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In deze 1e Nieuwsbrief van 2021 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons 

tuincomplex. 

  

  Bedankt 

Ten eerste wenst het bestuur iedereen een Gelukkig Nieuwjaar en Goede Gezondheid. 

Ook willen wij alle vrijwilligers die hand- en spandiensten hebben geleverd in het afgelopen jaar 

- of het nu een grote klus is geweest of een kleine – hartelijk bedanken daarvoor.  

 

  Maatregelen Covid-19 virus 

De ontwikkelingen rondom de Corona-maatregelen houden ons allen nog bezig.  

De omgangsregels met elkaar op de tuin blijven nog steeds van kracht. Houd afstand, vermijd 

groepsvorming en helaas is koffiedrinken bij het clubhuis voorlopig niet mogelijk.  

Wanneer u symptomen van Corona heeft, blijf dan thuis. 

 

Wij hebben het geluk dat we nog steeds mogen tuinieren; laten we er voor zorgen dat dit zo 

blijft. 

 

NIEUWSBRIEF  ATV  GALECOP – januari 2021    



 
2 
 
 

 

 

 

Tijdens de winterstop (tot maart) blijft het grote hek gesloten op dinsdag- en zaterdagochtend. 

Verkoop van tuinproducten is niet mogelijk. De VUT-ploeg hanteert ook een winterstop.  

Wij houden u op de hoogte van de toekomstige openingstijden. 

 

Geplande jaarlijkse ATV activiteiten moeten we voorlopig on-hold zetten.  

 

Op 12 januari zal het kabinet beoordelen welke maatregelen na 19 januari nog nodig zijn om 

de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij wachten af. 

 

  Reparatie stuwwand  

In november heeft de Gemeente de stuwwand aan de achterkant van de tuinen 88, 88a, 49 en 

50 gerepareerd. Er is extra zware kleigrond gestort om de wand te verstevigen.  

Er mag voorlopig niet in de omgeving van de wand gelopen worden.  

 

  Nieuw toegangshek  

De installatie van een nieuw hek heeft wat oponthoud ondervonden. De voorzitter heeft 

inmiddels een bezoek gebracht aan een bedrijf om de uitvoering te bespreken. De 

werkzaamheden zullen binnenkort beginnen. Meer details volgen in de komende 

Nieuwsbrieven. 

 

  Social media 

Younes Bouijoufi (tuin 93 + 94) (Social media beheerder) heeft hard gewerkt om een Facebook 

en Instagram account te realiseren voor onze vereniging. Nieuwsgierig? Breng een bezoek aan 

deze pagina’s en laat een bijdrage achter, bijvoorbeeld: deel uw favoriete recepten, tuintips, 

info over permacultuur, nuttige links naar websites, ben je een spitter of een niet-spitter, wat 

zijn de voordelen van verhoogde bedden, advies over hoe je bijzondere planten kunt telen, of 

over bloemen, de layout van uw tuin, etc. Foto’s zijn ook welkom - ook voor de website. 

Ideeën genoeg, dus wees creatief en stuur uw bijdragen naar mediabeheer@atvgalecop.nl. 

 

  Aanvraag bouwvergunningen 

Voor de nieuwe leden onder ons (en een reminder voor bestaande leden), is het goed dat u er 

zich van bewust bent dat er regels zijn voor het neerzetten van een huisje, kas of een tunnel 

bedekt met plastic. In een grote vereniging is het belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op 

staan. Voordat u gaat bouwen, moet er daarom een bouwvergunning aangevraagd worden.  

Een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement heeft u bij inschrijving ontvangen (raadpleeg 

artikel 28, pagina 5). Op de website kunt u ook een exemplaar vinden.  

 

  Tuinverhuur  

Tuinieren is booming. Vooral door de Corona-crisis is het hebben van een moestuin de laatste 

tijd zeer populair geworden. In deze video hoort u hoe de leden van een vereniging in Dordrecht 

het tuinieren ervaren. Alleen maar positief!  

Momenteel staan er acht mensen op de wachtlijst bij onze vereniging. 

  

https://www.facebook.com/atv.galecop.98/photos
https://imginn.com/atvgalecop/
mailto:mediabeheer@atvgalecop.nl
https://www.atvgalecop.nl/bouwen-op-uw-tuin/bouwen-op-uw-tuin/
https://www.atvgalecop.nl/algemeen-2/reglementen/
https://www.youtube.com/watch?v=nwj9rqcQ3yo&feature=emb_title


 
3 
 
 

 

   

  Nieuwe tuinders 

Hartelijk welkom nieuwe tuinders! 

Hieronder is een lijst van de gelukkigen die een tuin hebben kunnen bemachtigen in de 

periode september tot december 2020. De nieuwkomers zijn (op volgorde van inschrijving): 

 

Tuin 120 Tristan Meulenbelt en Milou van de Wetering 

Tuin 69 Herman de Kruijf 

Tuin 102 Jasper Somers 

Tuin 122 Jenny Soeto 

Tuin 121 Tom de Vries en Alexandra Vrolijk 

Tuin 88A Gijsje van Middendorp 

Tuin 66 Radjin Ghisaidoobe 

Tuin 86 Vera Kuijpers en Renée Feenstra 

Tuin 150 Glenn Ferrier 

Tuin 26 Tim en Trudy van den Brink 

 

Wij wensen u veel plezier en succes met uw tuin.  

Heeft u vragen, schroom niet om een van de bestuursleden te benaderen.  

Hun contactgegevens staan op de mededelingenbord bij de ingang en op de website.  

Uw mede-tuinders zijn ook bereid om hun tips met u te delen. 

 

  Schema tuinonderhoudsdienst 2021 

Wat houdt de tuinonderhoudsdienst precies in? Hieronder een stukje uit het Huishoudelijk 

Reglement van de vereniging: 

 

Artikel 23:  

1. Elk lid is verplicht zich tenminste op 1 door het bestuur aangewezen dagdeel per 

verenigingsjaar ter beschikking van de vereniging te stellen voor deelname aan het algemene 

onderhoud. Deze verschijnings-plicht geldt voor de aangewezen datum.  

2. Elk lid dat hieraan niet deelneemt is verplicht een afkoopsom, waarvan de hoogte is 

vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, te voldoen. 

 

Er worden allerlei klussen uitgevoerd ten goede van onze vereniging. Om een voorbeeld te 

noemen, het gebied rondom de clubhuis wordt onkruidvrij en netjes gemaakt. Vantevoren 

wordt er gezamenlijk koffie gedronken (mits er geen Corona-restricties zijn); altijd gezellig en 

een kans om je mede-tuinders beter te leren kennen. 

 

Op zaterdag 17 april starten we met degenen die hun tuindienst in 2020 niet konden doen 

omdat door Corona de inhaaldag verviel. Bijgaande treft u het schema aan voor 2021. 

 

  Bestuursvergadering  

De volgende bestuursvergadering is op 2 februari 2021. Heeft u punten voor de agenda, geef 

ze bijtijds door aan de secretaris: secretariaat@atvgalecop.nl 

 

 

Namens het bestuur, 

de groenten en veel tuinplezier in 2021 

mailto:secretariaat@atvgalecop.nl

