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Nieuwsbrief #1, 2017 
 

 
 

Beste tuinder, 

Voor u ligt de eerste uitgave van de nieuwsbrief van 

ATV Galecop. De bedoeling is dat deze nieuwsbrief 

een maal per kwartaal verschijnt met informatie over 

waar het bestuur mee bezig is en wat er allemaal 

verder speelt bij onze vereniging.  

 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief 

- Nieuwe voorzitter 

- Tip voor het bijhouden van riet 

- Openingstijden hek wijzigen in 2018 

- Oproep nieuwsbrief hulp 

Nieuwe voorzitter 

Mijn naam is Niek Mollers. Ik ben 68 jaar en getrouwd 

met Thérèse Roest, mijn “tuinmaatje”. Samen hebben 
wij 4 zoons en 1 dochter en wonen op Oortjesburg, 

vlakbij het Muntplein. 
In eerste instantie ben ik mijn werkzame leven 

begonnen als regel- en meettechnicus, ofwel elektronica 
monteur voor de analoge systemen, de voorlopers van 

de digitale computer. Na 8 jaar ben ik, net zoals velen 
indertijd, overgestapt naar de ICT en heb daar ruim 40 

jaar in gewerkt. Op mijn 32e ben ik mijn 1e bedrijf 
begonnen en heb daarna steeds eigen bedrijven gehad. 

 

 

 

 

Belangrijke 

mededeling 

Sinds een paar maanden 

hebben wij een nieuwe 

interim-voorzitter 
gevonden. Hij stelt zich 
voor op pagina 2.  

Graag vanaf heden hem 
benaderen voor vragen of 

opmerkingen aangaande 
de vereniging. 
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Van mijn 23e tot mijn 31e ben ik gebruiker geweest van een volkstuin te Schagen. 

De laatste 3 jaar was ik voorzitter van die vereniging. Afgelopen januari ben ik 
opnieuw gebruiker van een volkstuin op ons huidige complex. Hiernaast heb ik 

gedurende 12 jaar verschillende bestuursfuncties gehad in een tennisvereniging en 
ben ik gedurende 8 jaar algemeen jeugdcoördinator geweest bij VVIJ, een 

voetbalvereniging in IJsselstein. 
 

Het eerste jaar bij ATVG is mij goed bevallen. Sinds de laatste bestuursvergadering 
en tot aan de ledenvergadering in 2018 loop ik mee als voorzitter ad interim. 

Tijdens de ledenvergadering zal ik mij ook kandidaat stellen voor het 
voorzitterschap. Ik wil mij graag enige jaren inzetten om de bestuurlijke 

activiteiten van ATVG in goede banen te leiden.  Je kunt me vinden op tuinnr. 58 

Tips in het omgaan met riet 

Het afgelopen jaar zijn de sloten op ons complex schoongemaakt, er is echter al 

weer heel wat riet opgekomen dit jaar. 

Probeer het riet zo kort mogelijk te houden, dan is het minder werk en eenvoudiger 

bij te houden. 

Voor gereedschap of vragen zijn op dinsdagochtend of zaterdagochtend mensen 

van complexbeheer aanwezig om te helpen of gereedschap voor het verwijderen 

van riet uit te lenen. 

Openingstijden hek wijzigen in 2018 

Met ingang van 2018 zullen de openingstijden van het hek op zaterdag als volgt 

wijzigen: 

- December en januari hek gesloten. 

- Februari hek open 10.00 – 12.00 uur 

- Maart t/m september hek open 09.00 – 12.00 uur 

- Oktober en november hek open 10.00 – 12.00 uur 

Oproep nieuwsbrief hulp 

Om deze nieuwsbrief een succes te maken is input van leden nodig, dus heeft u 

bijvoorbeeld: 

- Een tip voor andere tuinders,  

- Mooie foto’s van uw tuin of het complex, 

- Ideeën voor onderwerpen in de nieuwsbrief, 

- Wilt u meeschrijven aan de nieuwsbrief 

Laat het weten zodat wij van deze nieuwsbrief een succes kunnen maken. Ook willen 

we graag foto’s van tuinders die we op de website kunnen gebruiken, het is 

belangrijk dat dit zelf gemaakte foto’s zijn of foto’s waar u de rechten voor hebt.  

Voor contact over de nieuwsbrief: secretariaat@atvgalecop.nl 


