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ATV DE VOLHARDING, Tuinderspad 157, 1813 CX Alkmaar 

NIEUWSBRIEF september 2018 
website: atvdevolharding.nl                            e-mailadres: info@atvdevolharding.nl 

 

  
In deze nieuwsbrief:   

 Niet vergeten om je sleuteltag af te halen 

 22 september 2018 > Het Oogstfeest gaat niet door 

 30 september 2018 > Uiterste datum heggen snoeien 

 14 november 2018 > Snoeicursus  

 Pinnen in de tuinwinkel en de kantine 

 Gratis 

 Dit jaar geen gezamenlijke inkoop van stalmest 

 Tot slot 
  

NIET VERGETEN OM JE SLEUTELTAG AF TE HALEN 
 
Per mail en via een aankondiging op het publicatiebord ben je er over geïnformeerd dat de huidige 
cilindersloten worden vervangen door elektronische sloten.  
 
Vergeet niet op één van de onderstaande dagen je sleuteltag af te halen! 
Je hebt die nodig om vanaf donderdag 4 oktober a.s. de poort (van buiten en binnen) en de deur 
naar de toiletten te kunnen openen. De sleuteltag is persoonlijk en dient door jou, je partner of je 
medetuinder zelf te worden afgehaald.  
Je wordt gevraagd je huidige sleutel te tonen om na het ondertekenen van de SLEUTELTAG VER-
KLARING een sleuteltag mee te krijgen zonder kosten. De reeds betaalde borg wordt naar de sleu-
teltag overgeboekt. Het bestuur is op onderstaande data in de kantine aanwezig:  
   
zaterdag     22 september van 09.00 uur tot 12.30 uur 
donderdag  27 september van 18.00 uur tot 20.30 uur 
vrijdag        28 september van 14.00 uur tot 16.30 uur 
zaterdag     29 september van 09.00 uur tot 12.30 uur 
 
Leden: zorg er voor dat je partner of medetuinder ook op een van bovengenoemde data langs-
komt. Betreft het een medetuinder dan dient hij/zij ook een inschrijvingsformulier in te vullen.    
 

22 SEPTEMBER 2018 > HET OOGSTFEEST GAAT NIET DOOR 

 
In tegenstelling tot eerdere aankondigingen is er 22 september as. GEEN OOGSTFEEST.  
 
Leden die er op hadden gerekend op het Oogstfeest EEN DEEL VAN HUN OOGST (POMPOENEN!), 
ZELFGEMAAKTE JAM, CHUTNEY, PLANTJES/STEKJES, ZADEN e.d. te verkopen zijn welkom bij de 
ROMMELMARKT die op 22 september van 10.00 tot 16.00 uur wordt gehouden in de boomgaard 
van het wooncomplex TUINDERSPAD (opbouw v.a. 9.30 uur).  
 
Wil je daar een plekje reserveren voor een kleedje, tafel/stoel? Meld je aan per mail bij:  
ev.commissietuinderspad@outlook.nl of doe een briefje in de bus bij Tuinderspad 100.  
Voor deelname wordt een Inschrijfvergoeding van € 2,50 gevraagd. 
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30 SEPTEMBER 2018 > UITERSTE DATUM HEGGEN SNOEIEN 

 
Het Tuinreglement (goedgekeurd door de ALV op 9 juli 2018) geeft in artikel 5 regels over het on-
derhoud van de heggen langs de eigen tuin. 
  
Artikel 5  Het onderhoud van de heggen langs de eigen tuin 
1. Ieder lid is verantwoordelijk voor het onderhouden van de heg langs de eigen tuin. Dit onderhoud be-

staat uit het snoeien van de heg, onkruidvrij houden en verwijderen van zwerfvuil onder, langs en ach-
ter de heg. 

2. Uiterlijk 31 mei en 30 september dienen de heggen gesnoeid te zijn op een hoogte van 80 cm en een 
breedte van 40 cm. In de tussenliggende periodes is het toegestaan dat uitgroei wordt weggeknipt. 
Snoeisel mag niet op de paden blijven liggen.  

 
Heb je al gesnoeid, knip dan de uitgroei er nog af, zodat de heggen netjes de herfst/winter in gaan.  Graag 
jullie medewerking. Begin oktober vindt er een schouw plaats. 

 

14 NOVEMBER 2018 > SNOEICURSUS 

  
Op woensdag 14 november wordt de cursus FRUITBOMEN/STRUIKEN SNOEIEN gehouden in de 
kantine van De Volharding. We beginnen om 13.00 uur met de theorie van het snoeien en uitleg 
over snoeigereedschap. Neem je eigen snoeischaar en snoeizaag mee. 
 
Aansluitend aan de theorie gaan we naar buiten voor de praktijkles. We lopen een rondje langs de 
tuinen van de deelnemers. Dat duurt tot ± 16.00 uur. Als je speciale aandacht wilt voor één van je 
fruitbomen/fruitstruiken geef dit dan bij aanmelding vast door. 
 
De cursus (inclusief koffie/thee) kost voor leden van De Volharding € 10 p.p. Introducés zijn ook 
welkom, zij betalen € 12,50 p.p. Er is plaats voor 10 deelnemers.  
Aanmelden is noodzakelijk en kan per mail info@atvdevolharding.nl of telefonisch 06-55118448. 

 
WACHT NIET TE LANG MET AANMELDEN. VOL = VOL 

  

PINNEN IN DE TUINWINKEL EN DE KANTINE  
  
Na het oogsten van de gewassen en vóór de winter beginnen veel tuinders met grondbewerking. 
Waar je ook voor kiest, spitten of alleen losmaken/omwoelen, extra grond en/of compost toevoe-
gen is vaak nodig.  
 
Je kunt de benodigde tuinaarde, potgrond en/of compost kopen in onze tuinwinkel, die geopend is 
op woensdagmorgen van 10 tot 11 uur en op zaterdag van 9 tot 12.30 uur.  
 
Geen geld op zak, wel je pinpas? Je hoeft niet naar een tuincentrum te rijden, want sinds mei 2018 
kan er in de tuinwinkel gepind worden, ook voor het aankopen van zaden/meststoffen en de con-
sumpties van de kantine.  
 

GRATIS  
  
Een van onze leden heeft in zijn boekenkast Spaanse romans, die wil hij graag aan iemand geven.  
Belangstelling?  Stuur ons een reply en sturen wij jouw mail door. 
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DIT JAAR GEEN GEZAMENLIJKE INKOOP VAN STALMEST 

  
Onze vaste leverancier van stalmest heeft laten weten dat hij vanwege milieumaatregelen nood-
gedwongen stopt met de verkoop van stalmest.  
Verbeter je grond met tuinaarde, potgrond en/of compost die in de tuinwinkel te koop is en strooi 
in het voorjaar koemestkorrels, te koop in de tuinwinkel per zak van 20 kg € 13 of per zak van 5 kg 
€ 3,50. 
 

TOT SLOT 

  
Reacties zijn welkom. Mail naar info@atvdevolharding.nl of doe een briefje in de brievenbus van 
de kantine. Vergeet niet naam en tuinnummer te vermelden.  
 
Het bestuur 


