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BESTUURSBULLETIN 33 – APRIL 2020 

 
⚫ In verband met de Corona pandemie is het belangrijkste op dit moment dat iedereen 

afstand houdt van elkaar. Een praatje voer je over de heg.  
 
⚫        Op je tuin mag je met maximaal drie bezoekers (net als thuis en dus max. 4 personen) 

tegelijk zijn op 1,50 meter van elkaar. Ook op de Driehoek wordt gecontroleerd! 
Alle gezamenlijke activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen voor de komende tijd zijn 
afgezegd. De toiletten zijn op advies van het AVVN gesloten, houdt daar dus rekening 
mee voor je naar de tuin gaat. 
 

⚫        Op de hoofdpaden hebben we éénrichtingsverkeer aangegeven, zodat je elkaar zo weinig 
mogelijk hoeft te passeren. Spreek bezoekers hier gerust op aan. 

 
⚫ De werkdag van 28 maart ging niet door. In plaats daarvan is ieder gevraagd de het pad 

langs je tuin aan beide zijden te schoffelen en het onkruid af te voeren. 
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 heeft dit bijgehouden. Het resultaat mag er zijn. 
De paden zien er fantastisch ‘schoon’ uit; het aanhoudende zonnige 
weer heeft daarbij natuurlijk heel goed geholpen. Compliment aan alle 
schoffelaars. Wat wel opvalt is dat nogal wat tuinders het middenstuk 
van het pad helaas overslaan, omdat dit zo hard is. Een tip hierbij: 
gebruik de schoffel omgekeerd en krab het onkruid/mos weg. 

 
⚫ De werkdag van 16 mei zal ook niet doorgaan. In plaats daarvan zullen we een aantal 

klussen selecteren, die door individuele tuinders gedaan kunnen worden en waar men op 
kan intekenen. Dit geldt dan als een deelname aan de werkdag. Helaas zal dit slechts voor 
een beperkt aantal tuinders gelden, hoewel er grote klussen bij zijn en het werk niet op 
een bepaalde dag gedaan hoeft te worden. 

 
⚫ Intussen wordt er al druk gebruik gemaakt van de nieuwe stekkenbak. Deze staat naast 

de betonnen takkenbak. Hier kun je plantjes of stekken die je overhebt in zetten of juist 
meenemen. De hogere bak is voor kleine stekken/planten en de lagere bak voor grotere. 
Vanwege het aanhoudende droge weer is het wel raadzaam de plant/stek even goed nat 
te maken, anders is hij snel onbruikbaar. 

 
⚫ Er worden op dit moment een aantal huisjes gerepareerd cq vervangen. We willen er 

nogmaals op wijzen dat wij groot voorstander zijn van het gebruik van milieuvriendelijke 
materialen. Zie onze folder op de website hierover: website, tuinenpark, natuurlijk  
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tuinieren. Om dit nog beter onder de aandacht te brengen hebben we een formulier voor 
de aanvraag van een verbouwing of nieuw te bouwen huisje, schuur of kas aangepast met 
advisering over de te gebruiken materialen in lijn van bovengenoemde folder. We zijn ook 
bezig met een flyer en zullen de komende tijd regelmatig aandacht vragen voor het 
gebruik van deze milieuvriendelijke materialen zodat ons ecologisch tuinenpark ook 
ecologisch op dit gebied genoemd kan worden. 
 

⚫ Helaas heeft Jan Willem Arends zijn lidmaatschap van de commissie milieuvriendelijke 
materialen opgezegd. Dit laat hij weten: 
‘Beste tuinders, de afgelopen jaren heb ik mij als (enig) lid van de Commissie 
Milieuvriendelijke Materialen ingezet voor het gebruik van milieuvriendelijke materialen 
op ons tuinenpark. Ik deed dat werk met overtuiging maar niet altijd met plezier. Ik stap 
nu uit die commissie en hoop dat anderen het stokje van mij overnemen. Ik blijf 
beschikbaar als adviseur van bestuurs- en andere leden voor wat betreft materialen voor 
tuinieren en bouwen. Jan Willem Arends’  
Wij danken hem voor zijn gedreven en inspirerende inzet en doen hierbij de oproep: wie 
wil het stokje van Jan Willem overnemen? 

 
⚫ Tijdens onze rondgang over het tuinenpark om de paden te inspecteren viel ons op dat 

nogal wat hekjes van de tuinen er zeer beroerd aan toe zijn. Ga eens kijken bij tuin 87: 
een prachtig nieuw hekje mét verantwoorde materialen. Vele mensen gebruiken de 
corona tijd om te klussen en repareren. Hierbij een aansporing om wat aan je hekje te 
doen. Ook ontbreekt bij nogal wat tuinen het tuinnummer of is het niet zichtbaar. Ook 
een mooi klusje. 

 
⚫      Stannie vindt in de grote composthoop zo nu en dan een neushoornkever. 

Prachtige beesten. Zij vraagt of men hierop alert wil zijn bij het zeven van 
de compost en de kevers in de groenstrook wil zetten zodat ze weer voor 
kleine kevertjes kunnen zorgen. 

 


