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 Nieuwjaarsbijeenkomst 

Op zaterdagmiddag 14 januari is onze nieuwsjaarbijeenkomst in het Pannendak van 15.00 - 
17.00 uur. Het bestuur hoopt allen daar te zien voor de start van een nieuw prachtig tuinjaar. 

 
 ALV 

De algemene ledenvergadering van onze vereniging zal op zaterdagmiddag 18 maart gehouden 
worden in het Pannendak. Houd deze middag dus alvast vrij. 

 
 Vernieuwing entree De Driehoek  

Zoals in de nieuwsbrief van november is gemeld,  wordt begin volgend jaar een start gemaakt 
met de vernieuwing van de entree door de firma van Zuylen. Het geheel zal volgens plan zoals 
in het plaatje in de nieuwsbrief aangegeven is uitgevoerd worden. In ieder geval zal er een 
kleinere draaipoort komen naast de huidige schuifpoort. 

 
 Stroombeleid 

Het bestuur heeft besloten het gebruik van stroom vrij te geven vanwege de ingewikkelde 
administratie. Het blijft wel nodig eerst met Loek Ent een afspraak te maken. Electriciteit is 
alleen bedoeld voor grote klussen aan huisje of tuin. Voor het afnemen van zand verandert er 
niets: afspraak met Loek Ent en 2,50 Euro per kruiwagen. 

 
 Houtversnipperaar 

Het bestuur heeft besloten om een houtversnipperaar aan te schaffen, waarmee een groot 
deel van de takken door onszelf versnipperd kan worden. De snippers zullen aan de 
composthoop toegevoegd worden ter verbetering van de compostkwaliteit en  beschikbaar 
komen voor de tuinders. Zo kan bespaard worden op het afvoeren van de takkenhoop en blijft 
er meer ruimte voor onze gezamenlijke compostering. De versnippering zal geregeld gedaan 
worden door een klein groepje geïnstrueerde versnipperaars. Overigens zullen wij komend jaar 
extra aandacht gaan geven aan het meer en beter composteren op de eigen tuin. 

 
 Schoonmaak toiletten 

Er is gelukkig een groepje vrijwillige tuinders die onze toiletten schoon houdt. De groep heeft 
echter dringend uitbreiding nodig. Taak is om af en toe (in de zomer wat vaker) de toiletten 
schoon te maken, zodat medetuinders en gasten steeds naar een schoon toilet kunnen. Hierbij 
een oproep – ook aan de mannen – om zich hiervoor aan te melden bij de secretaris. 

 
 Milieuvriendelijk tuinieren 

Omdat wij een ecologisch tuinenpark zijn willen we niet alleen natuurvriendelijk tuinieren, 
maar ook meer werk gaan maken van milieuvriendelijk tuinieren. Een eerste grote actie was 
De Driehoek Asbestvrij. Nu willen we het gebruik van milieuvriendelijke (bouw-)materialen 
gaan stimuleren. Jullie zullen er het komende jaar meer over horen. 
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 Bemeste tuinaarde 

De AVVN heeft ons erop geattendeerd dat de reguliere bemeste tuinaarde niet echt 
verantwoord is in het kader van natuurlijk tuinieren, vanwege de onduidelijke herkomst van 
die toegevoegde bemesting. In ons beheerplan zullen we dit preciezer aangeven. 

 
 Stapelmuurtje 

Langs de betonnen rand van de mest/zandbak zal een stapelmuurtje gemaakt worden ter 
verfraaiing van deze bak, maar ook als voorbeeld van hoe je zo’n muurtje zelf kunt aanleggen. 

 
 Fruitbomen 

Deze winter zal een tiental nieuwe fruitbomen van oude rassen (zowel appels als peren) 
aangeplant worden om lege plekken op te vullen en om oude bomen t.z.t. te vervangen. We 
krijgen hierbij financiële hulp van de gemeente, die graag meer fruitbomen in de openbare 
ruimte ziet. De bomen zullen geplant worden onder leiding van Walter den Hollander, die ook 
weer een snoeicursus gaat geven aan de fruitbomengroep op zaterdagmorgen 7 januari op DD.  

 
 ‘Aan De Slag’ krijgt koninklijk bezoek 

Met het – Utrechtse en Nijmeegse - project ‘Aan de slag’ wordt gestimuleerd dat asielzoekers 
en statushouders actief meedoen aan vrijwilligerswerk. De Driehoek  doet elke 
maandagochtend al vanaf het begin hieraan mee. Nu gaat Pharos dit project uitbreiden over 
27 andere gemeenten. Zie de mooie promotiefilm o.a. van ons tuinenpark op YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=NFR7bs78b8E ). Op vrijdagmiddag 16 december kwamen 
Koning Willem Alexander en Burgermeester Jan van Zanen de projectgroep bezoeken in het 
Resto van Harte op Kanaleneiland om het project een riem onder het hart te steken. Een zeer 
eervolle opsteker natuurlijk (zie:  http://www.eo.nl/blauwbloed/aflevering-detail/blauw-
bloed-20161217t194500/ tussen minuut 4,5 en 8). 

 
 Tuin winterklaar maken 

Op zaterdag 26 november heeft de Winterklaar-wandeling langs een aantal tuinen 
plaatsgevonden. In de kou maar met de zon werden de verschillen in aanpak duidelijk (alles 
omspitten in het najaar of afgedekte bedden; ‘winterklaar’ of ‘lenteklaar’). De 
overeenkomsten zijn nog groter: we ontmoetten gedreven, enthousiaste tuiniers/tuinders, 
bereid om kennis en ervaring te delen! 

 
 Vogelexcursie Oostvaarders plassen 

Zaterdag 10 december hadden we weer een vogelexcursie naar de Oostvaarder plassen met 
zo’n 15 deelnemers, georganiseerd door Rinus Sommeijer. Ondanks de mist toch veel gezien. 
In de volgende nieuwsbrief zal hierover (en over de andere activiteiten) een uitgebreid verslag 
met foto’s komen. 

 
 High Tea voor ouderen uit de buurt 

Op zaterdagmiddag 17 december was in het Pannendak een high tea georganiseerd door een 
aantal tuinders voor ouderen uit de buurt. Het was een prachtige en ontroerende bijeenkomst 
voor zo’n 15 gasten. 
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