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AGENDA
29 sep Ledenraadpleging
14:30
29 sep borrel 90 jarig bestaan
aansluitend
VERENIGING
voor alle officiële communicatie
met het bestuur. e-mail:
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl

90 JARIG BESTAAN
Ons Buiten is 90 jaar! Vier je het mee?

Tuinenpark Ons Buiten bestaat dit jaar 90 jaar. Op 29 september staan we
daar gezamenlijk bij stil. Om 16.00 uur komt wethouder Linda Voortman
speciaal daarvoor bij ons op bezoek. We laten haar ons mooie park zien.
Leden en buurtgenoten zijn van harte welkom om mee te wandelen met
deze rondleiding en daarna het glas met ons te heffen om te proosten we
op onze verjaardag! Alle leden, vrijwilligers en buren van Ons Buiten zijn
vanaf 16.00 uur van harte welkom. Laat even weten of je komt via
secretariaat@onbuitenutrecht.nl.
De geplande ledenraadpleging zal daarom een half uur eerder beginnen:
14.30 uur.

COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Vivian Vijn

DUIZENDKNOOP

Puck en Fred van de Kartinistraat

Samen met de Kartinistraat tegen de Japanse Duizendknoop!

Dit zijn de achterburen van Sylvia (tuin 100) van de Kartinistraat. Puck en
Fred zagen haar in de weer met de verdelging van de Japanse
Duizenknoop in de groenstrook van de gemeente. Zij zagen dat Sylvia niet
bij het vreselijke onkruid aan de slootkant kon komen en boden aan te
water te gaan om dat varkentje vanuit hun tuin te wassen. Puck draagt het
pak van Ons Buiten en Fred heeft een pak via internet aangeschaft. Staan
ze er niet schattig bij ? Geflankeerd door hond Laska, die eerst wat
argwaan had. Dat was op 28 juni. Hun buurman, Sjaak, heeft het spul in
manden via zijn huis in de restafval container in hun straat gedumpt. Wat
een hulp! Inmiddels is Fred onlangs weer te water geweest!
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TE KOOP IN DE TUINWINKEL

augustus 2018

Het winkelteam Ben Nouwens, Els Jansen en Theo van Cuyk staan elke
zaterdag voor u klaar van 11.00 tot 16.00 uur. In de winter is de winkel
één keer in de maand open. Wat kan je in de winkel kopen?
- Meststoffen, zoals koemest, beendermeel, bloedmeel en kalk;
- Potgrond, compost en cocopitten;
- Gereedschap: stelen voor spades en schoffels, tuinhandschoenen,
plantensteunen;
- Aarde en zand;
- Elektriciteit;
- IJsjes, soms honing van de bijen, eieren van de kippen, groente, etc.

SCHEMA algemeen werk
Blok 4

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

datum tijd

22 sep. 8:30 - 11:30
6 okt. 10:00 - 13:00
20 okt. 14:00 - 17:00
10 nov. 10:00 - 13:00

Kweekvelden
Het kweekveldseizoen komt
dichterbij het einde. Vergeet niet
ook de paden te onderhouden
(onkruid weghalen!) en zorg dat de
buren geen last van jouw planten
hebben. Snoei tijdig overhangende
en te groot wordende planten en
struiken.

FOTOWEDSTRIJD
Winnende foto fotowedstrijd 2018

Deze prachtige foto van Ans Hobbelink heeft de fotowedstrijd van 2018
gewonnen. En hij hangt al op canvas in het clubhuis. We kunnen er nu een
heel jaar van genieten!
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JOHN DIKS

plek. Ik hoorde dat er vier tuinen te koop waren, dus ik
heb me aangemeld als geïnteresseerde. Deze tuinen
‘Uw vakantieadres, 365 dagen per jaar’
zijn het alle vier niet geworden. Toen belde Ans
De flyer van de Groen-Moet-Je-Doen-Dag was de Hobbelink dat tuin 75 te koop was en dat ik vierde op
eerste kennismaking met het begrip ‘Volkstuinenpark’. de lijst stond. Kansloos, dacht ik. Maar ik ben wel
Die kwam zo’n 8 jaar geleden bij John Diks in de bus. gaan kijken. Het huisje was afschuwelijk, maar de tuin
Hij werd met name getriggerd door het citaat ‘Uw prima. Ik kon er doorheen kijken. De andere drie op de
vakantieadres 365 per jaar’ en daarom is hij die dag lijst wilden de tuin niet, dus wij hebben de
gaan kijken.
champagnefles die dag ontkurkt. Deze zoektocht heeft
zo’n twee en halve maand geduurd”.
John vertelt over de kennismaking met de vereniging
en zijn tuin: “Ik had geen idee wat een volkstuinenpark Na het opruimen van de tuin, het opknappen en
was. Eigenlijk dacht ik dat het iets was voor inrichten van het huisje, was de tuin aan de beurt.
gepensioneerde, oude mannen. Op de Groen-Moet-Je- Ruimte maken, oude coniferen omzagen, kijken wat er
Doen-Dag kwam ik hier Annelies Bookholt tegen en op kwam na de winter. “Ik wist niets van bomen en
haar vriend Theo, die ik kende. Dus mijn vooroordeel planten. Het was echt trial and error. Ik moest de tuin
was inmiddels al weg en ik vond het een prachtige leren kennen door gewoon maar te beginnen”.

John Diks

Flitsnieuws
Penningmeester

Daar bleef het niet bij. John werd gestrikt door Christie
Bakker voor het penningmeesterschap. Op de ALV
vroeg zij hem of het niet iets voor hem was. Zij wilde
er mee stoppen. Op dat moment was de functie anders
dan nu. Ber deed de hele administratie en
boekhouding. De functie van penningmeester was echt
een bestuurlijke, toezichthoudende functie. Hij ging
akkoord. Niet lang daarna kondigde Ber zijn vertrek
aan. John: “En toen kwam alles op mijn bordje. De
werkzaamheden beslaan ongeveer een volle werkweek
per maand”.

Dit heb ik met liefde en plezier vanaf 1 januari 2012
gedaan, maar dit jaar november ga ik er mee stoppen.
Je leert de vereniging en de mensen veel beter kennen
als je een actieve rol hebt. Ik heb het ervaren als
leerzaam. Als je alleen op je tuin blijft zitten dan kom
je ook niet verder”.
Wat ga je nu doen?

“Ik heb genoeg hobby’s: muziek maken, meer tijd aan
de tuin besteden, de activiteitencommissie van Ons
Buiten nieuw leven in blazen en wandelen. Ik ben aan
het trainen om 25 kilometer met gemak te lopen. Mijn
doel is om volgend jaar mei naar Santiago de
Wat doet je als penningmeester allemaal?
Compostella te lopen. Het toeval wilde dat ik daar ook
“Elke dag de bankzaken en het betalen van facturen en net in de minibieb een boek over vond. Dat was zeker
declaraties van leden en het bijhouden van de voor mij neergelegd”.
boekhouding. En dan zijn er gedurende het jaar een
paar pieken. In januari de facturen voor de contributie Opvolging.
(en het inboeken van de betalingen en het versturen Het bestuur heeft stilgestaan bij de opvolging van
van herinneringen). Al met al zo’n dag of vijf werk.
John. Het is niet makkelijk om iemand te vinden die
dit kan en ook zoveel werk wil doen. Uitbesteden is te
In augustus alle facturen voor de verzekeringen van de duur. Dus het werk wordt opgeknipt in drie taken:
huisjes versturen. Dat is zo’n 6 dagen werk. We gaan ledenadministratie en verzekeringen, financiële
langs alle huisjes of de situatie niet is veranderd, doen administratie en het penningmeesterschap. Twee van
voorstellen voor verhoging/verlaging aan de leden, de drie taken zijn ondergebracht bij bestuursleden.
sturen de informatie naar de verzekeringsmaatschapen, Voor de functie van penningmeester is er nog een
controleren de spreadsheet die we terugkrijgen en vacature.
maken de facturen.
In november is het tijd voor de begroting van het
komende jaar. Alle wensen inventariseren en vertalen
in de verschillende posten in de begroting. Ik kijk ook
naar uitgaven van vorig jaar en ervaring van eerdere
jaren en dan komt er een financiële vertaling van al die
wensen. Ook wordt gekeken op basis van de CBSindex en of het noodzakelijk is om de contributie te
verhogen of niet. Dan volgt in januari/februari de
jaarrekening. Hoe is het afgelopen jaar financieel
verlopen. Deze wordt in de ALV van april door de
leden goedgekeurd.
Als penningmeester moet je ook creatief zijn in
oplossingen. Soms moet er echt iets, bijvoorbeeld het
dak lekt en dat moet gerepareerd worden. Als het niet
in de begroting is opgenomen, dan ga je creatief te
werk bij het zoeken naar ruimte in de begroting. Mijn
rol is het kijken of wensen ook gerealiseerd kunnen
worden.
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ONDERHOUD VAN DE SLOOT

Wanneer is een sloot goed onderhouden?

We besteden doorgaans veel tijd aan onze tuin, maar
vaak weinig tijd aan het onderhoud van onze sloot. De
sloot zorgt ervoor dat het te veel aan water weg kan en
bij droogte kunnen we water uit de sloot scheppen of
pompen. Zonder onderhoud aan een sloot groeit de
sloot uiteindelijk vanzelf dicht. Eens in de ongeveer 8
jaar worden de sloten gebaggerd. En tussendoor is
jaarlijks onderhoud nodig.

De sloot is vrij van drijfvuil of afval;
De sloot staat niet te vol met waterplanten en heeft niet
te veel planten langs de oevers: sloten die smaller zijn
dan 3 meter moeten volledig worden vrijgemaakt van
waterplanten;
De walkanten zijn in goede staat en de beschoeiingen
zijn goed onderhouden;
De bomen, planten en takken boven het
wateroppervlak zijn gesnoeid, ten minste tot 4,0 meter
boven de waterlijn.

Wat is goed onderhoud?

Nog een aantal praktische tips:

Ook de sloot hoort bij het tuin onderhoud.

Een gezonde sloot heeft zuurstof nodig. Voor de
vissen, planten en andere levende organismen, maar
ook voor het verwerken van afgestorven waterplanten
en boombladeren op de bodem; het rottingsproces. De
resten van het rottingsproces blijven op de bodem
achter en vormen de sliblaag, oftewel de bagger. Als er
weinig water in de sloot staat, is de zuurstof snel op.
De vissen, planten en andere levende organismen
kunnen er niet meer leven. De kwaliteit van het water
gaat dan snel achteruit. Voor een gezond slootmilieu is
het dus belangrijk dat er voldoende water in de sloot
aanwezig is. Dat wil niet zeggen dat je het hele jaar
door planten uit de sloot moet verwijderen. Zeker in
het voorjaar zijn deze juist nodig om zuurstof aan te
maken.
Wie doet wat?

Het waterschap ziet er op toe dat de sloten in ons
gebied goed blijven functioneren. Het doel daarbij is
om het water schoon te houden en te zorgen voor
voldoende doorstroming en berging (ruimte voor water
bijvoorbeeld tijdens hevige neerslag). Het
hoofdwatersysteem (belangrijke watergangen en sloten
voor de afvoer van water) onderhoud het
hoogheemraadschap zelf (veelal machinaal). De
overige (kleinere, minder belangrijke) watergangen,
zoals die in Ons Buiten, moeten de tuineigenaren zelf
onderhouden.
Wanneer moet ik de sloot onderhouden?

Doe het bij voorkeur in de maanden september en
oktober, maar voor 1 november. Belangrijk hierbij is
om het leven (waterplanten, dieren) in de sloot zoveel
mogelijk te ontzien. Dus ga niet enorm woelen, doe
een deel van de sloot en het andere deel later. Zo geeft
u de dieren een mogelijkheid om te vluchten.

Kroos; regelmatig wat kroos uit de sloot scheppen kan
geen kwaad. Door de lichtval op de bodem wordt er
meer zuurstof uitgewisseld. Hierdoor verbetert het
milieu in de sloot.
Plantenafval; gooi geen afval, gras of plantenresten in
de sloot, dit zakt naar de bodem en aan het einde van
het jaar moet het als bagger er weer uit.
Slootafval kan op de composthoop.
Riet kan beter verwijderd worden uit de sloot. Het is
een mooie en bij een sloot horende plant, maar het
wortelpakket is erg lastig te verwijderen.
Welk gereedschap kan ik gebruiken?

De krooshaak: voor het ophalen van kroos; kan
eventueel ook met een stevig schepnet, een hark of
bladhark. Van kroos maak je goede compost en je kan
het tussen planten strooien.
De kantzeis: voor het afslaan/maaien van oeverplanten.
De baggerbeugel: voor het uit de sloot trekken van de
bagger. Na het drogen kan de bagger worden gebruikt
om de bodem op te hogen. Het stinkt, omdat het in een
zuurstofarme omgeving aan het rotten was, na een
tijdje verdwijnt dat.
Waadpak: om beplanting en eventueel bagger uit het
midden van de sloot te halen kan het handig zijn om
een waadpak aan te trekken en de sloot in te stappen.
Dit gereedschap en een waadpak heeft de vereniging
aangeschaft of gaat dat doen en is te leen tijdens een
algemeen werk. Ook zal het slootonderhoud vaker
onderdeel zijn van de werkzaamheden tijdens het
algemeen werk.

