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Zondag 16 juni is de jaarlijkse GroenMoetJeDoen dag. We willen dit jaar de bewoners
van de nieuwe woonwijk op het terrein van de voormalige Rietveld school speciaal
uitnodigen en welkom heten. Daarnaast houden we onze traditionele stekjesbeurs,
maken we lekkere taarten en schenken koffie, kruiden/vruchtenthee etc. Dus hierbij
de oproep om de komende weken zoveel mogelijk stekjes van allerlei planten te
kweken, je aan te melden voor het maken van een bijzondere taart, of je op te geven
om de eigen tuinders en buurtgenoten te helpen ontvangen. We zoeken nog een paar
mensen die helpen om kinderactiviteiten rond tuinen, planten, dieren of water te
organiseren. Ook is het leuk als een paar tuinders hun mooie of bijzondere tuin open
stellen.



Op donderdagmiddag 23 mei organiseert De Driehoek weer een high tea voor de
ouderen uit het zorgcentrum Tuindorp Oost. De bewoners komen of worden gebracht
naar het Pannendak, waar thee/koffie en taart voor hen klaar staat. Als het weer het
toelaat maken we ook een rondje door het park. Om de middag te kunnen doen slagen
hebben we nog enkele vrijwilligers nodig. Het gaat om het eventueel thuis halen en
brengen van de bewoners van het zorgcentrum en het bakken van iets lekkers. Het
geheel speelt zich af tussen 14.30 en 17.00 uur. Als je mee wilt helpen, wil je dat dan
even laten weten? Bij voorbaat hartelijke dank.



Donderdag 23 mei is er ook een inhaal werkavond. We beginnen om 18.00 uur. Wel
van tevoren opgeven graag.



Omdat het gebouw van Careyn gesloopt wordt moest er een nieuwe
elektriciteitskabel aangelegd worden naar De driehoek. Dat is de afgelopen tijd
gebeurd. Er is een kabel geboord, getrokken naar de Driehoek en op Pannendak
aangesloten.



De wc’s waren onlangs verstopt, een teken dat de septic tank vol zat. Inmiddels is de
septic tank leeggezogen en de leiding naar de wc doorgespoten. Alles doet het weer
prima. Wel is ons uitgelegd dat de septic tank niet optimaal werkt omdat wij zeep
gebruiken in de keuken en bij de fonteintjes in de wc’s. Hoewel we tegenwoordig
alleen ecologische en biologisch afbreekbare zeep gebruiken, wordt de septische
werking van de septic tank hierdoor toch belemmerd. Dit betekent dat we om de 4 à 5
jaar de tank al moeten laten legen.



Na het baggeren van de oostelijke sloot bleek dat de waterleiding stuk getrokken was.
Deze is nu weer gerepareerd op kosten van de firma Scholman. Op de vorige werkdag
zijn de waterlelies en andere waterplanten gelukkig weer teruggeplaatst.
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Op dinsdag 16 april hield Vera Greutink in ons Pannendak een boeiende lezing –
georganiseerd door Groei&Bloei - over Permacultuur. Zij vertelde voor een groot
publiek hoe je door permacultuur in de moestuin toe te passen met minder werk toch
mooie oogsten kunt halen en tegelijkertijd kunt bijdragen aan de gezondheid van de
bodem. Ze lichte de drie belangrijkste principes van permacultuur tuinieren toe: rust
voor de bodem (niet spitten), de bodem beschermen door te mulchen en diversiteit.
Ook gaf ze een aantal voorbeelden van mooie en productieve groente-polyculturen.
Deze manier van moestuinieren sluit heel goed aan bij wat wij als natuurlijk tuinieren
propageren. Zij heeft een boek hierover geschreven zowel in het Nederlands als het
Engels. Zie haar website voor verdere informatie: http://www.tuinsmakelijk.nl



Vorige week is er een enorme zendmast geplaatst aan de noordwest kant van ons
tuinenpark. Beslist geen verfraaiing van ons uitzicht. De mast is bedoeld voor een
veiligheidsnetwerk voor de machinisten van NS. Het mag nuttig zijn, maar we hopen er
geen last van te hebben in de vorm van bijvoorbeeld (ventilatie)lawaai.



De takkenhoop naast de composthoop raakt aardig vol. Sommigen dumpen hun
takken zelfs al in de bosjes rechts. Dat is echt niet de bedoeling. Hoewel de
takkenhoop in de betonnen bak vooral voor dikkere takken is, kun je daar ook je
andere takken goed kwijt. Voor enkelen dus iets verder lopen.



Nu de lente in volle kracht komt en de zomer eraan komt, roepen we nogmaals
tuinders op om foto’s te maken zodat we dit najaar een prachtige fototentoonstelling
kunnen maken. Sturen aan het secretariaat.

