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In deze 10e Nieuwsbrief van 2022 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons tuincomplex. 
 

 Bouwwerken 

De komende maanden zijn bij uitstek geschikt om het oude tuinhuisje op te knappen, een tunnel te 
plaatsen, een kas te plaatsen of een ander bouwwerk te realiseren. Voordat je daaraan begint lees op de 
website de gemaakte afspraken over de bouwwerken. Zie: 
https://www.atvgalecop.nl/bouwvoorschriften/bouwvoorschriften/  

Heb je bouwplannen, dat is geen probleem, maar vergeet niet om vooraf contact op te nemen met de 
bouwcommissie. Dit voorkomt achteraf veel gedoe voor jullie en voor ons.  

Contactpersoon van de bouwcommissie is Wim Tigelaar, tuin 18-19, tel 0629964515 email: 
secretariaat@atvgalecop.nl. 

 
 Overlijdensbericht 

Het bestuur heeft het treurig bericht ontvangen dat Gerard Ooms (tuin 77) op 26 september 2022 
overleden is. Velen kennen Gerard als de man die de tuinen freesde.  

Tuinieren was een grote passie van Gerard. Bij zonsopgang was hij al vaak aanwezig op het complex. 
Zelfs toen hij ernstig ziek werd kwam hij nog regelmatig een kijkje nemen. 
Gerard was een vriendelijke man en een geweldige vrijwilliger die altijd klaar stond voor onze vereniging.  
Wij zullen Gerard enorm gaan missen.  
Het Bestuur en leden van ATV Galecop wenst zijn familie en nabestaanden veel sterkte in deze tijd.  
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 Aandachtspunten 

* Bent u niet in staat om de tuin te onderhouden wegens (tijdelijke) ziekte, geef dit bijtijds door aan de 
voorzitter van de tuincommissie, Nine Kullberg, tuincommissie@atvgalecop.nl. 
 
* Het is niet toegestaan om zonder toestemming de tuin van een ander te betreden (Artikel 27, 
Huishoudelijk Reglement). Bij het signaleren hiervan zal het bestuur kordaat optreden. 
. 
 

 Inloopspreekuur bestuursleden / bestuursvergaderingen 

Zit u iets dwars of heeft u iets anders wat u wilt bespreken met één of meerdere bestuursleden, maak 
een afspraak. Iedere laatste zaterdag van de maand is het mogelijk om een gesprek te voeren.  
Er hangt een intekenlijst in de hal van het clubhuis.  
 
De volgende vergadering staat gepland op 7 november 2022. Heeft u zaken die u besproken wilt hebben 
in het bestuur dan kunt u dat melden bij het secretariaat: secretariaat@atvgalecop.nl. 

Namens het bestuur,  
de groenten en veel tuinplezier in 2022 
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