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Mest bestellen
Mensen die graag mest willen hebben voor hun tuin, moeten dit vooraf bestellen bij de
Hollemannen, opdat zij niet weer teveel mest laten komen. Het betreft goedgekeurde oude
mest. De mest kost € 3,50 per kruiwagen. Een kruiwagen is ongeveer 80 liter. Voor 100 m2
moestuin heb je ongeveer 6 kruiwagens nodig.



Fruitbomen planten
Op zaterdagmorgen 11 februari zal een tiental nieuwe fruitbomen van oude rassen (zowel
appels als peren) aangeplant worden om zowel lege plekken op te vullen als oude bomen t.z.t.
te vervangen. De bomen zullen geplant worden onder leiding van Walter den Hollander, die we
kennen van de snoeicursus. Om deze bomen te kunnen planten moeten er tien gaten gegraven
worden en vervolgens deels met compost aangevuld worden. Hierbij roepen we vrijwilligers op
om mee te helpen bij deze plantactie. Je kunt je deelname ook beschouwen als een les in hoe je
fruitbomen dient te planten. Laat Jos Dix (jossperwer@gmail.com ) even weten als je komt.



Bijeenkomst van bestuur met alle commissies
Zaterdagmorgen 18 februari om 10.30 uur vindt het jaarlijkse overleg plaats van het bestuur
met alle actieve commissieleden van De Driehoek. Hierbij wordt teruggekeken op het werk van
de commissies in het afgelopen jaar, worden wensen geïnventariseerd voor het komende jaar
en kan zo nodig het beleid van de ene commissie afgestemd worden op dat van een andere.
Hierbij worden alle actieve leden uitgenodigd voor deze bijeenkomst.



Bijeenkomst met nieuwe tuinders
Op zaterdagmorgen 8 april om 10 uur vindt er een bijeenkomst plaats met alle nieuwe tuinders.
Doel is om elkaar te leren kennen, informatie te krijgen over wat er allemaal speelt en te doen
is op De Driehoek en om antwoord te krijgen op alle vragen. Hierbij zijn alle nieuwe tuinders en
hun mee werkende partners of vrienden uitgenodigd.



Hout versnipperen
Op maandagmorgen 6 februari zal een groepje vrijwilligers onder leiding van Jos Dix starten
met het versnipperen van de takkenhoop. De bedoeling is om voorlopig om de veertien dagen
te gaan snipperen met onze nieuwe houtversnipperaar. De snippers zullen deels aan de
composthoop toegevoegd worden ter verbetering van de compostkwaliteit en deels
beschikbaar komen voor de tuinders. Dus als je een hoop houtsnippers ziet liggen, mag je
hiervan meenemen voor de paden of als mulch op jouw tuin.



Takkenril
Met de asielzoekers zijn we bezig om de takkenril langs de sloot aan de oostkant van ons
tuinenpark (tuin 53-91) in orde te maken. Zoals eerder aangekondigd moet er langs de sloot
een begaanbaar pad zijn, daarnaast een takkenril (er mogen daar dus geen bouwsels staan)en
dan het begin van de tuin. Sommige tuinders hebben dat zelf al prima geregeld. Bij anderen
nemen wij dat nu ter hand.
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Brand
Op het volkstuincomplex De Doordouwers zijn recentelijk 2 huisjes door brandstichting in de as
gelegd. We hopen dat dit lot ons niet treft. Let goed op of je onbevoegd volk op onze tuin ziet
rondlopen. Spreek hen aan.



ALV
De algemene ledenvergadering van onze vereniging zal op zaterdagmiddag 18 maart gehouden
worden in het Pannendak. De officiele uitnodiging plus agenda zal tijdig verstuurd worden.
Komt allen er is een aardigheidje voor iedereen!

