagina. Print uit en lever uw bestelling(en) uiterlijk 9 januari 2016 in. Ook de 

ontvangen Garant bestellijst 2016 kunt u bij De Volharding inleveren.  

 

Uw voordeel: 

Aardappelen kunnen vanaf 1 kilo worden besteld. Zowel voor aardappelen als uien gelden ge-

reduceerde prijzen. Voor zaden geldt geen minimum afname, u bespaart de verzendkosten en 

betaalt bij het afhalen van uw bestelling.  

 

Doe mee aan de gezamenlijke inkoop,  

u steunt daarmee De Volharding financieel.  

http://www.atvdevolharding.nl/winkel.htm
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21 FEBRUARI 2016 > CURSUS BASISBEGINSELEN ECOLOGISCH MOESTUINIEREN 

 

Op zondag 21 februari 2016 wordt in de kantine van De Volharding de cursus Basisbeginselen 

Ecologisch Moestuinieren gegeven. De cursus begint om 13.00 uur en duurt tot 15.30 uur.  

Deze cursus is voor leden van De Volharding en introducés, een goede voorbereiding op het 

Tuinseizoen 2016.  

 

Aan leden wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd, inclusief koffie/thee. Voor introducés be-

draagt de bijdrage € 5,00 inclusief koffie/thee. 

 

Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers, er kan al aangemeld worden. Beantwoord deze mail 

en vermeld je eigen naam en van introducés (indien van toepassing). Deelname wordt beves-

tigd. Bellen of sms-en mag ook naar 06-55118448. 

 

Komt 21 februari 2016 niet uit, maar je wilt de cursus wel graag meemaken? 

Mail dan welke dag/tijd je wel zou schikken. Bij voldoende belangstelling zal een tweede cur-

susdatum worden ingepland. 

 

Een goede voorbereiding is het halve werk. 

 

5 MAART 2016 > SNOEIHOUT VERSNIPPEREN OP HET AKELEIPLEIN 

  

Wintertijd = snoeitijd voor de pitvruchten (appels en peren). Samen met snoeihout van klein-

fruit (bessen, frambozen, bramen etc.) levert dit soms een flinke berg snoeihout op. 

 

Wat te hiermee te doen? 

- Tuinders, van wie de tuin aan het water grenst, kunnen met klein geknipte takken de 

oever verstevigen; 

- Snoeihout kan, klein geknipt, onder bomen en struiken als bodembedekker dienen; 

- Men kan op de eigen tuin een gat graven voor het snoeihout. Bijkomend voordeel: het 

brengt volume in de tuin; 

- Afvoeren naar de Gemeentelijke Afvalbrengplaats aan de Kitmanstraat; 

- Op de eigen tuin bewaren tot 5 maart 2016, dan huurt de vereniging een takken-

versnipperaar. Alle leden van De Volharding kunnen hun snoeihout aanbieden. Nadere 

berichtgeving volgt. 

 

Wat beslist NIET doen? 

- De vereniging belasten met jouw snoeihout; 

- Achterlaten op de paden, het plein of onder het mededelingenbord; 

- GEEN snoeihout dumpen bij, naast of achter de paddenpoel, het verenigingsgebouw 

en/of overige bosschages.  

 

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

voeren. Uitsluitend voor kapotte ramen en glasscherven staan bij de toegangspoort 2 glasbak-

ken.  

Help mee het complex netjes te houden 

 

LEDENADMINISTRATIE 

 

Is uw huisadres, e-mailadres of telefoonnummer gewijzigd? Geef het aan ons door, dan hou-

den we de ledenadministratie up-to-date en kunnen we u in voorkomende gevallen bereiken. 

Mail naar bestuur.devolharding@hotmail.com of doe een briefje in de brievenbus van De Vol-

harding.  

 

16 MAART 2016 > ALGEMENE LEDENVERGADERING ATV DE VOLHARDING 

 

Noteer de datum vast in uw agenda. Nadere berichtgeving volgt. 

mailto:bestuur.devolharding@hotmail.com
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2016 > 60-JARIG BESTAAN VAN DE VOLHARDING  

 

In 2016 bestaat ATV De Volharding 60 jaar.  

Het bestuur wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en roept leden op de Activiteitencom-

missie te komen versterken.  

 

Heb je ervaring in het organiseren van evenementen?  

Heb je geen ervaring, maar je wilt wel meehelpen? 

Meld je aan per mail bestuur.devolharding@hotmail.com. 

De eerste brainstormbijeenkomst zal tweede helft januari 2016 plaatsvinden.  

 

 

TOT SLOT  

 

Reacties graag per mail aan bestuur.devolharding@hotmail.com of in de brievenbus van het 

verenigingsgebouw.  

 

 

Het bestuur wenst u fijne dagen en alvast een  

 

 

 
 

 

Deze nieuwsbrief is gemaild aan leden van wie het mailadres bekend is bij de ledenadministratie.  

 

DE NIEUWSBRIEF LIGT OOK TER LEZING IN DE KANTINE. 
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