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Afgelopen maandag 1 februari heeft Minister Asscher (Sociale Zaken) een
werkbezoek gebracht aan De Driehoek. Asscher wil dat vluchtelingen sneller aan
de slag kunnen als vrijwilliger. Nu duurt het ongeveer vijf weken voordat
uitkeringsinstantie UWV hiervoor al dan niet toestemming geeft. Hij wil dat het
binnen een of twee weken wordt geregeld.De minister vindt het belangrijk dat
vluchtelingen al snel vrijwilligerswerk kunnen doen, bijvoorbeeld in de natuur
werken of spelletjes doen met ouderen. Daarom bracht hij een bezoek aan
Woonzorgcentrum Zuylenstede in Overvecht en aan ons tuinenpark. Het was een
grote eer en een groot succes.



Donderdagavond 4 februari is er een heel interessante lezing over bestuiving
van Rinus Sommeijer in het Pannendak. In deze lezing wordt uitgelegd wat
bestuiving precies is en hoe bijna alle planten dit nodig hebben voor de vorming
van zaden en vruchten. Komt dit horen en zien om 20.00 uur!



De nieuwjaarsreceptie van De Driehoek was een groot succes. Er waren veel
mensen. De voorzitter blikte terug op het voorbije jaar aan de hand van foto’s,
hetgeen zeer werd gewaardeerd.



In de laatste bestuursvergadering is het beheerplan natuurlijk tuinieren
besproken. Het bestuur onderschrijft op vele punten dit plan en wijkt er soms van
af. We hebben een lijstje gemaakt van wat de consequenties van dit beheerplan
zijn voor het algehele onderhoud van ons tuinenpark en voor waar de individuele
tuinder zich aan moet houden. Deze lijst zullen we op de Algemene
Ledenvergadering ter besluitvorming aan jullie voorleggen.



Het bestuur is nog steeds op zoek naar tuinders die het leuk vinden het bestuur te
komen versterken. Of je nu veel weet van natuurlijk tuinieren, van geld, van
bouwen of van besturen, of juist helemaal niet: je bent welkom. Er zijn altijd taken
die bij je passen. Als je niet in het bestuur wil zitten, maar wel specifieke klussen
wil doen, ben je ook zeer welkom.
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Zijn er tuinders die bereid zijn voor een redelijke vergoeding een klus voor een
andere tuinder te doen? Het bestuur wordt hiernaar geregeld gevraagd. Wij
kennen niet veel tuinders die dit willen doen. Daarom hierbij een oproep je bij het
bestuur te melden.



Misschien houd je heel veel van groente telen, maar heb je eigenlijk niet zo veel
voor jezelf nodig. Dat komt dan goed uit, want je zou groente kunnen produceren
voor de voedselbank. Je krijgt dan het benodigde zaad van De Voedseltuin. Meer
weten? vraag het ons.



We hebben er al eens eerder aandacht voor gevraagd: gasslangen. Een gasslang
mag niet ouder zijn dan 5 jaar. Op elke gasslang staat een jaartal, dus je kunt het
snel controleren. Wanneer er een ongeluk gebeurt met je gasinstallatie vanwege
een te oude gasslang, dan doet de verzekering niets en draai je zelf op voor de
schade, ook die je anderen toebrengt. Kortom kijk er even naar; voor een paar
euro heb je een nieuwe slang.

 Over de Groene Kop is nog geen echt nieuws te melden. Wij hebben ons
bezwaar op tijd ingediend bij de gemeente tegen de bebouwing te dichtbij De
Driehoek en te hoog. Ook hebben we voorstellen ingediend voor een andere
toegangsweg naar De Driehoek. Het is nu afwachten totdat de gemeenteraad zich
erover gebogen heeft. Er wordt al wel gewerkt aan een definitief ontwerp van de
extra ingang naar De Driehoek, vlak langs de composthoop. Er lijkt definitief
sprake van een bruggetje met een hek erop. Dat is al weer winst voor ons (geen
lelijke dam). Op dit moment vinder er werkzaamheden plaats in het gebied in
verband met sanering. Ook de twee duivenmelkers hebben hun hok naar de rand
mogen verplaatsen.


Donderdag 4 februari wordt er weer gestart met het snoeien van onze singels.
Dit keer is vooral de westkant aan de beurt. Ook worden een paar bomen op de
tuinen onder handen genomen, die bij de laatste inspectie door de gemeente
(Visual Tree Assessment) als minder veilig aangemerkt zijn.



De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 12 maart
in het Pannendak.



Op zaterdag 5 maart vindt in het Pannendak een lezing over Fugensand plaats in
samenwerking met de vereniging Groei & Bloei. Meer informatie volgt.

