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	 NIEUWSBRIEF	ATV	GALECOP	
	
	 	December	2020	
		
	
	
	
	
	

	
	
Beste	mensen,	
	
hierbij	de	laatste	ontwikkelingen	op	ons	tuincomplex.	 	
	
Een	nieuwe	secretaris.	
Wanda	Verweij	(tuin	20)	heeft	aangeboden	om	het	secretariaat	op	zich	te	nemen,	zij	stelt	
zich	verderop	in	deze	nieuwsbrief	aan	u	voor.		
Cyril	blijft	het	ICT-gebeuren	ondersteunen.	
	
Inhalen	tuindienst.	
Omdat	de	inhaaldag	op	zaterdag	28	november	verviel	hebben	meerdere	leden	dit	jaar	
geen	tuindienst	kunnen	doen	en	volgens	de	geldende	regels	staat	hier	een	boete	op	van	
€35,00.	
Echter,	omdat	dit	onder	overmacht	valt,	hebben	we	besloten	dat	iedereen	die	géén	
tuindienst	gedaan	heeft,	dit	volgend	jaar	in	kan	halen.	
Wil	je	van	deze	regeling	gebruik	maken,	stuur	dan	vóór	25	december	een	mailtje	
naar	penningmeester@atvgalecop.nl		met	de	mededeling	dat	je	volgend	jaar	2	(twee)	
tuindiensten	meedraait.	Maak	je	geen	gebruik	van	deze	oplossing	dan	staat	er	dus	€35,00	
extra	op	je	factuur	(voor	het	niet-doen	van	de	tuindienst	in	2020).	
	
Zadenverkoop.	
Ook	dit	jaar	kun	je	weer	via	onze	vereniging	zaden,	pootaardappelen,	uien	etc.	bestellen.	
Vanaf	21	december	ligt	er	op	het	aanrecht	in	het	clubhuis	de	bekende	zadencatalogus	van	
Van	Leeuwen	met	daarin	een	bestelformulier.	
Ook	ligt	er	dit	jaar	een	catalogus	van	Garant	Zaden.		
Dat	wordt	onder	de	kerstboom	dus	gezellig	zaden	uitzoeken!	
	
	
Container	bouw-	en	groenafval.	
Het	is	de	bedoeling	om	volgend	jaar	een	proef	te	doen	met	het	plaatsen	van	een	container	
om	iedereen	de	gelegenheid	te	geven	om	op	een	verantwoorde	wijze	van	zijn/haar	
tuinafval	af	te	komen.	
Op	een	zaterdag	(datum	nog	onbekend)	in	het	voorjaar	staat	er	dan	een	container	waarin	
iedereen	zijn	overtollige	bouwmateriaal	zoals	planken,	stenen,	palen	etc.	kwijt	kan.	
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In	het	najaar	staat	er	dan	weer	een	container,	maar	nu	om	het	afval	van	
snoeiwerkzaamheden	af	te	voeren.	We	hopen	dat	op	deze	manier	minder	mensen	hun	
afval	tussentijds	ergens	op	het	complex	dumpen	met	(waarschijnlijk)	de	achterliggende	
gedachte	“dat	ruimt	de	VUT-ploeg	wel	op…..”	Dat	is	dus	NIET	de	bedoeling!!	De	VUT-ploeg	
onderhoudt	het	terrein	maar	hoeft	niet	de	rommel	van	anderen	op	te	ruimen!	
	
Lenen	van	materiaal	van	de	vereniging.	
Op	de	dinsdag-/zaterdagmorgen,	als	het	grote	hek	open	is	en	er	dus	een	bestuurslid	of	
vertegenwoordiger	ervan	aanwezig	is,	bestaat	de	mogelijkheid	om	materiaal	te	lenen.	
Te	denken	valt	aan	een	grondboor	of	een	waadbroek	(waterdichte	broek	met	laarzen,	
waarmee	je	in	de	sloot	kunt	staan	om	riet	te	verwijderen).	
	
Facebook	.	
Eén	van	onze	huurders,	dhr.	Younes	Bouijoufi	(tuin	93/94),	heeft	zich	aangemeld	als	
commissielid	Publiciteit	&	Communicatie.	Hij	gaat	zich	bezighouden	met	social	media	
zoals	Facebook.	Je	leest	hier	waarschijnlijk	meer	over	in	de	nieuwsbrief	van	januari	2021.	
	
En	tenslotte:		
het	bestuur	wenst	iedereen	natuurlijk	
	
	 EEN	FIJNE,	SFEERVOLLE	KERST,	EEN	GEZELLIGE	JAARWISSELING	
	
	 	 EN	EEN	GEZOND	EN	PROBLEEMLOOS	2021	!!		
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Beste leden, 

Onlangs ben ik door het bestuur gevraagd om secretaris te worden. Na lang wikken en wegen – ook al 
ben ik nu met pensioen en heb ik het nog drukker dan voorheen  - heb ik besloten om ja te zeggen.  
De tuin is mij immers heel dierbaar. Ik neem mijn taak heel serieus en zal mijn best doen voor de 
vereniging. 

Ik heb mijn hele leven als secretaresse gewerkt. Daarnaast heb ik allerlei cursussen gevolgd voor mijn 
werk en voor mijn hobbies. Ik ben creatief op vele gebieden en hou ook van klussen - wat goed van pas 
komt op de tuin.  

Veel tuinders kennen mij misschien nog van vroeger toen ik een tuin had in de periode 1997 - 2005. 
Door het hebben van een drukke baan, twee kinderen, een hond en de aanschaf van een stacaravan 
besloot ik toen te stoppen met de tuin. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus ben ik vorig 
jaar opnieuw begonnen op tuin nummer 20. 

Mijn eigen wortels liggen in Canada. Ik ben grootgebracht op het platteland. Als jonge vrouw verlangde 
ik naar avontuur en reizen. Mijn vader’s familie woont in Nederland dus de stap om te emigreren was 
niet zo heel groot. Ik werd verliefd om dit mooie land en toen op mijn echtgenoot .... de rest is 
geschiedenis. 

Heeft u vragen of zin in een praatje, kom langs op tuin 20.  

Vriendelijke groet, 
Wanda Verweij 
6 november 2020 


