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⚫

Sluitingstijd hekken
De dagen worden weer korter. Daarom sluiten de hekken vanaf zondag 27 september
weer om 18.00 uur. Vanaf zondag 25 oktober wordt het 16.00 uur.

⚫

Verzekering tuinhuisje
De Driehoek heeft een collectieve verzekering voor tuinhuisjes. U kunt kiezen of u wel of
niet uw huisje wilt verzekeren en voor welk bedrag. Indien u het verzekerd bedrag wilt
wijzigen of de verzekering wilt opzeggen of aanmelden moet dat voor 1 oktober. De
premie wordt 1 maal per jaar per 1 januari berekend en gefactureerd.

⚫

Tuinregels
Het bestuur wil u graag herinneren aan een aantal regels die op het tuinenpark gelden,
zoals bouwvoorschriften, onderhoud van de tuin en pad bij de tuin, plaatsing van bomen
enz. Een en ander staat in het huishoudelijk reglement dat te vinden is op de website op
de pagina ‘documenten’. Bij onduidelijkheid, overleg of vragen kun je het beste vóóraf
terecht bij bestuur. Dit om misverstanden (en teleurstellingen) te voorkomen.

⚫

Toiletten
Het is de afgelopen maanden bijzonder ongemakkelijk geweest dat de toiletten gesloten
moesten blijven. Gelukkig is het zo dat voldoende vrijwilligers gevonden zijn voor het
schoonmaken. Er zijn aanvullende hygienische maatregelen genomen en we zijn blij dat
per 1 oktober de wc’s weer toegankelijk zullen zijn. Wij verwachten ieders medewerking
bij het handhaven van de hygiene. Er zal een protocol bij de toiletten hangen en er zullen
voldoende middelen aanwezig zijn.

⚫

Werkdag
De werkdag van 5 september is ondanks de corona maatregelen heel succesvol verlopen.
Er waren veel tuinders aanwezig en er is dan ook veel werk verzet. Het mooie weer heeft
daarbij ook erg geholpen. Het was jammer dat de soep niet door kon gaan, maar we
hopen op betere tijden bij de volgende werkdag.

⚫

Milieuvriendelijke materialen
In de pauze is de folder (Ver)bouwen met milieuvriendelijke materialen gepresenteerd. Dit
is een idee van Jan Willem Arends, de redactie voerde Herman van der Bij. Deze folder
staat op onze website en ligt ook in de bak bij het informatiebord tegenover het
Pannendak. De bedoeling van de folder is om alle tuinders meer bewust te maken van het
(her)gebruik van materialen.
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⚫

Folder - Fenny Geijssen
In de folder staat een prachtige tekening van Fenny Geijssen. Deze is gemaakt in een heel
oude techniek nl. met bijenwas. Een uitgebreider stuk zal komen in de volgende
nieuwsbrief. Maar het werk van Fenny is al te zien tijdens de atelierroute van 11 tot 16
oktober. Haar atelier is te vinden vlakbij de Driehoek, aan de Vulcanusdreef net achter
spoor links tegenover het Fort Blauwkapel.

⚫

Nog een keer milieuvriendelijke materialen
In de context van milieuvriendelijke materialen heeft het bestuur op enkele tuinen
kunstgras geconstateerd. Het mag duidelijk zijn dat dat absoluut niet de bedoeling is op
een ecologisch tuinenpark. We willen bv ook geen grotendeels betegelde tuinen, geen
asfalt (in tuinen of op de paden) of heel veel grond afdekken met hardhouten vlonders of
zo. Semi-permanente partytenten, trampolines etc. zijn ook niet gewenst. Het
uitgangspunt blijft: grond is bedekt met planten/groenten/gras, de verhardingen zijn zo
open mogelijk en alleen qua omvang wat nodig is voor lopen en zitten. Het bestuur zal het
komende jaar een aantal nieuwe regels voor het huishoudelijk reglement opstellen en
deze op de ALV van 2021 aan de leden voorleggen.

⚫

Excursie IVN
Op 3 oktober aanstaande organiseert IVN natuureducatie een excursie op de Driehoek
over zaden en vruchten. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Deelname is gratis. Startpunt
wordt doorgeven na aanmelding, aanmelden via stadsnatuur@hotmail.com. IVN heeft een
coronaprotocol voor een veilige excursie voor iedereen. Mocht je daar vragen over
hebben, mail dan naar: stadsnatuur@hotmail.com.

