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In deze Nieuwsbrief

Nieuwsbrief winter 2020-21
…

• Sluitingstijd hekken
• Toiletten

Beste lezers, het is de bedoeling om de Nieuwsbrief minimaal twee keer per jaar uit te
brengen en wel aan het begin van lente en herfst (deadlines 1 februari en 1 september).
De redactie van de Nieuwsbrief wenst u een groen 2021 toe!

• Vormgeving
• Gezocht!
• Verzekeringen
• Linden
• Tuinmeubilair
• Colofon
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NIEUWSBRIEF WINTER 2020 - 2021

Sluitingstijd hekken
Van het bestuur
In het bestuursbulletin hebben jullie kunnen lezen dat de sluitingstijd van de hekken in de
winter verschoven is naar 16.30 uur. Dat geeft de wandelaars meer tijd. Het blijft
natuurlijk wel de bedoeling om, als je het park later dan dat uur verlaat, het hek op slot te
doen. Dat komt de veiligheid ten goede en verkleint ook de kans op vandalisme.

Toiletten
Carien van Gijn, die de schoonmaak van de toiletten
coördineert, liet ons weten dat de Heren WC vaak niet
op slot is. Ook merken de schoonmakers wel dat er niet
is doorgetrokken. Misschien dat kinderen het belang er
niet van inzien. Als uw kinderen het toilet bezoeken, wilt
u er dan op letten dat zij het schoon achterlaten?

Vormgeving
Van de redactie
Helaas: Onze vormgever houdt er mee op!
Eveline van Oudbroekhuizen verzorgt al langere tijd de opmaak van de Nieuwsbrief. Zij wil
er mee ophouden. Wie kan en wil het stokje van haar overnemen? Eveline, hartelijk dank
voor je inzet en mooie nieuwsproducten!

Gezocht!
Gezocht: informanten, journalisten en redacteuren
Het volgende nummer van de Nieuwsbrief staat in het teken van het nieuwe tuinseizoen.
Wie teelt er een bijzonder gewas, past bijzondere teeltmethoden toe (bijvoorbeeld
polycultuur à la Vera Greutink), of heeft bijzondere bouwmaterialen ontdekt, én wil daar
wel eens iets over vertellen of schrijven? En wie wil de Nieuwsbrief helpen te redigeren?
Meldt u op het e-mailadres in de Colofon.
Het zou prettig zijn als commissies in de Nieuwsbrief kort verslag doen van hun werk.
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Verzekeringen
Herman van der Bij (penningmeester)
Zoals de meesten van jullie wel zullen weten kun je je tuinhuisje verzekeren tegen stormen brandschade. Daar hoort ook een schuurtje of kas bij en uiteraard de inboedel. Het is
belangrijk om je bezit tegen de juiste waarde te verzekeren.
Niet te hoog, want dan betaal je teveel premie en bovendien krijg je nooit meer uitgekeerd dan de werkelijke waarde. Maar ook niet te laag, want dan krijg je een lager bedrag
uitgekeerd dan waarop je rekent. Als je de waarde van je huisje niet kent dan kun je bij
een leverancier van tuinhuizen navragen wat de huidige herbouwprijs is van je huisje of
kas. Daar komt dan nog de kosten voor plaatsing van het huisje en de inboedel bovenop.
Bij stormschade geldt een eigen risico van minimaal €227,- en maximaal €454,-. Je kunt
ook een inbraakverzekering afsluiten. Je krijgt dan de herstelkosten voor de inbraak plus
de vermiste inboedel vergoed. Je hoeft niet de totaalwaarde van de inboedel te
verzekeren. Je mag ook een lager bedrag kiezen. De verzekerde som ligt altijd tussen
€908,- en €4538,-. De premie is relatief hoog. Er is geen eigen risico. Verder kun je nog
een glasverzekering afsluiten voor je tuinhuis, schuur en kas. De kosten voor het glas en
de plaatsing worden vergoed. Er is geen eigen risico.
Als je een verzekering af wilt sluiten of aan wilt passen, meld dat dan bij
penningmeester@driehoektuin.nl. We geven dit dan door aan de verzekering. Heb je
schade? Download dan het schadeformulier: Ga naar de website van de Driehoek, klik op
“Vereniging”, (er verschijnt een menu) en klik op “Documenten”. Stuur het ingevulde
schadeformulier naar penningmeester@driehoektuin.nl.
Tenslotte nog dit. Je kunt op elk moment een verzekering afsluiten of opzeggen.

Linden
Henriëtte van der Horst zit in het bestuur van de Cornelia
Stichting gevestigd in Beetsterzwaag. Deze stichting
heeft ter gelegenheid van haar honderdjarige bestaan
een aantal stekken van oude lindebomen opgekweekt
(www.cornelia-stichting.nl). Henriëtte kon twee stekken
krijgen en heeft gevraagd of De Driehoek daarin geïnteresseerd zou zijn. Ons antwoord was natuurlijk ja, want
oude rassen zijn van harte welkom op ons tuinenpark. Er
zijn twee plekken gevonden in de singels en wel dichtbij
het transformatorhuis en langs het spoor naar station
Maliebaan. De bomen zijn onlangs geplant.
De oerbomen zijn grootbladige zomerlinden die rond
1782 (of misschien eerder) zijn geplant in de Overtuin van huize Lyndensteyn in Beetsterzwaag. Daar staan ze in rijen langs de vijvers. Door het stekken en opkweken van deze
historische bomen kunnen de oude bomen in de Overtuin worden vervangen en blijft de
lijn met het verleden zichtbaar bestaan.
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Tuinmeubilair beschermen door droog op te slaan
Tuinmeubelen zijn meubelen die – per definitie – buiten staan, in de tuin. Ze zijn daar een
speelbal van de elementen. Plastic tuinmeubelen hebben vooral last van UV-straling,
houten tuinmeubelen van water (regen, condens, hagel,
sneeuw) omdat vocht schimmelvorming bevordert. Sla
tuinmeubelen daarom buiten het tuinseizoen op in uw
schuurtje of in het tuinhuisje.

Colofon
De Nieuwsbrief informeert de tuinders van het Ecologisch Tuinenpark de Driehoek te
Utrecht. Hij verschijnt minimaal tweemaal per jaar en wel op 1 maart en 1 oktober. De
deadline voor het aanleveren van teksten of informatie op nieuwsbrief@driehoektuin.nl
is een maand eerder dan de genoemde data. De redactie van de Nieuwsbrief bestaat uit
Jan Willem Arends, 95L `De koning te rijk´. De vormgeving wordt gedaan door [vacature].
Op www.driehoektuin.nl zijn de oude nummers van de Nieuwsbrief te vinden. Het
bestuur brengt, wanneer een bestuursvergadering daartoe aanleiding geeft, een bulletin
uit. Het nieuwste hangt in de vitrine. Oude nummers staan op de website. Uiteraard
bevat die website ook veel andere informatie over de Driehoek.

