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In deze 3e Nieuwsbrief van 2021 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons 

tuincomplex. 

  

  Container voor bouwafval 

Het is de bedoeling om dit jaar een proef te doen met het beschikbaar stellen van een 

container om iedereen de gelegenheid te geven om op een verantwoorde wijze van zijn/haar 

tuinafval af te komen. Er zijn voorlopig twee dagen gepland voor het storten van bouwafval: 

zaterdag 20 maart en dinsdag 23 maart, van 9-12 uur, naast het clubhuis. Mocht de container 

nog niet vol zijn dan zullen we opnieuw op de volgende zaterdag en dinsdag een mogelijkheid 

aanbieden.  Onder toeziend oog van een bestuurslid of een VUT-ploeg medewerker zal 

gecontroleerd worden wat er in de container mag. Er wordt maar één persoon tegelijk bij de 

container toegelaten vanwege de Covid-19 maatregelen.  

 

Wat mag WEL in de container? 

glas – grofvuil –  puin/stenen (bijvoorbeeld: beton, tegels, bakstenen of dakpannen) – hout 

(planken, schutting, geïmpregneerd hout mag ook) – ijzer - koper - aluminium – isolatie-

materialen - plastic - kunststof - maximaal 5 % zand of grond - gips, gasbeton en gibo blokken - 

vloerbedekking – kleding - papier en karton - inboedel (meubels) 

 

Wat mag NIET in de container? 

accu’s -  matrassen – olieresten – verfresten – dakafval -dakleer - bitumen -  (vervuilde) grond 

of zand - gevaarlijk afval en chemisch afval – asbest 
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  Plantjesmarktverkoop 

De bestellingen voor de plantjes komen langzamerhand binnendruppelen. 

Heeft u problemen met het openen van het excelbestand, dan kunt u als optie ook de pdf 

versie uitprinten, invullen en deponeren in de brievenbus naast de ingang van het clubhuis. 

Beide versies van het formulier (excel, pdf) zijn beschikbaar via de website. 

En mocht dat ook niet lukken stuur dan een email naar het secretariaat@atvgalecop.nl. 

  

  Tuinverhuur 

Momenteel staan er elf 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 februari/maart 2021. De nieuwkomers zijn (op volgorde van inschrijving): 

 

Tuin 4 Olga en Mieke Hansen 

Tuin 136a Yvette van der Vlist 

 

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. 

 

  Tuinieren met kinderen 

Carin Laarman (tuin 126) is op zoek naar nog één of twee vrijwilligers die het leuk vinden om 

kinderen met moestuinieren in aanraking te brengen. Misschien is er iemand van onze leden 

die het leuk vindt om te helpen. Gereedschap etc. is beschikbaar op de school. Ook planten en 

zaden zijn er al. Carin is ook zelf coach van dit project. Klik hier voor meer details.  

  

  Aandachtspunten 

* Op dinsdag- en zaterdagochtend staan regelmatig fietsen en scooters op de rondweg van het 

complex. Hierdoor kunnen auto’s niet goed doorrijden. Een kans op beschadigingen is ook 

groot. Zet uw tweewieler op deze twee ochtenden op uw eigen tuin of in het fietsenrek bij het 

clubhuis.  

* Vaak brandt het rode lamp op het kastje buiten het complex. Dit is een teken dat de toiletten 

verstopt zitten. Een medewerker van de Gemeente moet er aan te pas komen om dit op te 

lossen. De meestvoorkomende oorzaak van de verstopping blijkt maandverband te zijn of een 

teveel gebruik van wc papier. Het lijkt overbodig om dit te noemen maar mensen denk hier aub 

aan. U bent niet de enige die gebruik maakt van deze faciliteit. Hou het clubhuis schoon. 

* Bij het verlaten van het clubhuis graag de deur weer op slot doen. 

* De overlast van overtollige water op het aanrecht in de clubhuis is nu opgelost. De VUT-ploeg 

heeft een nieuwe kraan geïnstalleerd. Bedankt mannen! 

 

Namens het bestuur, 

de groenten en veel tuinplezier in 2021 

https://www.atvgalecop.nl/verkoop_plantjes_tuingoederen/verkoop-tuingoederen/
mailto:secretariaat@atvgalecop.nl
https://www.atvgalecop.nl/wp-content/uploads/Fotos/Oproep-voor-vrijwilligerswerk-project-kinderen.pdf

