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•  Stormschade 
De storm Eunice heeft afgelopen vrijdag ook tot schade geleid op ons tuinenpark. Het afdak achter het 
pannendak is de lucht ingevlogen en bovenop het Pannendak beland. Daar heeft het twee zonnepanelen en 
twee nokvorsten beschadigd. Zaterdag hebben we met een aantal mensen van de snoeigroep, die aan het 
werk waren, het afdak voorzichtig naar beneden kunnen halen. Daar ligt het nu op de binnenplaats. Ons afdak 
is daarmee wel total loss. We gaan kijken wat de verzekering gaat vergoeden en hoe we vervolgens een nieuw 
afdak voor ons gereedschap laten maken. 
Verder zijn twee reusachtige dennenbomen op tuin 64 en 65 omgewaaid, gelukkig zonder al te veel verdere 
schade. Op tuin 75 is een kasje compleet vernield!  Verder zijn van een flink aantal huisjes stukken 
dakbedekking afgewaaid.  En natuurlijk is er een enorme bak regen op alle tuintjes gevallen, zoals Simone op 
de App Driehoeksmaatjes heeft laten zien. 
Bij tuin 115 lag een regenton in de sloot, daar beland door een stevige wind. Er heeft zich nog niemand 
gemeld voor deze ton; hij staat nu achter het Pannendak. Omgekeerd zoekt tuin 115 een grijze deksel van een 
regenton, die ook nog niet gevonden is via de App Driehoeksmaatjes. Tuin 86R zoekt ook nog twee deksels van 
tonnen. 
 
•  ALV 
De komende Algemene Leden Vergadering op zaterdag 26 maart zal eindelijk weer in het Pannendak 
gehouden kunnen worden dus met een drankje na afloop en onze vertrouwde bitterballen. Het bestuur komt 
begin maart nog een keer bij elkaar en dan krijgen jullie alle stukken direct na 15 maart opgestuurd. Wanneer 
iemand graag een (1!) punt in de vergadering wil inbrengen laat ons dat dan voor 15 maart weten, zodat we 
het kunnen voorbereiden. 
 
•  Schadelijke en nuttige insecten, infoavond dinsdag 1 maart 19.30 uur 
Wil je weten hoe je insecten en wormpjes op een milieu- vriendelijke manier kunt bestrijden, kom dan 

dinsdag 1 maart naar het Pannendak waar Rinus Sommeijer, Jan Duijghuisen en Kees Zwakhals ons inwijden in 

de wereld van de schadelijke en de  ‘nuttig’ insecten. De infoavond wordt vervolgd tijdens een van de eerste 

werkdagen. Dan gaan we oorworm-potjes maken en ophangen aan de fruitbomen langs de sloten en in de 

individuele tuinen. Opgeven bij Hermien Luiten luitenhj@gmail.com. 

 
•  Bijeenkomst Commissies zaterdag 5 maart 10.00 uur 
Wij willen dit jaar ook weer een bijeenkomst van alle commissies en werkgroepen organiseren en wel op 
zaterdag 5 maart om 10.00 uur in het Pannendak. Tijdens deze bijeenkomst kunnen we van elkaar horen wat 
er in de verschillende groepen speelt (activiteiten, plannen, problemen) en kunnen we ook voorgesteld beleid 
beter op elkaar afstemmen. Hopelijk kunnen veel commissieleden aanwezig zijn. 
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 •  Lezing Wederzijds donderdag 24 maart 14.00 uur 
Nelleke Wagenaar vertelt over de zoektocht naar haar voorouders hoe ze het zoeken heeft aangepakt en 
welke verhalen zij ontdekte over haar familie en andere arme mensen in de 19de en begin 20ste eeuw. 
14.00 uur koffie/thee met iets lekkers. Lezing 14:30 tot 16:00 uur (bijdrage 1 Euro, graag gepast). U bent van 
harte welkom! Opgeven via een mail naar: yvonne.hesterman@gmail.com 
 
•  Bijeenkomst nieuwe tuinders zaterdag 14 mei 10.00 uur 
De afgelopen 2 jaar zijn er weer een aantal nieuwe tuinders bijgekomen, maar door Corona hebben we nooit 
de gelegenheid gehad met elkaar kennis te maken. Dat gaan we nu dus wel doen. Het bestuur vertelt over het 
reilen en zeilen van het tuinenpark en hoort graag wat voor plannen de nieuwe tuinders hebben. Er kunnen 
vragen gesteld worden en maken we een rondje over de tuin om typische elementen van ons tuinenpark te 
bekijken. 
 
•  Groen-Moet-Je-Doen!dag zondag 12 juni 
Ook De Driehoek gaat weer meedoen aan de landelijke GMJD dag. Hierbij roepen we iedereen op om alvast 
mooie stekjes te kweken die we die dag tegen geringe vergoeding kunnen verkopen aan medetuinders of 
bezoekers.  
Vanuit onze buren Ons Buiten is het idee geopperd om dan een feestelijke parkenwandeling te houden over 
de drie naast elkaar liggende tuinenparken: De Pioniers, Ons Buiten en De Driehoek. 
 
•  Pesticiden 
De Pesticide Action Week vindt plaatsvan 20 tot 30 maart. Dit is een internationale Europese actieweek 
waarin aandacht wordt gevraagd voor de alternatieven van bestrijdingsmiddelen en gif in de tuin. Deze zijn in 
Utrecht al jaren verboden. Mochten tuinders toch nog pesticiden, gif of bestrijdingsmiddelen in hun bezit 
hebben, dan kunnen ze die tijdens de ALV inleveren in een kist achter het Pannendak; wij zorgen dan voor de 
afvoer. Zie ook www.pan-netherlands.org. Voorts wordt er in die week door de AVVN extra aandacht gegeven 
aan het Natuurlijk Tuinieren, het alternatief voor gif. Trouwens heeft u zich al aangemeld voor de digitale 
nieuwsbrief van de AVVN? Nee, meld je dan aan via AVVN.nl/nieuwsbrief. 
 

•  Communicatieplan 
Op de laatste ALV is opgemerkt dat De Driehoek wel een voorlichtingsplan heeft, maar geen goed 
communicatieplan. We vinden het een goed idee om een dergelijk communicatieplan voor onze vereniging te 
ontwikkelen. Er hebben zich al een paar mensen gemeld hiervoor, maar het zou goed zijn om nog een paar 
mensen te vinden. Voel je ervoor, meld je dan. 
 
•  Champignonmest 
Tuinders die graag wat (gecertificeerde) champignonmest voor hun tuin willen, kunnen dat opgeven. De mest 
kost € 3,50 per kruiwagen, geef aan hoeveel kruiwagens je zou willen hebben. De mest wordt binnenkort 
geleverd via de Hollemannen. Je bent verplicht het opgegeven aantal kruiwagens ook af te nemen.  
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