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Zaterdag 6 april is om 09.00 uur weer de eerste werkdag van dit jaar. We hopen dat
jullie in grote getale aanwezig zullen zijn om de diverse klussen te klaren. Op 16 april is
er ’s avonds om 18.00 uur een werkavond voor als je op de zaterdag niet kunt. Graag
tevoren opgeven.



Maandagochtend 15 april is er een koffiebijeenkomst voor mensen uit de wijk. Start om
10.30 uur en ieder is van harte welkom. Zie bijgevoegde poster.



Op 16 april vertelt Vera Greutink via Groei&Bloei Utrecht in ons Pannendak – 20.00 uur
– over permacultuur in de moestuin. Zie bijgevoegde poster.



Afgelopen zaterdag zijn de meeste takken weer weggehaald en zijn er snippers
gebracht. Die snippers waren rap verdwenen omdat tuinders het blijkbaar zeer op prijs
stellen dat er snippers geleverd worden. Wat de takken betreft willen we nogmaals
aandacht vragen voor het volgende: dunnere takken kunnen rechts naast de
composthoop gelegd worden en rechts daarvan is ruimte voor dikkere stammetjes. In
de mestbak kunnen de dikkere taken terecht. Het is echt niet de bedoeling om hele
bomen op de takkenhoop te gooien. Neem aub de moeite om de takken er eerst af te
snoeien anders bezorg je anderen veel werk. De bak is alleen voor takken, niet voor
afval!
Direct naast de mestbak zal een stekkenbak komen waar ieder mooie stekken kan
brengen of halen.



Helaas hebben er een paar mensen afgehaakt voor de WC ploeg. Carien van Gijn
coördineert het schoonmaken van de toiletten en doet hierbij de oproep voor nieuwe
versterking van deze leuke, belangrijke en nuttige ploeg. Je kunt je opgeven via
secretariaat@driehoektuin.nl.



Mede n.a.v. een recente golf van inbraken op de tuinenparken is er een overleg
geweest met de andere volkstuinen in Utrecht NoordOost (Ons Buiten en De Pioniers),
het AVVN, het wijkbureau, de gemeente (afdeling veiligheid), de wijkagenten en de wijk
BOA’s over samenwerking, maar vooral over de veiligheid en inbraken op de
tuinparken. Onze maatregelen werden geprezen: prikkeldraad rond het toegangshek en
een veiligheidslamp bij het hek. Er werd nogmaals dringend aan de tuinders gevraagd
om aangifte te doen bij de politie zodat zij een totaaloverzicht hebben en zo nodig
actiever gaan patrouilleren. Inbrekers zijn vooral uit op drank, kostbaarheden en koper.
Laat dit dus niet achter in de huisjes. Doe de gordijnen niet dicht en als er weinig te
halen valt kun je ook beter de deur niet op slot doen (dan heb je ook geen braak, maar
ook geen uitkering van de verzekering).
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Sinds de ALV hangen er in het Pannendak foto’s van huisjes en tuinders op ons park van
Dirk-jan Davids Blumink. Wij roepen tuinders op om zelf foto’s te maken op/van je tuin:
groente, planten, bloemen, vogels, vlinders, insecten, paddestoelen, mensen etc….
Lever ze bij ons in en dan komt er een nieuwe expositie, nu met ons eigen werk.



Op de ALV is het advies aangenomen m.b.t. het gebruik van milieuvriendelijke
materialen. Dit advies staat op de website (‘natuurlijk tuinieren’). Hier staat ook iets
over de eikenprocessierups.



Op de maandagmorgen proberen we met de vrijwilligers de hoofdpaden aan de
slootkant onkruid vrij te houden. Hierbij nogmaals de dringende vraag aan alle tuinders
om het pad aan hun hegkant zelf onkruidvrij te houden.

