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In deze 11e / 12e Nieuwsbrief van 2022 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op  
ons tuincomplex. 
 

 Van de voorzitter 

Beste leden. 
  
Het roerige jaar 2022 is weer bijna voorbij. Aan het begin van het jaar wisten we nog niet veel, 
maar gelukkig zijn we van bijna alle beperkende gevolgen van de pandemie af. Maar het blijft 
wel opletten. 
  
2022 hebben we helaas ook afscheid genomen van een aantal leden. We zullen ze in de 
komende algemene ledenvergadering herdenken. 
  
2022 was ook een jaar met veel crisissen, de stikstof uitstoot, de energie, en de ergste ….  
de oorlog in de Oekraïne. Maar wat wel gewoon doorging was het onderhoud op onze tuinen. 
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2022 was ook het jaar dat we een nieuw hek hebben gekregen en ik moet zeggen wat een  
mooi hek. Een aantal van ons hebben het toch voor elkaar gekregen, na al die jaren, om dit 
huzarenstukje tot een goed einde te brengen. Nogmaals hulde. 
  
2022 was ook het jaar dat we de banden met de gemeente weer extra hebben aangetrokken.  
Er is nu regelmatig overleg met de gemeente en we kunnen ook gebruik maken van allerlei 
voorzieningen als vereniging in onze mooie stad. 
  
2022 is ook het jaar dat we zijn begonnen met de aanpak van een onderwerp wat al langer 
speelt, de bouwwerken op alle tuinen maar ook het handhaven van de afgesproken regels. 
We gaan daar de komende jaren mee door en zullen dit als bestuur hoog op de agenda  
houden want we hebben niet voor niets van alles met elkaar afgesproken. 
  
2022 is ook het jaar vóór 2023, een nieuw jaar met nieuwe kansen, en ik wens u daarom nu 
alvast een fantastisch 2023 toe met al uw geliefden en ik hoop u volgend jaar weer in alle 
gezondheid op de tuin te ontmoeten. 
  
Met hartelijk groet, 
Johan Steen 
voorzitter@atvgalecop.nl 
 

 Winterstop 

Gedurende de maanden december, januari en februari is er een winterstop op de tuin.  
Het grote hek blijft dicht op dinsdag- en zaterdagochtend. De laatste mogelijkheid om goederen  
te kopen is op dinsdag 29 november. Op zaterdag 4 maart 2023 start het nieuwe seizoen en is  
de verkoop en hek weer open.  
Op onze website https://www.atvgalecop.nl/ en op het mededelingenbord zal er een rooster 
beschikbaar zijn. 
 

 Nieuwe tuinder 

Wij heten hartelijk welkom de heer en mevrouw Steenbeek – tuin 113. 
Wij wensen u veel plezier en succes met uw tuin.  
Heeft u vragen, schroom niet om één van de bestuursleden te benaderen.  
Hun contactgegevens staan op het mededelingenbord en op de website www.atvgalecop.nl. 
Uw mede-tuinders zijn ook bereid om hun tips met u te delen. 
 

 Zadenverkoop 

Binnenkort kunt u weer zaden bestellen via de vereniging. In de tweede week van december wordt 
de catalogus voor de zadenverkoop in het clubhuis gelegd. Alle tuinders ontvangen op korte termijn 
een email met alle informatie over de zadenverkoop. 
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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. 
 
. * Heeft u plannen voor nieuwbouw/verbouw van uw tuinhuisje of tunnel neem vooraf kennis 
van de afspraken hierover. Zie: 
https://www.atvgalecop.nl/bouwvoorschriften/bouwvoorschriften/ 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wim Tigelaar, tel 0629964515. 
 
* Voor uw agenda: Algemene Ledenvergadering maandagavond 13 maart 2023 ! 
 
* Tijdens de winterstop zijn de drie afvalbakken op het complex niet beschikbaar. Neem afval 
a.u.b. mee naar huis of deponeer het in de afvalbak op het parkeerterrein. 
 
* Zorg dat alle loszittende voorwerpen op uw tuin goed verankerd zijn (stoelen, emmers, deksels 
van watertonnen, plastic zeilen, etc.) voordat Koning winter zijn intrede doet. 
 

 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 bestuursvergadering staat gepland op 12 december 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, 
Fijne Feestdagen en een goed uiteinde. 
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