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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Zaterdag 8 april is er een algemene ledenvergadering in het Buitenhuis.
Van 16:00 tot 18:00.
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NIEUWS UIT DE DIERENWEIDE

VOGELAARS IN ONS
BUITEN

Leo Lentz zoekt leden die de
vogels in de tuin kunnen
herkennen. Dit voorjaar start een
project om de vogels in Ons Buiten
te inventariseren. Wil je meedoen?
Stuur een berichtje naar
leorene.lentz@gmail.com.
BOEK ‘TIJD VAN DE
TUIN’ TE KOOP IN DE
WINKEL
Zaterdag 25 februari is het boek
over tuinenpark Ons Buiten en haar
geschiedenis gepresenteerd. Veel
verhalen, interviews, foto’s en
nostalgie in een prachtige uitgave
naar initiatief van Ans Hobbelink,
Hanneke van der Klippe en Hans
Lägers. Maar ook zonder al het
werk van Henny Stekelenburg en
Ans Ankoné was het boek er nooit
gekomen. Sla snel je slag, want de
oplage is beperkt. De kosten zijn
€20,-.

Nieuwe duiventil

De vorige duiventil hebben we zo'n 6
jaar geleden gekregen van de
kinderboerderij de Watertoren in
Overvecht. De duiven daar werden
regelmatig door roofvogels aangevallen
waardoor ze daar toen zijn gestopt met
het houden van duiven. Ons Buiten heeft
toen de duiventil, inclusief de resterende
duiven gratis gekregen. Deze duiventil is
in de loop der jaren erg slecht geworden
en de bodemplaat was totaal verrot. Ook
een rekje er omheen was kapot. Na lang
zoeken op internet hebben wij dezelfde
leverancier gevonden (van 't hooft) en
exact dezelfde duiventil gekocht. Erg
interessant bedrijf met prachtige
dierenverblijven, maar ook tuinhuisjes
van hoge kwaliteit (met het daarbij
behorende prijskaartje).
Nieuwe cavia's

Na het mysterieuze verlies van veel van onze cavia’s vorig jaar durven we
het toch weer aan om nieuwe beestjes bij ons te huisvesten. Via internet is
een caviaopvang in Nieuwegein gevonden waar de cavia's buiten
gehuisvest worden. Van de marterachtige hebben we geen sporen meer
gevonden en we hebben ook geen dieren meer verloren sinds december.
Van bezoekers kregen wij veel vragen waar de cavia's waren en in zeven
jaar tijd is het nog nooit gebeurd dat we zoveel cavia’s kwijt waren.
Daarom is de afweging gemaakt om nieuwe cavia’s, een gecastreerd
beertje en drie zeugjes, aan te schaffen. Garanties hebben we natuurlijk
nooit. Ze zijn nog wat schuchter, maar we hopen dat ze snel gewend raken
en we gaandeweg onze caviakudde weer wat uit kunnen breiden.
Storm

Helaas is door de storm van laatst het dak van het konijnenhok eraf
gewaaid en het hele hok ontwricht. Dit hebben wij provisorisch kunnen
herstellen, maar het dak (de ingang van het hok) kan niet meer open. Hoe
we dit oplossen is nog niet duidelijk, omdat er geen geld is
vervanging/reparatie.
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AGENDA

4 mrt. De winkel is weer geopend. Elke zaterdag
tussen 11:00 en 16:00 uur.
8 apr. Algemene Leden
vergadering
16:00 - 18:00
COLOFON
redactie:
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Vivian Vijn

BALLOTAGE VAN NIEUWE LEDEN
Elk jaar komen zo’n zes tuinen te koop. Nieuwe leden van de wachtlijst
komen dan in aanmerking voor het kopen van een tuin. Deze screening
van nieuwe leden wordt gedaan door de ballotagecommissie. Deze bestaat
uit Ellen Visser, Hanneke van der Klippe, Ellen de Wolf en Conny Buzink.
Misschien wel aardig om eens te weten hoe dit in het werk gaat.
Voorzitter Ellen Visser:

“We komen een paar keer per jaar bij elkaar, sowieso aan het begin en
eind van het seizoen. Dan worden er afspraken gemaakt over de rollen en
de planning en wordt er geëvalueerd over de werkwijzen en over het
contact met het bestuur. Dat laatste is belangrijk, want als de
ballotagecommissie haar werk heeft gedaan, volgt de overdracht aan het
bestuur voor de verkoop van de tuinen”.
Hoe gaat het aanmeldproces van nieuwe leden in zijn werk?

“Er zijn zo’n 10 tot 12 aanmeldingen per jaar”, vertelt Ellen Visser.
“Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden. Daar kan je het
formulier vinden dat wij gebruiken. We vragen ook om de aanmelding te
motiveren. Als dit aanleiding geeft voor ons om aanvullende vragen te
stellen, bellen we op. Het kan zijn dat mensen een verkeerd beeld van de
vereniging hebben. Dat ze bijvoorbeeld de tuin en het huisje willen
gebruiken om er een moestuin van te maken of te gaan beeldhouwen of
musiceren. Daarmee hebben we al een selectie aan de poort van mensen
die waarschijnlijk iets anders zoeken”.
Als er geen twijfels zijn volgt een gesprek. De ballotagecommissie vertelt
dan hoe onze vereniging in elkaar zit en wat er verwacht wordt van de
leden. “Het is belangrijk dat men weet dat er algemeen werk is en dat je
daarnaast ook een bijdrage levert aan een van de commissies of
werkgroepen”, zegt Ellen. “Daarvoor vragen we om de belangstelling op
te geven voor de talentenlijst. En natuurlijk is er tijdens dit gesprek ruimte
om zelf vragen te stellen. Vervolgens besluit de werkgroep ballotage of je
wel of niet in aanmerking komt voor een tuin. Bij een positieve uitslag
vragen we je 25 euro inschrijfgeld te voldoen. We hebben door het volgen
van deze procedure nog nooit een negatief advies gegeven aan het bestuur.
Inmiddels staan er zo’n 8 daadwerkelijk geïnteresseerden op de wachtlijst.
Er zijn ook mensen op de lijst die aangeven dat het ook nog wel even mag
duren voordat ze gebeld worden om een tuin te kopen”.
Is het leuk om te doen?

“Ja, enorm”, zegt Ellen. “Het zijn nagenoeg allemaal prettige, positieve
gesprekken met nieuwe leden. Leuk om op deze manier een bijdrage te
leveren aan de vereniging”.
Ellen Visser
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Nieuws van werkgroep ’t Buitenhuis

Het is weer tijd voor de jaarlijkse fotowedstrijd. De winnende foto wordt
afgedrukt op canvas en zal een jaar lang een deel van het interieur van ‘t
Buitenhuis vormen. Daarna mag de fotograaf een andere bestemming
zoeken. Stuur voor 15 mei maximaal twee digitale fotobestanden van
minimaal 2 Mb naar redactie@onsbuitenutrecht.nl. De criteria van de jury
zijn onder andere of het onderwerp kenmerkend is voor ons tuinenpark én
of de afbeelding goed in het interieur van ’t Buitenhuis past.
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ALGEMEEN WERK
BLOK 1
11 mrt. 10:00 - 13:00
25 mrt. 8:30 - 11:30
8 apr. 14:00 - 17:00
24 apr. 18:00 - 21:00
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uw
No

WINKEL WEER OPEN
De lente komt er weer aan. Daarom is de winkel vanaf zaterdag 4 maart
weer elke zaterdag open. Het winkelteam Ben Nouwens, Els Jansen en
Theo van Cuyk staan elke zaterdag voor u klaar van 11.00 tot 16.00 uur.

en s

Hoe lang doe je dit al? “Och, ik zou het niet weten. Daar rol je zomaar in.
Ik denk zo al tien, vijftien jaar”, zegt Ben Nouwens. “Naast de inkopen
voor de winkel doe ik ook de inkopen voor de vereniging en ben ik bij ‘de
dinsdagploeg’. Met de dinsdagploeg doen we klussen en onderhoud,
bijvoorbeeld een nieuw dak maken voor op de winkel”.
Wat kan je in de winkel kopen? Ben Nouwens: “Meststoffen, zoals
koemest, beendermeel, bloedmeel en kalk. En potgrond, compost en
cocopitten. Dat laatste gebruik je vooral als je vocht vast wilt
houden als je net nieuwe planten geplant hebt. Dan hoef je niet
steeds te komen om water te geven. De winkel heeft ook
gereedschap te koop, stelen voor spades en schoffels,
tuinhandschoenen, plantensteunen. Voor de prijs hoef je het
niet te laten. Het is niet duurder dan in de winkels en
mogelijk zelfs goedkoper omdat de inkoop in bulk gaat”.
Als je aarde en zand hebt gepakt kan je het afrekenen
bij de winkel en ook voor elektriciteit kan je er
terecht. Je krijgt dan een sleuteltje van het
dichtstbijzijnde elektriciteitskastje en haspels om
het stroom bij je huisje te krijgen. Het
assortiment is vorig jaar uitgebreid met ijsjes
en honing van de bijen. De imker maakt ook
bijenzalf, ook te koop. De eieren van de
kippen worden verkocht en de opbrengst
gaat naar de dierenweide. Je kunt ook
iets bestellen. Neem eens een kijkje,
want
er
zijn
ook
tweedehandsspullen!
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NIEUWS VAN DE GROENCOMMISSIE
Inventarisatie voor hulp

De Groencommissie inventariseert of leden interesse hebben in hulp bij
zaagklussen, het verwijderen van gaas als afscheiding tussen de tuinen en
voor de gezamenlijke inhuur van een stobbefrees (november). Heb je
belangstelling laat het dan weten aan Han van Dobben
(han.vandobben@wur.nl) voor een zaagklus en hulp bij verwijderen van
gaas en Jaap Tichler (jaap@tichler.nl) voor de inventarisatie voor de
inhuur van de stobbefrees. Hij houdt een lijstje bij en zijn er voldoende
belangstellenden dan organiseert de groencommissie een dag voor deze
klussen.
Start van het ‘gezamenlijk schoffelen’

De kop van het Algemeen Werk van 2017 is eraf! En zoals jullie aan de
hoeveelheid schoeisel in het halletje konden zien, is er door een heleboel
leden met veel enthousiasme gewerkt. De laatste jaren starten we de eerste
twee keer AW met het verzorgen van de rozenhagen langs de paden. Op de
laatste zaterdag van februari is er door drie motorheggenscharen en een
grote schare opruimers heel veel werk verricht. We zijn ruim over de helft
van het aantal hagen! Komende zaterdag 11 maart hopen we weer op
een werkgrage club mensen om de rest onder handen te
nemen. Als je je rozenhaag liever zelf wilt
snoeien, wees dan snel, want voor je het weet
is de tweede werkploeg alweer langs geweest
en ligt ons mooie complex er langs de paden in
ieder geval voorjaarsklaar bij.
Haksel beschikbaar

Zo her en der ligt er een berg haksel in het park.
Pak! Binnenkort wordt de takkenbak verhakseld,
dus er is weer voldoende beschikbaar voor
paadjes in de tuin.
Tips onderhoud gazon

Op Ons Buiten zijn we zoals jullie allemaal weten
gezegend met prachtige bomen. Maar in de schaduw
van deze bomen is het creëren van een gezond en
groen grastapijt enorm ingewikkeld, zo niet
onmogelijk. In sommige tuinen is het mosgevecht
bijna niet te winnen.

bovenste vervilte laag van mos zoveel mogelijk te
verwijderen. Hierdoor komt er meer lucht en ruimte
voor de grasplantjes. Een andere belangrijke oorzaak
van mos in het gazon is de zuurtegraad en deze kun je
positief beïnvloeden door het gras te bekalken. Ben en
Els kunnen je in de winkel adviseren over de
hoeveelheid kalk die je per vierkante meter moet
Er zijn echter een aantal maatregelen om de strijd toch strooien. Dan de laatste tips: maai de eerste paar keer
aan te gaan. En maart is daar een mooie maand voor. het gras niet te kort en geef je gazon twee of drie
Na de winter is het tijd voor een opknapbeurt van het weken na de kalkgift een lekkere maaltijd van
gazon en daarbij kun je allereerst gaan verticuteren. meststoffen. Ook in onze winkel te koop. Succes!
Dat doe je met een soort hark met messen waarmee je
het gras stevig maar oppervlakkig harkt om de

