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Tuinenpark Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64
3573PH Utrecht

april 2018
AGENDA
21 april Onderhoud windsingel.
9:00 - 12:00 uur
5 mei Schapen scheren
11:00 uur
17 mei Excursie "Hoe loopt
het water in Voordorp?"
19:30 - 21:15 uur
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

NIEUWS VAN DE DIERENWEIDE
Eieren

Sinds vorige week zondag staat de broedmachine weer aan. Er liggen 9
eieren in en de verwachting is dat er op zondag 6 mei eendenkuikentjes
worden geboren. Er liggen eieren van onze Orpington eenden in en zoals
gebruikelijk staat hij voor het raam in het clubgebouw. Eendeneieren
moeten 28 dagen bebroed worden.
Entingen

Afgelopen weekeinde hebben alle konijnen weer hun jaarlijkse entingen
gehad (myxomatose etc.) en zijn de konijnen en cavia’s preventies
behandeld tegen luizen.
Schapen scheren

Op zaterdag 5 mei worden de schapen, Wollie, Eva en Roos, geschoren.
Schapenscheerder Piet Stichter komt rond 11 uur.
BERICHTEN VAN HET BESTUUR
Versterking

Het bestuur krijgt versterking in
de persoon van Peggy van Holst,
van tuin nummer 14. Zelf
introduceert ze zich tijdens de
ALV ‘de eigenaar van de tuin van
Jan en Harry’. Peggy heeft in het
verleden ook bestuurservaring
opgedaan. De verdeling van de
portefeuilles zal in de loop van het
jaar helder worden.

Organisatietalent gezocht

Het bestuur is nog steeds 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

bestuur zonder Peggy
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Annelies Boekholt wint de wisselbeker

SCHEMA algemeen werk

datum tijd
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

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 april is door Albert en Coby
(tuin 39) de ‘tuin van het jaar-wisselbeker’ na een jaar doorgegeven. De
eer is dit jaar voor tuin 81 van Annelies Boekholt.
“De tuin van Annelies Boekholt verdient onze speciale aandacht.
Waarom? Omdat het laat zien dat een tuin meer is dan alleen maar planten,
struiken en bloemen. Het is ook een ruimte, een sfeer. Dat biedt deze tuin
volop: verschillende terrasjes waar je kunt zitten, de hoogteverschillen, de
zichtlijnen die in de tuin zijn aangebracht, de banken, de
kunstvoorwerpen, de dingen die even zovele ruimtes weerspiegelen.
Kortom, deze tuin is één grote les in de meerwaarde van ruimtes en dingen
die een tuin extra glans kunnen geven”, aldus Albert en Coby.

TUINBEOORDELINGEN IN MEI

Jaarlijks worden alle tuinen, het pad voor de tuin met de rozenstruiken en
de slootkant (indien aanwezig) beoordeeld. Dit doen we om de leden
feedback te geven over het onderhoud van de tuin, het pad en de slootkant
waar zij verantwoordelijk voor zijn. Een 1 betekent ‘goed onderhouden’,
een 2 betekent ‘er zijn een paar aandachtspunten’ en een 3 betekent dat er
wordt geconstateerd dat het onderhoud van de tuin achteruit gaat en
ingrijpen echt nodig is. De tuinen met een beoordeling 3 worden in
oktober herkeurd. Zo hebben leden de gelegenheid om het onderhoud te
verbeteren. Bij 3 jaar achtereen een 3 als beoordeling zal het bestuur in
gesprek gaan om het lidmaatschap te beëindigen. De jaarlijkse
tuinbeoordelingen worden weer in mei gedaan.
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Els Jansen “De tuin is mijn alles”

Actief in de ‘dinsdaggroep’, elke zaterdag in de winkel, het verzorgen van
alle plantenbakken; ongemerkt doet Els Jansen van tuin 51 een hele hoop
voor tuinvereniging Ons Buiten. En dat al 25 jaar.
“We kregen de tuin destijds voor niks, omdat hij zo vreselijk verwaarloosd
was”, vertelt Els. “Mijn man heeft de tuin helemaal opgeknapt, ontworpen
en aangelegd. Hij was bijna klaar en toen overleed hij”. Maar Els kon de
tuin toen niet opgeven. Kennis hielpen haar bij de laatste klussen in het
huisje: de vloer en het aanrecht.
De tuin betekent alles voor Els: een uitlaatklep, contacten met mensen,
gezelligheid. Naast het onderhouden van haar tuin – dat lukt nog best op
haar 77e – doet Els nog van alles voor de vereniging. Wel eens gezien hoe
mooi alle plantenbakken en hanging baskets er bij staan? Elke zaterdag
kan je haar van elf tot vier rondom de winkel treffen. Het verkopen van
tuinbenodigdheden, aarde, ijs en stroom. En Els draait haar hand niet om
voor het helpen afbreken van het huisje van Els met de dinsdaggroep.
Maar je kan haar ook zittend in de zon aantreffen, want ze is een echte
zonaanbidster.

In haar kasje op de tuin kweekt ze komkommers, tomaatjes, paprika en
pepertjes die ze in de winkel verkoopt. Eens in het jaar komt een tuinman
voor het zware werk. Snoeien enzo. “Maar opruimen doe ik zelf. Ik kan
Het is weer tijd voor de jaarlijkse toch niet op mijn kont blijven zitten!”
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.
FOTOWEDSTRIJD

Stuur voor 15 mei maximaal twee
digitale
fotobestanden
van
minimaal 2 Mb naar:
info@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.
De jury bestaat ook dit keer uit de
vaste bezoekers van ons
clubgebouw die de beelden mogen
waarderen zonder te weten wie de
inzender is.
Werkgroep ’t Buitenhuis

Els Jansen
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Imker Peter Luijkx: “Gelukkig ben ik niet bang voor bijen”

Er breekt voor Ons Buiten-imker, Peter Luijkx, een drukke tijd aan. In de
maanden april, mei en juni ben ik er wekelijks wel een paar uur zoet mee.
In het begin van het jaar krijgen de bijen een schoon huis. De kasten
worden echt schoongebrand. Zo krijgen de bijen een goede start. Daarna
houden ze hun onderkomen zelf wel schoon. Een bijennest is de meest
steriele omgeving in de natuur.
Hoe ben je eigenlijk imker geworden?

“Een jaar of 7 geleden ging ik met pensioen en daarna is mijn interesse
aangewakkerd. Een aantal van mijn collega’s waren al imker, maar
eigenlijk had ik er niet zóveel interesse in dat ik het ook wilde worden.
Maar ik had destijds een moestuin bij de Vancouverdreef. Laat het
opleidingscentrum voor imkers daar nou naast liggen. Ik maakte er wel
eens een praatje en hoorde dat er een cursus zou starten. Toen ging ik over
stag. De cursus duurt een jaar. In de winter behandelen ze de theorie en in
de zomer breng je die in de praktijk. Ik vond het heel erg leuk. Ik ben niet
bang voor bijen, heb geen jeugdtrauma’s van bijensteken, dat is wel
handig. En toen belde Ans Hobbelink, de toenmalige voorzitter, naar het
opleidingscentrum en ik was net klaar. Ze heeft me toen uitgenodigd om
imker te zijn bij Ons Buiten. We hebben de stal verplaatst en toen ben ik
begonnen. In Ons Buiten voeg ik er ook wel een showelement aan toe:
Hier zat het eten en de bijen ergens informatie over de bijen en je kunt ook een kijkje nemen in een bijenkast.
anders Dat in de kast kijken is veilig. Ook voor kinderen”.
Vorst niet overleefd.

Een volk heeft in de winter 7000
tot 8000 bijen en in de zomer wel
50.000! Helaas treft Peter bij de
schoonmaak van een kast één
bijenvolk aan die de winter niet
overleefd heeft. “Ze zijn overvallen
door de vorst, heel triest” vertelt
Peter. “Dat wil je als imker niet. Ik
heb alle bijen in de winter
bijgevoerd met enkelvoudige
suikers, maar ze zaten op een
verkeerde plek en konden er
kennelijk niet bij. Als ik ze bij
voer, dan wordt in 1 week wel 14
kilo suiker opgenomen in alle
cellen van de bijenkast. Dat gaat
via een ingenieuze voederbak.
Gelukkig zijn er nog twee volken
over”.

Zijn bijen wel eens gevaarlijk?

“Ik heb hier rustige bijen. Dat moet ook wel in zo’n tuinenpark met veel
bezoekers. Bijen zijn in principe niet vijandig, maar juist defensief. Ze
verdedigen zichzelf. In sommige periode zijn zij iets defensiever dan in
andere periodes. Daar moet je dan even voor oppassen. Maar de volken
die hier zijn, zijn er rustig. Zo af en toe gaan ze zwermen en dan vang ik
de zwerm weer. Dat lukt meestal. Ik was onlangs in Afrika en daar ben ik
aangevallen door wel 1000 bijen. Die waren erg agressief. Gelukkig was
ik goed beschermd en ben ik er ongedeerd vanaf gekomen”.
Waarom is het goed om bijen te hebben?

Er is geen betere plek voor bijen dan in de stad. Buiten de stad is er sprake
van een monocultuur. Bijen zijn van nut voor bestuiving van
vruchtenbomen, bloemen en planten. Ze zijn van economisch belang. Het
zijn daarom ook landbouwdieren en ze vallen onder de
verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw. Imkers moeten
zich aan de richtlijnen van dit ministerie houden en hebben een zorgplicht
voor wat betreft huisvesting en gezondheid van de bijen.
De redactie zal het komende jaar de imker op Ons Buiten blijven volgen!

