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Werkdag Zaterdag 4 november is de laatste werkdag van dit jaar. We beginnen om 9.15 uur
met het verdelen van de klussen en vanaf 9 uur is er koffie. Omdat het ook Natuurwerkdag is
komt een groepje welpen van de scouting ons helpen; misschien zijn er ook nog andere
enthousiaste gasten. Dringend verzoek: niet parkeren op het terrein tot 13.00 uur in verband
met de werkzaamheden.



Tijdens de werkdag zal het water langs de sloten weer voor de winter afgesloten worden; houd
daar rekening mee als je tijdig extra water wilt opslaan op je tuin voor winterse koffie.



Het gereedschap van De Driehoek in de container is opgeruimd en alle schoppen, rieken,
harken en schoffels hangen nu aan de wand, zodat je makkelijk kunt vinden wat je op een
werkdag nodig hebt. Ook wordt het gereedschap duidelijker geel gemerkt met een gele band
of driehoek, zodat ieder op een werkdag kan zien welk gereedschap van De Driehoek is of van
individuele tuinders. Overigens is bij het opruimen duidelijk geworden dat een aantal spades
ontbreekt, oa een speciale smalle spade voor het graven van geulen. Hierbij de dringende
oproep om te kijken of jij misschien zo’n spade van De Driehoek in je bezit hebt en deze dan
terug te brengen.



Een aantal stopcontacten op het terrein doet het al langer niet meer, waardoor mensen soms
ellenlange verlengsnoeren moeten gebruiken om electra op hun tuin te krijgen. Er is wat
gegraaf hier en daar om te onderzoeken waar de kabelbreuken zitten. Er wordt ook gekeken
naar de permanente verlichting langs onze toegangsweg en de falende verlichting die aan moet
springen bij de mest/stekkenbak en het Pannendak.



De Utrechtse Volkstuinen vergaderen twee keer per jaar om ervaringen uit te wisselen en
thema’s te bespreken. Het komende overleg van dit OVU is op 14 november en De Driehoek
mag gastheer zijn. Het thema is het houden van bijen op een tuinenpark: praktijkervaringen,
beleid en reacties van andere tuinders.



Nieuwe entree Jullie hebben intussen al wel gezien dat naast de composthoop een nieuwe
brug is aangelegd en het pad is door getrokken. Er staat nu nog een provisorisch bouwhek,
maar hopelijk wordt op korte termijn het echte hek geplaatst. Ook is er op kosten van de
gemeente (een cadeautje) een schutting/damwand geplaatst langs de composthoop, zodat die
iets uit het zicht is en de compost gemakkelijker opgetast kan worden. De commissie Natuurlijk
Tuinieren gaat een plan maken voor de beplanting tegen de schutting en de inrichting van de
berm/slootkant daar. Overigens zullen de huidige bruggetjes op het park ook door de
gemeente vernieuwd worden.



Groene Kop De komende zes weken ligt het bestemmingsplan Kop op Tuindorp Oost bij de
gemeente ter inzage, nadat het op 12 oktober jl ongewijzigd door de gemeenteraad is
vastgesteld (dus in de vorm zoals al eerder bij ons bekend). Men lijkt nu toch wat vaart te gaan
maken. Eerst wordt onze huidige toegangsweg meer naar het oosten verlegd in de paardenwei
en dan wordt gestart met de bouw van 35 zorgappartementen op de huidige toegangsweg.
Planning is ergens begin volgend jaar.
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Er zijn mensen op het tuinenpark gespot die de bagger in de sloten meten en monsteren. Zij
brengen advies uit aan de gemeente en die besluit of en wanneer onze sloten weer gebaggerd
moeten worden. Hoewel dat laatste wettelijk verplicht is worden we daar niet blij van. Gezien
onze ervaringen vorige keer, zullen we een stevige vinger aan de pols houden en ervoor zorgen
dat het gaat zoals wij willen.



Wij kregen een mail van een van de tuinders, Els Hoogeveen, die aangaf onlangs een merel te
hebben bevrijd uit de netten bij iemand op de tuin. Zij stelt heel terecht: dat het in mijn optiek
overbodig is om netten te gebruiken wanneer er geen groente of fruit is om tegen vogels te
beschermen. Zeker nu de vogelstand achteruit loopt (met de merels gaat het niet goed) is het zo
zonde als ze nodeloos verstrikt raken in netten. Wij brengen dit graag onder jullie aandacht.
Overigens zijn blauwe netten beter, omdat vogels die zien.



Twee keer per jaar is er al een koffiemiddag cq high tea voor ouderen uit de wijk. Op 13
december organiseren wij een Kerstbijeenkomst samen met de Zonnebloem. Mede op verzoek
van ‘Samen Thuis in de Wijk’ willen we nog twee bijeenkomsten in het jaar houden voor
ouderen uit de wijk. Wij zoeken daarvoor extra vrijwilligers voor de voorbereiding en
ontvangst. Wie wil dit doen? Je kunt je melden bij het bestuur. Er hebben zich al mensen
aangeboden om heerlijke taarten te bakken.



Onze Nieuwjaarsreceptie zal gehouden worden op zaterdag 13 januari van 15.00 tot 17.00
uur. Houd die datum vrij!

