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Nieuwsbrief #5, Juni 2019 
 

 
 

Beste tuinder, 

Noteer vast in de agenda, zaterdag 28 september 
van 14.00 uur tot 17.00 uur vieren we dit jaar ons 
oogstfeest.  

Afgelopen zaterdag was de laatste plantjes markt 
van dit jaar. Zaterdag 15 juni vindt er geen 
grondverkoop plaats en is het grote hek ook niet 
open. Op zaterdag 22 juni is het grote hek wel open 
en is er ook grondverkoop. 
 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief 

- Van de voorzitter 
- Vrijhouden van paden 
- Sleutel grote hek 
- Verdwenen EHBO doos 
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Van de voorzitter 
Beste leden,  
 
Binnen nu en een x-aantal maanden ga ik verhuizen. 

Afgelopen dinsdag heb ik de makelaar opdracht gegeven om de verkoop van mijn huidige 
woning op te starten. De aanleiding hiervoor is, naast een aantal andere beweegredenen, het 
feit dat mijn jongste zoon, die tot nu toe bij mij inwoonde, sinds 4 weken plotseling een eigen 
woonruimte heeft gevonden. 

Naast de tuinactiviteiten breng ik, op medisch advies, ook een flink deel van mijn tijd op de fiets 
door. Daarbij heb ik een voorkeur opgebouwd voor het bedwingen van hellingen. Dit impliceert 
dat wij woonruimte gaan zoeken ofwel achter Arnhem met de nabijheid van de Posbank, de 
Nijmeegse heuvelen en het Duitse achterland ofwel in Zuid-Limburg c.q. België. Beide situaties zijn 
onverenigbaar met het voorzitterschap van ATVG. 

Het is op dit moment niet te zeggen op welke termijn e.e.a. gerealiseerd wordt, aangezien de 
procedure pas in de opstartfase zit. Binnen het bestuur heb ik aangegeven dat ik, bij afwezigheid 
van een mogelijke opvolg(st)er, als voorzitter beschikbaar blijf tot de ALV in maart 2020. Mocht er 
voor die tijd een goede kandidaat gevonden worden dan zal de overdracht in onderling overleg 
plaatsvinden. 

Gezien de vele positieve contacten die ik tot op heden binnen ATVG heb opgebouwd vind ik het 
jammer om ATVG voortijdig te verlaten, maar de kans om nogmaals een stap te zetten is te groot 
om nu te laten. 

Voor een definitief afscheid is het overigens nog veel te vroeg, maar denk allen wel na of U 
wellicht interesse hebt om het voorzitterschap te zijner tijd over te nemen. 

Voor nu een goed en groen tuinseizoen, 

Met vriendelijke groet, 

Niek Mollers 
Voorzitter ATVG 
06-18729851 
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Vrijhouden van paden 
Het komt zeer regelmatig voor dat de paden op het terrein versperd zijn door fietsen, 
bromfietsen, openstaande hekjes, overhangende netten, e.d. Iedereen wordt met klem 
verzocht om de paden ten alle tijde vrij te houden. Dit is niet alleen ten behoeve van de eigen 
leden om onbelemmerd doorgang te hebben, maar nog meer voor het geval er zich een 
ongeval voordoet en een arts c.q. ziekenwagen zo snel mogelijk ter plaatse moeten zijn. 

Wij verzoeken daarom om ervoor te zorgen dat er eventuele netten netjes binnen de tuin-
afrastering verblijven. Dit geldt in het bijzonder ingeval er een harde wind staat zoals afgelopen 
dagen. Daarnaast verzoeken wij U om uw (brom)fiets ofwel te stallen in de daarvoor bestemde 
plaats bij het clubgebouw ofwel binnen de ruimte van de eigen tuin. Uiteraard zorgt U ervoor dat 
een eventueel tuinhek ofwel naar binnen opendraait, ofwel steeds dicht staat, zodat ook hier 
geen overlast door ontstaat. 

Met dank aan Uw aller medewerking wens wij alle leden een goed en groen tuinjaar. 

Namens het bestuur, 
Niek Mollers 
Voorzitter ATVG 

 

Sleutel grote hek 
Voor de tuinders bij wie dit nog niet bekend was, in geval van calamiteiten, waarbij 
hulpverleners het terrein om moeten, kunt u een sleutel van het grote hek vinden in het 
keukentje van het clubhuis. 
Het is niet de bedoeling dat het hek op eigen initiatief geopend wordt! Uitsluitend in 
noodgevallen. Daarom is de sleutel ook alleen toegankelijk na het inslaan van het glas. 
 

Verdwenen EHBO doos 
De EHBO doos die in het keukentje van het clubhuis aan de muur bevestigd zat, is verdwenen. 
Wil de tuinder die deze doos geleend heeft hem zo spoedig mogelijk weer terughangen? 
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