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• Om te beginnen nog maar een keer de meest recente coronaregels: respecteer de 1,5 meter afstand,
volg de richtingaanwijzigingen, geef elkaar de ruimte, bezoek op de tuin max 2 personen buiten je
huishouden, (beperkt) toiletbezoek volgens de aangegeven hygiëne regels.
• Zaterdag 8 mei wordt er weer een werkdag georganiseerd op de tuin, waarbij we de coronaregels in
acht zullen nemen. Dus er is geen koffie en soep en je doet je klus alleen of er wordt gewerkt in
tweetallen. En we houden de onderlinge afstand van 1,5 meter aan.
• Vorig jaar hebben wij een uitgestelde, uitgeklede ALV moeten houden in het najaar. Ook dit jaar
hebben we de ALV uitgesteld ivm corona, maar we willen nu niet wachten tot het najaar. Op dinsdag 22
juni om 19.30 uur organiseren we een digitale ALV, zodat toch zoveel mogelijk tuinders kunnen
meepraten. Intussen hebben we meer ervaring opgedaan met digitale vergaderingen. Nader bericht
volgt.
• Door corona hebben we de afgelopen maanden weinig inhoudelijke activiteiten kunnen organiseren.
Heel jammer. Het ziet ernaar uit dat dit na de zomer wel weer zal kunnen. We roepen jullie op om aan te
geven waar je graag een lezing of workshop over zou willen hebben of welke educatieve activiteit je
graag georganiseerd zou zien. Er is een (bescheiden) budget beschikbaar. Laat je horen!
• We gaan dit jaar helaas niet meedoen aan de jaarlijkse GroenMoetJeDoen!-dag op zondag 13 juni,
waarbij normaalgesproken ook de buurt betrokken en uitgenodigd wordt. Als het kan willen we wel die
dag voor onszelf weer de stekjes- en plantjesdag organiseren. Dus maak stekjes van je mooiste of
zeldzame planten en stel deze beschikbaar voor onze beurs.
• Het is mooi om te zien dat via de App Driehoeksmaatjes veel tuintips uitgewisseld worden, stekjes of
materialen beschikbaar worden gesteld en leuke of interessante berichtjes gedeeld worden. Het verzoek
is om als je met één persoon tot een afspraak wilt komen, dit niet en plein public te doen via de App,
maar alleen met de betreffende persoon, zodat anderen niet geconfronteerd worden met allerlei voor
hen irrelevante berichtjes.
• Nieuwe tuinders beginnen vaak enthousiast aan hun tuin, maar weten niet altijd wat ze moeten doen
of waarmee ze moeten beginnen. Je kunt boeken lezen of websites bezoeken, maar het zou toch mooi
zijn als je van een medetuinder advies zou kunnen krijgen. Daarom vragen wij aan ervaren tuinders of zij
er voor voelen om als mentor te functioneren voor een nieuwe tuinder. Zet je kennis en ervaring in en
geef je bij het secretariaat op als mentor. Wij zorgen voor een match.
• Er bestaat veel interesse voor een volkstuin. Er zijn intussen zoveel wachtenden dat wij een
wachtlijststop hebben moeten instellen. Vaak horen wij van mensen op de wachtlijst of van
geïnteresseerden dat zij het moeilijk kunnen verkroppen dat sommige tuinen zelden gebruikt of
verwaarloosd worden, terwijl zij zo graag een tuin zouden willen hebben. Eigenlijk zijn wij het als bestuur
met deze mensen eens. Dus als je als tuinder in feite te weinig tijd hebt om een tuin te onderhouden of
ervan te genieten, overweeg dan om er een punt achter te zetten en de tuin aan een ander te gunnen.
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• De Driehoek is een ecologisch tuinenpark en daar proberen wij voortdurend en steeds meer aandacht
aan te geven. Zo stimuleren wij het gebruik van milieuvriendelijke (bouw)materialen. Dit jaar ligt de
nadruk op het niet meer gebruiken van geïmpregneerd hout. In de komende nieuwsbrief wordt daar
meer aandacht aan besteed. We vinden het ook totaal ongepast als je op de tuin kunstgras gebruikt. En
een attente tuinder wees erop dat ecologisch ook betekent dat er ’s-avonds niet teveel licht op de tuinen
brandt (lichtvervuiling). Dit gebeurt als je van die zon oplaadbare lichtjes in je tuin plant die automatisch
elke avond uren gaan branden. Wij zijn hier geen voorstander van en willen het gebruik ontmoedigen.
• Wij krijgen nogal eens de vraag of men materiaal mag aan- of afvoeren met de auto tbv een grote klus.
Het gebruik van een auto op onze paden moet tot een minimum beperkt worden. Het bestuur overweegt
een robuuste bagagewagen aan te schaffen zodat je al je materiaal gemakkelijk met de hand kunt
vervoeren.
• Per 1 juli treedt een nieuwe wet in werking mbt behoorlijk bestuur, waaraan verenigingen en
stichtingen zich moeten (gaan) houden, de WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze
wet regelt o.a. verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van bestuurders en is bedoeld om
financiele en bestuurlijke catastrofes te voorkomen. Om te kijken hoe wij het doen en of een en ander
beter vastgelegd zou moeten worden, gaat het bestuur een door de AVVN ter beschikking gestelde cursus
volgen en een stappenplan doorlopen.
• Vorig jaar bleek er een gigantisch lek in onze waterleiding te hebben gezeten, met als gevolg een forse
waterrekening. De kranen langs de toegangsweg en de westelijke sloot (in verlengde van het Pannendak)
zijn nu wel aangesloten, maar de kranen langs de oostelijke sloot geven nog geen water. Daar moet
ergens een lek zitten, dat we door successievelijk aansluiten aan het opsporen zijn.
• Vorige keer hebben we het al gemeld: er komen vlaggenmasten bij de ingangen van het park. Nu nog
een mooie vlag. Wie wil meedenken over een ontwerp?
• Tot slot. We zoeken hekkensluiters, dus iemand die helpt controleren of de hekken van het park ’s
avonds gesloten zijn. Het gaat om de eerste twee zaterdagen in de maand en om de reservelijst.
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