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De onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:  
  

• Van de voorzitter 

• Zondag 14 april 2019 > Paasbrunch is volgeboekt 

• Zaterdag 11 mei 2019 > Plantjesmarkt van 13.00-16.00 uur 

• Vrijdag 24 mei 2019 > Rondleiding bij de Huisvuilcentrale  

• Rabo Clubkas Campagne 2019 

• Verplichte werkbeurten april 2019 en wijziging 2019 

• De zadenvoorraad is weer aangevuld 

• Slakken bestrijden  

• Kruiwagens en karren 

• En tot slot ………… 
 

VAN DE VOORZITTER 

 
Aan het begin van het nieuwe tuinseizoen is er veel werk aan de winkel. De tuin bewerken en plannen gaan 
maken voor een nieuw plantseizoen. Hier en daar moet er nog flink gewerkt worden om de tuin weer klaar 
te krijgen, maar ik heb daar alle vertrouwen in. Immers, je wilt graag een klein paradijsje van je tuin maken 
en veel fruit en groenten oogsten. 
 
Het mooie weer dat wij nu op dit moment hebben brengt veel tuinders in beweging en ik zie dat ze weer met 
veel plezier tuinieren. De zaden, uien en aardappelen zijn afgehaald. Zaden worden weer voorgetrokken en 
hier en daar eet men alweer spinazie van eigen tuin. Het is nog heel vroeg in het seizoen en het weer kan nog 
alle kanten op. Hou nog rekening met de vorst.  
 
Verder hoop ik dat iedereen rekening houdt met de tuinders van de omliggende tuinen en geen overlast in 
welke vorm dan ook veroorzaakt. Respect voor elkaar. 
Allen een vruchtbaar jaar. 
 
Rein Wijnsma, voorzitter 
 

ZONDAG 14 APRIL 2019 > PAASBRUNCH IS VOLGEBOEKT 

 
Dit jaar wordt de paasbrunch opnieuw georganiseerd.  
De aankondiging hing geruime tijd op het publicatie-
bord en is vermeld op onze website.  
Er zijn inmiddels 25 aanmeldingen ontvangen.  
In verband met de beschikbare ruimte is aanmelden 
niet meer mogelijk.  
 
  Volgend jaar herkansing!    

 
De paasbrunch van 2018.      Meer foto’s > kijk op:  

https://www.atvdevolharding.nl/paasbrunch-2018-2/ 
 

 

ZATERDAG 11 MEI 2019 > PLANTJESMARKT VAN 13.00-16.00 uur 

 
De voorbereidingen voor onze jaarlijkse plantjesmarkt zijn gestart. Als vanouds wordt deze gehouden op het 
Akeleiplein en je bent bij deze hiervoor van harte uitgenodigd.   

 
De Volharding stelt tafelruimte van minimaal 90 x 75 cm beschikbaar aan leden die: 

- hun overtollig (of speciaal voor deze gelegenheid gekweekt) plantgoed (groenten, kruiden, bloemen, 
stekjes) willen verkopen; 

- hun overtollig tuingereedschap en/of andere kringloopartikelen te koop aanbieden; 
- een passie of hobby van jezelf of een van je huisgenoten/familieleden onder de aandacht promoten.  
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Meld je aan bij het bestuur en er wordt plek voor je gereserveerd. 
Je kunt je ook als vrijwilliger opgeven om vóór, tijdens en ná de plantjesmarkt te helpen. Vele handen maken 
licht werk. Heb je ideeën om de plantjesmarkt aantrekkelijk te maken voor “boeren, burgers en buitenlui”? 
Laat van je horen!  
 

 VRIJDAG 24 MEI 2019 > RONDLEIDING  BIJ DE HUISVUILCENTRALE    

 
Altijd al eens binnen willen kijken in het grote rode gebouw van de Huisvuilcentrale (HVC)?  

Dit is je kans! 
Voor leden van de Volharding en hun introducees is er op vrijdag 24 mei a.s. van 12.00- 14.00 uur een rond-
leiding bij de HVC gereserveerd. Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen en er zijn geen kosten aan 
deze rondleiding verbonden. Aanmelden kan vanaf nu t/m zaterdag 4 mei. 
 
De intekenlijst ligt In de kantine, maar aanmelden per mail bestuur.devolharding@hotmail.com kan ook. 
Vermeld in de mail wel de achternamen van alle personen, die meegaan. Als gevolg van veiligheidsbepa-
lingen zijn wij verplicht aan de HVC de deelnemerslijst te sturen. 
Verder is belangrijk: 

- De minimum leeftijd van deelnemers voor deze rondleiding is 16 jaar. 
- De deelnemers dienen DICHTE STEVIGE SCHOENEN te dragen. Toegang met stok, rollator, rolstoel 

en/of krukken tot de centrale is helaas niet mogelijk. Daarnaast dienen deelnemers goed ter been en 
niet ernstig visueel of auditief gehandicapt te zijn. 

- Het maken van foto’s en films is toegestaan, met uitzondering van het fotograferen en filmen van 
personeelsleden. 

- Bereikbaarheid:  Kom je met de auto, dan dien je te parkeren op de parkeerplaats aan de Jadestraat 
1, 1812 RD  Alkmaar. Er is voldoende parkeergelegenheid. (Let op: In verband met je veiligheid NIET 
de ingang aan de Diamantweg gebruiken, deze is alleen bestemd voor vrachtverkeer!)  

- Als laatste: De afspraak is onder voorbehoud, daar het kan voorkomen dat een rondleiding door (bij-
zondere) interne omstandigheden geen doorgang kan vinden. Mocht dit het geval zijn dan wordt 
daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.  

 

RABOBANK  CLUBKAS CAMPAGNE 2019 

 
De Rabobank Clubkas Campagne 2019 gaat binnenkort weer van start en het bestuur heeft onze vereniging 
opnieuw aangemeld. In 2018 heeft deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne onze vereniging € 161,73 
opgebracht, er zijn toen 27 stemmen op onze vereniging uitgebracht.  
Om te kunnen stemmen is het wel noodzakelijk dat je op 1 april 2019 lid bent van de Rabobank Alkmaar e.o..  
 
Ben je klant bij de Rabobank Alkmaar e.o. én al lid?  
Dan kun je tussen 23 april t/m 14 mei 2019 stemmen op jouw favoriete vereniging (of stichting).  
Je ontvangt van de Rabobank aan het begin van de stemperiode via de post je stembiljet met meer informatie. 
Elk Rabobank lid mag vijf (max. 2 per club) stemmen uitbrengen. Op deze manier kun je mee beslissen over de 
verdeling van het coöperatief dividend. 
 
Ben je klant bij de Rabobank Alkmaar e.o. en weet je niet of je lid bent van Rabobank Alkmaar e.o.?  
Klanten van Rabobank Alkmaar e.o. kunnen in Internetbankieren, onder ‘Mijn gegevens’, zien of ze lid zijn van 
Rabobank Alkmaar e.o.. Leden ontvangen het ledenmagazine Dichterbij, ook daaruit opmaken of je lid bent. 
 
Ben je klant bij de Rabobank Alkmaar e.o., maar nog geen lid?  
Je kunt het lidmaatschap aanvragen via de website van de Rabobank bij “De voordelen van het lidmaatschap”. 
Je kunt ook bij een van de kantoren binnenlopen. Daar wordt het lidmaatschap dan ter plaatse voor je gere-
geld. Klanten, natuurlijke personen vanaf 18 jaar, die lid zijn geworden vóór 1 april 2019 hebben de mogelijk-
heid om tijdens deze campagne hun stem uit te brengen. Klanten die vanaf 1 april 2019 lid worden kunnen 
vanaf volgend jaar hun stem uitbrengen. 
Heb je zelf geen Rabobankrekening, informeer bij familie, vrienden of kennissen of zij een rekening hebben bij 
(en lid zijn van) de Rabobank Alkmaar e.o. en 1 of 2 stemmen willen uitbrengen op De Volharding.  
 
Alle stemmers, bij voorbaat dank.  
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VERPLICHTE WERKBEURTEN APRIL 2019 EN EEN WIJZIGING JULI 2019 

 
Op 6 april a.s. zijn de leden van de tuinen 11 t/m 20 ingeroosterd voor hun verplichte werkbeurt en op 20 april 
a.s. de leden van de tuinen 21 t/m 30. Er wordt om 9 uur gestart, verzamelen in de kantine.  
 
Er wordt op je gerekend, dus ben je verhinderd, meld je dan tijdig af per mail of bij een van de bestuursleden 
en laat weten welke datum je in plaats daarvan komt. Als je zonder afmelding verstek laat wordt een sanctie 
opgelegd in de vorm van een geldboete van € 30 (Zie het Huishoudelijk Reglement, artikel 36) met de verplich-
ting om de werkbeurt alsnog in te halen. Leden van 75 jaar of ouder zijn vrijgesteld van verplichte werkbeur-
ten, maar zijn welkom om een licht werkje te doen en/of een kopje koffie te drinken.  
 
De wijziging in het rooster 2019 voor de maand juli betreft de data. De juiste data zijn 6 juli voor de leden van 
de tuinen 85 t/m 95 en 20 juli voor de leden van de tuinen 96 t/m 105. Het gewijzigde schema hangt op het 
publicatiebord.  
 

DE ZADENVOORRAAD IN DE TUINWINKEL IS WEER AANGEVULD 

 
Heb je nog zaden nodig? Kom dan op woensdag tussen 10 en 11 uur en/of zaterdag tussen 9 en 12 uur naar 
de kantine en snuffel in de zadenbakken. Een overzicht (op alfabetische volgorde) van ons assortiment ligt in 
de tuinwinkel, hangt op het publicatiebord en staat op onze website. Als je zaad wilt hebben dat niet op de 
lijst staat (of uitverkocht is), meld het bij de winkelvrijwilliger, uiterlijk 7 april wordt er weer een bestelling 
gedaan bij Garant.  
 

BEDANKT ALS JE IN ONZE TUINWINKEL KOOPT, JE STEUNT DAARMEE ONZE VERENIGING. 
 

KRUIWAGENS EN KARREN  

 
De vereniging heeft een aantal kruiwagens en karren voor algemeen gebruik. Het is de bedoeling dat deze 
kruiwagens en karren direct na gebruik worden teruggebracht naar de opstelplaats, zodat ze weer beschik-
baar zijn de andere tuinders. Bedankt voor jullie medewerking.  
 

SLAKKEN BESTRIJDEN 

 
Voorkom een slakkenplaag door tijdig te beginnen met het bestrijden van slakken. Op internet staan diverse 
tips om slakken te bestrijden, teveel om op te noemen. Wel brengen we onder de aandacht dat de tuinwin-
kel slakkenkorrels van Ecostyle verkoopt (Escar-Go). Een pak van 1 kg kost € 13,75, een verpakking van 100 
gram kost € 1,50.  
 

EN TOT SLOT....... 

  
een oproep aan leden die  een bijdrage willen leveren aan onze nieuwsbrieven, bijvoorbeeld door copy aan 
te leveren of mee te doen in het redactieteam. Meld je aan per mail of doe een briefje in de brievenbus van 
de kantine. Vergeet daarbij niet naam en tuinnummer te vermelden. 
  
Het bestuur 
 


