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AGENDA

RINGSLANG BIJ CLUBGEBOUW

Deze ringslang van ongeveer 1 meter lang is aangetroffen op 30 juni bij
het clubgebouw. De ringslang is hier in veel streken het enige reptiel, de
slang is ongevaarlijk en niet giftig voor de mens. Het is een schuwe en
rustige soort die zelfs bij directe bedreiging maar zelden bijt. Op het menu
staan voornamelijk kikkers. Belangrijke vijanden zijn roofvogels en
rovende zoogdieren.

19 oktober - Oogstfeest
23 november - Algemene
Ledenvergadering
16.00 uur
VERENIGING
voor alle officiële communicatie
met het bestuur. e-mail:

secretariaat@onsbuitenutrecht.nl
COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Vivian Vijn

ringslang
KLIMOPBREMRAAP
Bijzondere plant in Ons Buiten
Paul Klein Kiskamp heeft een speciale interesse voor bijzonere planten.
Hij heeft een keer een paar uitgebloeide stengels van de Bremraap
gekregen en in zijn tuin onder de rozen op de klimop gestrooid. Na een
aantal jaren kwamen de eerste bloemen te voorschijn. Ook dit jaar zijn ze
weer waargenomen.

Klimopbremraap

De klimopbremraap (Orobanche hederae) is een lage tot middelhoge
(10–60 cm), bleke, overblijvende plant uit de bremraapfamilie
(Orobanchaceae). Hij parasiteert op klimop en zelden op andere gekweekte - Araliaceae. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van
planten als zeer zeldzaam en stabiel of toegenomen. Hij groeit op
beschaduwde tot half beschaduwde plaatsen op vochtige, humushoudende,
kalkrijke grond en stenige plaatsen als loofbossen, heggen, parken,
bolwerken, plantsoenen en oude muren. De plant bloeit van mei tot en met
augustus en de bloemen zijn crème met een paars aangelopen rand.
Bron: Wikipedia
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ALGEMEEN WERK
SCHEMA
Blok 3

datum

tijd

9 sep.
21 sep.
5 okt.
19 okt.
9 nov.

18.00 - 21.00
8.30 - 11.30
10.00 - 13.00
14.00 - 17.00
10.00 - 13.00

zaterdag 27 jul
zaterdag 10 aug.
zaterdag 24 aug.
Blok 4

maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

8.30 - 11.30
10.00 - 13.00
14.00 - 17.00

TUINBEOORDELINGEN 2019
Tuinen zien er puik uit

De werkgroep Tuinbeoordelingen heeft dit jaar weer een rondje over het
park langs alle tuinen gemaakt. Elke tuin heeft een beoordeling gekregen.
Een 1 (top!), een 2 (prima!) of een 3 (aandacht nodig!). Heb je een 3, dan
komt er in oktober nog een beoordeling en dan kan je zomaar een 2 of
mogelijk een 1 bemachtigen! Benieuwd naar de beoordeling van jouw
tuin? Je vind ze op www.onsbuitenutrecht.nl onder het tabje ‘Over de
tuinen’. Je moet wel eerst inloggen.
ELEKTRA EN FONTEIN
Hoe zit het met meer elektra en de fontein?

Kunnen er ook elektrapalen komen aan de achterzijde van het park?

Deze vraag hadden de leden Bob Greve en Truus Sprang-van Weegen. Het
bestuur heeft zich door verschillende bronnen laten informeren. De feiten
zijn als volgt:
• Voor de kabels moeten sleuven gegraven worden met een diepte van 60
cm.
• Hierdoor zullen diverse wortels van grote bomen beschadigd worden
waardoor het voortbestaan van deze bomen gevaar zal lopen.
• Hierdoor zullen waarschijnlijk diverse elektrakabels van de
lantaarnpalen beschadigd worden.
• De kostenramingen variëren van 7.000 tot 10.000 euro.
Het bestuur is van mening dat deze investering, mede gezien de enorme
toename van apparaten op batterijen, niet verstandig is. Daarnaast meent
het bestuur dat het risico voor beschadiging van de beplanting
onverantwoord is. In de loods is een voorziening om accu’s en batterijen
op te laden. De sleutel van de buitenhekken past ook op de deur van de
loods.
Waarom werkt de fontein in de vijver bij de ingang niet meer?

elektriciteitskastje
SLOTEN VERSTERKT
In opvolging op de inbraakgolf
deze winter heeft het bestuur in
samenwerking met de AVVN de
slotplaten versterkt van de poorten
en het hekwerk gerepareerd en
versterkt.

Deze vraag kwam van Truus Sprang-van Weegen. Het bestuur heeft
navraag gedaan bij Paul en informatie ingewonnen bij de directe buren.
Paul heeft ons uitgelegd dat buren het watergekletter een irritant geluid
vonden. Daarnaast is er diverse keren kortsluiting geweest. De directe
buren zien hier ook liever geen fontein.
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TUINEN TE KOOP

Er zijn momenteel weer tuinen te koop. Jaarlijks
wisselen vijf à zes tuinen van eigenaar. Een recordjaar
was 2017; toen wisselden 9 tuinen van eigenaar.
Meestal worden tuinen ter overname aangeboden
vanwege ouderdom of verhuizen. Dit voorjaar zijn er
twee tuinen van eigenaar verwisseld en de komende
maanden zullen nog drie tuinen van eigenaar wisselen.
Reden voor het bestuur om weer even goed naar de
wachtlijst te kijken. Aan het begin van het jaar hadden
we 31 mensen op de kandidaten lijst staan. Het is de
inschatting dat daar aan het einde van het jaar nog 22
van over zijn. Er zijn namelijk altijd kandidaten die
zich in de loop van tijd terugtrekken.

WINNAAR FOTOWEDSTRIJD: Henny Stekelenburg

Deze prachtige foto van zonnebloemen prijkt een jaar lang in ’t Buitenhuis om van te genieten. De maker is
tevens winnaar van de fotowedstrijd.

