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•  Vorig jaar zijn vrij plotseling Piet de Jong en Michael Vrij overleden. Velen van ons hebben op een of 
andere manier hun medeleven laten blijken. Bep de Jong en Wil Vrij hebben via het bestuur iedereen 
bedankt voor dit meeleven. Edith neemt tuin 24 over en Wil Vrij gaat vooralsnog zelf verder op de tuin. 
 
•  Mutaties 2020 Omdat er geen nieuwjaarsreceptie is geweest heten we alle nieuwe tuinders op deze 
manier van harte welkom.  
Marian Spiertz heeft moeten besluiten te stoppen met haar tuin 15. Ria neemt hem over. Op tuin 106 is 
Brigitte gestopt; Janneke tuiniert daar nu. Terus van den Ham zag zich gedwongen om met zijn tuin 79 te 
stoppen. Annette is verhuisd van tuin 119A naar tuin 128 van Theo van Rijnstra. Op tuin 119A heeft 
Savitrie kort getuinierd; zij heeft nu tuin 115 van Nol Barnard en op 119A is Evelien gekomen.  
Op tuin 64 is Corrie van Dongen gestopt met tuinieren, zij heeft het stokje overgedragen aan Tonny. 
Caroline Musch van tuin 91 is gestopt en nu werkt daar Wilma. Anneke is verhuisd van haar halve tuin 
19R naar tuin 30 van Peter Thissen. Op tuin 19R zit nu Azzeddine. Bert van Ruitenbeek heeft tuin 107 
overgedaan aan Pieter. Al met al dus nog aardig wat veranderingen. Omdat er veel interne verhuizingen 
zijn geweest van halve naar hele tuinen heeft het bestuur besloten dat men voortaan twee jaar op een 
tuin gewerkt moet hebben voordat men kan verhuizen. 
 
•  Het ziet er naar uit dat onze ALV, die meestal in maart plaatsvindt, opnieuw niet zoals altijd kan 
doorgaan vanwege de Corona maatregelen. We zullen de ALV weer uitstellen in de hoop dat het later dit 
jaar wel gewoon kan. 
 
•  We gaan er ook van uit dat we de eerste werkdag op 27 maart weer anders moeten organiseren. 
Nader bericht daarover volgt. 
 
•  Zoals eerder aangekondigd gaat Herman van der Bij stoppen als penningmeester. Gelukkig heeft Bert 
Meinderts zich bereid verklaard deze taak over te nemen. Zij werken nu aan de overdracht. 
 
•  Sommige tuinders lijken een hekel aan lopen te hebben, omdat ze hun snoeiafval niet keurig naar de 
centrale takkenhoop brengen, maar het op de takkenrillen rondom het tuinenpark leggen. Dit is absoluut 
niet de bedoeling, omdat we de takkenrillen enigszins laag willen houden en er het snoeihout van de 
singel op kwijt moeten kunnen. 
 
•  Dit is de tijd dat je vaak een pot met narcissen of hyacinten koopt of krijgt. Gooi ze niet weg wanneer 
ze uitgebloeid zijn, maar plant ze in je eigen tuin, de bermen van ons tuinenpark of zet ze achter het 
Pannendak. 
 

•  In de Whatapp groep ‘Alert Moestuin-DeDriehoek’ was reuring ontstaan, omdat de app ook gebruikt 
werd voor nuttige adviezen in lastige situaties, terwijl de groep alleen bedoeld is voor het slaan van alarm. 
Eerder was al eens gesuggereerd een aparte app-groep in het leven te roepen die gebruikt kan worden 
voor het uitwisselen van nieuwtjes, als vraagbaak, voor vraag en aanbod van stekjes, tegels of andere 
zaken, etc. Deze is nu in de lucht onder de naam ‘Driehoeksmaatjes’. Alleen leden van De Driehoek 
kunnen lid worden. Drie mensen fungeren als beheerder/contactpersoon: Willie van Emmerik, Loog 
Landaal en Arja Heilema. De meeste leden van de Alert whatsapp groep zijn lid van Driehoeksmaatjes 
geworden, maar alle andere tuinders kunnen zich ook aansluiten. Wil je dat? Geef dan je 
telefoonnummer door aan het secretariaat (secretariaat@driehoektuin.nl) dat het doorstuurt naar de 
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telefoonnummer door aan het secretariaat (secretariaat@driehoektuin.nl) dat het doorstuurt naar de 
beheerders. 
 
•  Van de OVU/AVVN hebben we subsidie gekregen om een vlaggenmast op ons terrein te plaatsen. We 
moeten wel zelf een vlag ontwerpen en laten maken. Wie ideeën heeft voor een mooi ontwerp kan zich 
melden bij het bestuur. Wij wachten met spanning af. 
 
•  In januari zijn vier paarden van het Lachende Paard weer teruggekeerd. Dit betekent ook dat er weer 
voldoende paardenmest gehaald kan worden. Het is uitermate goed materiaal om bv je eigen 
composthoop mee op te zetten. 
 
•  Op de composthoop is onlangs keukenafval aangetroffen. Het is niet de beloning om dat van huis mee 
te nemen en op onze composthoop te gooien. Met name gekookt keukenafval trekt makkelijk ratten aan 
en die willen we daar niet hebben. Dit geldt ook voor een composthoop op de eigen tuin. Dus keukenafval 
gewoon thuis in het GFT doen.  
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