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Tuinenpark Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64
3573PH Utrecht

VERENIGING

Email adres bestuur:
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl

AGENDA
Voordorps verbeelding kunstroute
3 april.

Algemene ledenvergadering
23 april, 16.00 uur.

Schapen scheren
7 mei, 11.00 uur.

COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Viola Hubrecht

BETAALD PARKEREN

Door Henny Stekelenburg

De gemeente Utrecht voert 
vanaf 1 juli betaald parkeren 
in de wijk rond Ons Buiten in. 
Dat betekent dat je tussen 
6.00 en 11.00 uur moet 
betalen voor je auto als je 
deze op de parkeerplaats zet. 
Voor ons wordt geen 
uitzondering gemaakt.

TUINIEREN

Door Mascha Jonasse

Hazelaars in de winter
De katjes van de hazelaar hangen al weken zachtgeel te pronken. 
Vrolijke slingertjes in de overwegend kale wintertuin. Als je 
allergisch bent voor pollen in de lucht wordt je hier waarschijnlijk 
minder vrolijk van maar insecten daarentegen zijn zo vroeg in het 
jaar erg blij met het stuifmeel wat deze inheemse heester 
produceert. 
Op onze tuinen is de kronkelvariant van de hazelaar (Corylus 
avellana Contorta) een bekende verschijning. Hij wordt iets 
minder breed en hoog dan de gewone hazelaar, groeit langzamer 
en heeft in de winter prachtig gekrulde takken. Het grof 
gerimpelde donkergroene blad is in de zomer een beetje saai 
maar in de winter voegt een mooi exemplaar echt wat toe aan het 
bordersilhouet. En in de herfst kleurt het hazelaarblad knalgeel!
In deze maand kun je de heester goed snoeien. De vorm is 
zonder al die bladeren goed te zien. Begin met het wegknippen 
van rechte verticale takken uit de onderstam en in de kroon. En 
kijk daarna goed of er takken in zitten die langs elkaar schuren of 
elkaar in de weg zitten. Eventueel maak je de kroon een beetje 
luchtiger door er wat takken uit te snoeien. En laat er een paar 
zitten om te knippen voor de Paastijd!

Het is snoeitijd voor appels en peren!
In sommige van onze tuinen staan mooie oude fruitbomen. Om ze 
mooi en oud te houden, is vakkundige onderhoudssnoei zo nu en 
dan nodig. Bij het langslopen van de tuinen zagen we enkele 
exemplaren die nodig een knipbeurtje kunnen gebruiken.

Kronkelhazelaar
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Blok 1
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag

Blok2
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag

Blok3
zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zondag

Blok 4
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

Inhalen
zaterdag

datum
19 feb.
5 mrt.
19 mrt.
2 apr.
11 apr.

22 apr.
7 mei
21 mei
4 jun.
13 jun.

25 jun.
11 jul.
23 jul
6 aug.
21 aug.

5 sep.
17 sep.
1 okt.
15 okt.
5 nov.

19 nov.

tijd
10.00  13.00
10.00  13.00
10.00  13.00
  9.00  12.00
18.00  21.00

13.00  16.00
  9.00  12.00
  9.00  12.00
  9.00  12.00
18.30  21.30

  8.30  11.30
18.30  21.30
  8.30  11.30
  8.30  11.30
13.00  16.00

18.00  21.00
  9.30  12.00
10.00  13.00
10.00  13.00
10.00  13.00

10.00  13.00

ALGEMEEN WERK Algemeen werk gemist?

Heb je onverhoopt een keertje een blok algemeen werk gemist? 
In overleg is inhalen mogelijk. Dit jaar is er ook een extra 
inhaalmoment voor blok 3 en 4 om het laatste blad te vegen en 
de paden gereed te maken voor de winter. Naast taken die 
buiten het algemeen werk het hele jaar door moeten gebeuren, 
zoals het schoonmaken van de wc’s en het hakselen van de 
takken, bieden we geen vervangende klussen aan. Heb je een 
blok gemist, dan kies je voor de financiële bijdrage.  Zet de data 
waarop je wilt komen vast in je agenda, dan loop je geen risico 
dat je het vergeet. Wij hebben er zin in en we zien je graag weer 
verschijnen in 2022!      

BESTUURDERS, TERMIJNEN, BENOEMINGEN
Hoe is het bij Ons Buiten geregeld?

Door Henny Stekelenbrug

Bestuurders van onze vereniging worden gekozen voor een 
periode van drie jaar. Een aftredend bestuurslid is terstond 
herkiesbaar. De maximale zittingsperiode van een bestuurslid is 
door onze vereniging vastgesteld op 9 jaar. De voorzitter heeft 
een maximale zittingsperiode van 6 jaar.

In november van dit jaar is:

Henny Stekelenburg 4 jaar voorzitter (vanaf 2018) en 9 jaar 
bestuurslid (2013);

Marit Vaandrager 7 jaar bestuurslid (vanaf 2015);
Leo Lentz 6 jaar bestuurslid (vanaf 2016);
Bert Harmelink 3 jaar bestuurslid (vanaf 2019);
Piet van Ommeren 1 jaar bestuurslid.

Heb je ook interesse in een een bestuursfunctie? Laat het ons 
weten.

Bert, Henny en Leo stellen zich herkiesbaar voor een nieuw 
termijn. De leden moeten hiervoor in november een stem 
uitbrengen. 

Ons reglement vermeldt:
De benoeming van bestuursleden geschiedt zo mogelijk uit meer 
kandidaten dan er vacatures in het bestuur zijn. De benoeming 
geschiedt uit een voordracht van het bestuur en/of uit een 
voordracht van tenminste tien leden.

De voorzitter wordt in functie gekozen; de andere functies 
worden door het bestuur onderling verdeeld.
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NIEUWS VAN DE DIERENWEIDE

Door Leo Lentz

Hooi of stro?
Nieuwe vrijwilligers van de dierenweide vergissen zich vaak: moeten ze nu hooi of stro halen? Maar 
na een tijdje weten ze het wel. Het stro wordt uitgestrooid over de vloer van de stal (daar komt het 
woord stro ook vandaan). Het hooi gaat in de ruif van de schapen en de geiten, omdat ze in de 
winter geen gras van de weide kunnen eten. Het hooi is “gehouwen” gras (vroeger deed de boer 
dat met de zeis). In Suriname noemt men een machete nog een houwer. Houwer > Hooi.

Maar nu het echte nieuws: we 
hebben een nieuwe hooi 
schuur (voor hooi en stro). 
Dankzij een subsidie van de 
gemeente en de inzet van 
enkele handige vrijwilligers. 
Hij staat achter de grote 
loods. De oude hooischuur 
was erg gammel geworden en 
lekte, waardoor het hooi 
beschimmeld raakte. Nu kun 
nen we weer jaren vooruit 
met lekker droog hooi voor de 
ruif en stro voor de stal.

Schaap Lisa was ziek
Ineens stopte Lisa met eten, het Drentse heideschaap met de lichtgekleurde kop. De vrijwilligers 
maakten zich zorgen. Was er iets met haar gebit of met de spijsvertering? Ze kwam niet meer naar 
de ruif en had ook geen interesse in de brokjes en groenten die de vrijwilligers gaven. In de loop 
van de week werd ze ook zichtbaar magerder.
Gelukkig gaat het nu weer beter. We weten niet wat er aan de hand was, misschien heeft ze snoep 
gekregen van kinderen. We vonden een lange staaf drop bij de weide. Dus nogmaals een oproep: 
voer de dieren niet. De dieren eten geen brood maar wel hooi en brokken, soms gemengd met wat 
verse groente. Heb je verse groente bij je dan kan je dat in de houten bak naast de ingang van de 
dierenweide leggen. Wij geven dat de volgende dag. Brood is voor de dieren echt niet gewenst. 

Rust bij de cavia’s en ganzen
Na de raadselachtige verdwijning van een roodkopgans en een cavia lijkt de rust weergekeerd op 
de dierenweide. We verdenken nog steeds een bunzing van een nachtelijke rooftocht. Een paar jaar 
geleden heeft een bunzing een aantal cavia's gedood. Sindsdien is het hek om de cavia’s beveiligd 
met platen waar de klauwen van de bunzing geen vat op hebben. En daarna hebben we geen 
vermoorde cavia’s meer in het hok aangetroffen. De verdwenen gans was de zwakste van de vier. 
Hij liep met een beetje manke poot en vermeed de vijver, waar alle ganzen naartoe vluchten als er 
gevaar dreigt. Ook op de dierenweide geldt: the survival of the fittest.

De nieuwe hooischuur


