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BESTUURSBULLETIN 27 - JULI 2019 

 
 Aanstaande zaterdag 6 juli is er weer een werkdag. We hopen dat jullie in grote getale 

aanwezig zullen zijn om de diverse klussen te klaren en de zomer te vieren. 
 

 Vorige week is er gemaaid langs de slootkanten en tijdens de komende werkdag zal 
dat gras/hooi afgevoerd worden naar de composthoop. Dat op sommige plaatsen 
duidelijk niet gemaaid is komt niet voort uit willekeur of slordigheid, maar is onderdeel 
van een selectief maaibeleid. Op die manier hopen we de groei van wilde bloemen en 
planten in de berm te bevorderen. 

 
 Voor de afvoer van takken willen we nogmaals aandacht vragen. Dunnere takken 

kunnen rechts naast de composthoop gelegd worden met rechts daarvan een ruimte 
voor dikke stammetjes. Rechts in de betonnen bak kunnen dikkere takken 
gedeponeerd worden. Sommige tuinders lijken het verschil niet te willen zien tussen 
dikkere takken en houtafval; deze plek is niet bedoeld voor planken, balken, of zelfs 
plastic, dit moet je zelf afvoeren. 

 
 Ligusterheggen zijn nu grotendeels uitgebloeid en kunnen dus geknipt worden. De 

schouwcommisie zal er extra op letten. En als je toch bezig bent met de heg neem dan 
ook de schoffel ter hand om de hegkant van het pad zelf onkruidvrij te houden. 

 
 In het kader van veiligheid is er bij de grote ingang een 10 km bord geplaatst. 

Vriendelijk verzoek dus om je te houden aan de maximale snelheid van 10 km per uur, 
zodat je tijdig wandelaars, kinderen of tegenliggers kunt ontwijken en de nabijgelegen 
tuinen geen geluidsoverlast ervaren. 

 
 Wanneer je stroom gebruikt voor klussen aan het huisje, vragen we je gebruikte 

haspels niet dagenlang aangekoppeld te laten liggen, maar ze op te ruimen. 
 

 Tot nu toe werd er altijd op de maandagochtend gewerkt met de vrijwilligers 
(vluchtelingen, statushouders, asielzoekers). In overleg met en op verzoek van de 
Utrechtse Vrijwilligers Centrale - zij doen de werving en selectie van deze vrijwilligers - 
gaan we deze werkochtend vanaf augustus verplaatsen naar de dinsdagochtend. Op 
de maandagmorgen blijken namelijk veel Nederlandse taalcursussen gegeven te 
worden. We starten altijd om 10 uur en gaan rond 11 uur koffiedrinken. Tuinders zijn 
ook welkom om dan bij de koffie aan te schuiven.  

 
 De padencommissie die zich buigt over het onderhoud en mogelijke renovatie van 

onze openbare wandelpaden is aan het werk gegaan. We houden jullie op de hoogte. 
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 Op verzoek wil het bestuur kijken of er gereedschap uit onze container uitgeleend kan 

worden aan tuinders. Algemeen gebruik van gereedschap van De Driehoek door 
tuinders heeft duidelijke voor- en nadelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een 
kruiwagen, een voorhamer, zaag of een elektrische heggenschaar (onlangs door een 
tuinder aan ons geschonken). Wij komen hier later op terug. 

 
 Voor de Groen Moet Je Doen dag op zondag 16 juni hadden we de nieuwe bewoners 

in de nieuwbouwwijk naast ons speciaal uitgenodigd en er zijn er ook een aantal 
geweest. Maar het was vooral een geslaagde happening voor ons zelf. De eigen 
gebrouwen soorten thee met de zelfgebakken taarten vielen in de smaak en de stekjes 
kraam was zeer in trek. Hartelijk dank aan ieder die een bijdrage heeft geleverd. De 
totale opbrengst van de verkoop was 137,94 Euro en zal aangewend worden voor de 
behuizing van vogels (nestkasten) en dieren zoals huisjes voor egels. 

 
 Hoewel ratten ook nuttige beesten kunnen zijn, willen we hen liever niet op de tuin. 

Laat daarom geen etensresten op je tuin of composthoop achter. Groenafval is 
natuurlijk prima, maar geen (gekookte) etensresten. 

 
 Anne ter Heege en Henk Rienties zijn naar het AVVN congres geweest op 22 juni waar 

nieuwe statuten en huishoudelijk reglement zijn aangenomen. Hierin wordt een begin 
gemaakt met de reorganisatie bij het AVVN waardoor er verschillende soorten 
lidmaatschap mogelijk worden en gevarieerde diensten kunnen worden afgenomen. 
Amsterdamse volkstuinparken die een eigen koepelorganisatie hebben met duizenden 
leden, gaan minder contributie betalen en minder diensten afnemen. Om dit te 
compenseren moeten er nieuwe leden geworven worden – zowel volkstuinparken als 
stadslandbouw initiatieven en individuele volkstuinders – die verschillende diensten 
kunnen afnemen tegen een gevarieerd tarief. Dat wordt nog een hele klus. 
Een andere gesignaleerde tendens: volkstuincomplexen worden steeds meer 
volkstuinparken met een duidelijke functie voor de omringende stad. Eigenlijk zoals 
ons eigen tuinenpark of dat van onze buren in Voordorp, Ons Buiten. 

 
 Op zaterdagmorgen 5 oktober is de bijeenkomst zijn voor nieuwe tuinders en andere 

geïnteresseerden. Er wordt algemene informatie gegeven en enkele specifieke 
onderwerpen komen aan de orde. Daarna wordt er een rondleiding over de tuin 
gegeven om de specifieke en karakteristieke aspecten van het tuinenpark  te laten zien 
en toe te lichten. 


