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ZAADGIDS 2018 VAN GARANT ZADEN LIGT IN DE KANTINE

In de kantine liggen GARANT ZAADGIDSEN 2018 met bestellijsten voor ZADEN, POOTAARDAPPELEN en PLANTUIEN/SJALOTTEN/KNOFLOOK. Je kunt de zaadgids ophalen tijdens de openingstijden
van de kantine > op WOENSDAG tussen 10 - 11.00 uur en ZATERDAG tussen 9 - 12.30 uur.
Ingevulde bestellijst(en) graag uiterlijk zaterdag 6 JANUARI 2018 afgeven in de tuinwinkel of doe
ze in de brievenbus van de kantine (BETALEN BIJ HET OPHALEN VAN DE BESTELLING(EN!).
De verwachte afleverdatum van de zaden en plantuien etc. is eind januari, de pootaardappelen
komen begin maart, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Heb je de Garant Zaadgids 2018 al per post ontvangen? De bijgevoegde bestellijsten kunnen bij De
Volharding worden ingeleverd. Pootaardappelen kunnen besteld worden vanaf 0,5 kg. Vermeld de
gewenste hoeveelheid duidelijk op de bestellijst.
Ben je niet in de gelegenheid om langs te komen? Download dan hier de Garant bestellijst. Mail
het formulier uiterlijk 6 januari 2018 ingevuld en als bijlage naar info@atvdevolharding.nl. Wil je
pootaardappelen bestellen, vermeld dan in de mail de naam van de aardappel(en) en de gewenste
hoeveelheid.

STEUN DE VOLHARDING,
DOE MEE MET DE GEZAMENLIJKE INKOOP
NIEUW > GEZAMENLIJKE INKOOP BIJ ZAADHANDEL VAN DER WAL
In de kantine liggen ook een aantal ZAADPRIJSCOURANT 2018 van Zaadhandel VAN DER WAL. Afhalen kan tijdens de openingstijden van de kantine, zie hierboven. Ingevulde bestellijst(en) graag
uiterlijk 6 JANUARI 2018 afgeven in de tuinwinkel of doe ze in de brievenbus van de kantine (BETALEN BIJ HET OPHALEN VAN DE BESTELLING(EN!). Vergeet niet je tuinnummer te vermelden.
Zodra de bestellingen bij De Volharding zijn afgeleverd krijg je hierover een mail of een sms.
Heb je de ZAADPRIJSCOURANT 2018 per post ontvangen? De bijgevoegde bestellijsten kunnen bij
De Volharding worden ingeleverd. Pootaardappelen zijn uitsluitend te bestellen in de hoeveelheid
die op de “Bestellijst pootaardappelen 2018" staat.
Ben je niet in de gelegenheid om langs te komen? Je kunt bij Van der Wal online bestellen en toch
meedoen aan de gezamenlijke inkoopactie. Ga als volgt te werk:

-

-

Klik hier en bestel op de website door artikelen in de winkelwagen te plaatsen. Als je de
bestelling gaat afronden kies dan voor de optie vooruitbetalen.
Vermeld bij de opmerkingen: Lid van “10108 ATV De Volharding Alkmaar”. Het kan voorkomen dat er bij het plaatsen van de bestelling verzendkosten in rekening worden gebracht. Omdat je meedoet met de gezamenlijke inkoop worden deze uiteraard niet in rekening gebracht.
Als je de websitebestelling hebt verzonden, krijg je van Zaadhandel van der Wal een ontvangstbevestiging via je mail, dat jouw bestelling wordt toegevoegd bij de andere bestellingen van onze vereniging. Doe dit wel uiterlijk 6 januari 2018.

BEDANKT ALS JE MEEDOET MET DE GEZAMENLIJKE INKOOP
RATTENBESTRIJDING
Er lopen nog steeds ratten op het complex. Jullie worden dringend verzocht mee te werken aan de
bestrijding hiervan. Ontdek je een gat in je kas of op je tuin? Grote kans dat daar ratten (gaan)
nestelen. Meld dit direct aan het bestuur per sms 06-55118448 of stuur een mail naar info@atvdevolharding.nl. Je kunt ook zelf bellen naar 14072 (gemeente Alkmaar) om er melding
van te maken.
Het bestrijden van ratten is in ons aller belang. Ratten kunnen drager zijn van de bacteriën die de
ziekte van Weil veroorzaken, een ziekte die mensen, honden en katten kan treffen. Mensen worden besmet via open wonden en schaafwonden. Draag dus altijd rubber handschoenen of tuinhandschoenen.
AANDACHT VOOR COMPOSTHOPEN EN COMPOSTVATEN
Blootliggende composthopen trekken ratten aan. Heb je een of meerdere composthopen, die langer dan 1 jaar geleden zijn opgebouwd? Ruim ze op! Verspreid de inhoud van de composthoop
en/of compostvat over je tuin. Je zorgt zo voor bescherming van de grond tijdens de winter. Begin
volgend jaar kunnen onverteerde grove delen opnieuw worden gecomposteerd, worden ondergespit of afgevoerd. Let wel op: vochtige grond- en composthopen vormen een gezondheidsrisico
als ze bezocht worden/zijn door ratten. Draag dus altijd rubber handschoenen of tuinhandschoenen.
Vergeet ook niet om composthopen/-vaten, die afgelopen tuinseizoen zijn opgebouwd, om te zetten. Hierdoor krijgt het composteringsproces een boost, zeker als je er gelijk compostversneller of
kalkpoeder door mengt. Deze producten zijn te koop in de tuinwinkel.
INLEVERACTIE VAN SCHOON PUIN WAS EEN SUCCES
Op zaterdag 18 november stond op het Akeleiplein een container (6 m3) voor schoon puin.
Dat deze actie in een behoefte voorzag bleek maandagmiddag, de container was helemaal vol.
Tuinders die toch nog kapotte tegels en ander schoon puin hebben dienen die zelf naar het Regio
Recycle Punt (afvalbrengplaats) te brengen. Heb je onbeschadigde tegels (30x30, 40x60 of 50x50)
over? Die kunnen bij de vereniging worden ingeleverd voor hergebruik. Geef het maar door per
mail info@atvdevolharding.nl of sms 06-55118448.
Tuinders, die glasscherven hebben van een kapot raam van kas of platte bak en dit vlakglas niet
zelf naar het Regio Recycle Punt (voormalige afvalbrengplaats), Kitmanstraat 26, kunnen (laten)
brengen > mail of sms 06-55118448 voor hulp.

KOM JE HELPEN OP 17 JANUARI 2018?
Op woensdag 17 januari 2018 van 09:00 uur tot ongeveer 12:00 uur willen wij (Astrid de Jong en
Tineke Vrolijk ) de kantine en de keuken gaan schoonmaken en wij zoeken leden, die ons team
komen versterken. Voor de planning is het fijn als je vooraf aanmeldt bij Tineke Vrolijk op emailadres info@atvdevolharding.nl. Uiteraard maken we tijd voor een lekker kopje koffie of thee.
Kun je niet komen op 17 januari, maar wil je wel helpen met het schoonmaken? Mail dan welke
dag je beter uit komt en of dit ‘s ochtends of ’s middags is. We zoeken namelijk leden die in teamverband en bij toerbeurt de reguliere schoonmaak verzorgen. Met deelname aan dit team vervul
je tevens de verplichte werkbeurt(en). En je weet, vele handen maken licht werk.
UP-TO-DATE HOUDEN VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Verhuisd? Nieuw (mobiel) telefoonnummer? Ander e-mailadres? Mail info@atvdevolharding.nl
en help mee de ledenadministratie actueel te houden.
VOORAANKONDIGING ALV 2018
Het bestuur is voornemens de Algemene Ledenvergadering 2018 te houden op maandag 29 januari 2018, om 19.30 uur in de kantine. Noteer vast in uw agenda. Nadere berichtgeving volgt.
DE WEBSITE IS VERNIEUWD
Neem eens een kijkje op onze nieuwe website. Het bestuur is heel tevreden met het resultaat. Er
worden nog pagina’s aangepast, dus laat het niet bij 1 bezoekje. Mis je iets op de website? Suggesties zijn van harte welkom. Aan een receptenpagina wordt gewerkt. Je kunt je favoriete recept al
vast mailen.
EN TOT SLOT.......
….. wensen wij jullie hele fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond en groeizaam 2018.
Wil je reageren? Stuur een mail of doe een briefje in de brievenbus van de kantine. Vergeet niet
naam en tuinnummer te vermelden.
Het bestuur

