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Op een stormachtige herfstavond is deze nieuwsbrief voor u in elkaar gezet. Helaas is onze
redactie enigszins uitgedund omdat Eva Hilderink door ziekte voorlopig niet de eindredactie op
zich kan nemen. We wensen haar veel sterkte toe.
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In deze nieuwsbrief een aantal verslagen van eerder aangekondigde evenementen. Wat dacht u
van wederom een gezellig en geslaagd bezoek van onze buurtjes, en het bezoek van – iets verder
gelegen - Europese buren in het kader van het internationale congres van volkstuinders?
Ook kunt u lezen over de unieke soorten in gewassen, insecten en vogels die op de tuinen van de
Driehoek zijn gesignaleerd. Aan de betrokkenheid van diverse volkstuintjes-tuinders als het gaat
om werkdagen en onderhoud van hoofdpaden, wordt ook de nodige aandacht besteed in deze
aflevering.
Wederom hadden we geen gebrek aan kopij en we willen graag de enthousiastelingen die deze
tekstjes en/of foto’s hebben ingezonden, daarvoor hartelijk danken. Stuurt u na het lezen van
deze nieuwsbrief ook eens iets leuks-om-te-lezen naar de redactie? We zien het graag tegemoet.
Met groene groeten en veel leesplezier gewenst ,
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Van het bestuur
Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief. Hierin staan interessante en leuke verslagen en
onderwerpen. Als u ideeën hebt over een onderwerp waarover u in de nieuwsbrief zou willen lezen,
kunt u dat aan de redactie doorgeven.
U zult gemerkt hebben dat wij de afgelopen maanden actuele berichten en oproepen per mail
hebben verstuurd. Wij hopen dat deze manieren van communiceren u als tuinders en leden nog
meer bij het wel en wee van De Driehoek betrekken.
Tot slot willen wij de redactie weer heel hartelijk danken voor het werk dat zij voor de nieuwsbrief
verrichten.

Bezoek bewoners Tuindorp Oost
Door Mieke Scheffers
Op 4 september jl. hadden we onze buren van Tuindorp Oost op bezoek. Eerder in het voorjaar
hadden we al de bewoners van de Lichtkring uit Tuindorp verwelkomd. Ook nu weer waren er
enthousiaste vrijwilligers van ons tuinenpark om de gasten van zelfgebakken lekkers te voorzien en
met hen een fijne wandeling door de Driehoek te maken.
Er werd genoten, gelachen en gezongen. Een dierbare, dankbare natuurontmoeting en zoals ze zelf
aangaven: ‘Voor herhaling vatbaar!!’
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De werkdagen en werkavonden
Door Rob Peters
Ze zijn er, de werkdagen en –avonden: zeven per jaar in totaal, vijf op de zaterdagochtend van 09.30 –
12.30 en twee op doordeweekse avonden van 18.00 – 21.00 uur voor de tuinders die altijd op zaterdag
verhinderd zijn. U hoeft maar drie keer aanwezig te zijn. Dat is verteld tijdens het kennismakingsgesprek en te lezen in het huishoudelijk reglement. Er is altijd koffie, thee en soep! En gezelligheid, gemopper, gelach, soms regen, maar vaker de zon.
In die drie uur doen we het onderhoud van het gemeenschappelijk gedeelte van ons tuinenpark. Je ziet
het altijd weer als er met zovele handen is gewerkt: prachtige plaatjes als je het terrein opkomt. Als u
denkt dat het alleen is om de kosten te drukken, dan heeft u het mis. Wij zijn een vereniging: deze
dagen zijn bij uitstek geschikt om elkaar te ontmoeten.
Om, bijvoorbeeld, tuintips met elkaar te delen, die ene tuinder aan te spreken die zo’n slim stuk tuingereedschap heeft, om te delen hoe de tuin erbij staat. Of over gesignaleerde ringslangen, het spotten
van bijzondere vogels en vlinders en of om wat troost te vinden bij het gedeelde leed als gevolg van de
hoogst irritante slakken die momenteel alles kaalvreten, zelfs de aardappelplant. Alles mag, niets
moet, behalve die drie werkdagen natuurlijk.
Wij maken in onze club geen enkel onderscheid naar leden. Ook niet wat betreft ouderdom of fysieke
capaciteiten. Dat wordt binnen onze maatschappij al te vaak en tot vervelens toe gedaan. De klussen
worden zo bedacht dat iedereen naar eigen vermogen mee kan doen. We horen er allemaal bij, en
zeker de fervente, ervaren tuinders kunnen de beginnners aardig wat leren. En juist daarom hechten
we er als bestuur dan ook aan dat iedereen meedoet.
Dankzij de werkdagencommissie zijn er op elke werkdag klussen voor elk wat wils. Lichte, middelzware
tot pittige klussen. Voor de jongsten tot de alleroudsten. En mochte u een keer niet mee kunnen doen,
neem dan contact op met het bestuur, secretariaat@driehoektuin.nl.

Jubileumboek
Hoera !!!! Het Jubileumboek is fantastisch geworden en eindelijk beschikbaar.
Tijdens de werkdagen of activiteiten in het
Pannendak kun je het boek ophalen (als je
besteld en betaald hebt), of kopen voor
€7,50.
Ook kun je het boek bestellen met een
mailtje naar secretariaat@driehoektuin.nl
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Internationaal Volkstuincongres bezoekt De Driehoek
Door Claar van den Biggelaar
Vrijdag 29 augustus om half vier reed de bus met 40 buitenlandse gasten de toegangsweg naar ons
tuinencomplex op. Ze kwamen op bezoek in het kader van het internationaal volkstuincongres dat dit
jaar in Utrecht werd gehouden. Drie dagen om van elkaar te leren en te horen hoe we onze mooie
hobby en terreinen met anderen kunnen delen en hoe we ons aan de buitenwacht kunnen laten zien.
Na lezingen in de jaarbeurs was de vrijdagmiddag gereserveerd voor excursies naar een aantal
volkstuinen, waaronder De Driehoek.
Als de gasten uit Polen, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg, Belgie, Duitsland en Frankrijk
ons terrein op lopen onder begeleiding van Henk, worden ze hartelijk toegezongen door de
Tuinfluiters. Ze zijn duidelijk verrast door deze musicale ontvangst, de mooie aankleding en
verzorging van het terras en al de lekkere zelfgemaakte
smoothies, sappen, kruidenthee en de heerlijke zelfgebakken
taarten. Na dit vrolijke begin en het welkomstwoord van
Henk, is het tijd voor de rondleiding.
In vier kleine groepjes krijgen de mensen in hun eigen taal een
rondleiding over ons complex. Ieder volkstuincomplex heeft
zijn eigen focus gekozen. Ons accent tijdens de rondleiding ligt
op de natuurlijke waarde van ons terrein en de aandacht die
wij hebben voor bijen. De gasten waren onder de indruk van
de sloten, de fruitbomen en de natuurlijke begroeiing langs de
slootkanten. Er werd veel informatie uitgewisseld en vragen
gesteld over ons beleid ten aanzien van het houden van bijen en het ecologische karakter van de
Driehoek. De grote diversiteit aan tuinen en ook de grootte van onze tuinen was voor velen een
verrassing.
Het bezoek aan de tuin van Rinus met zijn bijenkasten en de bijenkasten op de dijk van Slappendel
waren mooie illustraties van het belang en de betekenis van bijen voor ons complex. Ook de centrale
composthoop, de mooie aarde die het ieder jaar weer oplevert en de vaste aanwezigheid van de
ringslang maakte indruk.
Na al de presentaties en lezingen in de Jaarbeurs waren onze bezoekers duidelijk blij met het buiten
zijn, de rondleiding door een echte volkstuin en de uitwisseling van tuinders onder elkaar. De
afsluiting vond plaats op ons terras, waar wij samen met onze internationale gasten onder het genot
van een glaasje wijn en lekkere zelfgemaakte borrelhapjes konden nagenieten van een echte
ontmoeting. Dat deze ervaring wederzijds was, werd op het
einde op ontroerende wijze bevestigd door de Poolse deelnemers die in hun eigen taal hun dank uitspraken voor hun bezoek aan onze tuin en ons daarvoor hun vlag aanboden! Van
de internationale volkstuinbond kregen we een kalender voor
2015.
Mooie herinneringen aan een warm en waardevol bezoek van
onze internationale collega’s aan onze tuin!
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Onderhoud hoofdpaden en inzet vrijwilligers
Door Henk Rienties, voorzitter
In ons huishoudelijk reglement staat: De gebruiker van een tuin zorgt ervoor dat de
wandelpaden die aan de tuin grenzen onkruidvrij worden gehouden. Sommige tuinders
zijn hier heel stipt in, andere blijken deze regel niet waar te maken, ook al wordt men
hiertoe geregeld aangespoord.
De laatste jaren heeft het bestuur daarom zelf het heft in handen
genomen. Een jaar is er een professionele onkruidverbrander ingezet, een ander jaar werd er op werkdagen massaal geschoffeld.
Recent is er een vrijwilligersgroep ingezet die elke maandagochtend de paden aan de slootkant onderhoudt.
Van het UWV hebben wij toestemming gekregen om asielzoekers
uit het Asielzoekerscentrum in te zetten als vrijwilligers. Dit doen
we samen met de vrijwilligerscentrale in Utrecht.
Nu loopt het niet direct storm met die vrijwilligers, maar toch lukt
het om elke maandag met minimaal één vrijwilliger te werken.
Daar zijn we heel blij mee. Hierbij wordt u uitgenodigd om u aan te
sluiten bij deze groep tussen 10 en 12 uur als u zin heeft. Het resultaat is dat we de hoofdpaden aan de slootzijde redelijk onder controle hebben. Hiermee helpen we dus de individuele tuinder bij
het onkruidvrij houden van de paden. Wanneer de groep vrijwilligers wat groter is kunnen we ook het onderhoud van de houtwallen ter hand nemen en verzoeken van (wat oudere) tuinders voor
hand en spandiensten honoreren.
Dit laat onverlet dat elke tuinder zelf het pad aan de hegkant goed moet onderhouden.
Hier geldt: onkruidvrij tot onder de heg. De tuincommissie zal bij de schouw hier extra
op letten.

Sjakie
Dit is Sjakie. Als klein vogeltje kwam hij aanvliegen en wij besloten om hem groot te
brengen. Dat is gelukt en inmiddels vliegt hij
vrolijk rond op ons tuinenpark.
Renato Rinaldi en Gretha.
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Ontwikkelingen De Groene Kop
Door Henk Rienties, voorzitter
Na het vorige bericht over de ontwikkelingen rond de Groene Kop is er inhoudelijk nog niet veel
nieuws te melden. Inmiddels is er wel een denktank vanuit de Driehoek in het leven geroepen. Hierin
hebben zitting: Henk Rienties, Mieke Scheffers, Robert Jan Zeelenberg, Rita Jager en Jos van Dijk. Uit
de vele reacties op de oproep om deel te nemen is door het bestuur dit groepje samengesteld. We
zijn inmiddels een eerste keer samen gekomen en hebben alle stukken, tekeningen en plannen
kritisch doorgenomen.
Er zijn door de gemeente een aantal conceptplannen toegestuurd. Samen met de Wijkraad
NoordOost en het Lachende Paard hebben wij daar zeer afwijzend op gereageerd, omdat men daar
tot een soort ruilverkaveling over wou gaan. De projectgroep met de gemeente, waarin de voorzitter
van de Wijkraad NoordOost Ab Kools namens ons drieën het woord heeft gevoerd, is wel weer bij
elkaar geweest, maar het is nog niet bekend wat daaruit is gekomen.
In de besprekingen tot nu toe met de gemeente, Careyn, Het Lachende Paard, de wijkraad en het
buurtcomité heeft De Driehoek steeds een paar dingen aangegeven. Wij willen er aan meewerken
dat ons tuinenpark een wat opener karakter krijgt, zowel voor de (toekomstige) bewoners van het
nieuwe Centrum Tuindorp Oost van Careyn als voor het nieuw aan te leggen park De Groene Kop dat
pal naast De Driehoek zal komen. Dit kan op een aantal manieren:
 De Driehoek zou een extra toegang kunnen krijgen aan de westkant, zodat zowel bewoners van
Careyn als bezoekers van het park makkelijker een rondwandeling kunnen maken over het
tuinenpark. Deze toegang (alleen voor wandelaars) moet aansluiten op onze huidige
infrastructuur (dus niet door tuinen heen). Ook zou deze toegang afsluitbaar moeten zijn op
dezelfde tijden als de hoofdtoegang.
 De huidige hoofdingang zou wat meer uitnodigend en opener moeten ogen dan nu het geval is,
want hij ligt nu erg verscholen in het groen.
 De zichtlijnen van onze hoofdsloten zouden beter zichtbaar gemaakt kunnen worden voor zowel
bewoners van Careyn als parkbezoekers door een aantal bomen/struiken te verwijderen en de
sloten in het park daar harmonischer op aan te laten sluiten (bv ook vruchtbomen).
 Het Pannendak zou wat intensiever gebruikt kunnen worden door er een terrasfaciliteit te
creëren voor koffie/thee/fris (nog niet uitgewerkt in welke mate, hoe vaak en hoe/door wie
gedreven). Ook tuinders zelf kunnen hier gebruik van maken. Daarvoor zou achter het Pannendak
ook een toegang tot De Driehoek kunnen komen, aansluitend op een pad door het park in het
verlengde van de Lamerislaan. Overigens zou een beoogde terrasfaciliteit zich heel geleidelijk
moeten ontwikkelen, omdat er vooralsnog juist steeds minder bewoners van Careyn zullen zijn en
nog niet duidelijk is in welk tempo de nieuwbouw plaats zal vinden. Achter het Pannendak ligt
onze werf; een onderdeel dat we absoluut niet kunnen missen op ons tuinenpark. Hier moet
verder over nagedacht worden. Ook is het huidige Pannendak niet berekend op een intensiever
gebruik, omdat we niet aangesloten zijn op riolering en gas.
Als bestuur van De Driehoek hebben we aangegeven welwillend naar deze plannen te willen kijken,
samen met de denktank waar bovengenoemde tuinders zitting in hebben genomen. Dit najaar moet
met de aanleg van het park naast ons worden begonnen. De huidige illegale bewoners hebben hun
biezen al moeten pakken. De twee grote duivenmelkers krijgen naar verluid wel weer een plek in het
nieuwe park. We houden jullie op de hoogte.
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Bijzondere vlinder op De Driehoek: zebravlinder
Door Rita Jager
Begin augustus heb ik enkele malen een bijzondere vlinder op De Driehoek gesignaleerd aan het Wielewaalpad. Hij viel me op door de trage slag van zijn vleugels en een
gelijkmatige vlucht.
Hij vloog in ieder geval heel anders dan we gewend zijn van de ons bekende koolwitjes,
atalanta’s en kleine vossen, die snel met hun vleugels klappen en fladderend langs het
groen gaan. In de vlucht zag ik ook al meteen dat hij een grotere spanwijdte had dan de
bij ons bekende vlinders.
Een van de keren ben ik de vlinder gevolgd.
Toen hij neerstreek op het blad van een
druif vlak achter de heg in tuin 132, kon ik
goed zien dat het om een vlinder ging met
smalle, lange zwart-witgelig gestreepte
vleugels. Het is me gelukt hem te fotograferen met mijn mobieltje. Even later vloog hij
op en streek neer in een van de bomen bij
tuin 133. Ook op dat moment heb ik de
vlinder goed kunnen fotograferen.
Aan de hand van de foto’s ben ik op internet gaan zoeken en kwam er al snel achter dat
het ging om een lid uit de familie van de passiebloemvlinders, de Heliconius charitonius,
ook wel zebravlinder. In het Engels wordt hij heel passend Zebra Longwing genoemd.
de zebravlinder in tuin 132, 4 augustus
Tropische gast
Op Wikipedia valt te lezen dat de zebravlinder een dagvlinder is uit de onderfamilie Heliconiinae, de passiebloemvlinders en dat hij voorkomt in het noorden van Zuid-Amerika,
Midden-Amerika tot in het zuiden van Texas en Florida. De
spanwijdte bedraagt 70 tot 90 mm. Vanwege mijn nieuwsgierigheid hoe deze warmte-minnende tropische gast hier
terecht kan zijn gekomen, heb ik de vlinderstichting gemaild. Ik kreeg al snel een mail terug van Chris van Swaay.
‘De zebravlinder komt normaal niet voor bij ons,’ mailde
hij. ‘Hij is zo goed als zeker ontsnapt uit de tropische vlinderkas van de Botanische Tuinen. De vlinder zal zich bij dit weer buiten wel redden.’
De vlinderstichting had ongetwijfeld gelijk over de herkomst, want in de zomermaanden was er in de
Botanische Tuinen in de Uithof een Tropisch Vlinderfestival gaande. De zebravlinder moet kans hebben gezien uit de kassen te ontsnappen, om op De Driehoek neer te strijken. Een seintje naar de Botanische Tuinen, dat deze vlinder wellicht hun festival ontvlucht was en dat ze hem op De Driehoek
konden vinden en vangen, leverde geen reactie op. Of ze hem opgehaald hebben, is mij dus verder
niet bekend, maar de dagen daarna heb ik de vlinder niet meer gezien.
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Thee van kruiden uit eigen tuin
Door Lideke van Oosterum

Heemst

Kaasjeskruid

Longkruid

Niet alleen de bijen en hommels profiteren van onze kleurrijke kruiden, ook wij kunnen er baat bij
hebben. De bovenstaande kruiden zijn prima te verwerken in kruidenthee. Om maximaal te
profiteren van de werking van de kruiden, is het handig om thee te maken van één kruid, van drie of
vijf kruiden.
Heemst, longkruid en kaasjeskruid zijn ondersteunend bij verkoudheid, keelpijn. Zowel de meest
jonge blaadjes als de bloemetjes zijn bruikbaar. Ook te combineren met tijm, vlierbessenbloesem of
pepermunt. En eventueel te zoeten met honing.
Vruchtenthee
Haal van de zachte fruitstruiken (framboos, bes, druif, braam) de meest jonge blaadjes , meng ze en
zet ze op een warmtebron in ruim water. Erbij blijven staan, water mag niet koken. Laat de thee
enige tijd trekken en voeg vervolgens vers fruit toe. Afhankelijk van de samenstelling van het fruit
kun je deze thee zuurder of zoeter maken.
Eventueel een alternatief voor ‘medicinaal’ glaasje rode wijn.
Ook honing is weer een welkome zoetmaker.
Rozenthee
Ook de oude (apothekers)roos met zijn bekende bottels geven een lekkere thee: Bloemblaadjes of
bottels overgieten met kokend water en een tiental minuten laten trekken. Uitstekend geschikt voor
zachte reiniging van het spijsverteringskanaal.

8

NIEUWSBRIEF NAJAAR 2014

Kweken van Tomatillo’s
Door Henk Rienties
Op een lezing over vergeten en onbekende groenten werd ik geattendeerd op de Tomatillo. Dit jaar
heb ik het uitgeprobeerd.
De Tomatillo, ook wel groene, paarse of Mexicaanse tomaat genoemd, is eigenlijk helemaal niet verwant met de rode tomaat zoals wij deze kennen. Deze plant behoort tot de familie van de nachtschaden en dus tot dezelfde als bijvoorbeeld de aardappel. Het meeste lijken deze plant en vrucht nog op
de oranje ananas-kers ( in restaurant vaak bij toetje geserveerd). Hierbij groeit de vrucht ook in een
cocon.

Je kunt de Tomatillo het best binnen zaaien: ongeveer één maand voor de ijsheiligen (11-14 mei). Met
een relatief korte kiemperiode van een 10-tal dagen heb je dan al een mooie plant die je rond half mei
buiten kunt planten in volle grond.
Zoek voor de plant een warm, zonnig plekje. De vruchten groeien in een kleine groene cocon. Op een
bepaald moment zal de vrucht uit de cocon komen en is deze bijna rijp; indien deze zacht aanvoelt,
zoals een tomaat, is de vrucht rijp om te plukken.
Ik had zes nietige plantjes geplant, maar kreeg een enorm gewas met heel veel vruchten. In het begin
groeit de Tomatillo niet zo snel maar als ze eenmaal op gang is en wat groter is, gaat ze steeds harder en
sneller groeien.
Daarom is het beter vier planten in een vierkant te zetten met een onderlinge afstand van 40 tot 60 cm.
Op de hoeken zet je vier stevige stokken. Je kan dan touwen rond de vier stokken binden om ervoor te
zorgen dat de planten elkaar ondersteunen en niet teveel openvallen. Indien er toch zijtakken in de weg
zitten kan het geen kwaad om deze weg te snijden. De plant ondervindt er geen nadelen van.
De Tomatillo is zeer slecht verkrijgbaar in Nederland. Ze is typisch Mexicaans en de smaak doet wat aan
onrijpe tomaten denken; friszurig, maar ook iets zoetig en een tomatenachtig aroma. Het vruchtvlees is
stevig en ze bevat weinig sap.
Deze vergeten vrucht kan rauw gegeten worden, maar wordt meestal gekookt of gestoofd gebruikt om
bijvoorbeeld pastasauzen of chili con carne te voorzien van een frisse smaak. Heel typische gerechten
met Tomatillo zijn: Chile Verde en Salsa Verde. Ik vind ze heerlijk. Een makkelijke manier om de vruchten
te bewaren is door deze te verwerken in chutneys.
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Kopij
Voor de volgende nieuwsbrief ontvangen wij weer graag uw bijdrage.
Kopij kunt u inleveren via: nieuwsbrief@driehoektuin.nl. Alvast bedankt!
De nieuwsbriefredactie,
Leonie van Bommel, Eva Hilderink en Eveline van Oudbroekhuizen

Fotogalerij
Gezelligheid op De Driehoek

10

