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⚫

De bijeenkomst met de commissies waar het bestuur graag met mensen van de
verschillende commissies wil overleggen en evalueren is verschoven naar zaterdagmorgen
4 april.

⚫

De ALV op zaterdag 21 maart om 14.00 uur. Wij heten je van harte welkom. De agenda en
stukken worden in de tweede week van maart verzonden.

⚫

Nadat we vorig jaar onze website vernieuwd hebben is nu ook onze gehele administratie in
de cloud ondergebracht (sync.com) waar elk bestuurslid stukken kan plaatsen, bewerken
en inzien. Zo hoeven we geen papieren dossiers meer te bewaren. Oudere digitale stukken
hebben we er ook in geplaatst en de oudste papieren stukken staan nu in dozen op
‘zolder’. Ook onze boekhouding en ledenadministratie zijn ondergebracht in een webbased boekhoudprogramma (e-boekhouden.nl) dat gelinkt is aan de AVVN. Dit scheelt
werk en kosten.

⚫

Zaterdag 29 februari is er een speciale schrikkeldag ingelast om ‘s ochtends met een aantal
vrijwilligers het snoeiwerk aan de buitensingel af te maken. De afgelopen weken zijn we al
flink gevorderd en het zou mooi zijn als we het de 29e kunnen voltooien. Iedereen die
takken kan knippen is welkom om 10 uur.

⚫

Op 10 maart is er een lezing van Groei & Bloei over Duurzame insecten mest door Steven
Oostendorp. Hij beantwoordt de vraag wat insecten mest kan betekenen voor uw tuin.
Onze tuinders zijn ook welkom. Liefst aanmelden via www.utrecht.groei.nl Voor meer
informatie zie: https://utrecht.groei.nl/activiteiten/lezingen/lezing-duurzame-insectenmest-steven-oostendorp/

⚫

Op 19 maart om 19.30 uur is er een lezing van buurtcoöperatie Wederzijds, die ook voor
tuinders toegankelijk is. Wederzijds (https://wederzijds.net)is een netwerk voor mensen uit
Utrecht NoordOost die elkaar helpen het (blijven) wonen in hun wijk mogelijk én prettig te
maken. De lezing van Nelleke Wagenaar brengt m.b.v. een PowerPointpresentatie
de zoektocht naar haar voorouders in beeld, welke verhalen zij ontdekte over haar familie
en andere arme mensen in de 19de en begin 20ste eeuw.

⚫

Zaterdag 28 maart in de middag na de werkdag is er een cursus gereedschapsonderhoud
gepland door Herman van der Bij en Joep Zeelenberg. Nadere informatie volgt nog.

⚫

Op maandagochtend 30 maart is er weer een koffieochtend voor ouderen in de wijk.
Aanvang 10.30 uur met koffie en zelfgemaakte taart. Iedereen is welkom. Kosten 1 Euro.
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⚫

De GroenMoetJeDoen-dag is dit jaar op 21 juni. We stellen ons park dan open voor
mensen van buiten om het park beter te leren kennen. Een speciaal onderdeel van het
programma is een expositie van kunstwerken gemaakt door onze tuinders. Er heeft zich al
een aantal tuinders gemeld die iets tentoon willen stellen. Hierbij de oproep of er nog
meer tuinders of partners zijn die mee willen doen. Graag opgeven bij onze secretaris
Yvonne Goester secretariaat@driehoektuin.nl

⚫

In het voorjaar willen we weer een nieuwsbrief uitbrengen met informatie en
wederwaardigheden over tuinieren, planten, groenten kweken, vogels, natuur en onze
vereniging. Hierbij een oproep om de pen ter hand te nemen en stukjes op te sturen naar
het secretariaat.

⚫

De composthoop slinkt al aardig, maar we zijn er nog niet. We hebben buurtbewoners
aangeboden dat ook zij hier compost mogen oogsten. Als jij nog iemand weet die wat
compost nodig heeft voor zijn tuin, dan zijn zij welkom. Straks wordt de verse
composthoop weer omgezet.

⚫

Onze nieuwe buren hebben een feestelijke opening gehad: SO Fier, een prachtige school
voor speciaal onderwijs aan de Winklerlaan. Zie hun persbericht op :
https://www.sofier.nl/nieuws/nieuwbouw/persbericht-iedereen-is-zo-blij-met-de-nieuweschool/

