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In deze 4e Nieuwsbrief van 2021 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons 

tuincomplex. 

  

  Containers 

Op twee opeenvolgend zaterdagen zijn er containers beschikbaar gesteld voor bouwafval van 

tuinders. De container van 20 maart was binnen een paar uur al vol. Er bleek behoefte te zijn 

aan een tweede container. Op 27 maart was deze ook weer snel vol. De proef bleek een 

succes te zijn. Goed werk mensen! 

 

De kosten voor het huren van een container vergt een groot aanslag op ons budget. Daarom 

komt er dit jaar geen derde container. In het najaar zult u zelf groenafval moeten afvoeren, 

onderspitten of composteren.  

 

Oude metalen kunt u nog wel inleveren op dinsdag- en zaterdagochtend, het hele jaar door. 

 

  Plantjesverkoop 

De plantjesverkoop 2021 verliep prima. De tuinders waren enthousiast omdat ze weer via de 

vereniging plantjes konden kopen. Een aantal verbeterpunten zullen meegenomen worden in 

de evaluatie voor volgend jaar. Heeft u suggesties of opmerkingen, wij horen graag van u. 

Stuur een email naar het secretariaat of deponeer een briefje in de brievenbus van het 

clubhuis.  
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Volgend jaar hopen we weer een plantjesMARKT te  

kunnen organiseren, net zoals in 2019. 

 

Heeft u plastic containers over? Wij kunnen ze goed  

gebruiken voor het vervoeren van plantjes. Deponeer  

ze in de bak die voor de verenigingskas staat.  

Bedankt alvast! 

  Plantjes ruilen 

Heeft u stekjes, pootgoed of zaden over? Iemand  

anders maakt u er blij mee. Zet ze op de tafel voor de  

verenigingskas en geef duidelijk aan wat het is.  

De bedoeling is alsvolgt. Als u iets meeneemt is het natuurlijk mooi als u ook iets voor een 

ander achterlaat. Take one, leave one. Dat is het principe. 

  Tuin frezen 

Er heeft zich opnieuw een tuinfrezer aangemeld. Gerard Ooms en Martin Berenst geven het 

stokje door aan: Mehmet Yildaz, tuin 119, tel. 06-87675360. 

  Bouwaanvragen 

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: voordat u gaat bouwen, moet er een 

bouwvergunning aangevraagd worden. Neem contact op met onze coordinator Sunil Badal, 

tuin 65, bouwcommissie@atvgalecop.nl, tel. 06-24923310.  

Let wel: Wanneer u een bestaande tunnel, kas of huisje afbreekt en opnieuw gaat bouwen, 

dan dient u zich aan de nieuwste voorschriften te houden (2019) (zie website).  

De oude voorschriften gelden dan niet meer. Een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement 

heeft u bij inschrijving ontvangen (raadpleeg artikel 28, pagina 5).  

 

Ton Smit en  

Ariaan Jonker tijdens 

hun werkzaamheden 

in de groene kas. 

Mw Elbertse-Hoogeveen 
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  Tuinverhuur 

Momenteel staan er 15 mensen op de wachtlijst bij onze vereniging. 

 

   Nieuwe tuinders 

Hartelijk welkom nieuwe tuinders!  

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

periode maart/april 2021. De nieuwkomers zijn (op volgorde van inschrijving): 

 

Tuin 54 Paul en Fleur Loadsman 

Tuin 124 Rien van Keulen en Leuntje Roelse 

 

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. 

  

  Aandachtspunten 

* Bij het verlaten van het clubhuis graag de deur op slot doen. Hiervoor moet u eerst de 

deurknop omhoog zetten, dan pas op slot draaien. 

* Er is vorig week geconstateerd dat de kraan boven de gootsteen in het clubhuis open stond. 

Zonde van al dat water! 

* Geleende kruiwagens en andere materiaal moet er zo snel mogelijk geretourneerd worden 

bij het clubhuis. 

Namens het bestuur,  

de groenten en veel tuinplezier in 2021 


