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Zondag 16 juni is de jaarlijkse GroenMoetJeDoen dag van 13.00 tot 17.00 uur. We
hebben de bewoners van de nieuwe woonwijk op het terrein van de voormalige
Rietveld school speciaal uitgenodigd. We houden onze traditionele stekjesbeurs,
maken we lekkere taarten en schenken koffie, kruiden/vruchtenthee en Jan Willem
Arends vertelt iets over een milieuvriendelijk experiment op zijn tuin. Hierbij de
oproep om de komende weken zoveel mogelijk stekjes van allerlei planten te komen
brengen (je kunt ze achter het Pannendak neerzetten), 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 bij
het opzetten van de kraampjes en het opruimen of om de kinderactiviteiten te
begeleiden (puzzeltocht). Ook is het leuk als een paar tuinders hun mooie of
bijzondere tuin open willen stellen en daar de mensen rondleiden.



Maandag 24 juni is de laatste inhaal werkavond. Zaterdag 6 juli is een gewone
werkdag.



Op dit moment staan veel ligusterheggen in bloei bij mensen die hun heg nog niet
gesnoeid hadden dit jaar. De witte bloemetjes verspreiden een prettige geur. Die geur
trekt bijen en andere insecten aan en levert volop voedsel. Dus nog even wachten met
snoeien tot na de bloei.



De heggen van de tuinen langs het Koolmeespad zijn intussen aardig hoog geworden.
Wij willen ze de komende werkdag helpen terug te snoeien. Als je bezwaren hebt
(tuinen 122, 133 en 134) overleg dan even met het bestuur.



De GSM mast die naast onze tuin is verschenen is gelukkig een tijdelijke mast. In de
omgevingsvergunning voor deze mast is het volgende opgenomen: De tijdelijke
vergunning (voor de duur van 1 jaar) is bedoeld, zodat gezocht kan worden naar een
definitieve locatie, maar de vergunning is hieraan niet verbonden: indien geen
definitieve locatie gevonden wordt, zal de GSM-R mast na verloop van de vergunning
moeten verdwijnen.



Achter het Pannendak onder het afdak is een brandblusser geplaatst. Dat moest van
de gemeente in verband met de veiligheid rond de gastank die daar staat.



Het bestuur is aan het onderzoeken of het zinnig is om op het dak van het Pannendak
zonnepanelen te plaatsen. We houden jullie op de hoogte.
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Jullie herinneren je de vlinderfoto’s in het Pannendak van Jeanne Huijssoon. Zij
organiseert met de K.N.N.V. Afd. Utrecht op 20 en 22 juni 2019 een minicursus vlinders
herkennen in Griftsteede, van Swindenstraat 129, Utrecht, van 20.00 tot 22.00 uur.
Vervolgens is er een excursie op het Landgoed Oostbroek, Bunnikseweg 45a, de Bilt,
van 12.00 tot 14.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, wel graag opgeven bij:
jhuijssoon@tele2.nl.

