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Op zaterdag 7 november is onze volgende en tevens laatste werkdag van dit
jaar. Het is dan ook de landelijke natuurwerkdag en dus zal er mogelijk een
aantal mensen van buiten komen helpen.
Voor de duidelijkheid: elke werkdag begint echt om half 10. Om dat te kunnen
halen moet je aanwezig zijn om 9 uur voor de koffie; de klussen worden
verdeeld om 9.15 uur. Om 11 uur is er pauze. We werken door tot 12.30 uur,
dan staat de soep klaar.



Op 6 oktober hadden we een boeiende (qua inhoud) en mooie (prachtige
foto’s en klankbeeld) lezing over wilde en inheemse planten, die
georganiseerd was door de Utrechtse afdeling van Groei&Bloei. Op 10
november 2015 is er weer een lezing van Groei&Bloei door Sander Sanders
bij onze buren Ons Buiten over: Wat te doen met pompoenen. Wij mogen
daar gratis naar toe. Aanvangstijd 20.00 uur



Sommige tuinders lijken hun huidige tuin eigenlijk te groot te vinden vanwege
allerlei omstandigheden. Zijn er tuinders die hun tuin eigenlijk wel samen met
iemand willen doen? Als hier belangstelling voor is dan gaan wij als bestuur er
over nadenken hoe dat geregeld zou kunnen worden (is niet makkelijk).



Voor zover wij weten zal er door de gemeente begin volgend jaar een start
gemaakt worden met de herinrichting van de Groene Kop. In november
komt hierover een informatiebord te staan bij de Eijkmanlaan. Bij die
herinrichting komt er ook een nieuwe extra toegang tot De Driehoek. Deze
krijgt een pad langs de composthoop en de sloot in het verlengde van het
zwaluw pad. Hiervoor moeten de composthopen (die van de verse compost
en de rijpe compost) dus een paar meter opschuiven evenals de takkenhoop.
Joost van Wijk onze compostmeester is bezig daar een opzet voor te maken,
zodat daarmee eind deze maand bij het omzetten van de composthopen al
rekening gehouden kan worden. Het bestuur heeft er bij de gemeente op
aangedrongen de extra toegang mooi uit te voeren met een brugje en een
hek.



Intussen mogen we van de gemeente (via de AVVN) ook onze huidige
ingang verfraaien en meer toegankelijk maken. Een landschapsarchitect
gaat in overleg met ons een voorstel daartoe doen. In ieder geval zal er een
stukje van tuin 52 ( de eerste tuin rechts) af gaan zodat de toegang een meer
open karakter krijgt, natuurlijk met behoud van veiligheid.
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De stippencommissie heeft een uitvoerig en grondig beheerplan voor
Natuurlijk Tuinieren geschreven en aan het bestuur aangeboden. Op dit
moment zijn we bezig met het raadplegen van andere sleutelfiguren van De
Driehoek om uiteindelijk tot een definitief beheerplan te komen. Er zal dan een
aantal richtlijnen opgesteld worden waaraan iedere tuinder en het bestuur zelf
zich moeten gaan houden.



Het tijdstip waarop het hek van de hoofdingang moet sluiten is weer
aangepast/vervroegd naar 18.00 uur. Er is een groep tuinders die elke avond
controleert of het hek wel dicht is gedaan. Maar soms gebeurt het dat na deze
sluiting een late tuinder alsnog door het hek gaat en dit niet achter zich sluit.
Dan blijft het hek de hele nacht open staan en kan iedereen vrijelijk de tuin
oplopen. De laatste tijd zijn er zo een paar insluipers cq inbrekers actief
geweest. Graag hier goed op letten.



Op 16 oktober worden er weer appels geplukt. U kunt wat meenemen uit de
dozen zolang de voorraad strekt.



Het wordt weer winter en dus kunnen de paden glad worden. Wilt u het pad
bij uw tuin in de gaten houden?

