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In deze 5e Nieuwsbrief van 2022 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons tuincomplex. 

 

 Feest  

Zoals in de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd vieren wij groots feest op zaterdag 28 mei 2022. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
16.30 uur: Algemene Ledenvergadering 
In deze extra vergadering wordt de beoogde penningmeester voorgedragen. 
 
17:00 uur: Officiële opening nieuw hek 
 
17:30 uur: BBQ 
Alleen toegankelijk voor leden en familie die zich vóór 21 mei hebben aangemeld en betaald voor 
deelname. De kosten zijn 15 euro p.p. incl. 2 consumpties. Extra consumpties kosten 1 euro per 
drankje. Kinderen onder de 12 jaar eten gratis mee. Er wordt rekening gehouden met degenen die 
halal vlees eten en vegetariërs. 
U kunt zich inschrijven via bijgaand formulier. In het clubhuis liggen ook inschrijfformulieren. 
 

 Vacatures  

De vacature voor een tuincommissie lid is reeds ingevuld. Yvette van der Vlist (tuin 136a) is bereid om 
deze taak op zich te nemen. Bedankt Yvette! 
 

 Plantjesverkoop 

Heeft u nog een bestelling staan in de kas haal het nu op. Bent u zelf niet aanwezig laat iemand anders 
het voor u ophalen. De planten kunnen nu de grond in. 

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

De plantjesverkoop loopt nu ten einde. De laatste verkoopochtenden zullen zijn op zaterdag 7 mei, 
dinsdag 10 mei en zaterdag 14 mei. 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. 
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 Ontwikkelingen nieuw hek 

We zitten mooi op schema van het installeren van het nieuw toegangshek. Op maandag 23 en dinsdag 
24 mei is toegang tot het complex beperkt. Op dinsdag mogen voertuigen niet op het complex komen 
en er is geen reguliere verkoop van tuingoederen. Stem uw tuinwerkzaamheden hierop af.  
 
Let op: Eventuele wijzigingen worden gemeld op het publicatiebord nabij de ingang!!! 
 

 Tuinonderhoudsdienst / tuincontrole 

Ter herinnering. De volgende tuinonderhoudsdienst is aanstaande zaterdag 7 mei voor de tuinders van 
de tuinen 61 t/m 80. Draag passende kleding en neem een paar handschoenen mee. Om 9 uur staat 
de koffie klaar. 
Op 21 mei is er weer tuincontrole. Zorg dat uw tuin toegankelijk is. 
 

 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 staat gepland voor 7 juni 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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