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Mijn termijn zit er op!
Door Henny Stekelenburg
Na 9 jaar bestuurslid te zijn geweest zit mijn maximale termijn er
op en kan/moet iemand anders het stokje (hamertje) overnemen.
Ik heb echter begrepen dat geen van de andere bestuursleden op
dit moment het voorzitterschap ambieert. Vandaar dat het
bestuur in de volgende ALV de leden zal vragen om, ondanks het
vastgestelde termijn in onze statuten en reglement, een extra
termijn toe te voegen. Tegelijkertijd doen we wederom een
oproep aan onze leden voor een bestuursfunctie. Iemand waaraan
ik taken kan overdragen. Daarna wil ik mij graag inzetten voor
andere zaken die op het park spelen.

FOTOWEDSTRIJD
Door Henny Stekelenbrug
Je kan weer foto’s insturen voor de jaarlijkse fotowedstrijd. De
winnende foto wordt afgedrukt op canvas en komt een jaar in ons
clubgebouw te hangen. Daarna mag de fotograaf hiervoor een
andere bestemming zoeken.
Doe mee! Stuur voor eind juni maximaal 2 digitale fotobestanden
van minimaal 2 mb naar info@onsbuitenutrecht.nl. De foto moet
gemaakt zijn in ons tuinenpark en qua beeld en kleur passen in
het interieur van ‘t Buitenhuis. Ook buurtbewoners roepen we op
mee te doen. De jury bestaat ook dit keer uit leden en
vrijwilligers die de beelden waarderen zonder te weten wie de
inzender is.

PLANTOTHEEK ZOEKT STEKJES

plantotheek

Door Vivian Vijn
Sinds vorig jaar heeft Ons Buiten een Plantotheek waar stekjes
aangeboden, geruild en meegenomen kunnen worden. Deze is te
vinden bij de loods, tussen de kas en de minibieb. Nu de tuinen
op orde gemaakt worden voor het nieuwe seizoen, kom je vast
ook wel eens planten of zaailingen tegen die je uit de grond trekt
om ruimte te maken. Schenk deze dan aan de Plantotheek! De
ervaring is dat stekjes en plantjes snel weg zijn zodra ze in de
Plantotheek staan. De Plantotheek voorziet daarmee in een
behoefte. Het idee is simpel; zet je stekje in een potje met aarde
en plaats hem in de Plantotheek. Heb je geen plastic potjes? Loop
dan even langs de Plantotheek. Die staan er meestal wel. Wil je
juist van je potjes af? Ook die kun je kwijt in deze speciale hoek
van Ons Buiten. Een rijke gevarieerde Plantotheek wordt gemaakt
door alle tuinders. Ondersteun allemaal dit mooie duurzame
initiatief!
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ALGEMEEN WERK

TUINBEOORDELINGEN

Blok 2

datum tijd

Dit jaar in juni

zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag

7 mei
21 mei
4 jun.
13 jun.

9.00  12.00
9.00  12.00
9.00  12.00
18.30  21.30

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

8.30  11.30
18.30  21.30
8.30  11.30
8.30  11.30
13.00  16.00

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

18.00  21.00
9.30  12.00
10.00  13.00
10.00  13.00
10.00  13.00

19 nov.

10.00  13.00

Blok 3
zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zondag

Blok 4
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

Door Vivian Vijn
In de maand juni vinden weer de jaarlijkse tuinbeoordelingen
plaats. Deze worden uitgevoerd door de groencommissie. Ook de
rozenhaag tussen pad en tuin en de slootkanten krijgen een
beoordeling. Bij de beoordelingen hanteert de groencommissie
drie categorieën: 1 , 2 en 3. Je krijgt het cijfer 1 als de tuin goed
tot uitstekend onderhouden is. Een cijfer 2 wordt uitgereikt aan
de tuinen die redelijk tot goed onderhouden zijn, maar wel wat
aandachtspunten hebben. En de 3 wordt gegeven aan tuinen
waarbij sprake is van achterstallig onderhoud of verwaarlozing.
Zit je tuin in die categorie dan ontvang je bericht. Deze laatste
categorie tuinen worden opnieuw beoordeeld in oktober
waardoor van de 3 weer een 2 of zelfs een 1 gemaakt kan
worden. De meeste tuinen zijn overigens prima onderhouden.

Inhalen
zaterdag

KINDERTUINTJES

kindertuintjes

Door Henny Stekelenburg
Zaterdag 12 maart zijn de kindertuinen weer gereed gemaakt.
Onder leiding van Ans Hobbelink kwamen ouders en kinderen de
bakken ontginnen, bemesten en beplanten. Een aantal bakken
zijn van eigenaar gewisseld.
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MARJA BASELER STELT ZICH VOOR
Dag allemaal,
Misschien hebben we elkaar al
gesproken, of misschien is dit onze
eerste kennismaking via dit stukje
in de Flitsnieuws. Mijn naam is
Marja Baseler en ik ben sinds half
januari huurder van tuin 40. Vanaf
de allereerste dag ben ik er vrijwel
elk vrij moment geweest. Je kunt al
gerust spreken van een ‘verslaving’,
of misschien is ‘verliefdheid’ een
beter woord. Het is nog nauwelijks
te beseffen dat elke plant, struik en
boom in de tuin nu voortaan onder
mijn beheer als tuinvrouw valt. Het
zevenblad dat al overal zijn
frisgroene kopjes opsteekt maar
heel hardnekkig schijnt te zijn, de
bomen die nodig moeten worden
gesnoeid, het water dat als een zondvloed mijn hele landgoed overspoelt maar ook de hortensia’s
die al een eerste snoeibeurt kregen na eerst te hebben opgezocht hoe dat moest. Wat een
verantwoordelijkheid ineens! Maar deze heerlijke plek in het groen maakt me vooral enorm blij!
Het kleine, groene, houten huisje met de rode openslaande deuren en witte kozijnen wilde ik graag
behouden maar dat is niet gelukt. Er waren toch te veel gebreken en de houtwormen hadden zich
er tegoed aan gedaan. Mijn oudste zoon Ruben heeft het met twee vrienden afgebroken en nu staat
er een nieuw huisje: iets hoger, iets breder en iets langer dan het vorige. In de tussentijd
bestudeerden mijn jongste zoon Jaimie en man Tejo filmpjes op ‘youtube’ over ‘Hoe leg ik een
terras en tuinpad aan’ en gaan zij deze week de bestrating aanpakken. Voor jullie denken, doet die
prinses dan zelf helemaal niks? Mijn taak is straks de tuin en daar heb ik vast en zeker een dagtaak
aan. Het is nog een kale, drassige boel dus er is heel veel werk te doen!
Wat me het meest is opgevallen als kersvers lid bij Ons Buiten is de overstelpende hartelijkheid van
iedereen die ik tot nu toe heb ontmoet. Na een troostend: ‘Ja, je hebt wel een van de natste tuinen
op het park’ kwamen er toch vaak allerlei suggesties van ‘De hele boel ophogen’, ‘Een goed
drainagesysteem aanleggen’ tot ‘Op elke meter gaten boren en volstorten met grint’. Mijn plan is
om eerst maar eens te beginnen met het aanleggen van een vijver en zien wat dat voor effect heeft
om daarna zo nodig wat meer ingrijpende maatregelen te nemen. Ook heb ik een put in de tuin
gevonden waar misschien als het gaat om de afvoer van water nog iets mee is te doen. Heeft
iemand van jullie misschien een idee waar die put ooit voor was bedoeld? Kom gerust eens kijken!
Beste medetuinders, bedankt voor jullie warme welkom op Ons Buiten. Mogen er alleen maar
aardige mensen lid worden of trof ik het toevallig steeds? Hoe dan ook, als absolute amateurtuinder
sta ik open voor al jullie suggesties en tips. Ook plantjes die jullie over hebben zijn welkom zodat
tuin 40 straks snel een groene oase wordt (de weg naar de Weggeef Kast heb ik al gevonden).
Iedereen, ook namens man en zoons een prachtig groeiseizoen toegewenst! Hartelijke groet,
Marja Baseler
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VOORDORPS VERBEELDING
Op 3 april vond de negende editie van de kunstroute Voordorps
Verbeelding plaats. Kunstenaars en creatieven uit de Utrechtse
wijk Voordorp en Veemarkt openden hun deuren. Op 16 locaties
met meer dan 20 deelnemers was er volop te genieten van
schilderkunst, beeldhouwkunst, grafiek, fotografie, houtbewerking
en optredens met poëzie en muziek. Ook Ons Buiten exposeerde
werk van creatieve leden.

Voordorps verbeelding
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