ECOLOGISCH TUINENPARK DE DRIEHOEK
WINKLERLAAN 151
BESTUURSBULLETIN 38 – DECEMBER 2020
⚫

Lichtjestocht
Helaas kon de lichtjestocht niet doorgaan, maar wij willen de organisatoren, Arja, Hanneke en
Mieke, heel hartelijk danken voor het vele werk dat zij tevoren hebben verricht en alle tuinders die
zich enthousiast hadden opgegeven om mee te doen. Volgend jaar beter!

⚫

Houtsnippers
Er zijn weer snippers. Iedereen kan ervan meenemen naar de tuin, maar laat wat over voor de
anderen. Niet iedereen kan op stel en sprong naar de tuin komen. Een paar kruiwagens kan zonder
probleem.

⚫

Paden
De proefstrook met de nieuwe toplaag lijkt goed te bevallen evenals het grit op de zijpaden. In het
najaar zijn we begonnen met het branden van de randen langs de oevers. Dat betekent dat daar
niet meer geschoffeld mag worden. De kant aan uw tuin moet u zelf onderhouden en daar mag wel
geschoffeld worden. Een natuurvriendelijke bodembedekker onder de heg kan natuurlijk ook.

⚫

Sluitingstijd hekken
Iedereen zal gemerkt hebben dat er veel meer gewandeld wordt op ons park door bewoners uit de
wijk. Met het zachte weer van de laatste dagen is het ook een goed uitje. Mede daarom hebben we
besloten de sluitingstijd van de hekken iets aan te passen. Zij worden nu om 16.30 uur gesloten.

⚫

Penningmeester - vacature
Onze penningmeester Herman van der Bij heeft aangegeven volgend jaar zijn functie te willen
neerleggen. Hij gaat andere dingen voor de tuin doen. Dat maakt dat het bestuur een nieuwe
penningmeester zoekt. Herman heeft een overzichtje gegeven van de tijd die het werk kost: 12
maal vergaderen (48 uur), 1 maal ALV plus voorbereiding (12 uur) en administratie 1 uur per week
(48 uur). In totaal komt dat neer op iets meer dan 100 uur per jaar. Wie zou De Driehoek op dit
terrein willen helpen? Ook als je nog meer vragen hebt kun je mailen naar
secretariaat@driehoektuin.nl of penningmeester@driehoektuin.nl. De penningmeester stuurt in de
eerste week van januari weer de nota’s voor de tuin rond. De huur voor een hele tuin is 296 Euro,
voor een halve 161 en voor een kwart tuin 102. In deze bedragen is het lidmaatschap van de AVVN
opgenomen dat voor iedere tuinders gelijk is. De contributie van de vereniging is 15 Euro.

⚫

Waarnemingen
Zoals jullie misschien wel weten vinden we het leuk als je bijzondere waarnemingen doorgeeft.
Daarvoor bestaat het emailadres inventarisatie@driehoektuin.nl. Dit wordt beheerd door Stannie
van den Besselaar. Dus als je wat ziet, geef het door en dan kunnen we het opnemen.

⚫

2021
De gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst zal ook niet door kunnen gaan. Het bestuur wenst jullie
allemaal daarom op deze plek goede feestdagen en een gezond en vrij 2021 met veel plezier en
opbrengst van de tuin.

