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NIEUWSBRIEF  ATV  GALECOP – juni  2022 

Schoolkinderen van obs De Toonladder Galecop op bezoek bij ATV Galecop. 
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In deze 6e Nieuwsbrief van 2022 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons 
tuincomplex. 
 

 Nieuw hek / Algemene Ledenvergadering / BBQ  

Het nieuwe hek is op 23 en 24 mei geïnstalleerd; precies volgens planning. Een korte 
gebruiksaanwijzing hangt op het hek. Vooralsnog geldt het nachtslot van 23:00–6:30 uur. Dit 
betekent dat de poort niet geopend kan worden. U kunt het terrein tussen 23.:00 en 6:30 uur dus 
niet betreden, maar ook niet verlaten. Op basis van de ervaring in de komende maanden wordt het 
nachtslot al dan niet per seizoen aangepast. Mocht u toch onverhoopt opgesloten raken dan kunt u 
de penningmeester bellen op: 06 24942759. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verslag van de laatste Algemene ledenvergadering is hierbij toegevoegd. Fikret Göςen is unaniem 
verkozen door de leden tot penningmeester.  

Aansluitend aan de vergadering was er een heerlijke bbq. 
 
 

Jaap Heijkamp en Joop Hijman knippen het lintje door. 
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 Bezoek schoolkinderen 

Op 9 juni hebben schoolkinderen van 
obs De Toonladder Galecop ons 
complex bezocht. Met het 
moestuinproject op school ‘Groen 
doet Nieuwegein Goed’ leren de 
kinderen hoe ze groenten moeten 
verbouwen. Om te zien hoe dit in het 
echt gaat werden de kinderen 
uitgenodigd voor een rondleiding op 
ons complex.  

Op enthousiaste wijze gaf Imker Bert 
Enting uitleg over het houden van 
bijen. De kinderen mochten op de 
foto met een imkerspak. 

Tijdens de wandeling konden de 
kinderen met tuinders in gesprek 
gaan. Ze mochten aardbeien plukken 
en kregen allemaal een knoflookbol 
mee voor thuis. Na afloop werd een 
versnapering uitgedeeld.  

Een herhaling waard, volgens de 
schoolleiding. Wij ondersteunen dit 
graag. 

Foto: Bert Enting laat de kinderen een 
honingraat zien. 

 

 

 Nieuwe tuinders 

Hartelijk welkom nieuwe tuinders! 
Hieronder is een lijst van de gelukkigen die een tuin hebben kunnen bemachtigen in de periode mei - 
juni 2022. De nieuwkomers zijn: 
 
Dhr. J. van der Linden – tuin 36 
Dhr. W. Awad - tuin 124 
Dhr. A. El Hadoubhi – tuin 160 
 
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. 
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 Tuincontrole / tuinonderhoudsdienst 

Op 25 juni a.s. is er weer tuincontrole. Zorg dat uw tuin toegankelijk is. 
 
Graag vragen wij u extra aandacht voor de volgende onderhoudszaken: 
• de sloot en de slootkanten worden twee keer per jaar gecontroleerd (1 juli en 1 november); 
• voor de afdekking van de slootkant mag alleen worteldoek worden gebruikt. Een plastic zeil is 

niet toegestaan; 
• (bouw)materialen mogen niet op de slootkant opgeslagen worden; 
• het water moet goed bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld door het creëren van een looppad. Hierdoor 

kunt 
• u makkelijk het riet verwijderen. Als het riet regelmatig wordt verwijderd dan blijft het water goed 

doorstromen; 
• lage beplanting in de slootkant is toegestaan; 
• u wordt verzocht overhangend groen en onkruid aan de voorkant van uw tuin te verwijderen. 

  
De volgende tuinonderhoudsdienst is op zaterdag 2 juli a.s. van 9:00-12:00 uur voor de tuinders van 
de tuinen 101 t/m 120. Draag passende kleding en neem een paar handschoenen mee. Om 9 uur 
staat de koffie klaar. Bent u verhinderd stuur dan een bericht naar secretariaat@atvgalecop.nl. 
 

 Aandachtspunten 

* Als u een wespennest/bijennest ontdekt waarschuw a.u.b. Bert Enting via  
   secretariaat@atvgalecop.nl. Ga vooral niet zelf proberen het nest te verwijderen.  
 

 Inloopspreekuur bestuursleden 

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 het clubhuis.  
 

 Bestuursvergaderingen 

De volgende vergadering is 11 juli 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 
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