Bestuurs bulletin 48 juli 2022
Penningmeester
Tot onze vreugde heeft Moniek Rieter definitief besloten om als penningmeester tot het bestuur toe te
treden. De administratie in ons boekhoudprogramma ‘e-boekhouden’ zal door Herman van der Bij worden
gedaan. Hij wordt geen lid van het bestuur.
Bonnetjes van declaraties moeten als pdf of jpeg gestuurd worden aan penningmeester@driehoektuin.nl.
Heggen snoeien
Zowel de schouwcommissie als het bestuur zien dat veel tuinders de neiging hebben hun heggen steeds iets
hoger te snoeien. Wij vragen iedereen vragen dat niet te doen. Ons park heeft een open karakter, een
belangrijk punt ook voor de gemeente. Daarom moeten wandelaars en mensen in een rolstoel makkelijk de
tuinen in kunnen kijken. Wij vinden dat belangrijker dan dat tuinders wat meer privacy creëren door hun heg
op te hogen. (Er zijn een paar uitzonderingen langs de toegangsweg.) Wanneer in de loop van dit jaar blijkt
dat er geen gehoor gegeven wordt aan onze oproep of aan de aanwijzigingen van de schouwcommissie om de
heg te verlagen (rond de 75 cm is de norm) dan zullen wij de ALV vragen om drastischer maatregelen. Nu is
een goed moment om de heg te snoeien.
Nieuwsbrief
Zoals jullie in de laatste Nieuwsbrief hebben kunnen lezen is Jan Willem Arends gestopt als
Nieuwsbriefredacteur. Jan Willem heeft de Nieuwsbrief de laatste jaren weer frequent laten verschijnen, hij
zorgde samen met Renate Daniëls voor een nieuwe vormgeving en ook formeerde hij een 'pool' min of meer
vaste schrijvers en schrijfsters. Het bestuur wil hem hierbij bedanken voor zijn inzet. Voor het komende
najaarsnummer neemt Stannie van den Besselaar het stokje van hem over.
We doen hierbij wel een oproep: Wie wil zich bezighouden met de redactie van de nieuwsbrief. Deze taak kan
goed door twee of drie mensen gedaan worden. Vind je het visitekaartje van De Driehoek belangrijk, vind je
schrijven leuk of houd je van taal, laat het weten!
Paden
De hoofdpaden zijn recent gerenoveerd en met een laagje split afgewerkt. Dat laatste is niet overal
gelijkmatig in de juiste hoeveelheid gedaan. Dat wordt nog hersteld en dan moet alles ook nog ingewalst
worden. Dat gebeurt waarschijnlijk bij nat weer. Tot dan toe dus voorzichtig fietsen!
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Water geven
De komende dagen en weken kan het warm en droog zijn. Wanneer je op je tuin planten water wil geven mag
je daarvoor absoluut geen kraanwater gebruiken. Er zit voldoende water in de sloot, ook al kost het wat meer
moeite om dit te gebruiken. Overigens hebben we al eens eerder besloten dat we niet willen dat je met een
elektrische pomp je hele tuin gaat besproeien.
Appels Yellow Transparant
Dinsdag 26 juli wordt de rest van de Yellow Transparant appels geplukt met de vrijwilligers. Die zulllen dan
weer bij het Pannendak staan. Het is niet de bedoeling dat tuinders zelf gaan plukken, maar je kunt wel alle
valappels meenemen. Ze zijn heerlijk, ook al zijn ze hier en daar gekneusd.
Samen-eten-party zondag 4 sept
Zondag 4 september willen we samen gaan eten met de tuinders van het park. De bedoeling is dat ieder wat
lekkers maakt - al of niet van eigen tuin - en meeneemt. De vereniging zorgt voor drinken. Geef je op bij het
secretariaat (secretariaat@driehoektuin.nl) en geef aan wat je gaat maken.
Hulp in de moestuin
Een buurtbewoonster heeft per mail aangeboden te helpen in een moestuin. Heb je een moestuin en groeit
het werk je (soms) boven het hoofd, laat het dan even weten aan het secretariaat.
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