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Onlangs is er op een flink aantal tuinen is ingebroken. Er is veel schade veroorzaakt
aan deuren, ramen en hang- en sluitwerk. Uit het contact met de wijkagent Tjerk
Kramer bleek dat maar 4 mensen aangifte hebben gedaan. Dat is jammer. Hij
benadrukte dat het altijd goed is aangifte te doen. Niet dat de politie dan
onmiddellijk in actie komt, maar zij weten dan wel goed wat er gaande is in de wijk
en of er patronen zijn. Mogelijk wordt er dan ook meer gesurveilleerd. Bij hen geldt:
geen aangifte, geen probleem. Altijd aangifte doen dus. De wijkagent heeft ook een
aantal tips gegeven: bij de twee ingangen zijn borden geplaatst dat een WhatsApp
Alert groep actief is op de tuin. Verder zal het bestuur prikkeldraad laten
aanbrengen bij de nieuwe ingang en een waarschuwingslamp (het is daar erg
donker).



Tijdens de laatste werkdag hebben we een begin gemaakt met onze strijd tegen
woekerende bamboe op het tuinencomplex. Op tuin 93 hebben we samen met
tuinder Cees Oortwijn een geul gegraven langs het afscheidingshek, vanwaar de
bamboe komt oprukken, en daar een kunststoffen rand ingegraven. Hopelijk
kunnen we zo de woekerende bamboe tegenhouden. Met de vrijwilligers zijn we
nu bezig om de bamboe bij tuin 86, 87 en 91 te kortwieken. De stokken liggen in de
betonnen bak bij de parkeerplaats. Iedereen kan ze meenemen voor rijshout of
prachtige bonenstaken.



Voordat de compost een aantal weken geleden is omgezet hebben we
geconstateerd dat er achterin de composthoop vlak bij de slootkant ook Japanse
Duizendknoop groeide. Dat moeten we natuurlijk niet hebben, omdat we op geen
enkele manier willen bijdragen aan de verspreiding van de Japanse Duizendknoop.
Daarom is tijdens de laatste werkdag en daarna met de vrijwilligers de hele
achterkant van de composthoop afgegraven en gezeefd. Hiermee zijn alle
Duizendknoop-wortels grondig verwijderd en speciaal afgevoerd naar de
milieustraat. Om te voorkomen dat er vanuit de slootkant opnieuw Duizendknoop
in de nieuw opgezette composthoop kan groeien, is aan de achterkant een houten
wandje gemaakt en is deze samen met een deel van de ondergrond afgedekt met
zeil en worteldoek. Wij denken dat we het Duizendknoop probleem daarmee goed
onder controle hebben, zodat tuinders veilig alle compost voor hun tuin kunnen
gebruiken. Tijdens een lezing van Floron (http://www.floron.nl) voor de KNNV
(https://www.knnv.nl) over invasieve exoten, is duidelijk geworden dat we de
Japanse Duizendknoop niet zomaar kunnen uitroeien (dat kan alleen door heel diep
afgraven en alle grond laten verbranden), maar wel op vele manieren kunnen
controleren en beperken. Ook de gemeente voert dit beleid, ook al kun je
vraagtekens zetten bij de uitvoering hiervan, zoals bij het paadje naar Zorgcentrum
Tuindorp Oost te zien is. Iedereen die denkt Japanse Duizendknoop in de tuin te
hebben of weet waar dit staat, moet dit bij het bestuur melden. In ieder geval zelf
steeds consequent afschoffelen en apart afvoeren (niet bij de compost).
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Omdat de composthoop een eindje moest opschuiven naar het noorden vanwege
de aanleg van de nieuwe zijingang is er minder ruimte voor de takkenhoop. We
hebben daarom besloten om naast de composthoop ruimte te houden voor
kleinere takken en snoeihout. Uiterst rechts kunnen wel de dikke stammetjes
verzameld worden om te worden verzaagd. De grotere en dikke takken verzamelen
we nu in de betonnen bak op de parkeerplaats. Daar liggen nu nog bamboestokken.
Nogmaals een dringend verzoek om geen takken op de composthoop te gooien; die
verteren niet in 1 jaar en zitten bij het oogsten van compost danig in de weg.



Een ander aandachtspunt m.b.t. het afvoeren van takken is dat sommige tuinders
hun takken niet naar de takkenhoop brengen, maar op de takkenrillen deponeren
die langs de singelsloten lopen. Dat is absoluut niet de bedoeling. Deze takkenrillen
worden daardoor veel te hoog en te zwaar. Gewoon afvoeren naar de takkenhopen
dus, ook al is dat wat meer werk.



Er is een veiligheidsspiegel geplaats in de bocht van de oude toegangsweg.
Automobilisten en fietsersdie de tuin op of af rijden kunnen zo tijdig zien of er
tegenliggers of voetgangers aankomen. Op de nieuw aangelegde toegangsweg kun
je elkaar met een auto niet meer passeren nu er aan de ene kant hekken zijn
geplaatst (zullen daar wel een jaartje blijven staan) en aan de andere kant een
nieuwe heg. Dus goed kijken of er iemand aan het begin of eind van de weg staat.



Afgelopen vrijdag 14 december was er in het sfeervol versierde Pannendak door
Arja, Mieke en Hanneke met de Zonnebloem weer een uiterst gezellige bijeenkomst
voor ouderen georganiseerd om samen kerststukjes te maken. Veel tuinders
hebben materiaal gebracht voor deze kerststukjes. Hartelijk dank daarvoor!



Zaterdag 24 november hebben wij een aantal mensen ontvangen die deelnamen
aan het jaarlijkse vrijwilligers congres van het NOV. Aan het einde van de
congresdag kon men bij verschillende locaties waar vrijwilligers ingezet worden een
kijkje nemen. We hadden ons voorbereid op een flinke groep, maar er kwamen
slechts 5 mensen, die zich te goed mochten doen aan de koffie en Marokkaanse
koekjes. Toch werd het een gezellige en informatieve bijeenkomst mede door de
vele foto’s van de activiteiten van onze vrijwilligers. Vrijdag 7 december, de
nationale vrijwilligers dag, hebben we - Loek, Yvonne en Henk - Syrisch gegeten
met de huidige vrijwilligers Diab Alshikh Saleh en Ali Kariesh als dank voor hun inzet.



De gemeente Utrecht heeft alle dieren(buiten)verblijven en natuurgebieden als
vuurwerkvrije zone aangewezen. Ook Het Lachende Paard valt hieronder. In deze
gebieden mag ook tijdens officiële afsteektijden geen vuurwerk worden afgestoken.



Tot slot een paar praktische mededelingen.
De nota’s voor jullie tuin voor 2019 worden in januari verstuurd.
Zaterdagmiddag 12 januari is de nieuwjaarsreceptie van 3 tot 5 uur.
De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden worden op zaterdag 16 maart.

