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BESTUURSBULLETIN 21 - OKTOBER 2018   

 
 Met de ingang van de wintertijd verandert ook de sluitingstijd van de hekken. Per 

29 oktober sluiten ze weer om 16.00 uur. Wil iedereen die na dat tijdstip de tuin 
verlaat het hek weer op slot doen. 

 
 Zaterdag 3 november is er weer een werkdag. We hopen dat er veel tuinders 

aanwezig zullen zijn op deze laatste werkdag van het jaar. Omdat het dan tevens de 
landelijke Natuurwerkdag is, zullen er hopelijk ook mensen van buiten komen om te 
helpen. We gaan ons o.a. storten op de bestrijding van oprukkende bamboe. 

 
 Tijdens de werkdag zullen de kranen weer afgekoppeld worden, opdat de komende 

winterperiode de waterleiding niet kan bevriezen. Houd er dus rekening mee dat je 
daarna geen water meer kunt tappen. 

 
 Zoals in de ALV afgesproken zal het bestuur een afvalcontainer huren en op de 

parkeerplaats zetten, zodat tuinders die niet zelf in staat zijn om hun grofvuil en 
overtollige zooi naar de milieustraat te brengen dit zonder kosten in deze container 
kunnen deponeren. Deze container zal er op zaterdag 3 november staan en blijven 
staan totdat hij vol is. Er zijn wel een paar voorwaarden. 
Wat mag er allemaal wel in: Tuinmeubels, Puin, Tegels, Glas, Hout, Metalen/ijzer, 
Kunststof, Sloop/afvalhout. 
En wat mag er niet in: Koelkasten, Autobanden, Vetresten, Dakleer, Spuitbussen, 
Kitspuiten, Verfblikken of ander chemisch afval; ook geen groenafval of takken 
(deze moeten op de composthoop cq takkenhoop). 
Op grond van de ervaring die we hiermee opdoen, zal het bestuur bezien of we 
deze actie volgend jaar nog een keer herhalen. Het is in ieder geval absoluut niet de 
bedoeling dat men grofvuil van huis meeneemt om hier te deponeren. Het gaat 
alleen om grofvuil van de tuinen. 

 
 Zaterdagmiddag 24 november komt er een groep mensen die deelnemen aan het 

congres van Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk op werkbezoek bij De 
Driehoek. Ons is door de Utrechtse Vrijwilligers Centrale gevraagd iets te laten zien 
van hoe wij elke maandagmorgen met een groepje vrijwilligers aan de slag gaan. 
Dat doen wij natuurlijk graag.  

 
 Binnenkort zal een veiligheidsspiegel geplaatst worden in de bocht van de 

toegangsweg op ons terrein, zodat je tegemoet komend verkeer en wandelaars 
beter kunt zien. Nu levert dat soms erg onveilige situaties op. 

 
 We weten nu al dat onze nieuwjaarsbijeenkomst plaats zal vinden op 

zaterdagmiddag 12 januari. Vrijhouden dus! 


