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februari 2020
AGENDA

NIEUWJAARSBORREL
Goed verzorgd door de activiteitencommissie

Met kersverse schorten presenteerde de activiteitencommissie zich op de
nieuwjaarsborrel van 11 januari. John, Liesbeth en André voorzagen de
circa 35 aanwezigen van lekkere hapjes en drankjes. Dank!

12 februari - Avond over collectief
20.00 uur wonen
15 februari - workshop tuingereed13.00 uur onderhouden
29 februari - algemeen werk begint
10.00 uur
VERENIGING
voor alle officiële communicatie
met het bestuur. e-mail:

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

BESTUURSZAKEN
Als vanouds is januari voor het bestuur een hele drukke maand. Alle
facturen voor de leden moeten de deur uit. Subsidieaanvragen worden
geschreven en ingediend. En natuurlijk hoort bij subsidie aanvragen ook
de verantwoording daarover: is het geld goed besteed? Fijn dat er mensen
zin hebben en tijd vrijmaken voor dit – niet altijd – leuke werk.
ONS BUITEN IN HET NIEUWS
Leuk interview met Henny Stekelenburg

Met als insteek ‘Bij de buren’ schreef Tuinvereniging Het Station een leuk
artikel over ons. Je kunt het lezen door te gaan naar: onsbuitenutrecht.nl /
Nieuws/ Weblinks.
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ALGEMEEN WERK

ALGEMEEN WERK BEGINT WEER!

Blok 1

datum tijd

29 feb.
7 mrt.
21 mrt.
4 apr.
13 apr.

10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
13.00 - 16.00
8.30 - 11.30
18.00 - 21.00

De Groencommissie heeft de data voor het algemeen werk weer gepland.
Leden tot 75 jaar zijn verplicht om per blok één keer mee te doen met het
algemeen werk. Zo blijft ons park mooi onderhouden. Traditiegetrouw
beginnen we weer met het snoeien van de rozen op de paden en het geven
van wat liefde in de vorm van mest. Dat is de klus voor de eerste twee
keer van het algemeen werk. Wil je je eigen rozen snoeien (kniehoogte)
dan kan dat ook. Doe dat dan voor 29 februari!

24 apr.
9 mei
23 mei
6 jun.
15 jun.

13.00 - 16.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
8.30 - 11.30
18.00 - 21.00

27 jun.
13 jul.
25 jul.
8 aug.
23 aug.

13.00 - 16.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
8.30 - 11.30
18.30 - 21.30

Onverhoopt een keertje gemist? In overleg is inhalen in een ander blok
mogelijk. Dit jaar hebben we ook een extra inhaalmoment voor blok 3 en
4 om het laatste blad te vegen en de paden gereed te maken voor de winter.
Ook nieuw is dat we experimenteren met een vrijdag, feestdag (Tweede
Paasdag) en een zondag. Dit doen we voor de mensen die nooit op
zaterdag kunnen. We hopen dat er zo voldoende diversiteit in dagen en
tijdstippen zijn in elk blok.

7 sep.
19 sep.
3 okt.
17 okt.
7 nov.

8.30 - 11.30
18.30 - 21.00
8.30 - 11.30
10.00 - 13.00
13.00 - 16.00

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
Pasen, ma.
Blok2

vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
Blok3

zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zondag
Blok 4

maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

inhalen: za. 21 nov. 10.00 - 13.00

Naast taken die buiten het algemeen werk het hele jaar moeten gebeuren,
zoals het schoonmaken van de wc’s en het hakselen van de takken, bieden
we geen vervangende klussen buiten het algemeen werk ter vervanging
aan. Heb je een blok gemist, dan betaal je dus de boete. Zet de data
waarop je wilt komen vast in je agenda, dan loop je geen risico dat je het
vergeet. Alle begeleiders hebben er weer zin in en we zien je graag
verschijnen!
WORKSHOP TUINGEREEDSCHAP ONDERHOUDEN

Het tuinseizoen start weer over een maand of twee. Traditiegetrouw is er
ook dit jaar weer de workshop ‘tuingereedschap onderhouden’. Wil je ook
een scherp snoeimes en een scherpe spade met de steel weer lekker in de
olie? Kom dan ook op 15 februari om 13.00 uur naar het Buitenhuis met
jouw tuingereedschap. Meld je aan bij Mascha Jonasse via
mjonasse@ziggo.nl. De kosten zijn 5 euro.
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WOENSDAGGROEP
Werk aan Bergeniaborders

Sinds twee jaar wordt er door een
enthousiaste groep tuiniers op de
woensdagochtend gewerkt in de
fraaie Bergeniaborders van Ons
Buiten. We starten om 10 uur met
koffie en wat lekkers om
vervolgens enkele uren te buffelen
of heel gedetailleerd de kneepjes
van het wieden toe te passen als
gepassioneerde ‘konters’. (Konters:
tuineigenaren die de tuin niet
zittend beleven, zoals de
zogenaamde ‘buikers’, maar
gebogen over hun perkjes uren
bezig zijn met tuinonderhoud…).
Als je zin hebt om met ons samen
te werken en zo ook wat meer over
planten en tuinieren te leren,
welkom, iedere eerste woensdag
van de maand zijn we aan ’t werk.
WILGEN KNOTTEN
Samen met de buurt

Op 30 december, een stralende winterdag,
was het weer zover. Een hard werkende
groep buurtgenoten was op het dijkje tussen
de dierenweide en het Amev-kanaal met
zagen in de weer. Elk jaar wordt hier de
helft van alle knotwilgen geknot door
bewoners uit de buurt. Zij beginnen met
koffie in het paviljoen van Tuinenpark Ons
Buiten en gaan dan aan de slag. Een echte
bezienswaardigheid is de tractor waarmee
de kar met wilgentenen wordt getrokken.
Die lijkt rechtstreeks uit de jaren vijftig te
komen, hoewel niemand precies de leeftijd
van deze oude knar weet. Na het zaagwerk
is er de traditionele snert, bereid door Paul
die de hele klus coördineert.
Wil je ook een keer meedoen? Loop op een
zaterdagmorgen eens langs bij de
dierenweide en meld je aan bij een van de
vrijwilligers. Dan krijg je eind van dit jaar
een uitnodiging voor de meest gezellige en
gezonde jaarafsluiting van heel de wijk.
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AVOND OVER COLLECTIEF WONEN
Woensdag 12 februari 2020 | 20:00  22:00 uur | Tuinenpark Ons Buiten | Aanmelden
vooraf | Entree € 5,

Een gemeenschappelijke binnentuin, logeerkamer of klusruimte, maar ook aandacht en zorg voor elkaar: steeds
meer mensen kiezen voor een vorm van collectief wonen. Vier van zulke projecten presenteren zich op 12
februari tijdens de nieuwe wijklezing van de Activiteitencommissie Veemarkt Voordorp.
Het Groene Dak is de oudste, met 66 woningen die al in de eerste jaren van Voordorp gebouwd werden. Het is het
eerste ecologische woonproject van Utrecht, met een grote gezamenlijke tuin plus tuinhuis. Twee bewoners van
het eerste uur vertellen over het idee en de praktijk.
Kas&Co

Het allernieuwste project staat nog in de startblokken: Kas&Co, meer-generatie-wonen in Veemarkt. Een project
voor mensen die binnen hun eigen familie of vriendenkring met meerdere generaties willen co-wonen in
Veemarkt. Iedereen zijn eigen woning, maar ook een beetje samen. De eerste bewoners vertellen over hun
ambities.
Samen delen

MarktMeesters is een bijzonder gebouw aan de Sartreweg. Het is gebouwd in opdracht van een collectief dat
bestaat uit Utrechters van vijftig tot zeventig jaar. Zij hopen er zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven
wonen door voorzieningen en zorg te delen. Er zijn twee daktuinen, een huiskamer, een hobbyruimte en een
fitnesszaaltje. Twee initiatiefnemers vertellen over de eerste jaren.
De Deeltuin

De Deeltuin bestaat uit vijftig eengezinswoningen rond een gemeenschappelijke binnentuin en het project
stimuleert deeleconomie, het samen delen van spullen en voorzieningen. De bewoners die hebben meegedacht
over de uitwerking van het project bepalen uiteindelijk zelf wat en hoe ze delen. Een van de bewoners vertelt over
de totstandkoming, eerste ervaringen en verwachtingen voor de toekomst.
Aanmelden

Na afloop is er ruim gelegenheid om met de vertegenwoordigers van de verschillende woonprojecten verder van
gedachten te wisselen. De bijeenkomst vindt plaats in ons clubhuis. Start 20 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Deelname kost 5 euro (incl. koffie, thee en een drankje tijdens het informele napraten). Omdat het aantal plaatsen
beperkt is, is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dat kan tot 10 februari via acveedorp@gmail.com o.v.v. van uw
naam en het aantal personen.

