
ATV DE VOLHARDING, Tuinderspad 157, 1813 CX Alkmaar 

NIEUWSBRIEF VAN 6 december 2018 

website: atvdevolharding.nl                                                e-mailadres: info@atvdevolharding.nl 

 

  
Beste tuinder,  
 
Net als vorig jaar nodigt het bestuur je uit om mee te doen aan de gezamenlijke inkoop van zaden, 
pootaardappelen, plantuien/sjalotten/knoflook.  
 
Er liggen nog een aantal GARANT ZAADGIDSEN 2019 en ZAADPRIJSCOURANTEN 2019 van ZAAD-
HANDEL VAN DER WAL met de bestellijsten in de kantine om opgehaald te worden. Dit kan op za-
terdag tussen 9-12 uur of woensdag tussen 10-11 uur (zo lang de voorraad strekt). 
 
Ingevulde bestellijst(en) graag uiterlijk  zaterdag 29 DECEMBER  2018  inleveren in de tuinwinkel of 
doe ze in de brievenbus van de kantine (JE BETAALT BIJ HET AFHALEN VAN DE BESTELLING(EN). 
 
De verwachte afleverdatum van de zaden, plantuien/sjalotten/knoflook is eind januari/begin febru-
ari, de pootaardappelen komen begin maart, afhankelijk van de weersomstandigheden.  
 
Ben je niet in de gelegenheid om een zaadboekje op te halen? Lees dan hierna hoe je toch kunt 
meedoen met de gezamenlijke inkoop. 

 
GEZAMENLIJKE INKOOP BIJ GARANT ZADEN 

 
Ga voor de bestellijst naar de website van Garant Zaden (https://www.garantzaden.nl/bestellijst) en 
klik op “Download als PDF”. Gebruik deze bestellijst om een bestelling te maken. Wil je informatie 
over een bepaald artikel? Tik dan het artikelnummer in de zoekbalk.  
Wil je pootaardappelen bestellen, ga voor een bestellijst naar de website van De Volharding  
https://www.atvdevolharding.nl/agenda/ en download de bestellijst met de prijs per kg. Bestellen 
kan vanaf 0,5 kg.  
 
Heb je je bestelling klaar, mail dan naar De Volharding >  artikelnummer(s), omschrijving en aantal. 
Van de gewenste pootaardappelen noteer je > soort, aantal kg. Je krijgt een ontvangstbevestiging. 
 
Je kunt er ook voor kiezen de bestellijsten te downloaden, uit te printen en uiterlijk 29 december 
2018 ingevuld in te leveren in de tuinwinkel of doe ze in de brievenbus van de kantine.  
 
Heb je de Garant Zaadgids 2019  op je huisadres ontvangen? Deze bestellijst(en) kun je ook bij De 
Volharding inleveren. Pootaardappelen zijn te bestellen vanaf  0,5 kg. Vermeld de gewenste hoe-
veelheid duidelijk op de pootaardappelbestellijst.  
 

GEZAMENLIJKE INKOOP BIJ ZAADHANDEL VAN DER WAL 

 
Bij Zaadhandel Van der Wal kun je online bestellen en zo meedoen aan de gezamenlijke inkoopac-
tie. Doe dit als volgt: 
 

- Ga naar www.zaadhandelvanderwal.nl en bestel op de website door artikelen in de winkel-
wagen 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 voorko-
men dat er bij het plaatsen van de bestelling verzendkosten in rekening worden gebracht. 
Omdat je meedoet met de gezamenlijke inkoop worden deze niet in rekening gebracht.  
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- Als je de websitebestelling hebt verzonden, krijg je van Zaadhandel van der Wal een ont-
vangstbevestiging via de mail, dat jouw bestelling wordt toegevoegd bij de andere bestellin-
gen van onze vereniging. Doe dit wel uiterlijk 29 december 2018. 

 
Heb je de ZAADPRIJSCOURANT 2019 op je huisadres ontvangen? De bijgevoegde bestellijsten kun-
nen bij De Volharding worden ingeleverd. Pootaardappelen zijn uitsluitend te bestellen in de hoe-
veelheid die op de “Bestellijst pootaardappelen 2019" staat. 

 
EN VERDER NOG ………………..  

 
- Bij de poort ligt een berg houtsnippers, die is voor onze vereniging en je kunt er gratis een x 

aantal kruiwagens weghalen. Vriendelijk verzoek aan degene die de laatste houtsnippers 
pakt: veeg ook even de stortplek aan. 

- De tuinwinkel heeft een selectieve voorraad van het assortiment van Garant zaden. Wil je er 
zeker van zijn dat je in 2019 de zaden van je keuze hebt, bestel dan bij Garant Zaden en/of 
Zaadhandel Van der Wal zoals hierboven beschreven. Bestellen kan vanaf 1 artikel.  

- Koop pootaardappelen bij de vereniging, dan ben je zeker van dat ze N.A.K. goedgekeurd zijn 
en heb je geen gedoe met het inleveren van certificaten. 

- Door mee te doen met de gezamenlijke inkoop steun je ONZE vereniging financieel.  
 
Het bestuur wenst jullie een fijne decembermaand.  
 
 
 
 
  
 
 

STEUN DE VOLHARDING,  
DOE MEE MET DE GEZAMENLIJKE INKOOP 

 
 

 


