Flitsnieuws
Tuinenpark Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64
3573PH Utrecht

augustus 2018
AGENDA

ONS BUITEN 90 JAAR!

Vereerd door een bezoek van wethouder Linda Voortman hebben we onze
verjaardag gevierd met een gezellige borrel. Bedankt André Taalman voor
de heerlijke hapjes! En Henk en Georgette voor de uitstekende verzorging
in de keuken.

24 nov Algemene Ledenvergadering
aanvang: 16:00
VERENIGING
voor alle officiële communicatie
met het bestuur. e-mail:
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl
COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Vivian Vijn
GEREEDSCHAP EN MACHINES
Tijdens het algemeen werk kan je gereedschap en machines van de
vereniging lenen voor gebruik op eigen tuin. Schiet even een begeleider
van het algemeen werk aan daarvoor. Het is wel de bedoeling dat je het
ook weer voor het einde van het algemeen werk terugbrengt.
Voor de kettingzaag moet je eerst een cursus volgen om veilig te kunnen
werken. Han van Dobben en Jaap Tichler hebben dat gedaan. Zij zijn
bereid om leden te helpen met een zaagklusje.

Er is weer hout, pak mee!

Han van Dobben zaagt.

Flitsnieuws
Tuinenpark Ons Buiten

TUINAFVAL

augustus 2018

Wat te doen met tuinafval? Alles in de juiste bak.

VEEG JE PAD
Anders wordt het glad

Als de bladeren op de paden
blijven liggen dan worden die nog
gladder bij regen en vorst. Help je
mee om de bladeren te vegen op
het pad voor jouw tuin? Het doel is
om de komende maand de paden
zoveel mogelijk bladvrij te maken
zodat de ‘bladdrap’ zich niet met
het ternaire zand zal vermengen.
Na het vallen van de bladeren komt
er extra fijn split om de natte delen
van de paden mee te bestrooien.
Volgend voorjaar wordt de toestand
van de paden geëvalueerd.

We willen zo veel mogelijk tuinafval zelf verwerken omdat afvoer duur is.
Je kan natuurlijk ook een composthoop of een takkenril op je eigen tuin
maken als je daar plaats voor hebt. En anders hebben we drie bakken voor
het tuinafval, omdat we het afval scheiden in drie stromen:
composteerbaar afval, takken die versnipperd kunnen worden en restafval.
Composthoop

Bij het composteerbare afval kunnen alle groene plantendelen: blad en
stengels. Die zijn gemakkelijk verteerbaar en leveren uiteindelijk goede
compost die we zelf weer kunnen gebruiken. Probeer het composteerbare
afval zo losjes mogelijk op te stapelen (niet bij voorbeeld voor het vervoer
eerst tot een klont stampen, dan verteert het heel moeilijk).
Wat niet bij het composteerbare afval mag:
dikke, verhoute stengels, tenzij heel klein geknipt;
- wortels of zaden van agressieve onkruiden: zevenblad, japanse
duizendknoop, haagwinde, reuzebereklauw, bamboe;
- gras, tenzij het in dunne laagjes verspreid wordt (anders wordt het een
onverteerbare klont);
- grote wortelkluiten;
- afval waar ziektes in kunnen zitten, met name aardappel en tomaat
(vanwege Phytophthora);
- gekookte groente;
- aarde.
De takkenbak

Bij de takken kan al het houtige materiaal dat niet meer dan polsdik is.
Ook takken met loof eraan (ook van coniferen), bamboe, latjes, paaltjes
(zonder spijkers) mag in de takkenbak. Je maakt het werk van de
versnipperaar een stuk makkelijker als je al het hout in de lengterichting
en met het dikste eind naar voren op de stapel legt.
Wat niet bij de takken kan:

Maak de sloot schoon

- takjes en stengels die korter zijn dan 1 m; die kunnen bij het groenafval;
- boomstammen en hele bomen. Zaag die zelf klein, gebruik ze als
decoratie op de tuin of geef ze weg als brandhout. Je kan ze ook
neerleggen rond de loods voor de liefhebber;
- afval van stekelstruiken, dat veroorzaakt verwondingen bij het
versnipperen en bij het gebruik van de snippers. Vooral geen meidoorn,
sleedoorn en vuurdoorn!;
- wortelkluiten;
-warrig vertakte struiken; knip die zelf klein. De mond van de
versnipperaar is 30 x 50 cm, daar moet alles doorheen kunnen!;
- Alle afval dat niet bij de compost en de takken kan, moet bij het
restafval. Maar aarde mag bij geen enkel soort afval!

Nu is het de tijd om de sloot
schoon te maken! Dode
waterplanten eruit scheppen en op
de kant laten liggen, zodat de
beestjes eruit kunnen kruipen. Een
dag later kan het op de
composthoop.
De Groencommissie.

Flitsnieuws
INTERVIEW

Een plek waar het niet om denken gaat, maar om doen.
In 2012 heb ik het oude tuinhuisje gesloopt”. We
Vivian Vijn ... communicatie is verbinding
bladeren een fotoboek door over de sloop van het oude
huisje en de bouw van het sfeervolle nieuwe huisje.
Vivian tuiniert sinds 2011 bij tuinenpark Ons Buiten. “De grond moest worden afgegraven en in ruim vier
Ze is lid van de groencommissie (wie kent haar niet uur is het nieuwe huisje neergezet. Vervolgens was het
van het algemeen werk), zit vol ideeën, is actief bij tijd om te bestraten en is de tuin voor een deel opnieuw
allerlei activiteiten én is de redacteur van Flitsnieuws, aangelegd. Heel veel mensen hebben hierbij geholpen,
waarvoor zij elke editie iemand interviewt. Deze keer lekker samen de handen uit de mouwen. Toen alles
is zij zelf aan de beurt. Wie schuilt er achter alle leuke klaar was hebben we het gevierd met bier en barbecue.
artikelen in Flitsnieuws?
En nu is het vooral genieten. Dit is echt mijn Datsja.”
De interviews

“De persoonlijke artikelen zorgen ervoor dat we wat
meer over elkaar te weten komen en daarom vind ik
het leuk om iedere keer weer over iemand een artikel
te schrijven. Dit kan een nieuw lid zijn, of iemand die
een bijzondere functie heeft binnen de vereniging,
maar het kan ook iemand zijn die iets speciaals doet of
die in een commissie zit. Zo krijg je een
dwarsdoorsnede van Ons Buiten. Ik vind het gewoon
leuk om te schrijven over hoe mensen hier terecht zijn
gekomen en wat hun drijfveer is om te gaan tuinieren.
De interviews zijn een trekker voor de rest van het
nieuws, dat verder vaak over praktische informatie
gaat; ‘gij zult vegen, maak de sloot schoon’. En als je
mij nu zelf wil interviewen, vooruit dan maar.”

Activiteiten

Hoe ben je betrokken geraakt bij zo veel activiteiten
van Ons Buiten? De groencommissie, de redactie, het
bezoek van de wethouder. “Ach die activiteiten, daar
rol je gewoon in. Communicatie is mijn vak, dus dat
sluit mooi aan bij Flitsnieuws. En dat vind ik ook erg
belangrijk, de verbinding die dat geeft”. We gaan naar
buiten voor een foto en Vivian weet precies hoe ze het
wil: “Geen portret hoor, gewoon een foto met mijn
huisje en mijn tuin, geen opsmuk”. Zo gezegd, zo
gedaan. Puur natuur, dat is Vivian Vijn.

Door Peggy van Holst Pellekaan

‘Zen’ gevoel

“Via vrienden heb ik Ons Buiten leren kennen. Ze
hebben een tuin hier en ik ging regelmatig met hen
wandelen in het park. Elke keer dat ik hier kwam werd
ik zo rustig, er kwam echt een ‘zen’ gevoel over me.
Mijn vrienden raadden me aan om zelf een tuin te
nemen, maar ik had nog nooit getuinierd. Ik woon op
een bovenhuis met een prachtig balkon en ben daar
heel tevreden, maar ja, dat ‘zen’ gevoel ....”.
De Datsja

“In 2011 kreeg ik enorme behoefte om te ‘aarden’.
Aarden en aarde, letterlijk je handen in de aarde. Toen
heb ik me toch maar aangemeld voor de wachtlijst. Ik
heb vier tuinen voorbij laten gaan en dit was de vijfde,
het voelde meteen goed. Ik had het nodig om hard te
werken, en dat heb ik hier ook gedaan. Ik kon me
helemaal uitleven in mijn tuin en heb achterin een
Ginko Biloba geplant ter nagedachtenis aan een
dierbare. Die kleurt zo prachtig geel in de herfst, bijna
goud. Mijn tuin is een heerlijke plek om heen te gaan.

Vivian Vijn voor haar "Datsja"

