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februari 2017
AGENDA

25 feb. Start algemeen werk blok 1
10:00 - 13:00.

BOEKPRESENTATIE "Tijd van de Tuin"
Deze unieke uitgave 'Tijd van de Tuin' beschrijft de geschiedenis van
Tuinenpark Ons Buiten. We volgen tuinders vanaf de jaren 20 van de
vorige eeuw tot 2016. Victor Lansink, Hans Lägers, Hanneke van der
Klippe en Ans Hobbelink doken de archieven in, deden interviews en
schreven de hoofdstukken. De andere medewerkers waren Ans Ankoné
(eindredactie), Nelleke Feenstra (fotoredactie) en Henny Stekelenburg
(vormgeving). Het boek kost €20,00. Tijdens de introductiemiddag op 25
februari om 16.00 uur in ’t Buitenhuis ontvang je een korting van €5,00 bij
aanschaf.

25 feb. Workshop tuingereedschap
onderhouden
14:00 - 16:00.
25 feb. Boekpresentatie
"Tijd van de Tuin".
16:00
COLOFON

redactie@onsbuitenutrecht.nl

BESTRIJDINGSMIDDELLEN EN MESTSTOFFEN

(richtlijn met betrekking tot het keurmerk natuurlijk tuinieren)
Ons tuinenpark heeft vier stippen vanwege het behalen van het Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren. Daar zijn we trots op. Maar we kunnen bonuspunten
verdienen als we ons aan de nieuwe richtlijnen voor bemesten houden.
Chemische bestrijdingsmiddelen verontreinigen grond- en
oppervlaktewater en zijn gevaarlijk voor mens en dier. Wij gebruiken
daarom geen chemische bestrijdingsmiddelen op ons park. Middelen
zonder een toelatingsnummer (vaak een ‘N-nummer’) van het College van
Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) op de
verpakken mogen wel worden gebruikt.
Als bemesting kan je organische mest (rundermest, paardenmest, etc.)
gebruiken, maar ook gedroogde koemest, koemestkorrels,
bloedbeendermeelkorrels en culterrakorrels. En natuurlijk compost uit
eigen tuin! In de winkel zijn ook stoffen voor bijmesting te koop. Er wordt
bij de inkoop van nieuwe aarde en meststoffen zo veel mogelijk rekening
gehouden met de nieuwe richtlijn.
Kijk op de website bij "Natuurlijk Tuinieren" voor de hele richtlijn en het
nieuwsbericht.
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ALGEMEEN WERK
BLOK 1

25 feb.
11 mrt.
25 mrt.
8 apr.
24 apr.

10:00 - 13:00
10:00 - 13:00
8:30 - 11:30
14:00 - 17:00
18:00 - 21:00

ALGEMEEN WERK START MET ROZEN SNOEIEN
Op 25 februari en 11 maart heeft de Groencommissie het snoeien van de
rozen aan de paden en het bemesten ervan op de agenda staan. Dat zijn de
eerste twee keer van het algemeen werk van dit jaar. Wil je zelf de rozen
op jouw pad snoeien, dan heb je daartoe tot 25 februari de gelegenheid
(kniehoogte). Of je komt gezellig meedoen tijdens het algemeen werk.
WORKSHOP ONDERHOUD
TUINGEREEDSCHAP
Je hebt veel langer plezier van tuingereedschap als je dit ook goed
onderhoudt. Daarnaast is het belangrijk om met goed
onderhouden gereedschap te werken, zodat je je planten niet
beschadigt. Wil je hier iets meer over weten, meld je dan aan
voor de workshop ‘Onderhoud tuingereedschap’. Deze wordt
voor en door leden van Tuinenpark Ons Buiten georganiseerd
op 25 februari 2015 om 14.00 in het Buitenhuis of de loods.
Je kunt je eigen gereedschap meenemen en liefst ook een
workmate, bankschroef, vijl, etc. Bij aanmelding zullen we je
nog een mailtje met wat informatie sturen. Er wordt een eigen
bijdrage van 5 euro gevraagd, voor het materiaal dat gekocht
wordt voor het slijpen. Wil je meedoen? Meld je dan aan
door een mail te sturen naar mjonasse@ziggo.nl

belangstelling prikken we een datum en huren we een
professional met stobbefrees in om de klussen te
klaren. De kosten verdelen we dan onder de
HULP BIJ GROTE KLUSSEN
deelnemers. Er is overigens wel een risico dat rondom
De Groencommissie biedt hulp aan voor leden met iets de stobbe veel kapot gaat. Belangstelling? Laat het
grotere klussen. Daarvoor willen we de belangstelling weten aan Jaap Tichler. jaap@tichler.nl
inventariseren voor drie dingen:
Snoeiklus?

De Groencommissie helpt bij het eenvoudige snoei- en
rooiwerk waar een motorzaag bij nodig is. We maken
een lijstje met wensen van leden, prikken een zaterdag
en komen langs om te zagen. We vragen wel aan de
leden om aanwezig te zijn en de boel weer op te
ruimen. Iets te zagen? Laat het weten aan Han van
Dobben.
Een stobbe weg halen?

Nieuw dit jaar is dat de Groencommissie leden met een
stronk (stobbe) wil aanbieden deze door een
professional te laten verwijderen. Ook daarvoor willen
we eerst een inventarisatie maken van de leden die een
stobbe willen laten verwijderen. Bij voldoende

Afscheidingsgaas verwijderen?

Sommige tuinen hebben nog gevlochten gaas als
afscheiding. Het bestuur roept op tot natuurlijke
afscheiding om het voor dieren beter toegankelijk te
maken. We kunnen er ook punten mee verdienen bij de
AVVN. Heeft jouw tuin nog ijzeren gaasafscheiding en
wil je hulp om dit te verwijderen? Laat het weten aan
de groencommissie via Han van Dobben/Jaap Tichler.
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Hoe denk je over de opzet van deze
dierenweide?

“Het kwaliteitsniveau is in mijn beleving zo hoog en
dat al zo lang. Dat vind ik echt opvallend. De mensen
die hier aan werken, zoals Paul Klein Kiskamp, doen
het met hart en ziel en dat zie je er echt aan af. Alles is
even verzorgd en mooi onderhouden”, aldus Titia.
“Soms hebben we te maken met verdwijnende cavia’s
of jonge kippen die doodgaan door een virus. Dat is
niet leuk, maar hoort er wel bij. En ook dan wordt
samen nagedacht over oplossingen en maatregelen
getroffen om het zo mogelijk te voorkomen”.
Maar je gaat ons verlaten?
“Ja, ik ga vanaf 15 maart een opleiding volgen in
Frankrijk om boer te worden”.
RUBRIEK ‘Vrijwilliger zonder tuin’
Titia Hoogeveen

Zo’n vijf jaar geleden is Titia Hoogeveen via een
vriendin betrokken geraakt als vrijwilliger bij de
Dierenweide op Tuinenpark Ons Buiten. De afgelopen
vijf jaar zorgt Titia elke zondag voor de dieren en voor
het onderhouden en schoonmaken van de weide,
hokken, tillen, stallen, straatwerk.
Is het niet zwaar?

Titia: “Nee, voor mij is het ontspanning via
inspanning. En het is zo’n leuk en betrokken
team van vrijwilligers hier bij de
dierenweide. Dat maakt het heel
leuk om te doen”.

Zonder vrijwilligers kunnen we ons mooie
tuinenpark niet zo mooi houden zoals het nu
is. Ook vrijwilligers zonder tuin dragen met
plezier bij aan het onderhoud en beheer.

