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In deze 8e Nieuwsbrief van 2022 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons tuincomplex. 
 

 Tuinonderhoud 

Beste mensen, 

Om de toegankelijkheid van het complex voor alle leden te garanderen én om er voor te zorgen dat het 
complex er netjes bij ligt hebben wij in de maandelijkse nieuwsbrieven herhaaldelijk een oproep gedaan 
om de voorkant van de tuin aan de buitenkant van het tuinhek aan het pad -tegelpad of asfaltweg- op 
orde te brengen. Een aantal van u heeft daar gehoor aan gegeven. Bedankt daarvoor.  

Helaas is bij een aantal tuinen aan de voorkant nog niets gedaan. Dit leidt in een aantal gevallen tot 
overhangend groen, waardoor de doorgang over het pad wordt belemmerd. Ook treffen we nog steeds 
veel onkruid aan de voorkant aan. Wij doen dan ook nogmaals een dringend beroep op u om de voorkant 
op orde te brengen door het onkruid te verwijderen en het overhangende groen weg te nemen. Dat 
laatste geldt ook voor bloemen, zoals stokrozen, asters etc.  Zodra die beplanting overhangt op het pad 
dient dit verwijderd te worden.   
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Wij verzoeken u deze werkzaamheden vóór 31 augustus a.s. uit te voeren. Blijft u in gebreke dan zullen 
wij het overhangende groen verwijderen. 

Wij rekenen op uw medewerking!! 

Het bestuur  
 

 Tuinonderhoudsdienst / tuincontrole 

De volgende tuinonderhoudsdienst is op zaterdag 3 september a.s. van 9:00-12:00 uur voor de tuinders 
van de tuinen 141 t/m 162. Het volledige rooster is terug te vinden op de website: 
https://www.atvgalecop.nl/tuinonderhoudsdienst/. Vooraf ontvangt U een herinneringsbericht. 
Bestuursleden, VUT-ploeg medewerkers, tuinders die de leeftijd van 70+ hebben bereikt en tuinders die 
dit jaar al dienst hebben gedaan zijn vrijgesteld. Wij stellen het op prijs dat u komt op de datum waarop u 
bent ingedeeld. Als u verhinderd bent stuur dan een mail naar: secretariaat@atvgalecop.nl. 
 
Op zaterdag 10 september is er ook weer tuincontrole. Zorg dat uw tuin toegankelijk is; dus van het slot 
af. 
U wordt verzocht om extra aandacht te besteden aan onderhoud van het talud (het strookje grond langs 
de slootkant) en de sloot. Door de enorme begroeiing is er nauwelijks stroming meer met als gevolg 
stinkend slootwater (zwavel / rotte eieren) door rottende blad/stengel resten. 
 

 Inventarisatie bouwwerken op de tuin 

Binnenkort start in opdracht van het bestuur de inventarisatie van de bouwwerken op alle tuinen. De 
bedoeling is inzicht te krijgen in het aantal bouwwerken, de omvang etc. Voor vragen hierover kunt u 
terecht bij Wim Tigelaar, tel 06 29964515 of per mail naar secretariaat@atvgalecop.nl. 
 

 Webmaster gezocht 

Het secretariaat is op zoek naar iemand die zijn/haar expertise wil delen om de bestaande website van 
de vereniging verder te ontwikkelen/verbeteren. Ervaring met het programma WordPress en het bouwen 
van websites is een vereiste. Het bijhouden van de site en het invoeren van teksten wordt in 
samenwerking met het secretariaat gedaan. Heeft u interesse of nog een aantal vragen? Meld u dan aan 
bij secretariaat@atvgalecop.nl. 
 

 Nieuwe tuinders 

Hartelijk welkom nieuwe tuinders! 
Hieronder is een lijst van de gelukkigen die een tuin hebben kunnen bemachtigen in de periode juni en 
augustus 2022. De nieuwkomers zijn: 
 
Mw. P. van Lint-van Nes – tuin 17 
Mw. M. Philipoom – tuin 87 
 
Wij wensen u veel plezier en succes met uw tuin.  
Heeft u vragen, schroom niet om één van de bestuursleden te benaderen.  
Hun contactgegevens staan op het mededelingenbord en op de website www.atvgalecop.nl. 
Uw mede-tuinders zijn ook bereid om hun tips met u te delen. 
 

https://www.atvgalecop.nl/tuinonderhoudsdienst/
mailto:secretariaat@atvgalecop.nl
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 Picnicktafels 

Zoals u gemerkt zult hebben zijn de picnicktafels alweer opgeborgen in de kas. De tafels werden gebruikt 
tijdens de plantjesmarkt en om ruil/weggeef spullen neer te zetten. Tot maart volgend jaar is het niet 
meer mogelijk om spullen voor de kas neer te zetten. Denkt u dat iemand belangstelling heeft voor uw 
spullen hang dan een advertentie op het mededelingenbord. 
 

 Sleutels gevonden? 

Heeft u een bos sleutels gevonden? Ze zijn eigendom 
van de huurder van tuin 36. Op de blauwe label staat 
‘Tuinnummer 36’. Als u ze vindt graag de tuinder bellen 
06 16445742 of deponeer de sletuels in de brievenbus 
aan het clubhuis. Alvast bedankt. 

 
 Komkommertijd 

Waarom heet komkommertijd, komkommertijd? En hoe noemen ze dat in andere landen? 
Overal in Europa is het hetzelfde liedje: politici zijn met vakantie en er is weinig echt nieuws. 
Komkommertijd dus. In Engeland noemen ze de slappe nieuwsperiode ‘silly season’ (‘onzinseizoen’) en 
de Fransen noemen het iets minder jolig ‘la morte-saison’ (‘dood seizoen’). In veel andere landen 
gebruiken ze een naam die erg op onze komkommertijd lijkt: ‘augurkentijd’, zoals in Duitsland 
(Sauregurken Zeit) en Denemarken (Agurketid).  
 
Wat hebben komkommers en augurken met zomers onzin-nieuws te maken? Eigenlijk heel weinig, 
behalve dat komkommer- en augurkenplanten bij dezelfde soort horen en daarom allebei in juli en 
augustus worden geoogst. Natuurlijk zijn er wel meer fruit- en groentensoorten die in de zomer worden 
geoogst, maar die worden niet aan saai nieuws gekoppeld. 
 
Ontstaan van de komkommertijd 
Waarschijnlijk is het woord ‘komkommertijd’ overgenomen uit het engels, waarin de term ‘cucumber 
time’ ontstond rond het jaar 1700. Het woord werd toen door kleermakers gebruikt om de periode aan 
te duiden waarin ze weinig te doen hadden. De adel, waar deze kleermakers vooral voor werkten, 
verruilde de stad in de zomer voor het platteland. Zo ontstond de grap dat de kleermakers zo weinig 
verdienden dat ze in de zomer slechts komkommers konden eten, omdat vlees te duur voor ze was. 

Aan de komkommerplant zelf ligt het niet. Die is allesbehalve saai. 

Hierbij een aantal komkommer recepten voor u:  

Yoghurtsoep met komkommer 
Komkommersoep met wasabi 
Pittige komkommersalade 
Groentesalade met komkommerrolletjes 
Griekse tzatziki 
Gevulde mini-komkommers 
Salade van komkommer en aardbei 

 

http://www.culinea.nl/recepten/yoghurtsoep-met-komkommer/
http://www.peggyspastime.be/portfolio/pittige-komkommer-radijssoep/
https://ohmydish.nl/recipe/pittige-komkommersalade/
http://www.thomasculinair.nl/groentesalade-met-komkommerrolletjes/
https://ongewoonlekker.com/recept-griekse-tzatziki/
http://www.culinea.nl/recepten/gevulde-mini-komkommers/
http://oestersenuien.nl/?p=124
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 Nog meer recepten 

Bieten anders (aangeleverd door Cees van Oers); Courgette muffins (YouTube) Via dit kanaal zijn er nog 
véééél meer heerlijke recepten voor courgettes; Tomaten snacks (YouTube) 
Wilt u ook een recept met ons delen, stuur een mail naar secretariaat@atvgalecop.nl. 

 Leestip: ‘Rust en Vreugd’, Hendrik Groen 

“Een bitterzoete schets van een typisch Nederlands fenomeen: de 
volkstuinvereniging. 

Als Emma Quaadvliegh na het overlijden van haar man oude papieren 
opruimt, vindt ze een vergeten inschrijving terug voor een tuinhuisje bij 
‘Rust en Vreugd’. Ongemerkt is er elf jaar wachttijd verstreken; ze kan 
nu elk huisje krijgen dat vrijkomt. Emma wordt bij de eerste 
bezichtiging op slag verliefd op een gezellig, rommelig tuinhuisje met 
dito tuin en ze besluit impulsief: ik kan wel wat afleiding gebruiken. Ik 
neem het! Dat ze geen verstand heeft van tuinieren maakt gelukkig 
niet veel uit, want aardige buren bieden direct hun hulp aan.” 

 

 

 

Filmtip: ‘Lapje Grond’ (2003) van tuinder Ben van Lieshout, tuin 117 

“Lapje Grond is een liefdevolle ode aan een schijnbaar onbeduidend fenomeen, de volkstuin. Tuinders 
en dichters maken hun opwachting in een visuele, poëtische film, gedraaid in verschillende seizoenen, 
op vergeten stukjes land, langs spoorlijn, snelweg en industrieterrein.” 
Gedeelten van deze film zijn opgenomen bij ATV Galecop en de ouderen onder ons zullen vast en zeker 
wel een aantal bekende gezichten herkennen.  

https://vimeo.com/264657284  
wachtwoord:  Apples20 
 
Met dank aan Ben van Lieshout (https://www.bvlfilm.com/) voor het beschikbaar stellen van zijn film. 
 

 Inloopspreekuur bestuursleden / bestuursvergaderingen 

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

De volgende vergadering staat gepland op 5 september 2022. Heeft 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 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCVS8jEhryU
https://www.youtube.com/watch?v=osbkwQvEyqc
https://vimeo.com/264657284
https://www.bvlfilm.com/
mailto:secretariaat@atvgalecop.nl
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