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Aanstaande zaterdag 6 juli is er weer een werkdag met hopelijk nog mooi zomerweer
zodat we samen vele klussen kunnen klaren.



In het bestuursbulletin houden we als bestuur jullie op de hoogte van allerlei
activiteiten en ontwikkelingen op ons park. Daarnaast zouden we toch ook graag weer
eens een nieuwsbrief willen uitbrengen met wat uitgebreidere verhalen en info.
Hierbij roepen we jullie op om hiervoor verhalen of interessante informatie op te
sturen naar ons secretariaat. Overigens zoeken we nog steeds een redacteur voor de
nieuwsbrief, zodat we het redactiewerk als bestuur niet allemaal zelf hoeven te doen.



Tijdens de nationale Nachtvlindernacht op 31 augustus wordt ook op De Driehoek
naar nachtvlinders gekeken van 22.00 tot 24.00 uur. Ervaren nachtvlinderspotters zijn
aanwezig om de gelokte nachtvlinders te herkennen en te fotograferen.



Is er een tuinder die een roeiboot te leen heeft? Wij zouden graag de sloot aan de
oostkant van het park willen snoeien en dat kan alleen vanuit een boot.



Er worden nog steeds een paar mensen gezocht om mee te draaien in de
schoonmaakgroep van de toiletten. Bij voorkeur denken we aan wat mannen. Er staat
een kleine vergoeding tegenover. Niet alleen voor onszelf is het belangrijk dat de
toiletten schoon zijn, maar ook voor de gasten wanneer het pannendak gehuurd
wordt.



Het bestuur heeft onderzocht of het zinnig is om op het Pannendak zonnepanelen te
laten leggen. Dit is het geval en de panelen zullen worden aangebracht door
Energiecoöperatie Energie-U.



Diab en Ali die als vaste vrijwilligers op de maandagmorgen lang bij ons gewerkt
hebben gaan stoppen, omdat ze nu na voltooiing van hun inburgering op zoek
(moeten) gaan naar betaald werk. Wij gaan als bestuur afscheid nemen van hen en
hun familie door een etentje te organiseren in het Pannendak.
De Utrechtse Vrijwilligerscentrale is nu bezig nieuwe vrijwilligers te werven op het AZC,
zodat we elke dinsdagmorgen weer verder kunnen met het vrijwilligerswerk op de
tuin. Henk Rienties begeleidt steeds de werkzaamheden en als hij niet kan neemt Loek
Ent het over. Het zou mooi zijn als een paar tuinders ook mee zouden doen op de
dinsdagmorgen: samen werken, koffie drinken en Nederlands praten. Dit wordt door
de vrijwilligers zeer, zéér gewaardeerd.
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Sommige tuinders denken dat takken wel binnen een jaar gecomposteerd kunnen
worden en gooien daarom ook takken op de composthoop. Onwetendheid of te
beroerd om het groenafval beter te scheiden? Er zijn aparte hopen voor dunne en
dikke takken. Van belang is ook de plank op de composthoop steeds vrij te houden. De
beste manier is om elke keer een greep mee te nemen in de kruiwagen om het
groenafval achteraan en bovenop te deponeren.



Op zaterdagmorgen 5 oktober om 10.00 uur is er een bijeenkomst voor nieuwe
tuinders. Door het bestuur wordt allerlei informatie gegeven over de vereniging en het
tuinieren op ons ecologische tuinenpark en men kan met elkaar kennismaken. Ook
wordt er een korte rondleiding gegeven om te wijzen op de bijzondere en
karakteristieke elementen van het tuinenpark.



Op zaterdagmiddag 5 oktober is er om 15.00 uur een lezing over paddenstoelen. Na
de lezing en presentatie met dia’s maken we een wandeling over het tuinenpark om
paddenstoelen te spotten en te determineren. Om deze bijeenkomst te laten slagen
vragen we alle tuinders van elke paddenstoel die je tegenkomt een foto te maken en
die met plaatsaanduiding aan het secretariaat te sturen. De lezing met een drankje na
is voor iedereen gratis toegankelijk. In de vitrine hangt een zoekkaart paddenstoelen.



Zaterdag 2 november tijdens de werkdag zal een container geplaatst worden voor grof
vuil en een voor houtafval. Alleen tijdens die werkdag kan er onder toezicht materiaal
aangeleverd worden voor de containers. Deze mogelijkheid is vooral bedoeld voor
tuinders die anders moeilijk hun afval kwijt kunnen. Tuinders die hun huisje afbreken
worden geacht dit zelf af te voeren met een aanhangwagen of door zelf een container
te laten komen!



Als vervolg op het Groenplan dat vorig jaar voor ons opgesteld is willen we nu een
nadere uitwerking van een bomenplan voor ons complex. Wat zijn belangrijke en/of
beeldbepalende bomen en waarom; welke bomen kunnen we wel verwijderen, welke
bomen in de singels zijn belangrijk, waar moeten we dunnen? Deze en andere vragen
willen we onderzocht en waar nodig vervolgens uitgevoerd hebben. Daartoe hebben
we een aanvraag ingediend bij de gemeente cq het OVU.



Wisten jullie dat dit Overleg Volkstuinen Utrecht een eigen website heeft?
https://www.tuiniereninutrecht.nl. Hier kun je veel informatie over tuinieren lezen en
downloaden.
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De bouwwerkzaamheden bij onze buren – Hof van Tuindorp - vorderen gestaag.
Gebouw A (voor mensen met 24 uur zorg) heeft zijn hoogste punt bereikt; na de
vakantie worden de ramen en kozijnen geplaatst en zal binnen de afbouw beginnen. In
april moet het klaar zijn. Intussen is men ook begonnen met de fundering van gebouw
D (vrije sector huurappartementen). Tevens is men bezig met het strippen van de
hoogbouw van het Careyn gebouw aan de binnenzijde, na de vakantie worden de
gevelplaten verwijderd.



De GSM mast voor de NS die naast onze tuin is verschenen is in principe tijdelijk voor
een jaar. Ons bezwaar dat wij tevoren niet gekend waren is formeel ter zijde gelegd,
omdat wij het wel hadden kunnen weten als we de gemeentelijke bekendmakingen
voor omgevingsvergunningen hadden gevolgd, maar men erkent dat het niet fraai is
dat er geen overleg is geweest. Wij gaan dus nu wel die omgevingsvergunningen
bijhouden en tijdig aan de bel trekken wanneer men de mast langer wil laten staan dan
een jaar.

