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Nieuwsbrief mei 2015 

In deze nieuwsbrief: 

1. Wijziging van de openingstijden van de kantine en tuinwinkel 
2. Plantjesruildag 6 juni 2015 
3. Kindermiddag 24 juni 2015 
4. Kantine 
5. Koffie-uurtje 

6. Wie komt helpen met de (grote) schoonmaak? 
7. Schema verplichte werkzaamheden 2015 
8. Nieuwe website 

9. Tot slot 
 

 
1. Wijziging van de openingstijden van de kantine en tuinwinkel 
 
Met ingang van 30 mei 2015 zullen zowel de kantine als de tuinwinkel een uur langer open blijven.  
Bij wijze van proef zijn de nieuwe openingstijden van 9 tot 13 uur.  

Met de zomer voor de deur (we blijven optimistisch) verwachten wij jullie hiermee van dienst te zijn. 
 
Loop eens binnen voor een kopje koffie of thee met wat lekkers, een frisje, een tosti of een ijsje, ga snuffelen 
tussen de zakjes zaden, koop plantgoed (zolang de voorraad strekt), potgrond/tuinturf etc. en/of andere tuin-
benodigdheden, zoals meststoffen, bonenstokken, tomatenstokken, vliesdoek etc. Een overzicht van het assor-
timent is in de winkel aanwezig.  

 

U STEUNT MET UW AANKOPEN ATV DE VOLHARDING, UW VERENIGING 

 

 
2. Plantjesruildag zaterdag 6 juni 2015 van 12 tot 14 uur  
 
Je kent het wel: zaai je krap aan, dat komt er weinig op, zaai je ruim(er) dan komt het bijna allemaal op en zit 

je opeens met een overschot.  
 
Het is bij De Volharding goed gebruik een overschot aan plantjes gratis aan mede-tuinders te geven, maar dit 
blijft veelal beperkt tot tuinders in de naaste omgeving of in je tuinders-kennissengroep. 
 
Met de Plantjesruildag wil de Activiteitencommissie aan alle tuinders gelegenheid geven om met elkaar in con-
tact te komen om onderling te ruilen, weg te geven of eventueel tegen een heel klein prijsje te (ver)kopen, dit 

als een vergoeding voor het opkweken en de goede verzorging.  
Dus, ook als je geen overschot aan plantgoed hebt, is het leuk om te komen, te kijken en te scoren.  
 

TIJDENS DE PLANTJESRUILDAG ZIJN  

DE KANTINE EN DE TUINWINKEL TOT 14 uur OPEN 
 

 

3. Kindermiddag 24 juni 2015 
 
Woensdagmiddag 24 juni a.s. van 14.00 tot 16.00 uur organiseert de Activiteitencommissie een kindermiddag. 
De kindermiddag is bedoeld voor kinderen en kleinkinderen van tuinders. Alle leeftijden zijn welkom, de aller-
kleinsten onder begeleiding van een (groot)ouder of verzorger.  
 

Aan het programma wordt nog gesleuteld, maar er komt in ieder geval een speurtocht op het openbare deel 
van het tuincomplex, er is een grabbelton, er wordt gekleurd en geschminkt en nog veel meer. 
Deelname is gratis, inclusief een glaasje limonade. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.  
 
In verband met de organisatie wel vooraf aanmelden, uiterlijk 21 juni 2015. Dit kan per mail aan  
info@atvdevolharding.nl met vermelding van de naam van het(de) kind(eren), de leeftijd en bij welk tuinnum-
mer hij/zij hoort/horen. Aanmelden kan ook zaterdags. In de tuinwinkel ligt een intekenlijst.  
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4. Kantine 
 
Het kantineteam heeft inmiddels 2 vaste kantine-vrijwilligers. Zij zoeken nog versterking van tenminste 2 le-

den, die op zaterdagochtend gastheer/gastvrouw willen zijn. Een kantinedienst is van 9 tot 13 uur.  
Inroostering is 1x per 4 weken. Profiel: mensen-mens, niet rokend.  
 
Lijkt het je wel wat, maar ben je niet in de gelegenheid om een hele zaterdagochtend aanwezig te zijn?  
Word dan DEELTIJD-kantinevrijwilliger. Zoek een maatje en jullie worden op dezelfde zaterdag ingeroosterd, 
van 9 tot 11.15 uur /10.45 tot 13.00 uur.  
 

Mail het bestuur >bestuur.devolharding@hotmail.com of bel/sms 06-55118448 (voorzitter). 
 

 
5. Koffie-uurtje 

 
Op initiatief van een paar leden zullen er, bij wijze van proef, op donderdagochtend van 10.30 tot 11.30 een 
koffie-uurtje worden gehouden in de kantine. Tijdens dit uurtje zal, indien er een winkelvrijwilliger aanwezig is, 
de tuinwinkel ook open zijn.  

 

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. Wie komt helpen met de (grote) schoonmaak? 
 
Op vrijdagochtend 5 juni a.s. willen we met een groep vrouwen/mannen het verenigingsgebouw schoonmaken. 

Het gaat met name om de keuken, de kantine, de toiletten en de toegang. 
Kom je ook? We beginnen om 9 uur. Breng je eigen plastic handschoenen mee, dat is wel zo hygiënisch. 
Voor de rest wordt gezorgd. 
 

Vele handen maken licht werk en het is nog gezellig ook! 

 

 

7. Schema verplichte werkzaamheden 2015 
 
Op zaterdag 6 juni 2015 zijn de tuinnummers 62 tot en met 76 ingeroosterd voor verplichte werkzaamheden (zie 
het mededelingenbord). U wordt om 9 uur in de kantine verwacht. 
 
Ingeval van verhindering verzoeken wij u dit tijdig te mailen naar bestuur.devolharding@hotmail.com, anders 

wordt er op u gerekend. Ook leden van de tuinnummers 1 tot en met 61, die volgens de presentielijst nog niet 
aan hun verplichting hebben voldaan, kunnen zich op 6 juni meewerken.   
 
Leden van 75 jaar of ouder zijn vrijgesteld (Tuinreglement artikel 3, lid 9). 
 

 
8. Nieuwe website  
 
Hebt u onze nieuwe website al bekeken? Van harte aanbevolen. www.atvdevolharding.nl  

Ideeën en suggesties zijn welkom.  

 

 
9.  Tot slot:  

 

ONDERWERPEN VOOR DE NIEUWSBRIEF, COPY EN ANDERE ZAKEN, DIE INTERESSANT KUNNEN ZIJN VOOR DE 
VOLHARDING GRAAG MAILEN NAAR info@atvdevolharding.nl.  

 
- OM KOSTEN TE BESPAREN IS DEZE NIEUWSBRIEF GEMAILD AAN DE LEDEN EN MEDE-TUINDERS, 

WAARVAN HET MAILADRES BEKEND IS BIJ DE LEDENADMINISTRATIE.  
 

- HEBT U DE NIEUWSBRIEF NIET ONTVANGEN OF KUNT U DE NIEUWSBRIEF NIET OPENEN, MAIL DAN 
TUINNUMMER EN NAAM NAAR bestuur.devolharding@hotmail.com EN DE NIEUWSBRIEF WORDT ALSNOG 
GESTUURD. DE NIEUWSBRIEF LIGT OOK TER LEZING IN DE KANTINE.  
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