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augustus 2018
AGENDA
29 sep Ledenraadpleging
29 sep borrel 90 jarig bestaan

LEDENRAADPLEGING en BORREL
Save the date: 29 september

De onderwerpen waar het bestuur graag de leden over wil raadplegen zijn
de veiligheid op het park, asbest en het terras bij het clubgebouw.
90 jarig bestaan

Aansluitend is er een borrel voor het 90-jarig bestaan van tuinenpark Ons
Buiten.

VERENIGING
voor alle officiële communicatie
met het bestuur. e-mail:

secretariaat@onsbuitenutrecht.nl
COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Vivian Vijn
BANKJES EN BRUGGEN WEER IN DE VERF
Is het al opgevallen? Alle bankjes in het park zien er weer picobello uit.
De ‘dinsdagploeg’ heeft ze allemaal weer geschilderd. Op dit moment
nemen ze de twee bruggen onder handen.

NIEUWE PICKNICKTAFEL

Het bestuur heeft een nieuwe picknicktafel aangeschaft uit het budget
onderhoud park.
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BERT TARIS
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“De tuin geeft mij een vakantiegevoel”

SCHEMA algemeen werk
Blok 3

datum tijd

zaterdag 11 aug. 10:00 - 13:00
zaterdag 25 aug. 14:00 - 17:00
Blok 4

maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

10 sep.
22 sep.
6 okt.
20 okt.
10 nov.

18:00 - 21:00
8:30 - 11:30
10:00 - 13:00
14:00 - 17:00
10:00 - 13:00

Sinds 2002 heeft Bert tuin 64 in zijn bezit. De tuin ziet er schitterend uit
nu, maar dat was niet zo toen hij begon. Op de vraag ‘hoe kom je hier zo
verzeild’ vertelde Bert dat hij via enige omzwervingen uiteindelijk bij
Tuinenpark Ons Buiten is gekomen.
Aanleiding

De aanleiding is minder fraai: door gezondheidsproblemen kwam hij thuis
te zitten. En nu? Hij nam een tuin bij het tuinenpark Hogeweide. Om te
kijken of hij het leuk vond. En dat vond ie. Maar helaas werd dit park
opgeheven en de aangeboden tuin in het nieuwe park Groenewoud in de
Papendorpse polder zag hij niet zitten. Helemaal opnieuw beginnen en het
stukje grond dat hij kreeg toegewezen was ook niet precies wat hij leuk
vond. Verder kijken dus. Op de fiets langs de tuinenparken in Utrecht,
deed Bert ook Ons Buiten aan. Er waren twee tuinen te koop. Bert: “Ik
dacht toen dat Ons Buiten te chic voor mij zou zijn. Het werd destijds ook
wel het ‘witte boorden complex’ genoemd. Ik twijfelde of ik hier wel zou
passen”. Na een kortstondig uitstapje bij Ons Genot kwam Bert
uiteindelijk toch terug en verwierf tuin 64.
Dinsdaggroep

Het viel in het begin wel tegen. Na de verkoop bleek de vloer van het
huisje helemaal verrot te zijn en was er ook nog een rattenplaag. Maar met
hulp van een kennis heeft Bert het tuinhuisje opgeknapt. In die periode,
onder leiding van Ben Nouwens is de dinsdaggroep ontstaan, Bert heeft
zich daarbij aangesloten, deze groep werkt nu al jaren elke eerste dinsdag
van de maand aan het onderhoud in het park. Van het opruimen van de
loods, het verven van de bankjes, het maken van de kapschuur, spullen
brengen naar de stort, het onderhouden van bruggen en naambordjes.
Kortom, het werk dat altijd blijft liggen.
Vakantiegevoel

Bert Taris

Nu staan de tuin, het huisje en de kas er pico bello bij. Een hovenier heeft
de grote wensen aangepakt: drainage, een groter terras, pergola’s en
moestuinbakken bij de sloot. En de laatste snufjes maken het af: een heus
irrigatiesysteem in de kas, een zonnepaneel op het dak voor de koelbox, de
waterpomp en verlichting. “Ik stop mijn vakantiegeld liever in de tuin,
want de tuin geeft mij een vakantiegevoel. Sinds ik deze tuin heb wil ik
eigenlijk ook niet meer met vakantie. Wel een week per jaar naar Vlieland
hoor, maar verder ben ik hier dolgelukkig, dit is mijn ding. Ook het
drinken van een borreltje elke zaterdag wil ik niet meer missen”. En is Ons
Buiten nou te chic voor je? “Nee hoor, helemaal niet!”
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MAG IK JULLIE EVEN VOORSTELLEN?
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Caviagroep weer ‘op sterkte’ na bunzingaanvallen

Sinds vrijdag 29 juni zijn er weer acht cavia’s in de dierenweide.
Op de foto zie je het hele stelletje staan.

alle cavia's

De meest rechter cavia op de foto is de nieuwste aanwinst en is een vrouwtje (zeugje). De vrijwilligers van de
dierenweide vonden dat het net leek alsof ze met d'r kop in de pot choco pasta had gezeten. Vandaar dat ze haar
‘Nutella’ hebben gedoopt. Het is een Rex Cavia (Teddy vacht) kleur: wit California, choco. California houdt in
een gekleurde neus en oren en in dit geval is dat de kleur choco. Naast haar zit nog een California, maar dat is een
glad-haar in de kleurslag, beige, California choco. Daar links boven zit een goud-agouti en dat is de originele
kleur zoals cavia's in het wild hebben. Een kleur mutatie daarop is: zilver-agouti, die zit daar weer links naast.
Daarnaast zit ons enige mannetje. Een gecastreerd beertje, zoals mannetjes bij cavia's heten. Dit is ook een
gladhaar in de kleurslag: goud. Deze heeft rode ogen en is een albino variant maar dan in de kleur rood.
Daarnaast zit nog een tweede gladhaar, goud-agouti. Zij zit in de zon waardoor de vacht erg mooi uitkomt. Daar
weer naast zit een dame op leeftijd, dit is ook weer een gladhaar, kleur: Buff. Die kleuraanduiding Buff wordt in
de pluimveehouderij veel gebruikt. Kijk maar naar onze Orpinton eenden, die kleurslag heet ook Buff. (De enige
kleurslag bij Orpington eenden).
In het midden voor met de rug naar de camera zit onze oudste cavia een gladhaar zeugje (kleur zwart). Zij is de
enige cavia van de tweede generatie die de marters heeft overleefd.
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Marteraanvallen

Vanaf december 2016 tot begin
2017 zijn er meerdere marter
aanvallen geweest. Wij wisten toen
niet wat er aan de hand was, maar
misten telkens cavia’s. Pas door de
installatie van een wildcamera
werd duidelijk wat daarvan de
oorzaak was. Sinds eind vorig jaar
hebben wij een automatische
deuropener en sluiter bij de cavia’s
en is het weer rustig en veilig. Dit
is de reden dat de klep aan de
voorzijde van het caviahok
gesloten is en blijft. Er is een
nieuwe, veel kleinere ingang aan
de zijkant die met een tijdklok
automatisch opent en sluit.
Cavia's zijn absoluut geen nachtdieren
dus komen 's avonds het liefst gezellig
bij elkaar in het hok. Marters
daarentegen zijn echte nacht jagers en
komen pas te voorschijn als het
volledig donker en rustig is. Dan is
het caviahok uiteraard allang
afgesloten.
De marter-achtige was trouwens geen
steenmarter, waar je veel over hoort,
maar een bunzing. Dat is de
wildvariant van de fret, die als
huisdier wordt gehouden. Uiteindelijk
zijn 16 van onze cavia's verorberd. De
3 bunzingen die we naderhand
gevangen hebben zijn netjes uitgezet
in een bos aan de Eijkensteinselaan.
Eind goed, al goed? Op basis van
bovenstaande foto zou je dat zo
denken.
cavia K3

Bijdrage van Paul Klein Kiskamp

Flitsnieuws
OVERAL LEDVERLICHTING

Het hele park heeft inmiddels groene led-verlichting. Dit is niet
alleen energiezuinige, maar ook diervriendelijke verlichting.

