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⚫ Er is weer een insluiper geweest op de tuin. Dinsdag zijn er twee telefoons gestolen van 

een tuinder die even met bezoekers rondje ging lopen en de telefoons op de tuin 
achterliet. Ontzettend balen dus. Laat nooit je telefoon of portemonnaie onbeheerd 
achter op je tuin of in je huisje. Schaf voor je telefoon, pasjes e.d. een heuptasje aan dat 
je altijd om hebt. Het hindert niet bij het tuinwerk. Wees altijd voorzichtig en alert. Als je 
het nog niet gedaan hebt, meld je aan (via Marcel Kok 06 47045990 ) voor de app Alert 
Moestuin-DeDriehoek die bedoeld is om elkaar tijdig te waarschuwen bij onraad. 

 
⚫ Wellicht ten overvloede nog een keer een aantal regels die verband houden met het 

Coronavirus, zoals opgesteld door de overheid: Was vaak je handen, Hoest en nies in de 
binnenkant van je elleboog, Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi ze 
daarna weg, Schud geen handen, Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, Vermijd drukte. 
Het belangrijkste blijft dat iedereen 1,5 meter afstand houdt van elkaar. Een praatje met 
anderen voer je over de heg. 

 
⚫ Vanaf 1 juni 2020 geldt geen maximum voor het ontvangen van bezoek buiten, maar de 

1,5 m afstand blijft gelden ook op de eigen tuin, tenzij het om hetzelfde huishouden gaat. 
 

⚫ Op de hoofdpaden is eenrichtingsverkeer ingesteld, zodat je elkaar niet hoeft tegen te 
komen. Op de zijpaden kun je kijken of er iemand aankomt: je wacht dan of gaat 
helemaal aan de kant met de rug naar het pad gekeerd. 

 
⚫ De toiletten blijven voorlopig gesloten. Houd daar rekening mee voor je naar de tuin gaat. 

 
⚫ Besmetting vindt voornamelijk plaats door niezen, hoesten, praten en via handcontact. 

Het coronavirus kan dus ook  worden overgedragen worden via oppervlakten zoals 
handgrepen en -vatten, deurknoppen, kranen, enz. Gebruik deze contactpunten zo weinig 
mogelijk en probeer ze na gebruik te ontsmetten. Beter is het bv om zelf water voor 
koffie etc mee te nemen. 

 
⚫ Alle gezamenlijke activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen voor de komende tijd 

gaan niet door. We bekijken nog of we de werkdag van 27 juni op een of andere manier 
door kunnen laten gaan. 

 
⚫ De ALV was al uitgesteld. Dankzij een onlangs aangenomen spoedwet krijgt het bestuur 

meer tijd (max. vier maanden) voor het organiseren van een ALV. Dit maakt het mogelijk 
om de ALV uiterlijk tien maanden na afloop van het boekjaar te laten plaatsvinden. We 
beraden ons nog of er een manier is om een vervangende ALV te organiseren. 
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⚫ In plaats van de werkdag van 28 maart is ieder gevraagd het pad bij zijn/haar tuin te 

schoffelen. Mede door het droge weer zien de paden er piekfijn uit. 
De werkdag van 16 mei kon ook niet doorgaan. Daarom is aan iedereen gevraagd een 
klus te kiezen. Dit was een ingewikkelde organisatie, maar er is fantastisch op gereageerd. 
Er is tot eind van de maand de gelegenheid je klus uit te voeren en dan is de Driehoek 
helemaal een paradijs. Alle deelnemers hebben een groot compliment verdiend! 
 

⚫ Op de videovergadering van het Overleg Volkstuinen Utrecht (OVU) werd gemeld dat 
door corona en het droge, zonnige weer de meeste tuinenparken er dit jaar duidelijk 
beter onderhouden uitzien. Er werd ook verteld dat er in Utrecht een grote toename van 
aanmeldingen is voor een volkstuin. Bij de Driehoek heeft dat zelfs geleid tot een 
inschrijvingsstop. De wachtlijst is zo lang dat op redelijke termijn geen tuin beschikbaar 
komt. 

 
⚫ Hoewel op de toegangsweg bij het grote hek een veiligheidspiegel, een bord 10 km en 

een verkeerspop zijn geplaatst, wordt er nog steeds door sommigen te hard gereden. Doe 
dat niet, het is gevaarlijk voor oudere wandelaars, kinderen en de tuinders die hun 
toegang aan dit pad hebben. 

 
⚫ De nieuwe stekkenbak wordt druk gebruikt. Wanneer je daar stekjes in plaatst is het wel 

zo handig ze goed nat te maken, anders drogen ze met dit weer wel erg snel uit.  
 
⚫ Het zal jullie niet ontgaan zijn dat alle zijpaden op ons terrein gerenoveerd zijn op kosten 

van de OVU. Eerst zijn de paden licht losgemaakt en geëgaliseerd, er is een laagje split 
aangebracht en vervolgens is dit gewalst. Het ziet er prachtig uit en we hopen dat de 
paden hierdoor langer vrij blijven van onkruid, alg en gladheid. 
Zoals aangekondigd zijn er twee proefstroken aangebracht op het eerste stuk van het 
Eendenpad bij de tuinen 5-7: het eerste gelige stuk met NobreCál en het tweede grijze 
stuk met het ons bekende ternaire zand. We gaan kijken hoe beide stroken bevallen en 
hoe ze zich houden, zodat we later kunnen beslissen met welke materiaal we de 
hoofdpaden gaan doen. 

 
⚫ De composthoop is omgezet en er kan weer voldoende compost geoogst worden. Hier 

wordt gretig gebruik van gemaakt. 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. Veel mensen maken het zich gemakkelijk door de onverteerde delen 
gewoon naast de zeef te deponeren. Dat is dus niet de bedoeling. 
Ook nogmaals de oproep om de plank op de nieuwe composthoop steeds vrij te 
laten/maken. Neem bv een riek mee. Sommigen tuinders schijnen het makkelijker te 
vinden de kruiwagen juist op de oprijplank te legen! 


