Flitsnieuws
Tuinenpark Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64
3573PH Utrecht

maart 2018
AGENDA
21 april Onderhoud windsingel.
9:00 - 12:00 uur
17 mei Excursie "Hoe loopt
het water in Voordorp?"
19:30 - 21:15 uur

LANDGOED VOLLENHOVE
exclusieve rondleiding
Ons Buiten organiseert op zaterdag 2 juni 2018 van 10.00 tot 12.00 uur
voor haar leden een exclusieve rondleiding op het landgoed. Exclusief,
want het landgoed is niet zomaar open voor publiek. De tuindagen werden
in 2017 voor het laatst georganiseerd. Landgoed Vollenhove is een Engels
landschapspark uit het begin van de 19e eeuw. Het heeft een ‘Engelse tuin’
ontworpen door Copijn in 1927. Het huis is niet te bezichtigen.
Ook speciaal: tuinierster op Ons Buiten, Frieda Heijkoop, weet bijzonder
veel van het landgoed. Zij doet onderzoek naar de historie en schrijft er
een boek over. Bij de rondleiding kan Frieda dus enorm veel vertellen over
de achtergrond. Ook weet zij de leukste anekdotes over het huis en zijn
bewoners!

2 juni Exclusieve rondleiding
landgoed Vollenhove.
10:00 - 12:00 uur
VERENIGING
voor alle officiële communicatie
met het bestuur. e-mail:

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

Belangstelling?

landgoed Vollenhove

Ons Buiten wil nu graag weten of je belangstelling hebt voor de
rondleiding. Er zal waarschijnlijk een kleine eigen bijdrage van ongeveer
€ 3,50 per deelnemer worden gevraagd. Half mei 2018 zullen we vragen
wie er definitief mee gaat.
Bereikbaarheid

Landgoed Vollenhove is gelegen aan de Utrechtseweg 59, op weg naar
Zeist. Het landgoed ligt op fietsafstand van Ons Buiten, ongeveer 25
minuten. Er gaat ook een bus die vlakbij het landgoed stopt. De vereniging
zorgt dus niet voor vervoer.
Aanmelden

Als je belangstelling heb voor de rondleiding op 2 juni 2018, stuur dan een
mail naar: secretariaat@onsbuitentrecht.nl, en zet daarin: ja, ik heb
belangstelling voor de rondleiding, je naam en met hoeveel personen je
wilt komen.
Ik hoop op veel aanmeldingen en een mooie dag op 2 juni 2018!
Marit Vaandrager, secretaris Ons Buiten

Flitsnieuws
Tuinenpark Ons Buiten

HOE LOOPT HET WATER IN VOORDORP?

maart 2018

excursie

SCHEMA algemeen werk

datum tijd
zaterdag 7 april 13:00 - 16:00
maandag 23 april 18:00 - 21:00
Blok 1

Blok 2

zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag
Blok 3

maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
Blok 4

maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

5 mei
19 mei
26 mei
4 juni
16 juni

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

2 juli
14 juli
28 juli
11 aug.
25 aug.

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

10 sep.
22 sep.
6 okt.
20 okt.
10 nov.

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

Wie regelmatig door Voordorp wandelt, ziet overal sloten en beken. Waar
komt dat water vandaan? Hoe gaat het Voordorp weer uit? En waarom is
er zo’n groot verschil in niveau tussen de sloot langs de spoorlijn en een
paar meter aan de ander kant in Ons Buiten? Lopen die tuinen niet gevaar
om te overstromen? Hoe werkt het gemaal met die takel op de kruising
van het fietspad en de Voordorpse dijk? Allemaal vragen waar de
gebiedsmanager,
Herman
van
Rooijen,
van
het
waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden antwoord op zal
geven. Eerst laat hij aan de hand van enkele waterkaarten van het gebied
zien dat veel waterlopen al eeuwen oud zijn en hoe die zorgen voor de
afwatering. Vervolgens komt het huidige waterbeheer van de omgeving
aan de orde. Daarna gaan we naar buiten en krijgen we een toelichting op
enkele markante waterpunten in de wijk.
Datum: 17 mei 2018 - 19:30 – 21:15 uur
Start: clubhuis Ons Buiten
Aanmelden: leorene.lentz@gmail.com (maximaal 20 deelnemers)

waterloopkundige installatie in Ons Buiten
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DE TUIN EN JIJ
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Marianne Ponsioen

ORGANISATIETALENT
gezocht

Het bestuur is op zoek naar leden
die dit jaar één of een paar
festiviteiten willen organiseren.
Denk hierbij aan een Lentefeest,
GroenMoetjeDoen-dag of de
viering van ons 90-jarige bestaan.
Je kan natuurlijk zelf ook een leuk
groepje samenstellen. Zin en tijd
voor een project? Laat het weten
via:
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl

Bij het maken van verhuisplannen van een te groot geworden huis met tuin
in Tuindorp naar een kleiner huis met balkon was een van Mariannes
‘voorwaarden’: dan wil ik graag een volkstuin. En zo geschiedde. “We
kenden Ons Buiten al via een vriendin, die we geregeld hielpen. En
daardoor kende ik ook meneer Blom, de toenmalige voorzitter”, vertelt
Marianne. “Mijn man Igno en ik trokken de stoute schoenen aan en namen
contact op met Ons Buiten. Na een go van de ballotagecommissie
vernamen we dat de tuin van meneer Blom al een tijd te koop stond.
Natuurlijk snap ik wel dat mensen niet zo dicht bij het clubhuis en het pad
waar iedereen langs loopt willen zitten, maar wij vonden het gelijk een
goede optie om te beginnen”.
En dat deden ze! Eerst een terras aangelegd, het huisje opgeknapt
(binnenkort komt er een nieuw dak op) en veel snoeien. Dit jaar gaat
Marianne echt beginnen aan de tuin. Igno heeft de schilderclub op
dinsdagmiddag ontdekt, doet de klussen rond het huisje en houdt erg van
lezen in de tuin. Ik ben meer van het tuinieren. Dit jaar ga ik het kasje
reorganiseren en de vijver schoonmaken. Voor ons allebei levert de tuin
ons veel plezier op. Een plek waar je even lekker buiten bent. Onze
datcha!

TUINGELUK
inspiratiecursus

Ben je op zoek naar inspiratie voor
het inrichten van je tuin? Ben je
benieuwd hoe je tuin het hele jaar
door interessant kan zijn? Wil je
graag weten welke planten passen
in jouw tuin? Misschien is deze
cursus wel iets voor jou!
Dit voorjaar geven Mascha Jonasse
en Hanneke van Dijk, beide
werkzaam
als
zelfstandig
tuinontwerper, een inspiratiecursus
tuingeluk. Tijdens deze avonden
leer je de basis van tuininrichting,
beplantingskeuze
en
tuinonderhoud.
Waar? Griftsteede, van Swindenstraat 129, Utrecht
Wanneer? 9, 16 en 23 april, 7 en 14
mei.
Hoe laat? 19.30 – 21.30 uur
Kosten: € 175
Aanmelding via:
cursustuingeluk@gmail.com

nasha Datcha

