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Oogstfeest 26 september, 15.00 uur - met pompoenwedstrijd en wijnproeverij 

 

Het bestuur nodigt u van harte uit op het oogstfeest op zaterdag 26 september. 

Voor de eerste keer staan we gezamenlijk stil bij het nadere einde van het tuinseizoen. 

Dat doen we onder meer met de prijsuitreiking van de pompoenwedstrijd die is gestart op de open 

dag in juni. Als u wilt meedingen naar de prijzen voor de grootste pompoen, breng uw pompoen dan op 

26 september tussen 14.00 en 15.00 uur naar het clubhuis. De jury zal de pompoenen wegen en meten. 

Om 15.30 uur wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Op een oogstfeest mag wijn niet ontbreken. Om 16.00 uur start de wijnproeverij, verzorgd door Kees 

van Oers. Om mee te doen moet u zich vóór 20 september aanmelden. Dat kan per mail via 

secretariaat@atvgalecop.nl of op zaterdagochtend bij het aanwezige bestuurslid.  

De vereniging trakteert op het oogstfeest: per tuin worden vier gratis consumptiebonnen ter 

beschikking gesteld voor een glas fris/wijn/bier. Voor gezinnen met kinderen zijn meer bonnen 

beschikbaar, het aantal te bepalen bij binnenkomst van het gezin. 

We hopen veel leden op het oogstfeest te mogen begroeten. 

 

Gesprekken met de gemeente over het groot onderhoud  

 

Al meer dan vijf jaar zijn wij in gesprek met de gemeente over groot onderhoud aan het complex 

(paden, sloten, drainage). Hierover hebben wij u regelmatig geïnformeerd. Op de Algemene 

Ledenvergadering in maart heeft een ambtenaar van de gemeente nog eens uitgelegd hoe moeilijk het 

allemaal is.  

Nu blijkt dat de gemeente in 2014 maar liefst 9 miljoen euro heeft overgehouden! Geld kan het 

probleem dus niet zijn. CDA, Verenigde SeniorenPartij en ChristenUnie hebben aan Burgemeester en 

Wethouders gevraagd 200.000 euro van het overgebleven geld te besteden aan het hoognodige 

onderhoud van de volkstuincomplexen in Nieuwegein. Helaas waren de andere partijen, onder andere 

PvdA, VVD, SP en D’66, hiertegen. Wethouder Gadella (VVD) heeft gezegd dat hij aan een voorstel 

werkt.   

Jammer dat de meerderheid van onze gemeenteraad er zo over denkt, want we weten nu maar één 

ding zeker: dat het wéér langer gaat duren tot de paden goed begaanbaar zijn. 

 

Blijf uw tuin goed onderhouden 

 

Niemand wil een verwaarloosde tuin naast zich hebben of daarvan hinder ondervinden. Onderhoud 

daarom uw tuin goed. 

Tot onze spijt heeft het bestuur de afgelopen periode een paar leden van de vereniging moeten royeren 

omdat zij niet of nauwelijks hun tuin onderhouden. Uiteraard zijn hieraan de nodige signaleringen en 

waarschuwingen vooraf gegaan. We vinden dit natuurlijk niet leuk, maar er moet toezicht zijn op het 

onderhoud van de tuinen.  

Mocht onderhoud van uw tuin om één of andere reden even niet lukken zeg dat dan tegen een 

bestuurslid. Op zaterdagochtend is er altijd een bestuurslid aanwezig in het clubhuis.  
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