ECOLOGISCH TUINENPARK DE DRIEHOEK
WINKLERLAAN 151
BESTUURSBULLETIN 32 – MAART/APRIL 2020
⚫

Allereerst enkele zaken die verband houden met het Coronavirus.

⚫

Het belangrijkste is natuurlijk dat iedereen afstand houdt van elkaar. Een praatje met een
ander voer je over de heg en op je tuin mag je maximaal met drie mensen tegelijk zijn op
gepaste afstand – minstens 1,5 m - van elkaar.
Alle gezamenlijke activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen voor de komende twee
maanden zijn afgezegd.

⚫

In plaats van de werkdag van 28 maart is ieder gevraagd voor Pasen het pad langs je tuin
aan beide zijden te schoffelen en het onkruid af te voeren. Natuurlijk mag je elkaar hierbij
helpen. Je wordt geacht een paar uur aan deze klus te besteden. Als jij zelf maar een klein
stukje pad hebt, kun je dus ook het pad doen van een zieke, oude buurtuinder of tuinder
die in quarantaine zit. Het secretariaat weet wie dit zijn, dus kun je daar vragen wie je zou
kunnen helpen. Meld deze extra tijd/werkzaamheden vervolgens aan het secretariaat,
mits voldoende tijd hieraan is besteed. Een ieder die zijn/haar pad heeft gedaan en/of
extra stukken heeft gedaan, wordt gezien als iemand die op de werkdag aanwezig is
geweest. Het bestuur zal dit bijhouden.

⚫

Op dit moment is nog niet bekend wanneer het grote onderhoud aan de paden
uitgevoerd zal worden. Dat kan nog wel even duren. Het zou dus heel plezierig zijn als een
ieder zijn/haar paden een tijdje onkruidvrij zou kunnen houden. Een tip: als je weet dat
de zon een paar dagen zal schijnen kun je schoffelen en de zon zal het onkruid doden;
daarna kun je het makkelijk harken en verwijderen. Dit geldt natuurlijk ook als je voor de
eerste keer het pad schoffelt.

⚫

De kranen op het terrein zijn intussen aangesloten, zodat er weer water beschikbaar is.
Kranen vormen echter ook een contaktvlak en dus moet je daar mee opletten ivm corona.
Beter is het zelf water voor je koffie etc mee te nemen.
De toiletten zijn op advies van het AVVN gesloten, houdt daar dus rekening mee voor je
naar de tuin gaat.

⚫

De composthoop is omgezet, zodat er nu voldoende compost geoogst kan worden.
Wanneer je de compost zeeft, word je geacht de niet verteerde takken op de takkenhoop
te leggen en de onverteerde delen op de verse composthoop. Plastic, glas etc moeten in
de vuilnisemmer. Veel mensen maken het zich makkelijk door de onverteerde delen
gewoon naast de zeef te deponeren. Dit is dus niet de bedoeling.
Tegelijkertijd zijn de takken vorige week opgehaald en werd er een lading snippers
gebracht. Deze zijn heel erg gewild en waren dan ook in twee dagen op.
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⚫

We hebben een nieuwe stekkenbak gemaakt. Deze staat naast de betonnen takkenbak.
Tuinders kunnen hier plantjes of stekken die ze over hebben zetten of juist meenemen. Er
is een wat hogere bak voor de kleine planten/stekken en een lagere bak voor grotere.
Omdat de bakken gevuld zijn met aarde, drogen de stekken niet meer zo snel uit.

⚫

Dit jaar zullen we een herkeuring krijgen van onze 4 stippen voor het keurmerk Natuurlijk
Tuinieren. We hebben er vertrouwen in dat het ons weer gaat lukken.

⚫

Bij de stukken voor de ALV zat een bijlage met het bomenbeheerplan. Dit plan betrof de
bomen en singels op de algemene delen van het tuinenpark. Maar er is ook een
beschrijving gemaakt van alle bomen die op de individuele tuinen staan (soortnaam,
omtrek) met een beoordeling van hun gezondheid en habitus en hun waarde voor het
tuinenpark. Je kunt het plan inzien via deze link:
https://ln.sync.com/dl/846498cc0#nuvm8tps-tezi7yhg-eqqii82g-mdhxif7e). Het bestuur
heeft nog niet besloten hoe we hier verder mee om zullen gaan.

⚫

Vanwege de essentaksterfte heeft de gemeente een boom omgezaagd aan het begin van
de oostelijke sloot en er tegenover - ongevraagd en zonder overleg - een andere boom
voor in de plaats geplant. Dat moet van de gemeentelijke politiek, maar wij zaten echt
niet te wachten op een berkenboom pal naast een fruitboom langs de sloot. Die gaan we
dus weghalen cq verzetten.

