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In deze 4e Nieuwsbrief van 2022 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons tuincomplex. 

 

 
 Vacatures  

Geweldig nieuws! Voor de vacature penningmeester is een kandidaat gevonden. Wij heten Fikret Göςen 
hartelijk welkom. Fikret is te vinden op tuin 70. Bent u nieuwsgierig naar wie hij is, lees bijgaand zijn 
motivatiebrief.  
Totdat de benoeming door de ALV heeft plaatsgevonden zal hij functioneren als penningmeester ad 
interim (a.i.). Johan Steen zal tot die tijd de formele rol als penningmeester vervullen.  
Vanwege de verhuizing van Sabine Peek is de tuincommissie op zoek naar een nieuw lid. Ook de 
bouwcommissie is naarstig op zoek naar nieuwe leden.  
Heeft u belangstelling informeer bij Johan Steen, voorzitter@atvgalecop.nl. 
 

 Algemene Ledenvergadering  

Het verslag van de ALV van 14 maart 2022 is bijgevoegd.  
 
De tuinprijzen van 2021 zijn uitgereikt door de voorzitter van de tuincommissie, Nine Kullberg.  
Nine gaf tijdens de vergadering de volgende motivering op de prijzen: 
 
“Aan mij de eer de tuinprijzen namens de tuincommissie uit te delen. Hoe worden de prijzen gekozen?  
We lopen in het tuinseizoen eens per maand, zeven x per jaar, een tuinronde en letten dan op de staat 
van onderhoud van de tuin en de slootkant maar kijken ook naar uitschieters, fraaie tuinen die een 
prijs verdienen. Uitschieters zijn tuinen die door het jaar heen goed onderhouden worden en opvallen 
door de passie voor tuinieren die ze laten zien. 

De 4e prijs of aanmoedigingsprijs gaat naar een kleine tuin, een vriendelijk ontwerp met aandacht 
voor het ecologisch evenwicht op de tuin. Het enthousiaste werk van een creatieve tuinder. Yvette van 
der Vlist met tuin 136A. 
 
De 3e prijs gaat naar een tuin die al jaren met aandacht en geduld wordt verzorgd. Op kleine veldjes en 
aan smalle paadjes weet deze tuinder zijn tuin optimaal te benutten en alle groentes de aandacht te 
geven die ze verdienen. Tuin 143 van de heer Ly verdient de 3e prijs. 
 
De 2e prijs is voor een jonge tuinder die van aanpakken weet. Die, in korte tijd, met hulp van familie, 
een grote chaotische tuin een frisse start wist te geven. Younes Boujjoufi van tuin 93/94. 
 
Tenslotte de 1e prijs gaat naar een tuin die door zijn veelzijdige invulling van verbouwde soorten, 
plantvakken, fruit en bloemen een voorbeeld is dat aanstekelijk werkt. Het tuinplezier spat ervan af. Ik 
heb het over tuin 69 van Herman en Wil de Kruijf.” 

 
Van harte gefeliciteerd allen! 
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1e prijs,  
Herman de Kruijf, 
tuin 69 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2e prijs,  
Younes Boujjoufi,  
tuin 93/94  
Younes is verhinderd.  
Een trotse vader neemt de prijs 
in ontvangst. 
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3e prijs, 
dhr. Ly,  
tuin 143 
 
De heer Ly is verhinderd. 
Ton Smit neemt zijn prijs in 
ontvangst. 

En last but not least … de 
aanmoedigingsprijs gaat 
naar Yvette van der Vlist,  
tuin 136a 

Fotograaf: Johan Steen 
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De volgende ALV staat gepland voor zaterdag 28 mei 2022 (na Hemelvaartsdag).  
Ik hoor u al denken …. zo kort na de vorige ALV? Klopt dit wel? Jazeker, wij hebben veel te vieren op 
deze dag.  
 
1) In het belang van de vereniging is het wenselijk dat de nieuwe penningmeester zo snel mogelijk  
    wordt benoemd; 
2) Volgens de planning zal het nieuwe hek om en nabij 28 mei 2022 klaar zijn; 
3) De afsluiting van de plantjesmarkt;  
4) De covid-maatregelen zijn opgeheven 
 
Blokkeer zaterdag 28 mei 2022 alvast in uw agenda. Verdere details ontvangt u binnenkort. 
Het wordt weer eens PARTY TIME met een heerlijke barbecue op de tuin. 
 

 Prijsstijging goederen  

En nu een wat minder leuk bericht. Vanwege de alsmaar stijgende prijzen van grondstoffen zijn we 
genoodzaakt om de prijs van de tuingoederen te verhogen. Het bestuur heeft besloten de verhoging 
slechts gedeeltelijk aan de tuinders door te berekenen in de nieuwe verkoopprijzen. De aangepaste 
prijslijst staat op de website (https://www.atvgalecop.nl/verkoop_tuingoederen/verkoop-
tuingoederen/) en hangt op het mededelingenbord. Van 1 maart tot 1 december kunt u iedere dinsdag- 
en zaterdagochtend van 9 tot 12 uur terecht voor het kopen van goederen. Let op: alleen pinnen is 
mogelijk! 
 

 Plantjesverkoop 

De eerste bestellingen zijn inmiddels opgehaald. Bedankt daarvoor. De resterende planten worden 
eind april geleverd. De bestellers krijgen persoonlijk bericht.  

In de vrije verkoop zijn momenteel de volgende planten beschikbaar (zolang de voorraad strekt):  
andijvie (krul) – aubergine - bloemkool – broccoli – koolrabi – paksoi – ijsbergsla – witte kool en de 
kruiden: bieslook – chocolade munt - citroenmelisse – oregano - peterselie – rucola – tijm. 

De kas is open op dinsdag- en zaterdagochtend van 9-12 uur. Alleen pinnen is mogelijk. De koffie staat 
klaar met wat lekkers erbij. Heeft u alleen behoefte aan een praatje … ook dat vinden wij gezellig.  
Voor vragen kunt u terecht bij: plantjesmarkt@atvgalecop.nl. 
 

 Tuinonderhoudsdienst 

De volgende tuinonderhoudsdienst is op 7 mei voor de tuinders van de tuinen 61 t/m 80. Het rooster 
is terug te vinden op de website. Bestuursleden, VUT-ploeg medewerkers en 70+ zijn vrijgesteld. Vooraf 
ontvangt U een herinneringsbericht. Wij stellen het op prijs om te komen op de datum waarop u aan de 
beurt bent. 
  

 Donatie vaste planten 

In combinatie met het nieuwe hekwerk willen wij graag de entree van het complex aantrekkelijker 
maken. Heeft u vaste planten of stekjes over, lever ze dinsdag- of zaterdagochtend in bij het clubhuis. 
  

https://www.atvgalecop.nl/verkoop_tuingoederen/verkoop-tuingoederen/
https://www.atvgalecop.nl/verkoop_tuingoederen/verkoop-tuingoederen/
mailto:plantjesmarkt@atvgalecop.nl
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 Ontwikkelingen nieuw hek 

De mannen van de VUT-ploeg zijn begonnen met de graafwerkzaamheden om een elektriciteitskabel 
aan te leggen van het hek naar het clubhuis. Een zware klus, maar het zal de vereniging 1.300 euro 
kosten besparen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

 
Van links naar rechts: Ton Smit, Cees van Oers, Adriaan Donze, Jan de Groot, Frans Geurts,  
Jan Schoenmaker, dhr Ly, Ben van der Heijden, 19 april 2022 
 
Fotograaf: Wanda Verweij 
 

 Inloopspreekuur bestuursleden 

Heeft u iets wat u wilt bespreken met één of meerdere bestuursleden, maak een afspraak in het 
clubhuis. Iedere laatste zaterdag van de maand is het mogelijk om een gesprek te voeren.  
Er hangt een intekenlijst in het clubhuis.  
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 Aandachtspunten 

* De laatste tijd wordt er tweedehands huisraad neergezet bij de ingang van het clubhuis. Dit is niet de 
bedoeling. Breng het zelf naar de afvalbrengstation in Nieuwegein!! Het adres is Utrechthaven 3 en de 
openingstijden zijn: ma 10-16 uur; di t/m vr 9-16 uur; za 8.30-16 uur. Dit soort zaken zijn daar gratis af 
te geven. 
 
* 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, voorzitter tuincommissie. 
 
* De rattenpopulatie op het complex groeit weer. Laat geen etenswaren staan op de tuin en voer 
vogels niet. 
 
* De imker is weer actief op de tuin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 

 
Fotograaf: Johan Steen 
 

 Bestuursvergaderingen 

De volgende vergadering staat gepland voor 2 mei 2022. Hebt u zaken die u besproken wilt hebben in 
het bestuur dan kunt u dat melden bij het secretariaat: secretariaat@atvgalecop.nl 

Namens het bestuur,  
de groenten en veel tuinplezier in 2022 

mailto:tuincommissie@atvgalecop.nl
mailto:secretariaat@atvgalecop.nl
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