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⚫

In het bestuursbulletin houden we als bestuur jullie op de hoogte van actuele
activiteiten en ontwikkelingen op ons park. Daarnaast willen we binnenkort ook een
nieuwsbrief met wat uitgebreidere verhalen en info. Heb je hiervoor verhalen of
interessante informatie, stuur die op naar ons secretariaat.

⚫

Zaterdagmorgen 2 november aanstaande is de laatste werkdag met hopelijk nog mooi
herfstweer zodat we samen vele klussen kunnen klaren. Deze valt samen met de
landelijke Natuurwerkdag.
Tijdens die werkdag zal er een afvalcontainer staan: een voor grof vuil en een voor
houtafval. Alleen tijdens die werkdag kan er onder toezicht materiaal aangeleverd
worden voor de containers.
Wat mag er in de grofvuil container: Tuinmeubels, plastic, puin, tegels, metaal,
kunstof, glas etc..
Wat mag er niet in: Dakleer, bitumen, spuitbussen, verfblikken, kitspuiten, chemisch
afval, gifstoffen, asbest (hout moet in houtcontainer, takken op de takkenhoop).

⚫

De Utrechtse Vrijwilligerscentrale zal tijdens de winter stoppen met het werven op het
AZC van nieuwe vrijwilligers voor werk op de tuin op de dinsdagmorgen. Henk Rienties
zal nog wel elke dinsdag morgen aanwezig zijn vanaf 10 uur. Mogelijk dat de
vrijwilligerscentrale nog wel vluchtelingen, dus statushouders die bezig zijn met hun
inburgering, kan interesseren voor vrijwilligerswerk bij ons. Het zou mooi zijn als een
paar tuinders ook meedoen op de dinsdagmorgen om samen klussen te doen voor het
algemeen nut.

⚫

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 gasten.

⚫

Begin november zullen op de achterkant van het Pannendak zonnepanelen aangelegd
worden door Energiecoöperatie Energie-U.

⚫

Omdat de inbouwkoelkast in het Pannendak het niet goed meer deed, is deze
vervangen door een zeer energiezuinige vrijstaande koelkast.
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⚫

Tijdens de laatste schouw is gebleken dat veel mensen de afgelopen weken hun
heggen ter hand hebben genomen en flink gesnoeid hebben. Fantastisch als een
oproep daartoe werkt. Nu zouden we graag zien dat ieder het pad onder/voor de heg
onder handen neemt en onkruid vrij maakt. En dan niet alleen een stukje pal voor de
heg, maar zo nodig echt tot het midden van het pad! Als je daar het pad te hard vindt
om te schoffelen dan is dit de oplossing: draai je schoffel om en schraap het onkruid
weg.

⚫

Het verzamelen van de grote takken in de mestbak is zo te zien een groot succes. Maar
de ruimte wordt nog niet optimaal gebruikt en dat is jammer. Wij verzoeken iedereen
om van hele struiken en bomen de takken af te zagen en deze takken zo veel mogelijk
naar achteren te leggen, zodat de ruimte effectiever gebruikt wordt. Deze plek is niet
bedoeld voor ander afval!

⚫

Als vervolg op het Groenplan voor het tuinenpark De Driehoek van vorig jaar, hebben
we nu toestemming van de gemeente cq het Overleg Utrechtse Volkstuinen (OVU
https://www.tuiniereninutrecht.nl) om een nadere uitwerking van een bomenplan te
laten maken door een expertbureau.

⚫

Op zaterdagmorgen 5 oktober was er een bijeenkomst voor nieuwe tuinders. Door
het bestuur werd allerlei informatie gegeven over de vereniging, de OVU en de AVVN
en kon men met elkaar kennismaken. Daarna was er een korte rondleiding over het
park – met eindelijk mooi weer - om te wijzen op de bijzondere en karakteristieke
elementen van het tuinenpark.

⚫

Op zaterdagmiddag 5 oktober was er – ondanks de geringe opkomst – een zeer
informatieve en boeiende bijeenkomst over paddenstoelen: eerst een lezing en
daarna een zoektocht op het tuinenpark. Zeker 32 verschillende soorten
paddenstoelen werden gespot! Een gedetailleerd verslag volgt in de nieuwsbrief.

⚫

En op maandag 7 oktober was er weer een koffieochtend voor bewoners van de wijk.
Het was een gezellige bijeenkomst met bijna twintig gasten.

