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BESTUURSBULLETIN 30 – JANUARI 2020 

 
⚫ Overlijden Nol Barnard Donderdag 28 november is Nol Barnard plotseling overleden. Wij 

hebben afscheid van hem genomen. Nol was zeer actief als beheerder van het 
Johannescentrum in Overvecht, maar hij deed ook veel voor ons. Hij was onze inkoper bij 
de Macro van koffie, drank, toiletpapier etc. Wie zou deze taak van hem over willen 
nemen? Ook stond Nol elke werkdag klaar met twee pannen soep. Wie zou deze taak over 
willen nemen? Als bestuur dachten we aan een paar mensen die zelfgemaakte soep 
zouden willen gaan maken (= werkdagtaak). Wie vindt dit leuk? Waardering verzekerd! 

 
⚫ Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 11 januari tussen 3 en 5 uur. Vergeet vooral niet te 

komen! 
 
⚫ Penningmeester Heb je kosten gemaakt in 2019 die je nog wilt declareren? Graag voor 8 

januari via het nieuwe declaratieformulier dat te downloaden is op 
https://driehoektuin.nl/vereniging/documenten/. 

  
⚫ Kunst Temmy Bakker, Fenny Geyssen en Nanne Wilders hebben het fantastische idee 

geopperd om tijdens het GroenMoetjeDoen weekend, 13/14 juni, een expositie te houden 
van kunst gemaakt door onze tuinders. Wil je ook een bijdrage leveren: foto’s, schilderijen, 
beelden alles is welkom. Op zondagmiddag 19 januari tussen 2 en 4 uur komen de 
tuinders/kunstenaars die mee willen doen bijeen in het Pannendak om de plannen 
concreter te maken.  

 
⚫ Bomenplan Van de Overleg Volkstuinen Utrecht (OVU) hebben we toestemming gekregen 

om een gedetailleerd bomenbeheerplan te laten maken. Hierin wordt beschreven hoe 
onze singels beheerd moeten/kunnen worden, maar ook alle andere bomen op ons park. 
Welke bomen moeten we koesteren, welke kunnen we missen, welke bomen kunnen 
vervangen worden, welke lacunes zijn er, wat en hoe kunnen we het beste snoeien etc.. 
Wij hopen dat het buro Mientjes Advies samen met een aantal tuinders een plan maakt 
waar we jaren mee verder kunnen.   

 
⚫ Vrijwilligers Een nieuwe vrijwilliger-vluchteling heeft zich gemeld, Muhammad Kariesh; hij 

is een broer van Ali die in het najaar afscheid van ons had genomen. Muhammad is 
verhuisd van Schagen naar Utrecht en had ook zelf een volkstuin. Elke dinsdagmorgen 
doen we samen vrijwilligerswerk op de tuin. Iedereen is welkom om mee te doen. 

  
⚫ Extra snoeiacties Omdat we deze winter weinig vrijwilligers hebben, krijgen we een aantal 

klussen niet gedaan, zoals het snoeien van de slootkanten langs de singel en het  
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onderhouden van de takkenrillen. Daarom plannen we twee extra snoeiacties: dinsdag 28 
januari en zaterdag 29 februari van 10 tot 12.30 uur. We nodigen iedereen uit mee te 
doen, omdat ook iedereen dit kan. En…. vele handen maken licht werk!   

 
⚫ Bamboe Geregeld komt er een verzoek om te helpen woekerende bamboe te verwijderen, 

omdat dit zo’n zware klus is. Er was een tijd dat (woekerende) bamboe helemaal in was, 
maar het bestuur vindt dit soort bamboe taboe op ons tuinenpark. We moeten er dus 
vanaf en in ieder geval is nieuw aanplanten niet toegestaan. 

 
⚫ Keurmerk natuurlijk tuinieren Volgend jaar krijgen we een herkeuring van ons tuinenpark. 

We hopen dat we onze 4 stippen zullen behouden. Het bestuur gaat ernaar kijken en 
overleggen met de commissie Natuurlijk Tuinieren. 

 
⚫ AVVN Ons tuinenpark is zoals vele volkstuinparken natuurlijk al een paradijs. De AVVN is 

een actie gestart om alle mooie en bijzondere dingen die we zien op onze tuin – insecten, 
vlinders, vogels, planten, paddestoelen etc – op Waarnemingen.nl vast te leggen. Een 
aantal van onze tuinders is al zeer actief op deze site, maar we roepen ieder op zich ook 
aan te melden cq een account aan te maken en hun waarnemingen liefst met foto’s in te 
sturen (https://waarneming.nl ). Zo kunnen we hopelijk aantonen dat er een grote 
diversiteit op ons tuinenpark aanwezig is. Zie ook de informatie op onze eigen website over 
waarnemingen. 
De AVVN heeft een geheel vernieuwde website gekregen https://avvn.nl . Hij is geordend 
rond drie hoofdthema’s: gezamenlijk tuinieren, natuurlijk tuinieren en zelf tuinieren. Alle 
informatie is nu vrijelijk toegankelijk, je hoeft geen wachtwoord meer in te voeren. 

 
⚫ Takkenhoop Vlak voor de kerst zijn alle takken weer opgehaald. Hierbij nogmaals de 

oproep om geen halve bomen op de takkenhoop te deponeren, maar eerst de takken eraf 
te zagen/knippen. Het geeft verder absoluut geen pas om oude zooi bij de takkenbak te 
deponeren; zelf afvoeren die balken, planken of stoel! 

 
⚫ Compost De centrale composthoop wordt ook nog omgezet; hopelijk lukt het om eerst de 

oude compost weg te werken. Dat we zelf composteren is fantastisch, maar we zouden 
toch graag zien dat mensen meer op hun eigen tuin composteren in plaats van zo veel naar 
de centrale composthoop te brengen.  

 
⚫      Moestuincoach Tot slot een oproep van het wijkplatform. Er worden coaches gezocht voor 

schooltuintjes. Je krijgt een degelijke voorbereiding en begeleiding. Zie 
https://wijkplatformnoordoost.nl/wp-content/uploads/Flyer-moestuincoachopleiding-JLE-
Utrecht.pdf 
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