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Van het bestuur
Het is zomer en dat hebben we allemaal gemerkt de afgelopen dagen. Misschien wel een
beetje te warm voor de plantjes op de tuin en een beetje regen zou welkom zijn. Maar alles
doet het goed en dat zag een groepje van ongeveer twintig tuinders afgelopen zaterdag 4
juli. Ondanks de tourdrukte deden zij mee aan het ongeorganiseerde etentje op de tuin.
Iedereen had wat te eten meegenomen; we maakten een wandeling naar hun tuinen.
Hartelijke dank aan Claar voor het idee en haar inbreng.
Het is ook zomer voor het bestuur en er zijn geen dringende zaken te melden in deze
Nieuwsbrief. Behalve misschien de slot- en sleutelproblemen. Henk heeft nieuwe sleutels
besteld, dus als je nog steeds moeite hebt, neem contact met hem op.
Het bestuur wenst iedereen een mooie zomer en veel genoegen van en op de tuin.

Heermoes-tip voor collegatuinders
Ik kwam een mooie tip tegen voor het tegengaan
van heermoesuitbarstingen.
Die deel ik graag met jullie in deze nieuwsbrief.
Vriendelijke groeten, Nettie, tuin76
http://blog.natuurlijkemoestuin.be/heermoes-isgeen-lastig-onkruid/

Ringslangen op De Driehoek
Een waarneming van Tijmen in zijn huisje!
Joost heeft onlangs ook een afgestroopte huid
van een Ringslang gevonden van 98 centimeter.
Ringslangen zijn ongevaarlijk. We zijn blij met
deze bijzondere dieren op ons Ecologische
Tuinenpark!
De ringslang (Natrix natrix) leeft in en rond
het water. Het is de grootste slang in Nederland (tot 1 meter 40). Hij is niet giftig voor de
mens en hij bijt bijna nooit.
Ringslangen leggen hun 20 tot 30 eieren in
composthopen, bladhopen en mestvaalten.
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GroenMoetJeDoen! –dag (zondag 14 juni 2015)
Door Arja Ottink en Yvonne Goester
Op zondag 14 juni vond de GroenMoetJeDoen!-dag plaats in de wijk NoordOost. Het
thema dit jaar was 'Groen en Duurzaam' en De Driehoek deed natuurlijk weer mee. Het
was een speciale editie, omdat deze keer nauw werd samengewerkt met Ons Buiten en
De Pioniers, dat 80 jaar bestond. De vereniging Groei & Bloei leverde een grote bijdrage
door het mogelijk te maken dat organisaties en verenigingen zich konden presenteren op
de drie tuinenparken en door de huifkar te subsidieren. Deze huifkar reed de hele middag
rondjes om bezoekers van het ene naar het andere park te vervoeren.
Veel tuinders hebben meegewerkt om de dag tot een succes te maken: een plantjes- en
stekjesbeurs georganiseerd door Barbara Poldervaart; Lideke van Oosterum serveerde
heerlijke thee gemaakt van bloemen en kruiden uit eigen tuin; Joost van Wijk liet zien wat
er allemaal in de composthoop gebeurt en hoe belangrijk dat is; Yvon Twigt had een
speurtocht voor kinderen over het tuinenpark uitgezet en maakte met de kinderen duurzame molentjes te gebruiken op de tuin; Annemiek Kop heeft nog jubileumboeken verkocht; Babs Sahetapij, Kathy James, Nettie van Dijk hadden heerlijke taarten gebakken.
Hetty Grunefeld en Babs Sahetapij hielpen waar nodig bij de kraampjes. Alle plantjes,
thee of taartpunten kostten 50 cent. De opbrengt was 120 Euro en dat bedrag kan weer
besteed worden aan het algemeen onderhoud van het park.
De vereniging Groei & Bloei had een stand met bloemschikken; D-Ants gaf informatie
over duurzaam bouwen/wonen en gaf informatie aan de hand van voorbeelden over
groene daken en allerlei mogelijkheden van isolatie; ook de Stichting H-eerlijk Wonen was
aanwezig.
Wij willen iedereen die meegewerkt heeft heel hartelijk bedanken.
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Archeologische vondsten
Door Jan Willem Arends
Als ik composteerbaar materiaal aanvoer of compost afvoer valt me wel eens op hoeveel
rommel er wordt aangevoerd. Ik haal steeds zoveel mogelijk rommel weg en gooi dat in de
prullenbak. Vandaag heb ik de verzamelde rommel gesorteerd en gefotografeerd voor de
nieuwsbrief. Ik heb namelijk geen zin om mensen aan te sporen tot ander gedrag, en wie
zijn het? Een foto spreekt boekdelen. Ik wil deze verzameling graag presenteren als
‘archeologische vondsten’.

Van links naar rechts en van boven naar beneneden:
stenen, touw en andere vastbindmiddelen, stukjes plastic, bitumen dakbedekking,
asbesthoudende dakbedekking, bouw- en tuinhout, stukken vlak- en flessenglas, stukken
piepschuim bak, deel bezem, stuk cd, stukken verpakkings- en afdeknet, dop van een gieter,
bierdop, informatiebordjes voor bij planten, stukken plastic pot, stukken aardewerk pot.

Onze composthoop
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Op de Franse Tour met bramen
Door Claar van den Biggelaar
De bijen vliegen af en aan, aan hun pootjes kleven klompjes stuifmeel. De
twee bramenstruiken op onze tuin, staan volop in bloei en worden druk
bezocht. Het is heerlijk om in de buurt van het gezoem van al die bezige
bijen in de tuin te werken. Geen enkel bloempje wordt overgeslagen en
het lijkt haast wel alsof er als reactie op al die activiteit, elke dag weer
nieuwe bloemen bij komen. Zo vol met bloesem heb ik de braam nog
niet gezien. Het lijkt een heel goed bramenjaar te worden, en straks eind juli en begin
augustus hebben wij zeker aan de randen van ons terrein genoeg mogelijkheid om bramen te plukken, er jam en sap mee te maken en een keer een taart mee te bakken.
Met de “grand depart du Tour de France” net achter ons, en het uitzicht op een overvloedige bramenoogst, deze keer het recept van een heerlijke franse bramentaart uit de
Elzas. Alweer een aantal jaar geleden, verleidt de vitrine van een patisserie in de Elzas ons
tot het bestellen van twee stukken taart. Als we vragen wat het is, krijgen we Tarte de
Linz, een specialiteit uit de Elzas als antwoord. Het blijkt een bramentaart te zijn. En zoals
het daar wel vaker gaat, was de braam toen het fruits de la saison, maar kun je hem
evengoed met ander rood fruit maken, zoals frambozen of bosbessen.
TARTE DE LINZ
Voor het deeg: 300 gram bloem, 130 gram gemalen amandelen, 120 gram boter, 120 gram
suiker, 2 eieren, 1 theelepel kaneelpoeder, een mespunt kruidnagelpoeder, wat citroenrasp en wat zout.
De bereiding: Maak een kuiltje in de bloem. Doe daar de suiker, de eieren, de kaneel- en
kruidnagelpoeder de geraspte citroenschil en de gemalen amandelen in. Meng alles door elkaar. Doe de boter in kleine stukjes er beetje voor beetje bij en kneed het snel door elkaar.
Wikkel het deeg in plastic folie en laat het deeg 2 uur in de koelkast rusten.
Rol het deeg uit (1/2 cm dikte ongeveer) Snijd er een cirkel uit ter grootte van je taartvorm(22cm) en houd ongeveer 1/3 van het deeg over. Bekleed daarmee de bodem en de randen van een lage taartvorm die je, of hebt ingevet, of met boterpapier hebt bedekt. Doe daar
1 potje bramenjam op en verdeel het over het deeg. Rol de rest van het deeg uit en maak daar
mooie stroken of figuren mee. Als je stroken hebt gemaakt, leg die dan kruislings over de taart
en als laatste gebruik je een lange strook voor de hele rand rondom.
Maak een klein beetje melk aan met wat suiker en ga daarmee voorzichtig met een kwastje over het deeg.
Verwarm de oven voor op 180 graden en bak de taart in 30 a 45 minuten of tot het deeg goudbruin ziet. Laat de taart afkoelen en serveer
hem als toetje of bij de koffie of thee. Bon appetit!
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In memoriam Gijs Holleman
Door Jan Jongerius
Op maandag 11 mei 2015 is Gijs Holleman overleden. Op 18 mei is hij in een bijeenkomst op
Daelwijck herdacht. Er was onder andere veel belangstelling van de kant van (oud) tuinders,
wat aangeeft dat hij veel betekend heeft voor menigeen en graag gezien was.
Ton en Kok Holleman willen jullie via deze bedanken voor de blijken van medeleven en de
belangstelling die getoond is na het overlijden van Gijs.
Hieronder een korte levensschets.
Op woensdag 17 september, in het oorlogsjaar
1941 werd Gijs geboren als oudste broer van Ton
en Kors, een oorlogskind. Hoewel hij op de dr.
Boschschool stond ingeschreven, als leerling van
de lagere school, bestaat niet de indruk dat hij er
veel en tot het einde toe gebleven is. Gijs moest
het hebben van doen, van werken, van laten zien.
Zo heeft hij via Prozee, een begrip in Utrecht van
onder andere oud-papier, gewerkt bij de drukkerij
Bosch. Daarna werkte hij ongeveer 15 jaar bij de
firma Takken, een bedrijf in kolen en olie, voornamelijk met het bezorgen van kolen bij burgers
en bedrijven van Utrecht. De kolen werden in zakken van een mud, ca 70 kilo, hoog op de schouder
gedragen. Aan Gijs kon je zien dat hij dat veel gedaan heeft, als hij een en vaak 2 zakken tuingrond
voor een tuinder op de Driehoek bezorgde.
Hoog op de schouder, het hoofd wat scheef en
liefst met losse handen.
Nieuwe tijden breken aan, er wordt meer op stads- en later aardgas gestookt en Gijs stapt
over naar de gemeentereiniging van Utrecht. Eerst een baan in de veegdienst en daarna
achterop bij de vuilniswagen rondes maken. Op grond van zijn leeftijd ging hij van de wagen
terug in de veegdienst.
Hij mocht toen met een Electra wagentje de binnenstad schoonhouden. En daar was hij trots
op. Menig nieuwe tuinder heeft hij hiervan verteld.
En al die tijd woonden Gijs, Ton en Kok bij elkaar en zorgden voor elkaar. Hun ouders hadden
een dubbele tuin op de Driehoek, de tuin die ze nu nog hebben. Na het overlijden van hun
ouders, vrij kort na elkaar in 1990 en 1991, gingen ze de tuin zelf beheren.
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Bijna altijd gingen ze ook met z’n drieën op vakantie, steeds met Arke Kras busreizen. Ton
en/of Kok zochten de reis uit en Gijs ging mee. Nadat Gijs met de VUT was gegaan, ging hij
dagelijks met Ton naar de tuin. Gijs deed het sjouwwerk, zakken grond en mest rondbrengen
en spitten. Het fijnere werk lag hem niet zo.
Ongeveer 3 jaar terug kon je merken dat het allengs minder ging met Gijs, minder energie en
meer afwezig. Mooi dat hij vorig jaar nog aanwezig was op het 101 jarig bestaan van De
Driehoek.
Maar hij was toen al niet meer de Gijs van de foto, genomen bij het feestje op De Driehoek
voor zijn 65 jaar.
Meer en meer moest Gijs, soms letterlijk, bij de hand genomen worden om hem ergens naar
toe te brengen. De zorg voor Gijs werd steeds zwaarder, er kwam thuishulp en in 2013, werd
hij, eerst voor een tijdje opgenomen in Zeist. Daarna is hij overgeplaatst naar Snavelenburg.
Elke dag, behalve in de vakanties, zijn Ton en Kok bij hem op bezoek gegaan.
Werken, dat was het voor Gijs, zo kon hij laten zien dat hij erbij hoorde dat hij iemand was.
Hij had er ook de handen voor, grote kolenschoppen, maar met die handen hield hij ook de
vogeltjes in de volière vast, die ze hadden bij hun huis in Maarssen.
Een paar weken geleden liet het zich aanzien dat Gijs snel achteruit ging. 11 mei 2015 werden Ton en Kok voor het laatst opgeroepen. Toen ze aankwamen was Gijs net rustig en in
een diepe slaap overleden. Rustig weggeleden uit het leven.
Tuinders die hem kenden zeiden, dat het z’n lieve, goeiige man was.
Samen met Ton en Kok waren ze een drie-eenheid en dat maakt de herinnering aan Gijs levend.

Een mooie tuinbezoeker.
Mieke Scheffers: ‘Deze had ik nog nooit gezien, ik zag hem achter het gordijn ,
fotografeerde hem door het gordijn heen.’
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Bezoek van de bewoners van de Lichtkring op de Driehoek
Door Hanneke, Arja en Mieke

Op 28 mei jl. ontvingen we voor de 3e keer de bewoners van de Lichtkring op ons tuinenpark.
18 in getal en daarbij nog een aantal verzorgers en Aletta, de activiteitenbegeleidster. Het
was full house!
Dit keer was het op eigen verzoek, want het was vorig jaar zo goed bevallen, dat ze niet
konden wachten. En ze waren weer van harte welkom. Het pannendak was weer gezellig
ingericht met mooi gedekte tafels met oude geborduurde tafelkleden ( waar ze goede
herinneringen aan hebben ), met heerlijke home-made taarten, lekkere koffie, thee en sap
en prachtige boeketten uit de tuin!
Gelukkig waren er weer veel tuinders, waaronder ook een aantal bestuursleden, die kwamen
helpen en die ieder op hun eigen manier een bijdrage leverden. De mensen genoten
glunderend van de goede verzorging en de oprechte aandacht. En zij niet alleen, ook voor
ons is het heel fijn en dierbaar om met hen samen te zijn! Gedeelde vreugd!!
Gelukkig was het weer zacht zodat we weer een genoeglijke wandeling door het park
konden maken; een hele stoet, lekker ruiken aan de bloemen en kruiden en het vers
gemaaide gras, geplukte bloemetjes in de hand en vertellen, want natuur en geuren roepen
veel, vooral blijde herinneringen op.
Wij kijken voldaan terug op een blije middag en willen nog een keer alle tuinders, die het
deze keer weer mede mogelijk gemaakt hebben, heel hartelijk bedanken, want jullie
aanwezigheid is echt van onschatbare waarde!!
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