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Driehoek krijgt diploma!
Internationaal diploma voor de Driehoek
Misschien weet u nog dat De Driehoek Op 2 juni 2012 het Nationaal Keurmerk
natuurlijk tuinieren heeft gekregen. De groene gebakjes met rode stippen, een
toespraak van de wethouder en van toenmalige voorzitter Barend en met het ingelijste
lieveheersbeestje. Maar liefst 4 stippen, het maximum, kregen we toegekend. Met
deze 4 stippen mochten we, als complex, van de AVVN meedingen naar een
internationaal diploma voor ecologisch natuurbeheer.
Dat leek de stippencommissie een goed idee en er werd een A4 vol geschreven over de
projecten, zoals:
 De plantenborder bij het Pannendak en langs het Koolmeespad
 Het vlinderbosje in de noordoosthoek van ons park
 De ‘geen-zeep-in-de-sloot’ actie
 Onze composthoop
 De bijenmuur
 Het informatieboekje
Bijhorende foto’s werden opgestuurd en….
…op dinsdag 12 maart kreeg het bestuur te horen dat we inderdaad in de prijzen vielen!
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NIEUWSBRIEF DIPLOMA

Toelichting AVVN
De AVVN meldde vooraf: “Dit diploma wordt uitgegeven door het Office International du Coin de
Terre et des Jardins Familiaux, de Europese volkstuinorganisatie waar het AVVN op het ogenblik
het voorzitterschap van bekleedt.
Jaarlijks verleent het Office deze eretitel aan tuinparken die door hun inrichting, beheer,
onderhoud en communicatie een voortreffelijke voorbeeldrol vervullen voor de volkstuinsector.
De bekendmaking en uitreiking zijn in het laatste weekend van augustus tijdens een seminar van
de aangesloten landelijke koepels in Duitsland (Berlijn).
Wij zouden u niet nomineren als wij niet een zeer grote kans zien dat de nominatie ook verzilverd
wordt in een daadwerkelijke erkenning met bijbehorend diploma. Wij zien louter voordelen aan
het ontvangen van deze prijs: het is een opsteker voor iedereen binnen de vereniging die het
natuurlijk tuinieren een warm hart toedraagt, het verstrekt het groepsgevoel van de gehele
vereniging, het biedt kansen voor positieve promotie en publiciteit en voor verinniging van de
contacten met het gemeenteapparaat.”

Naar Berlijn
Op 24 augustus 2013 hebben Yvonne Goester (bestuur en stippencommissie) en
Mariëlle Hodzelmans (stippencommissie) in Berlijn het internationaal diploma in
ontvangst genomen.
Dat was een stralende dag en we werden gastvrij ontvangen in het Palace Hotel in
Berlijn. Er waren ongeveer 80 deelnemers. Alles was tot in de puntjes geregeld.
Mooie badge kregen we opgespeld, daarna de bus in voor een tocht door Berlijn
met bestemming Gärten der Welt in de stadswijk ‘Marzahn’.
Na een zeer smakelijke lunch van mediterrane gerechten zoals houmous, pitabrood
en falafel, werden we rondgeleid door de tuinen. We begonnen bij de Oriëntaalse
tuin en de Japanse tuin.

Oriëntaalse en Japanse tuin

NIEUWSBRIEF DIPLOMA

Chinese Tuin
Tenslotte bezochten we de Chinese tuin. Mocht je ooit in Berlijn komen,
dan is dit echte een aanrader als dagtocht. Wij waren er natuurlijk veel te
kort.
Bij de achteruitgang van de Gärten der Welt werden we opgewacht door
een echte tuinierster van de Kleingarten Anlage ofwel
´Volkstuinencomplex Am Kienberg´, waar we een kleine rondleiding over
het complex kregen. Het park heeft 700 tuinen, die elk groter zijn dan bij
ons. Men is verplicht 1/3 bloemen, 1/3 moestuin en 1/3 bomen te
beplanten. We hebben geen enkele tuin met strakke bedjes gezien.

Bienenhotel ofwel:
Bijenhotel!

We werden gastvrij getrakteerd op zelf
gebakken en gemaakte Duitse koekjes,
taartjes en sap. En iedereen kreeg een potje
jam mee naar huis.
Het park is in de toenmalige DDR opgericht,
in 1983, op een oud maisveld. Alles is door
de tuinders zelf ontwikkeld en gemaakt.
Nu tiert alles welig.
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Diploma-uitreiking
Daarna was het tijd om de bus in te gaan voor het planten van de Baum der Gemeinschaft.
Dit gebeurde in een ander Volkstuinencomplex, Dahlwitzer Straße.
Daar was ook ruimte genoeg om alle deelnemers onder te brengen voor de uitreiking van het
internationale diploma. Behalve De Driehoek waren er nog acht andere tuinen, een park uit
Groningen, twee Engelse, een Franse, een Deense en vier Duitse, die een internationale erkenning
kregen voor hun ecologische of sociale acties.
Uit handen van de Luxemburgse dagvoorzitter, de voorzitter van het Bundesverband Deutscher
Gartenfreunde en Chris Zijdeveld, voorzitter van de AVVN ontvingen wij het diploma en een
glazen voorwerp.
De dag werd afgesloten met een Grillfest met echte Duitse worsten, een speenvarken, salades en
wijn.

Yvonne en Mariëlle nemen het diploma in ontvangst

Tuin in Am Kienberg

