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NIEUWJAARSRECEPTIE

En er is weer een jaar voorbij! Op 12 januari is er voor alle leden de
nieuwjaarsreceptie. Om vier uur gaat de kurk van de fles en proosten we
op het nieuwe tuinjaar!
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AGENDA

12 jan Nieuwjaarsreceptie
aanvang: 16:00
2 feb Introductiemiddag nieuwe
leden. 14:00 uur.
VERENIGING
voor alle officiële communicatie
met het bestuur. e-mail:
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl

INTRODUCTIEMIDDAG NIEUWE LEDEN
Onlangs lid geworden? Kom dan naar de introductiemiddag voor nieuwe
leden op zaterdag 2 februari om 14.00 uur in ’t Buitenhuis (clubhuis).
Daar krijg je alle ins en outs te horen van de vereniging. Welke
commissies er allemaal zijn, wat het algemeen werk inhoudt, hoe het zit
met gereedschap van de vereniging, hoe we composteren en wat je
plichten zijn als lid voor het onderhoud van jouw pad en slootkant. En je
kunt natuurlijk al je vragen stellen. Mis het niet!
WILGEN KNOTTEN MET DE BUURT

COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Vivian Vijn

Jaarlijks organiseert Paul een knotochtend met buurtgenoten.
Het ene jaar de ene kant en het andere jaar de andere kant. Zo
staat het dijkje er weer kek bij.
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WE HEBBEN WEER EEN VOORZITTER!

In de ALV van 24 november jl. maakte de tijdelijk-voorzitter Henny
Stekelenburg bekend dat hij op het verzoek van het bestuur de functie van
voorzitter in het bestuur heeft aanvaard. Door een goede verdeling van
VEILIGHEID
taken in het bestuur heeft Henny nu zin in het voorzitterschap. En wij ook!
De leden die bij de ALV aanwezig waren lieten horen het daarmee eens te
Tijdens de laatste ledenraadpleging zijn.
is de veiligheid op het park
besproken. Dit naar aanleiding van
een ongenode gast die betrapt is op
het stelen uit huisjes. Wat kunnen
we daaraan doen? Samen goed
opletten, aangifte doen, het hek
dicht doen als het donker is en
alarm slaan als het nodig is. Sylvia
van Leeuwen kwam met een leuk
idee op de proppen: een fluitje. Het
bestuur vond het een leuk en
simpel idee en verraste alle leden
tijdens de ALV met een fluitje. Te
gebruiken bij brand, beroving,
bestuur
bedreiging, verwonding en acuut
gevaar. Om mede tuingenoten van penningmeester naar activiteiten organisator
daarvan te verwittigen en hulp te
vragen. Was je niet aanwezig bij de Tegelijkertijd hebben we in de ALV afscheid genomen van John Diks. De
algemene ledenvergadering? Haal penningmeester (maar ook boekhouder en de ledenadministrateur) vertrekt
dan gratis een fluitje op in de uit het bestuur en gaat activiteiten binnen de vereniging organiseren. Onze
dank is groot. Gelukkig blijft John actief voor Ons Buiten, want hij gaat
winkel!
zich bezighouden met activiteiten. Dat wordt gezellig.
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Hek op slot!

Wat is de afspraak over het sluiten
van de hekken? Het is heel simpel:
is het donker? Hek op slot!

John Diks verdient een bloemetje
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HAN DE HAKSELMAN
“Takken graag met de dikke kant naar voren leggen”

Eens per maand hoor je aan het lawaai van de hakselmachine dat Han
weer bezig is om de takkenbak te legen. We verzamelen takken apart
omdat we zo min mogelijk afval willen. Het ophalen van het groenafval
door de gemeente kost veel geld. “Daarom is er enkele jaren geleden
geïnvesteerd in een hakselmachine”, licht Han toe. “Daarmee kunnen we
takken hakselen en dat haksel kunnen we gebruiken voor paadjes in de
tuin. Zo hebben we er ook nog wat aan. Als ik gehakseld heb dan leg ik
het op een bergje op het voorplein. Meestal is dat binnen een week weg.
Het hele idee van composteren en hakselen is dus goed gelukt”.
Gemiddeld hakselt Han elke maand wel een keer, maar als er heel veel
werk is dan vraagt hij ook soms Arnold om te helpen. Het is allemaal
vrijwilligerswerk en daarom roept Han op om het werk niet zwaarder te
maken.

hier kan ik niets mee
Wat zijn de wensen?

- Leg de takken met de dikke kant
naar voren. Dan kan het zo de
hakselmachine in!;
- Zaag dikke zijtakken eraf, anders
kan het niet de hakselmachine in;
- Hele korte takken mogen in de
gewone afvalsilo: die kunnen niet
in de machine, want dan loopt hij
vast;
- Prop de takken niet in elkaar: het
kost veel kracht om de takken uit
elkaar te trekken;
- Geen ‘aanveegsel’ in de
takkenbak!

met de dikke kant naar voren

zo liggen de takken goed

