Nieuwsbrief voorjaar 2022
Van de redactie (nieuwsbrief@driehoektuin.nl)
* De eerste plantjes gaan alweer bovengronds!
* Bert Meinders werkt aan het artikel: Hoe milieuvriendelijk is golfkarton eigenlijk? Het had in
deze Nieuwsbrief zullen verschijnen maar Bert heeft het druk en de zaak blijkt complexer dan gedacht. Zo wordt sommig papier geverfd (ja, echt) om het ondoorzichtig te maken. En wat zit er in die
verf?
* De index op de Nieuwsbrief helpt bij het repareren van bouwsels: In Nieuwsbrief lente 2021 leest
u hoe u van een blokhut de verrotte onderste delen kunt vervangen; in het lente/zomernummer van
2021 staat informatie over goede houtsoorten van dichtbij: Douglas en lariks; en in Nieuwsbrief
zomer 2021 leest u hoe een tuinder “vervangen of repareren” afweegt.
(vervolg op pagina 2)
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* Er heeft zich nog geen fotograaf v/m gemeld voor de Nieuwsbief. “Fotograaf” klinkt misschien wat
groot. Losse foto's aanleveren is ook al heel fijn.
* Wie vindt het leuk om voor de Nieuwsbrief te schrijven? Bijvoorbeeld een kort artikel in de
nieuwe reeks: “mijn favoriete tuingereedschap”? Of een wat langer artikel over bemesting?
* Gezocht: redacteur van de Nieuwsbrief v/m. Werkzaamheden: Samen met andere redacteur(-en)
globale inhoud bepalen, mogelijke schrijvers benaderen, foto's maken of zoeken, aangeleverde
teksten redigeren, teksten schrijven, samenstellen van de Nieuwsbrief, overleggen met vormgever
en bestuur. Inspanning: dagdeel per maand.
* Volgende Nieuwsbrief: 1 mei 2022. Deadline: twee weken eerder.

Imkeren op De Driehoek, de foto’s
(behorend bij het artikel in de vorige nieuwsbrief)
beh

bijenkasten

de koningin (het grote dier)

bijenzwerm

Diverse korte berichten
Jan Willem Arends
*Om een deel van ons tuinenpark heen, globaal langs de spoorlijnen, loopt een dijk die ooit beplant
was met narcissen, kerstbomen en bandwilg. Dat was het werk van ene Slappendel, vandaar dat wij
de dijk sindsdien Slappendeldijk noemen. Hij had de grond gekraakt en kweekte er de genoemde
planten om die te verkopen in een bloemenstal van zijn dochter. Bij de recente opruimactie is pas
echt gebleken hoe groot hij de zaken aanpakte: Hij dekte hele stukken grond af (met tapijten, antiworteldoek en plastic) en bouwde tunnels en kassen (met metalen, PVC buizen en nog meer plastic).
*Ook op de Slappendeldijk maar dan onder de hoge spoordijk had een tuinder een twintig meter lang
pad gemaakt van tuin naar zwemwater. Met een onderlaag van stukken tapijt, anti-worteldoek en
plastic en een bovenlaag van pallets – een moderne versie van een Romeinse weg. “De gemeente”
had een deel ervan met machines verpulverd met als gevolg een kleine milieuramp. De tuinder in
kwestie en twee vrijwilligers hebben de rommel zo goed mogelijk verwijderd.
*Zowel in supermarkten als in natuurvoedings-winkels kunt u voor voorzaaien geschikte wegwerpglazen-potjes “krijgen”. De meeste zitten om: jam (één merk), paté, chocoladepasta, mayonaise,
mosterd, groentesmeersels, soep en olie (onder meer kokosolie). Misschien toch eens een andere
mayonaise proberen? Of de buren vragen de gewenste potjes voor u te bewaren?
*Fiets ik naar de uitgang van ons tuinenpark. Kom ik iemand tegen met een dikke rol antiworteldoek onder de arm. Allebei weten we: Betrapt! De volgende keer doe ik een blinddoek om.
(vervolg op pagina 3)
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*Willie is op tuin 116 juist bezig grote stukken toch doorworteld anti-worteldoek te verwijderen.
Reuzenklus.
*Er is inmiddels ook een index op het Bestuursbulletin. Wat denkt u: Welk onderwerp komt daarin
het vaakst aan de orde? De top drie:
1. op 3: ALV, compost en takken (elk 10x),
2. op 2: activiteiten en paden (elk 12x),
3. en op 1: werkdagdeel (werkochtend of -avond) (15x).
Andere vaak aangeroerde onderwerpen zijn insluipers, het sluiten van hekken, en materialen (9, 8
resp. 7x). Onze vereniging in een notendop.
*Het bouwseizoen breekt weer aan! Vang bij reparatie of sloop bouwstof op en gooi dat in de
vuilnisbak, onder meer: afgekrabde of afgeschuurde verf en zaagsel van hout, plastic of metaal.

anti-worteldoek op tuin 116

geen plastic nodig: ovenschalen

tuinbieb

Tuinbieb is een succes
Mariëlle, tuinbibliothecaris
r
Mijn tuinbieb bij tuin 12 is een succes! Er worden geregeld boeken aangeleverd en die vinden gretig
aftrek, vooral die over vogels (die “vliegen weg”). Alleen boeken over honden zijn minder populair.
Helaas worden er soms boeken neergezet over een godsdienstig genootschap, opgericht door de
Osbornes uit de VS. Daarvoor is de Tuinbieb niet bedoeld. Wel voor boeken en tijdschriften over
tuinieren, natuur, dieren en planten en koken en aanverwante groene zaken!

Van natuurvriendelijk tuinieren naar Natuurlijk Tuinieren: wel even
zoeken naar de balans
Rita Jager
De afgelopen maanden zijn er in dit blad diverse artikelen over natuurvriendelijk tuinieren en
Natuurlijk Tuinieren verschenen. Henk Rienties beschreef natuurvriendelijk tuinieren vanaf het
ontstaan van de Driehoek tot 2010, Jan Willem Arends Natuurlijk Tuinieren (van de AVVN) vanaf dat
jaar.
Henk Rienties' artikel beschrijft natuurvriendelijk tuinieren zo enthousiast dat je je als lezer afvraagt
wat Natuurlijk Tuinieren daar nog aan toe kon voegen. Ik was van 2010 tot 2018 betrokken bij
(vervolg op pagina 4)
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Natuurlijk Tuinieren en doe hieronder een poging om de zaak te verhelderen.
Het verschil
Voor mij is het onderscheid tussen natuurvriendelijk tuinieren en Natuurlijk Tuinieren niet heel afgebakend. Ik denk dat ze elkaar flink overlappen. Ik denk wel dat Natuurlijk Tuinieren een stap verder
gaat dan natuurvriendelijk tuinieren. Natuurlijk Tuinieren wil zeggen dat je kijkt naar de omstandigheden en zoekt naar de beste oplossing voor insecten, vlinders, kikkers, padden, reptielen en vogels.
Ofwel: je spant je in om de natuurwaarde te vergroten. Natuurwaarde vergroten doe je door te
zorgen voor meer voedsel (bloemen, planten en bomen) en ruimere schuil- en nestelgelegenheid
(bijenblokken, mezenkasten, oorwurmpotjes, takkenrillen). Broeden er mezen op je tuin, dan helpen
ze je van je ongedierte af. Oorwurmen zijn erg nuttig als je fruitbomen hebt. Zij lusten graag perenbladvlo en schildluis. Je streeft zo naar natuurlijk evenwicht en hoe meer evenwicht, hoe minder
ziekten en plagen. Daarnaast leidt vergroten van de natuurwaarde tot toename van het aantal
soorten insecten, zoogdieren, vogels enzovoort (meer diversiteit).
Slootkanten verschralen
Natuurwaarde vergroten botste nog wel eens met andere belangrijke zaken. Neem het maaibeleid.
De slootkanten werden altijd meerdere keren per jaar gemaaid en kort gehouden. Om de diversiteit
in planten te vergroten en zo meer insecten te lokken, was minder maaien nodig. Zo verschraalt de
grond (minder stikstof in de bodem), waardoor er meer wilde bloemen kunnen groeien. Maar als er
een fikse regenbui komt, slaat al dat lange gras plat, dat is geen gezicht. De oplossing vonden we
erin om langs de paden altijd een stuk met een breedte van 20 cm kort te houden. Zo vonden we een
balans: het ziet het er dan toch wat netter uit.
796 soorten
De Commissie Natuurlijk Tuinieren (de stippencommissie) heeft in de afgelopen jaren talloze bollen
geplant, bloemen gezaaid en struiken geplant. Daarnaast zijn er nestkastjes opgehangen en stapelen zwammenmuren gebouwd. Ook kwam er een bijenhotel. Deze zaken dragen er alle aan bij dat er
steeds meer soorten te vinden zijn op de Driehoek. Volgens waarneming.nl, waar tuinders waargenomen soorten invoeren, staat de teller voor het park nu op 796 soorten. Hieronder zit ook zeldzame
flora en fauna, zoals de neushoornkever, voor velen inmiddels een bekende gast in de composthoop.
Toekomst
Nu we bijna twaalf jaar verder zijn is de richting in Natuurlijk Tuinieren wel aardig gevonden. Met de
Richtlijnen natuurlijk beheer ligt er bovendien een draaiboek voor de werkdagen. Als houvast. Om te
zorgen dat Natuurlijk Tuinieren een vaste plek blijft houden. Wil je meer weten, dan vind je van alles
op de pagina Natuurlijk tuinieren op de website.

minder maaien langs de
slootkanten

r

de Grote Bonte Specht in 2019
in een van de bomen bij de entree

de bessen van de Gelderse
Roos trekken bijzondere
vogels aan
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Ook ik deed de Zelftest Natuurlijk Tuinieren 1.0
Renate (tuin 13)
Geïnspireerd door Rob, heb ik ook ‘ge-zelftest’. (Zie de test in Nieuwsbrief Herfst 2021):
1. Deze tuin heeft veel wilde stukken, met o.a. plukjes Brandnetel voor de rupsen van diverse
vlinders, Teunisbloem en Kaardenbol. Ik ruim daar pas in het voorjaar op. Het is soms wel
zoeken naar de balans tussen een ‘nette’ tuin en rommelplekjes voor de ‘medebewoners’. (1)
2. Er hangt een Roodborst/Winterkoning-kastje, een insectenhotel, en er staan twee zelfgemaakte egelhotels van een oude fietsmand en van een kapotte bloempot. (3)
3. Het lukt bijna om het hele jaar door bloeiende planten te hebben o.a. Sneeuwklokje, Primula,
Longkruid, Vergeet-me-nietje, Forsythia, diverse bollen, fruitbloesem, Akelei, Blauwe Regen,
Vlinderstruik en Vingerhoedskruid. Later de Roos, Guldenroede, Crocosmia, Griekse alant,
Persicaria, Lupine en Venkel. Ook Goudsbloem, Oost-Indische Kers en andere éénjarigen. En
dan Monnikskap, Sedum en Hedera. Hamamelis en Winterjasmijn wil ik nog planten voor het
donkerste deel van het tuinjaar. (1)
4. Een hoektuin heeft METERS heg (Liguster, Aalbes, Hulst, Kruisbes, Berberis, Clematis, Druif,
Hazelaar, Meidoorn etc.). (1)
5. Minimaal vijf bes-dragende struiken. Zie de heg, én er is ook meer zacht fruit Cornus en een
nog jonge Lijsterbes en Duindoorn. (1)
6. Zonnebloemen mislukken, mede dankzij de slakken. Ik blijf het proberen! (0)
7. Takken mogen blijven, langs de binnengrenzen van de tuin, in hoopjes onder struiken, etc. (1)
8. Met hulp (van Emma) is van pallets en oude planken een dubbele compostbak gemaakt. Ook
staat er een 2e hands VAM-compostbak. (1)
9. Spitten doe ik niet, in navolging van ‘Het Bodemvoedselweb’ van Lowenfels en Lewis (ISBN
9789062245345). (1)
10. Ik heb een groot huisje/schuur/terras én een kas. Meer dan 15% bebouwd. (0)
Het worden 10 punten (van de 12), dat gaat best goed!

composthopen

egelhotel van nokvorst en mand

winterjasmijn

Geïmpregneerd hout beschermen tegen uitspoeling
Herman van der Bij
Het is verleidelijk om voor geïmpregneerd hout te kiezen. De tuincentra en bouwmarkten liggen er
vol mee, het is goedkoop en vraagt nauwelijks onderhoud. Maar ik hoop toch dat de meeste tuinders
er inmiddels van overtuigd zijn, dat het beter is om op de Driehoek niet langer geïmpregneerd hout te
gebruiken.
(vervolg op pagina 6)
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Geïmpregneerd hout bevat namelijk gevaarlijke stoffen zoals koper- en chroomverbindingen.
Maar wat doen we met al het geïmpregneerde hout dat al op de tuin aanwezig is? Als het enigszins
mogelijk is, voer het af. Dat geldt zeker voor losse palen of bloembakken. Let er wel op dat je dit hout
niet mag verbranden en ook niet bij het restafval zetten. Het moet naar de milieustraat afgevoerd
worden. Als dat op een of andere manier niet lukt kun je wachten tot de laatste werkdag. De
vereniging laat dan een afvalcontainer plaatsen waarin je het kwijt kunt.
Als het geïmpregneerde hout onderdeel is van je huisje of een andere constructie is het vervangen
en afvoeren niet direct aantrekkelijk. Maar realiseer je wel dat de gevaarlijke stoffen onder invloed
van vocht blijven uitlekken en in de grond en het water terechtkomen. Je kunt dat voorkomen
(vertragen) door het hout te behandelen met lijnolie of krijtverf.

De Wilde Tuin
Rita Jager
In het project De Wilde Tuin nodigen de NRC en Tilburg University mensen uit om één vierkante
meter tuin te laten verwilderen. Samen met ecologen kijken ze een jaar lang met de deelnemers mee
naar wat er verschijnt, gebeurt en verandert. Welke planten komen op? Welke beesten passeren er
zoal? Kijk voor meer informatie en zelf meedoen met dit leuke project op
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/08/doe-mee-en-creeer-een-vierkante-meter-wildernis-a4085273

Driehoekse natuur: de oranje wegslak
Jan Willem Arends
Op tuinenparken zijn slakken vaker gespreksonderwerp dan het weer. De weersomstandigheden
kúnnen goed zijn, slakken niet. Want hoe leuk is het als zij zaailingen in één nacht tot droevige
stompjes reduceren!?
De oranje wegslak is een grote naaktslak (hij wordt wel 15 cm lang). Hij komt in veel biotopen voor,
is talrijk en heeft een flinke eetlust. Hij is hij én zij (hermafrodiet) maar voor het gemak spreek ik van
hij.
In mijn Driehoekse jaren ben ik deze slak oprecht gaan bewonderen! Zet ik mijn zaailingen “buiten
bereik” bovenop mijn schuurtje, glijdt hij soepeltjes aan perzikkruid, zevenblad en heermoes voorbij,
en af op de tere plantjes waarvan ik zulke hoge verwachtingen heb... uh, had.
(vervolg op pagina 7)
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ontspannen, op de schouder is
de ademopening zichtbaar

van voren
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Dit voorbeeld maakt duidelijk dat deze slak heel goed kan ruiken. En dat terwijl hij niet eens een
neus heeft. Hij ruikt met zijn hele huid.
De oranje wegslak is langzaam en kan toch behoorlijke afstanden afleggen. Ik heb vastgesteld dat hij
10 cm per minuut kan glijden oftewel 6 meter per uur. Genoeg om binnen een nacht vanuit een
schuilplaats (tegen uitdrogen en opeten) tot diep in een volkstuin te komen en terug te keren. Over
eigen slijm.
Verder kan de trage lobbes een zaailing binnen enkele uren soldaat maken of grondig vernielen. En
dat zonder zoogdierlijk gebit. De oranje wegslak heeft een wrijftong (radula), een weke plooi die is
bezet met een groot aantal harde brokjes – net schuurpapier. Hij haalt zijn tong langs een blad of
stengel en slikt het raspsel in. De brokjes slijten en daarom groeien er nieuwe aan de achterkant van
de tong en verplaatst het weefsel met brokjes zich naar voren. Dat dan wel weer heel langzaam
natuurlijk...
Ik weet het, weinig dieren hebben zo'n laag knuffelgehalte als slakken. En dan vooral naaktslakken.
En dan vooral de grote oranje wegslak. Ziet u mij ooit toch een oranje wegslak knuffelen, tik me dan
vooral corrigerend op de schouder!

Stormen Dudley en Eunice veroorzaken flinke schade:
(16-18 februari)

plastic afdak achter
Pannendak weggewaaid

kas in elkaar gezakt

dak huisje beschadigd

Tuinieren met YouTube
(diverse schrijvers)
Nu het lastig is om workshops en cursussen over tuinieren te organiseren ligt het voor de hand om
tuinier-kennis op internet te zoeken. En dan vooral op YouTube. Ik (Jan Willem) vroeg de
Driehoeksmaatjes welke YouTube-kanalen zij gebruiken en onderzocht die.
Ini's moestuin
Ineke Wennink bespreekt in meer dan tachtig video's zowel tuinieren door de seizoenen heen als
specifieke teelten als algemene aanpak van tuinieren (verhoogde bedden, mulchen, composteren,
plagen bestrijden enz.).
Gemmie, tuin 37: “Leuk en informatief.”
(vervolg op pagina 8)
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Velt vzw
166 video's over heel veel onderwerpen, van specifieke teelten en fruitbomen tot algemene
technieken.
Gemmie, tuin 37: “Veel informatie en veel aandacht voor een voedzame bodem.”
Tuinmanieren
Maar liefst 557 video's van hovenier Jurgen Smit. Met zowel informatie over tuinieren door de
seizoenen heen als over specifieke teelten en snoeien.
Wilma, tuin 91: “Leuke info per maand of per onderwerp, allemaal niet te streng.”
Charles Dowding (Engelstalig)
199 video's van no dig-adept (no dig = niet spitten) en professionele tuinder. Zowel tuinieren door de
seizoenen heen als specifieke teelten. Veel aandacht voor mulchen, verhoogde bedden, compost
enz.
Gerien, tuin 19L: “Prachtige opnames. Charles vertelt heel inspirerend. Na het bekijken van zijn
filmpjes heb ik altijd zin om direct naar mijn tuin te gaan en zijn tips toe te passen.”
Permaculture Design en Loek Gorris Eco Care (geen echte YouTube-kanalen)
Loek Gorris presenteert in enkele tientallen video's zijn kijk op permacultuur en ecologisch tuinieren.
Hansje, tuin 75A: “Het is zo belangrijk voor de beestjes/vogels/aarde dat iedereen dit weet.” Ina, tuin
71: “Hij is op Facebook te volgen op Eco-care Hoveniers. Het idee van mijn pergola komt bij hem
vandaan. Hij geeft ook goede tips als je hem benadert.” Anneke, tuin 69: “Een heel leuke presentatie
van hoe het ook kan.”
En dan nog enkele tips van mij:
Eco moestuin
Zeventien video's wijzen je de weg naar (ja, echt) natuurlijk tuinieren. En dat doet Binne Visser heel
gestructureerd. Ik bekeek Voorkom 5 veelgemaakte beginnersfouten, waarvan ik dacht: Had ik die
maar gezien toen ik begon met tuinieren. Meer aandacht voor de grote lijn dan voor specifieke
teelten.
Tuin Smakelijk
Het kanaal van Vera Greutink. In twintig video's vertelt zij over haar aanpak van permacultuur en dan
vooral van polycultuur, het tegendeel van monocultuur. Zij zet planten door elkaar onder meer om
het insecten moeilijk te maken hun favoriete waardplant te vinden. Leuke en informatieve video's.

bamboe en sisaltouw

afdekken met stro

heel klein stolp-kasje
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Meer over de toekomst van Natuurlijk Tuinieren op De Driehoek
Jan Willem Arends
Bén ik in mijn laatste artikel over dat onderwerp de minder milieuvriendelijke materialen vergeten op
het openbare gedeelte, onder meer de volgende:
Anti-worteldoek; onder het grind bij het Pannendak en bij de Vlindertuin;
Geïmpregneerd hout; palen naast fruitbomen en picnictafels bij het Pannendak;
Plastic; bank naast de Tuinbieb, folie in houten stekkenbakken, zwart paaltje naast het Pannendak
op de hoek bij de toiletten, pop bij de ingang (Victor Veilig), golfplaten achter Pannendak;
PVC; afvoergootjes en -buisjes bij of aan wasbakken onder kranen, buis met beton erin ter hoogte
van het groene hek, brievenbus op het Vinkenpad;
Teflon; tape in kranen;
Tropisch hardhout; paaltjes, beschoeiing en bruggetjes.
Verwijdering en eventuele vervanging ervan voeg ik toe aan het "5 stippen-programma".

houten paaltjes naast
fruitboom

plastic bank bij tuinbieb

plastic paal naast
Pannendak

In gesprek met… Yvonne Goester, secretaris van het bestuur

rIna Muller

Zo`n 30 jaar geleden, voordat Yvonne in Utrecht woonde, is ze samen met een vriendin op de
Driehoek gekomen. Eerst had ze oogkleppen op in de tuin en dacht vooral: dit en dit moet allemaal
gebeuren. Inmiddels heeft ze de tuin meer onder controle en kan ze ook een boekje lezen onder een
parasol. Herkenbaar?!
Toendertijd was de Driehoek nog geen ecologisch park. Zo`n 10/15 jaar geleden, ten tijde van de
actie “Geen groen voor poen” is de Driehoek een ecologisch park geworden, o.a. om te strijden voor
het behoud van het park. De laatste 10/15 jaar wordt het belang van groen in de stad Utrecht door de
politiek erkend.
Het contact met de wijk en de toename van het aantal wandelaars zijn mede van belang voor ons
bestaansrecht. Waar nog kansen liggen? Het Pannendak kan vaker ingezet worden om de band met
de wijk te versterken, maar daarvoor is meer vrijwillige inzet nodig. Het gaat dan om niet(vervolg op pagina 10)
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commerciële, groen gerelateerde activiteiten die binnen de verstrekte vergunning passen. Er melden
zich nu minder vrijwilligers dan vroeger. “Vroeger waren er voornamelijk gepensioneerde mannen in
stofjassen die veel tijd hadden en blij waren van huis te zijn. Nu zijn er steeds meer tuinders die een
baan hebben en soms kinderen.”
Yvonne is zo`n 20 jaar bestuurssecretaris en vindt haar werk leuk omdat het met een leuke groep
mensen is. “Er gebeurt van alles op De Driehoek. Het is een soort dorp waar Henk de burgemeester
van is.” Ze is erg betrokken bij het wel en wee van de Driehoek. Naast de zakelijke bestuursblik van
Yvonne breekt in het gesprek regelmatig een lach door en wordt duidelijk dat de tuin een grote
passie is. Helemaal nu ze meer tijd heeft.
Wat doe je allemaal voor De Driehoek?
Als secretaris is Yvonne verantwoordelijk voor:
- Het beheren van de mailbox en post. Ze bekijkt dagelijks haar mailbox en stuurt berichten door
naar de juiste persoon. Verwacht niet bij alle vragen meteen een reactie. Soms moet een vraag in
het bestuur besproken worden of wordt er navraag gedaan bij de gemeente. En dat kan wel even
duren.
- De agenda en notulen van de maandelijkse bestuursvergaderingen en de ALV.
- Jaarverslag; gegevens verzamelen en schrijven.
- Communicatie met de tuinders, o.a. verspreiden van informatie in en over de nieuwsbrief,
cursussen of workshops, bestuursbulletin e.d. Ze maakt zich sterk voor één huisstijl omdat ze die
belangrijk vindt. In coronatijd konden een aantal werkdagen niet doorgaan. Het verdelen van de
taken was een tijdrovende en niet zo eenvoudige klus. Het is goed dat die nu weer doorgaan. Het
sociale aspect op zo`n dag is bijna net zo belangrijk als het werk dat gedaan moet worden.
- Ledenadministratie. Up to date houden voor allerhande zaken.
- Bijhouden van de website. Yvonne stipt aan dat hiervoor nieuwe privacyregels gelden waar
rekening mee gehouden moet worden.
- Allerlei meer of minder acute klusjes die zich voordoen.

een van de werkdagen

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 twee weken eerder dan de genoemde data. Maximale omvang van artikelen: 25 woorden
voor advertenties, ca. 200 voor Even voorstellen/dag zeggen, ca. 300 voor andere artikelen (en in bijzondere gevallen
nog meer). Bij aanpassingen wordt contact gezocht met de schrijver. Foto's en tekst graag gescheiden aanleveren.
Redactie: Jan Willem Arends. Vormgeving: Renate Daniels. Op www.driehoektuin.nl zijn de oude nummers van de
Nieuwsbrief te vinden samen met een index. Het bestuur brengt een Bestuursbulletin uit als een bestuursvergadering
daartoe aanleiding geeft. Foto’s zijn geplaatst met toestemming van de maker, foto Roodborstje via Pixabay.
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