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Tijdens de OVU (overleg volkstuinen Utrecht) van 14 november jl. kwam een
interessant thema aan bod: het houden van bijen op een volkstuin. Een verslag zal in de
komende nieuwsbrief opgenomen worden. Een belangrijk punt werd aangestipt:
volkstuinen zijn minstens zo belangrijk voor insecten en daar kan elke tuinder bij
helpen. Daarom het advies om in najaar en winter veel uitgebloeide planten en
bloemen niet weg te halen, maar als voedsel en schuilplaats voor insecten te laten
staan en deze pas in het (vroege) voorjaar weg te halen. Dit in tegenstelling tot het
klassieke advies om je tuin ‘winterklaar’ te maken door alle verdorde planten en
bladeren weg te halen.



Vlinderfoto’s. In het Pannendak zijn rails aangebracht om foto’s op te hangen. Jeanne
Huijssoon, een vaak en graag geziene gast op ons tuinenpark heeft mooie foto’s van
vlinders gemaakt. Deze foto’s die eerder in het Domcafe hingen zullen de komende
weken in het Pannendak hangen. Dit is tevens een uitnodiging aan iedereen van de
tuin om ook foto’s of een serie rond een thema te maken, zodat we een nieuwe
expositie kunnen maken.



Het bestuur is op advies van een ter zake kundige tuinder bezig om een Whatsapp
Alert groep aan te maken om de veiligheid op De Driehoek te vergroten. Het wordt dus
uitdrukkelijk geen chat groep om berichtjes met elkaar uit te wisselen, maar een groep
van tuinders die elkaar willen berichten over dreigend onraad, geconstateerde
misstanden of ongewenste personen, zodat er zo nodig samen met medetuinders
opgetreden kan worden. Ben je geinteresseerd stuur dan een mail naar Marcel Kok
olijfgroen@yahoo.com.



Het bestuur is ook bezig met Facebook samen met Marian Spiertz en Sylvia van der
Garde. Het bestuur is van mening dat Facebook diverse mogelijkheden voor
communicatie met en tussen de leden van De Driehoek kan bieden. Het zal gaan om
een besloten Facebook pagina voor alleen de tuinders. Ook hierover volgt nadere
informatie.



En om de digitale communicatie nog verder te verbeteren wordt er momenteel ook
gewerkt aan de vernieuwing en verbetering van onze website. Het blijft een
publiekelijk toegankelijke site en wordt niet geschikt gemaakt voor interactieve
activiteiten. Dit laatste willen we gaan doen via de hiervoor genoemde Facebook groep.



Nieuwe entree. Er is intussen een nieuw hek geplaatst bij de nieuwe entree naast de
composthoop. Het slot op dit hek is met dezelfde sleutel te openen/sluiten als het
grote toegangshek en ook de openings- en sluitingstijden zijn gelijk aan die van het
grote hek. De groep hekkensluiters zullen ook dit hek dagelijks meenemen in hun
controle. Aan ieder wordt verzocht dit hek in de ochtend open te zetten als je in de
buurt ervan komt, zodat wandelaars van deze toegang gebruik kunnen maken.
Overigens heeft Bas van de Linde samen met Nelleke Brasser een prachtig ontwerp
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voor beplanting van deze entree (slootkant en strook langs compostwand gemaakt).
We hebben hiervoor subsidie aangevraagd bij de Provincie in het kader van een project
‘Groen Aan De Hand’ om mensen meer te betrekken bij natuur (hiervoor aantal
handtekeningen in de buurt opgehaald).


Twee keer per jaar organiseren wij een koffiemiddag c.q. high tea voor ouderen uit de
wijk. Op 14 december is er een Kerstbijeenkomst die we organiseren samen met de
Zonnebloem om kerststukjes te maken. Hulp is altijd welkom. Mede op verzoek van de
wijk willen nog twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren voor ouderen uit de
wijk; wij zoeken daarvoor nog extra vrijwilligers voor de voorbereiding en ontvangst.
Wie wil dit doen? Je kunt je melden bij het bestuur, secretariaat@driehoektuin.nl. Er
hebben zich al mensen aangeboden om dan heerlijke taarten te bakken.



De Essenziekte rukt op in Utrecht. Dit jaar moet de gemeente nog honderden getroffen
bomen rooien en volgend jaar duizenden. Ook bij ons is de ziekte geconstateerd. We
wachten nader bericht af. Dit is mogelijk een kans wat meer bij-vriendelijke bomen aan
te planten.



De afgelopen maanden zijn alle stopcontacten op het terrein van De Driehoek weer
werkzaam gemaakt. In principe staat er niet standaard stroom op deze stopcontacten.
Als je elektra nodig hebt, neem dan tijdig contact op met Loek Ent (06 46 75 20 95); hij
zorgt dan dat er stroom is en zo nodig een haspel klaar staat met een lang
verlengsnoer. Overigens is de stroom gratis. We hebben ook subsidie gekregen om de
armaturen van de drie lantaarnpalen langs de toegangsweg te vernieuwen met led
verlichting. Ook voor zand moet je tijdig met Loek bellen; zand kost € 2,50 per
kruiwagen. Het totale bedrag moet overgemaakt worden op de rekening van
Vereniging Ecologisch Tuinenpark De Driehoek NL70INGB 0004 2419 28.



De commissie natuurlijk tuinieren is niet alleen druk met het beheer van ons
tuinenpark, maar organiseert ook educatieve activiteiten. Als je specifieke wensen hebt
met betrekking tot activiteiten of onderwerpen laat dat dan aan Nelleke Brasser
weten: (06) 14 11 97 64



Onze Nieuwjaarsreceptie zal gehouden worden op zaterdag 13 januari van 3 tot 5 uur.
Houd die datum vrij! De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 17 maart in de
middag.

