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 Op zondag 10 juni is de Groen Moet Je Doen dag. Normaal is deze vooral gericht op
mensen uit de buurt, maar de laatste jaren was dit geen succes. Er kwamen weinig
mensen van buiten, maar het was wel een gezellige happening voor onze eigen
mensen. Daarom gaan we ons dit jaar vooral richten op onze eigen tuinders, hoewel
iedereen welkom is, natuurlijk.
Jullie worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen of een bijdrage te leveren aan de
volgende activiteiten:
- koffie en lekkere vruchten/bloemen thee drinken en taart eten (wie wil een
lekkere taart maken?)
- gluren bij de buren: kijken bij een aantal collega tuinders die hun tuin
openstellen (wie wil tussen 2 en 4 uur ‘s middags zijn/haar tuin openstellen?)
- planten en stekjes ruilen/kopen (hierbij de oproep om stekjes van interessante
of leuke planten op te potten voor deze planten- en stekjesruibeurs)
- samen eten tussen 5 en 6 uur van zelfgemaakte gerechten (verzoek om zelf een
soepje, schotel, salade, toetje mee te nemen).
Mocht je zelf nog een goed idee hebben om deze middag tot een succes te maken dan
houden we ons zeer aanbevolen.
 In het weekend van 22 t/m 24 juni vindt de Nationale Nachtvlindernacht plaats. De
Driehoek doet weer mee. Nadere informatie volgt.
 Jan Willem Arends vraagt jullie aandacht voor zijn nieuwe folder ‘Tuinieren met
Milieuvriendelijke Materialen’. Deze is te vinden op de website onder Natuurlijk
Beheer.
 Recentelijk is een drone gespot boven ons tuin. Een geheel nieuw fenomeen. Wij willen
er op wijzen dat een drone met een camera eronder niet toegestaan is vanwege de
privacy van onze tuinders.
 Misschien is het jullie opgevallen dat er nog geen nieuwe Nieuwsbrief is verschenen.
Dat komt omdat we helaas geen redacteur van de nieuwsbrief meer hebben. Daarom
hierbij de oproep: wie vindt het een leuke klus om de redactie van de nieuwsbrief op
zich te nemen. Het gaat om een paar keer per jaar de kopij die binnenkomt te ordenen
– Helga helpt hierbij. Evelien doet vervolgens de opmaak en Yvonne stuurt het rond.
Soms zul je als redacteur mensen uitnodigen wat te schrijven of misschien zelf wat
produceren.
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 Een aantal jaren geleden hebben alle tuinders een bordje met je tuinnummer
gekregen. Helaas zijn ze nu vaak niet meer zichtbaar. Hierbij het verzoek even te kijken
of jouw nummer goed zichtbaar is of anders iets te doen opdat je tuin vindbaar is.
 Omdat in Tuindorp Oost betaald parkeren is ingevoerd, hebben wij besloten om ons
grote hek elke ochtend dicht te laten. Hierbij het verzoek aan ieder om het grote hek
achter je dicht te doen – niet op slot – tot 12 uur. Op deze manier willen we ongewenst
lang parkeren op onze parkeerplaats voorkomen.
 De ALV heeft uitgesproken dat men over het algemeen tevreden is over het tuinonderhoud op het park. Men vond het niet nodig dat de tuincommissie strenger gaat
beoordelen. Er is waardering voor de diversiteit van de inrichting en stijlen van de
tuinen. Wel bestaat er enige onvrede over de lankmoedigheid ten aanzien van een paar
langdurig slecht onderhouden tuinen. De ALV vond het een goed idee dat de
tuincommissie ook een aanwijzing gaat geven als er te veel zooi op de tuin
aanwezig/opgeslagen is. Daartoe mag de tuincommissie ook op de tuin rond de huisjes
gaan kijken. Omdat er geen duidelijke criteria zijn voor wat te veel zooi is, zal er
vooralsnog voorzichtig beoordeeld worden. In dit kader werd gevraagd te bekijken hoe
eenmalig geholpen kan worden om rotzooi en afval centraal af te voeren. Hier komt
nog nader bericht over.
 Het is tijdens de ALV niet gelukt om een kascommissie samen te stellen. Hierbij de
oproep om je op te geven voor de kascommissie. Je taak is om samen met de
penningmeester de boeken te controleren. Dat gebeurt tijdens een gezellige
bijeenkomst op een avond of middag, kortom een paar uurtjes werk per jaar.
 Zaterdag 5 mei was de werkdag, op een speciale datum met prachtig weer en in de
vakantie: er waren 42 mensen en het park ziet er weer prachtig uit.
Voor wie nooit op de zaterdagochtenden kan zijn er een paar werkavonden. Hiervoor
moet je je tijdig aanmelden bij het secretariaat of Rob Peeters, zodat hij weet hoeveel
soep er gemaakt moet worden. Ook moet je op tijd aanwezig zijn, dus om 18.00 uur.
 Tijdens de laatste werkdag is er een smalle schop uit de container verdwenen, een
speciale smalle schop om sleuven mee te graven. Er zitten twee gele banden om de
steel, zoals op al ons gereedschap. We stellen het zeer op prijs als deze schop weer
terugkomt.

S

ECOLOGISCH TUINENPARK DE DRIEHOEK
WINKLERLAAN 151
Pagina 3
 Bij de nieuwe brug achterin het park bij de vlindertuin is deze week ook een nieuw hek
geplaatst. Alleen de mensen die op de dijk moeten zijn (de imkers) hebben een sleutel.
 Op dit moment zijn er 5 tuinders die bijen houden aan de rand van het tuinenpark of
op de Slappendeldijk. Daarmee hebben we niet alleen veel bijen voor de bestuiving van
onze planten, maar leveren we ook een bijdrage aan het in stand houden van de
bijenpopulatie. We zijn wel van mening dat we hiermee genoeg bijen op onze tuin
hebben; ruimte en voeding voor andere insecten is minstens zo belangrijk, nu er
berichten zijn dat het heel slecht gaat met de insectenpopulatie. Daarom zullen we
geen toestemming geven voor nog meer bijenhouders. We willen wel stimuleren dat
iedereen op de eigen tuin een bijen/insekten hotel plaatst.
 Op maandag 23 april was er bij ons een bijeenkomst voor ouderen uit de buurt. Het
was kleinschalig, maar heel gezellig en geslaagd. Donderdag 3 mei waren 18 bewoners
van Zorgcentrum Tuindorp Oost op bezoek op onze ouderenmiddag. Na de koffie en
thee met eigengemaakte taarten, hebben we een wandeling gemaakt over het park; tot
slot was er een glas wijn en een ouderwets advocaatje. Mede dankzij het prachtige
weer was het een fantastische bijeenkomst voor zowel de ouderen als (onze)
vrijwilligers.

