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De ALV is op zaterdag 16 maart om 14.00 uur in het Pannendak. De agenda en stukken
worden begin maart toegestuurd.



Met ingang van maandag 25 februari wordt de sluitingstijd van het hek verzet naar
18.00 uur.



In het weekend van 9/10 februari is er weer ingebroken op diverse tuinen. Gelukkig was
er dit keer relatief weinig schade en ook is er weinig vermist. Slechts 1 tuinder heeft
aangifte gedaan bij de politie. Ook in de andere twee tuinenparken (Ons Buiten en De
Pioniers) was er ingebroken met veel meer schade. Het blijft van belang om inbraken bij
de politie te melden, zodat zij inzicht krijgen in wat er gaande is en mogelijk
maatregelen kunnen treffen. Via deze link (https://www.politie.nl/aangifte-of-meldingdoen) kom je op de site waar je eenvoudig via internet aangifte kunt doen; inloggen doe
je vervolgens met je DigiD.
We gaan bij de nieuwe zij-ingang prikkeldraad aanbrengen en een beveiligingslamp
laten installeren, zodat het moeilijker wordt via dit hek binnen te komen. Ook willen we
hierbij nog eens oproepen om je op te geven voor de WhatappAlertgroep zodat we
elkaar kunnen oproepen of waarschuwen bij gevaar of onraad. Opgeven via
whatsappalert@driehoektuin.nl.



Bouwmaatschappij Lithos die naast ons park heftig aan het bouwen is laat voor
geinteresseerden weten: “Wilt u op de hoogte gehouden worden van de
bouwactiviteiten en onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Stuur een mail met uw naam
en mailadres naar projectontwikkeling@lithos.nl ovv Hof van Tuindorp nieuwsbrief.



De afgelopen weken is er gebaggerd vanaf de hoofdingang, achter het Lachende Paard
langs, naar de dam bij de parkeerplaats, vervolgens vandaar naar het eerste bruggetje in
de oostsloot. Hier hadden we in het najaar gelukkig alle waterlelies al weggehaald. We
dachten dat ze ook de sloot achter tuin 4 en om het Pannendak heen zouden doen,
maar dat bleek helaas niet het geval. Het baggeren is in goed overleg gegaan zoals wij
het graag wilden: met een duwboot waarbij de bagger netjes met een vrachtwagen is
afgevoerd. De zijkanten van de sloot met waterplanten zijn daarbij intakt gelaten.



In de winter wordt er veel gesnoeid en dus ook veel takken naar de takkenhopen
gebracht. Het is nog niet voor iedereen duidelijk, maar de dunnere takken kunnen naar
de takkenhoop naast de composthoop (met pal daarnaast rechts een plek voor
stammetjes) en de dikkere takken naar de betonnen bak op de parkeerplaats. Sommige
tuinders brengen een hele boom naar de takkenhoop, zonder de moeite te nemen de
takken er even vanaf te knippen en het boomstammetje te kortwieken. Met de
vrijwilligers zijn we inmiddels begonnen om bamboe en wilgen te snoeien en de
slootkanten en takkenrillen op te schonen.



In Mens en Wijk, het magazine voor Utrecht NoordOost, staat een leuk artikeltje over
ons tuinenpark en onze buren Ons Buiten en De Pioniers.

