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In deze 7e Nieuwsbrief van 2021 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons 

tuincomplex. 

  

  ALV 

Voor uw agenda !!! 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal worden gehouden op donderdagavond,  

16 september 2021, 19.30 uur, in De Bazuin, Nedereindseweg 4, Nieuwegein. 

De uitnodiging en vergaderstukken ontvangt u volgende maand. 

 

  Maak kennis met .... 

Omdat er het afgelopen jaar heel wat nieuwe tuinders zijn bijgekomen gaan we met ingang van 

juli 2021 u kennis laten maken met de tuinders .... U dus. We interviewen de tuinders op 

volgorde van de tuinen en plaatsen ook een foto. Als bedankje hiervoor ontvangt u een 

exemplaar van de foto .... leuk toch. De familie Somai van tuin nummer 1 + 1a geeft het 

startschot. De interviews worden op de website geplaatst onder een aparte pagina.  
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Genietend van het mooie weer ziet u hier 

Cees van Oers (tuin 67) en Piet Smiesing (tuin 17). 

https://www.google.com/maps/place/De+Bazuin+familiekerk/@52.03807,5.093913,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe747df2f1d417817!8m2!3d52.0380519!4d5.0938993?hl=nl
https://www.atvgalecop.nl/interviews-met-tuinders/


 

Vanwege de privacy is toegang alleen voor de tuinders zelf. U ontvangt binnenkort een 

wachtwoord met instructies van het secretariaat. 

 

  Vacatures 

Herhaalde oproep! 

De vereniging is nog steeds op zoek naar een secretaris, complexbeheerder en een extra lid 

voor de bouwcommissie. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Informatie kunt u inwinnen bij 

het secretariaat. 

 

 Verzoek van Tuincommissie en VUT-ploeg 

Een aantal maanden geleden is er door de voorzitter van de tuincommissie aan de tuinders 

gevraagd om het onkruid te verwijderen langs de voorkant van de tuin. Bij veel tuinders is dit 

nog steeds niet in orde. 

De VUT-ploeg vraagt nu ook of u de overhangende takken aan de voorkant van uw tuin wilt 

snoeien. Recentelijk heeft een tuinder een tak in zijn oog gekregen. Auto’s die op de rondweg 

rijden kunnen ook krassen hierdoor oplopen. Als u de takken niet voor volgend week dinsdag 

verwijdert dan zal de VUT-ploeg genoodzaakt zijn om zelf in actie te komen.  

 

  Aandachtspunten 

* Ter uwer beschikking staan er sinds kort drie afvalbakken op het complex. Ze worden 

regelmatig geleegd. De bakken zijn bedoeld voor klein afval, niet voor grotere zaken zoals 

plastic trays en piepschuim. Neem deze zelf mee naar huis en maak het werk voor ons 

makkelijker. Bedankt voor uw medewerking hierin. 

 

* Opnieuw is geconstateerd dat de kraan in het clubhuis open heeft gestaan. Let op: na 

gebruik goed de kraan dichtdraaien. 

 

* De aardappelteelt heeft het zwaar te verduren dit jaar. Vorige maand is de coloradokever 

gesignaleerd en nu is weer aardappelziekte opgedoken.  

  

  Bestuursvergaderingen 

De volgende vergadering staat gepland voor 31 augustus. Heeft u wensen/suggesties/punten 

voor de bestuursagenda, stuur een email naar het secretariaat.  

Wilt u een gesprek voeren met één (of meerdere) van de bestuursleden, vul het lijstje in dat in 

het clubhuis hangt.  

 

Namens het bestuur,  

de groenten en veel tuinplezier in 2021 

mailto:secretariaat@atvgalecop.nl
https://www.goedboerenindestad.nl/moestuin/ziekten-en-plagen/aardappelziekte-phytophthora-infesstans/
mailto:secretariaat@atvgalecop.nl

