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In deze 12e Nieuwsbrief van 2021 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons 
tuincomplex.  

 

 Vacatures (herhaalde oproep) 

Per direct zijn wij op zoek naar een SECRETARIS, een PENNINGMEESTER, een 
COMPLEXBEHEERDER en een lid van de BOUWCOMMISSIE. Als er geen ondersteuning bijkomt 
kan dit helaas consequenties hebben voor de vereniging! Wilt u meedenken over het reilen en 
zeilen van ATV Galecop? 
Voelt u zich mede-verantwoordelijk voor wat er met uw vereniging gebeurt? 
Ergert u zich al jaren aan zaken die niet goed lopen en u heeft ideeën over hoe het beter kan? 
Bezit u kwaliteiten die overeenkomen met één van deze functies? 
Een duo-baan behoort ook tot de mogelijkheden. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Johan Steen, voorzitter@atvgalecop.nl 

. 
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Sinterklaas is uitgezwaaid, op naar de Kerstman. 
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 Hek- en verkoopdiensten 

Het bestuur en de VUT-ploeg gaan genieten van een lang verdiende rust. De hek- en 
verkoopdiensten gaan weer van start in maart. Een nieuwe rooster treft u begin volgend jaar aan.  
 

 AED apparaat  

We hebben de volgende email ontvangen: 
 
Beste Actiestarter, 
Jouw BuurtAED actie is enige tijd geleden afgerond. Normaal gesproken hadden wij het pakket al 
geleverd. 
Op dit moment hebben wij te maken met een vertraging in de leveringen van de Philips AED. 
Zoals je waarschijnlijk in de media hebt gehoord is er een wereldwijd chiptekort. Ook Philips 
heeft hier mee te maken. Zij werken met man en macht om de productie weer volledig op gang 
te brengen. 
De verwachting is dat wij het AED pakket binnen 6-8 weken kunnen leveren. Tegen die tijd krijg 
je hier bericht over. Onze excuses voor de vertraging! 
 

 Ontwikkelingen nieuw hek 

Onlangs is de hekcommissie, bestaande uit de heren Hennie Boer, Jaap Heijkamp, Joop Hijman 
en Jan Schoenmaker bijeen geweest. 
Het uitgangspunt is dat het nieuwe hek, net zoals nu, bestaat uit twee delen: een groot 
toegangshek en een klein hek voor dagelijks gebruik. 
Het grote hek blijft een draaihek, bestaande uit één of twee delen en handmatig te openen en 
sluiten.  
Het kleine hek wordt elektrisch, misschien een schuifhek richting de sloot en alleen te openen 
door leden met een pasje of code. 
Het is de bedoeling dat dit hek na zonsondergang niet meer te openen is. 
De commissie gaat nu, met deze uitgangspunten, bij enkele bedrijven een offerte aanvragen.  
 

 Zadenverkoop 
 

Binnenkort worden de bestellijsten voor de zadenverkoop weer in het clubhuis gelegd. Ze worden 
ook per e-mail verstuurd en op de website geplaatst. 
 

 Nieuwe tuinder 

Hartelijk welkom nieuwe tuinder!  
Tuin 157 Dhr. J. Lengrand-Lambert 
 
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 het mededelingenbord bij de ingang en op de website.  
Uw mede-tuinders zijn ook bereid om uw vragen te beantwoorden en tips met u te delen. 
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 Gijsje 
 

U zult het wel gemerkt hebben onze 
mascotte Gijsje, die over het complex 
waakt, is er niet meer. 

  
Dat wil zeggen, ze heeft een droog en 
warme plekje gekregen tijdens de 
winter-stop.  

 

In maart zal ze weer te bewonderen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slootcommissie 

* De slootkant naast het fietspad is eindelijk aangepakt door de gemeente. De bomen en 
struiken die de werkzaamheden tijdens het verwijderen van het riet verhinderden zijn nu 
gekortwiekt. Hieronder staan foto’s van het resultaat (met dank aan Wim Tigelaar).  

Er is nog wel behoefte van onze kant om samen met een aantal vrijwilligers een slootcommissie 
op te richten. Een aantal keer per jaar moet het riet verwijdert worden bij moeilijk begaanbare 
plaatsen. Sommige tuinders kunnen om verschillende redenen het riet niet zelf verwijderen.  

Wij verwachten van u dat u gaat brainstormen over een oplossing om bij het riet te komen, 
bijvoorbeeld een drijvend vlot. Misschien zijn er een paar handige mensen bereid om zelf iets te 
construeren. Het zal onderdeel uitmaken van de onderhoudsdienst op zaterdag. Help mee en 
meld u aan bij het secretariaat. 
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Bestuursvergaderingen 

De volgende bestuursvergadering staat gepland voor 11 januari. Heeft u verzoeken of suggesties voor de 
bestuursagenda, stuur een email naar het secretariaat. Wilt u een gesprek voeren met één (of meerdere) van 
de bestuursleden, noteer uw naam op de intekenlijst in het clubhuis.  

 
Het bestuur wenst iedereen vredige Kerstdagen en een gezond 2022 !  
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