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ECOLOGISCH TUINENPARK DE DRIEHOEK 
WINKLERLAAN 151 

 
BESTUURSBULLETIN 20 - AUGUSTUS 2018   

 
 Op zaterdag 15 september is de volgende werkdag. Tijdens deze werkdag is Walter 

den Hollander aanwezig die tuinders zal begeleiden bij het snoeien van hun 
pruimenbomen om deze bomen in een betere conditie te krijgen, waardoor ze 
minder kwetsbaar zijn voor ziekten. Heb je pruimenbomen, meld je dan - liefst 
tevoren bij secretariaat@driehoektuin.nl - en anders tijdig op de werkdag zodat we 
het goed kunnen organiseren. 

 
 In de week voor 15 september zullen weer delen van de oevers gemaaid worden. 
 
 Een dringend verzoek van Loek. Als je verlengsnoeren hebt geleend, wil je die dan 

na gebruik direct terugbrengen. Wij hebben een aantal haspels, maar er zijn meer 
tuinders die een verlengsnoer willen gebruiken. Als Loek er niet is, kun je de haspel 
terugzetten bij de container. 

 
 Het bestuur wil nogmaals vragen om ’s avonds op tijd de toegangshekken te 

sluiten, zodat er geen mensen kunnen insluipen. 
 

 De laatste tijd is er een insluiper/dief aktief op de tuin die buitengewoon brutaal te 
werk gaat. Zelfs als je aan het werk bent op je tuin, ziet deze insluiper kans om via 
de achterkant iets uit/bij je huisje te stelen. Dus geen waardevolle spullen 
onbeheerd op je tuin laten liggen. Via een mail is iedereen al eerder gewaarschuwd, 
maar hierbij nogmaals het signalement: 50 jaar,  getinte huid -  w.s. niet te groot -  
kort haar – Oost Europees uiterlijk - zwart jack met strepen op de mouw- rugzak en 
w.s. op de fiets. Als je deze man ziet, kun je hem aanspreken en vragen zich te 
verwijderen van de tuin. Bij diefstal is het belangrijk dit te melden bij het bestuur en 
aangifte te doen bij de politie. Ook roepen we tuinders op zich aan te sluiten bij de 
whatsapp-alert groep – een berichtje naar olijfgroen@yahoo.com - zodat je andere 
tuinders kunt alarmeren. Als je denkt de insluiper te signaleren kun je 112 bellen - 
dat is afgesproken met de wijkagent. Belangrijk: vermeld wel het adres Winklerlaan 
151.  

 
 Bij het brugje over de westelijke sloot staat links een appelboom waarin een nest 

hoornaars zit. Hoornaars zijn een grote soort wespen. Kom er niet te dichtbij. Op 
zich doen hoornaars niets, behalve wanneer ze zich bedreigd voelen. Als ecologisch 
tuinenpark zijn we er niet voor om deze nesten te laten vernietigen, tenzij ze een 
gevaar of ernstige bedreiging vormen. 

 
 Ook is de eikenprocessierups op de tuin gesignaleerd. Die rups willen we liever niet. 

Je kunt de gemeente bellen en zij zullen dan proberen deze te vernietigen ( wel 
afhankelijk van capaciteit en materieel).  
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