Flitsnieuws
Tuinenpark Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64
3573PH Utrecht

februari 2019

AGENDA

2 maart - Start algemeen werk
16 maart - Ledenraadpleging
14.00 uur
13 april - ALV, aansluitend borrel
16.00 uur
20 april - Lentefeest
4 en 5 mei - Expositie schilderclub
16 juni - GroenMoetJeDoen dag
VERENIGING
voor alle officiële communicatie
met het bestuur. e-mail:

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

INBRAAKGOLF TEISTERT ONS BUITEN

De afgelopen weken is er een inbraakgolf geweest in tientallen huisjes.
Het lijkt erop dat de inbrekers op zoek zijn naar koper. Het bestuur heeft
de wijkagent ingelicht. Ook zal het op de agenda van een ledenraadpleging
komen. Het is lastig om dit te voorkomen, maar mogelijk zijn er ideeën bij
de leden.
Wat moet je doen na het constateren van een inbraak in jouw huisje?
- Doe aangifte bij www.politie.nl
- Is er iets weg of heb je schade? Dan kan je een schadeformulier invullen
voor de verzekering.
- Ga daarvoor op ons intranet naar LEDENINFO en zie hieronder WAT TE
DOEN NA INBRAAK.
Verzekering huisje

Een vraag gesteld op de nieuwe ledenbijeenkomst is mogelijk ook voor
andere leden interessant: “Dekt de verzekering het als er een boom uit
jouw tuin omvalt op het huisje van de buren?”
Antwoord van onze tussenpersoon is dat dit niet onder de verzekering van
je huisje valt maar onder een WA-verzekering, mocht je aansprakelijk
gesteld worden. Zorg dus dat je een WA-verzekering hebt.
Meer weten over wat de verzekering van je huisje dekt? Kijk op ons
intranet bij LEDENINFO/Verzekering. Inloggen via de website
www.onsbuitenutrecht.nl.
DANK JE WEL
Bij de redactie kwam het volgende bericht binnen:

“Een dank je wel voor een ieder die zich op zijn of haar specifieke,
eigenzinnige wijze inzet voor het algemeen welzijn van Ons Buiten. De
mensen van het bestuur, de diverse commissies/werkgroepen, redactie
Flitsnieuws én alle andere – individuele - betrokkenheid en initiatieven.
Zoals bijvoorbeeld recentelijk de warme en verlichtende Kerstversiering
binnen en rondom het ‘t Buitenhuis, inclusief gitaar, gezang, glühwein en
choco. En ook een dank je wel voor de hakselaars, de toiletpoetsers, de
barmensen, de potplanters, enz. enz.
Beste Ons Buiten leden: een kritisch, opbouwend en verlichtend nieuw
flitsend jaar en nu langzaam maar zeker op naar de lente… Veel groen
plezier!”
Een betrokken Ons Buiten fan.

Flitsnieuws
ALGEMEEN WERK
SCHEMA
Blok 1

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
Blok2

vrijdag
zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag
Blok3

maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
Blok 4

maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

datum tijd

2 mrt.
9 mrt.
23 mrt.
6 apr.
15 apr.

10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
8.30 - 11.30
13.00 - 16.00
18.00 - 21.00

26 apr.
11mei
25 mei
3 jun.
15 jun.

13.00 - 16.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
18.30 - 21.30
14.00 - 17.00

1 jul.
13 jul.
27 jul
10 aug.
24 aug.

18.30 - 21.30
10.00 - 13.00
8.30 - 11.30
10.00 - 13.00
14.00 - 17.00

9 sep.
21 sep.
5 okt.
19 okt.
9 nov.

18.00 - 21.00
8.30 - 11.30
10.00 - 13.00
14.00 - 17.00
10.00 - 13.00

ALGEMEEN WERK BEGINT WEER

We stropen de mouwen weer op voor het algemeen werk vanaf 2 maart!
De term zegt het al: algemene werkzaamheden aan de paden, het groen en
de struiken en bomen om ons park mooi te houden. Leden hebben
daarvoor vijf kansen per blok. Kijk vast wanneer het je past en zet het in je
agenda! Zo voorkom je een boete. Onverhoopt een keertje gemist? In
overleg is inhalen in een ander blok mogelijk. Naast taken die buiten het
algemeen werk het hele jaar moeten gebeuren, zoals het schoonmaken van
de wc’s en het hakselen van de takken, bieden we geen vervangende
klussen buiten het algemeen werk ter vervanging aan. De begeleiders van
het algemeen werk hebben er weer zin in!
Lucht en liefde voor de rozen

De eerste twee keer van het algemeen werk dit jaar besteden we
traditiegetrouw aan de rozen op de paden. Snoeien tot kniehoogte en
bemesten. Wil je zelf de rozen op jouw pad tot kniehoogte snoeien, dan
heb je daarvoor tot en met 1 maart de gelegenheid. Of je komt gezellig
meedoen tijdens het algemeen werk.
EXPOSITIE SCHIDERCLUB
Op 4 en 5 mei exposeert de schilderclub in het Buitenhuis

GATIS PAARDENMEST
Bij Fort Blauwkapel kan je gratis
goede schone paardenmest
ophalen. Het is bij de afslag over
het spoor.
BAGGERWERK

Afgelopen weken heeft het bedrijf
Scholman gebaggerd in Ons
Buiten. Misschien is daardoor hier
of daar ook enige schade ontstaan.
Dit kan je melden via
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl.

de schilderclub ten voeten uit

Flitsnieuws
VAN HET BESTUUR
Crowdfunding beveiliging caviahok

Bij het betalen van de jaarlijkse contributie is ook gevraagd of leden iets extra’s zouden willen geven voor de
beveiliging van het caviahok. Er is nu al 525 euro opgehaald! We kunnen aan de slag met de beveiliging. Nu
kunnen we sparen voor de aanschaf van cavia’s.
Telefoonlijst clubhuis

Ledenraadpleging en ALV

Veiligheid

De komende ALV is op Zaterdag 13 april om

De ledenlijst met naam, telefoonnummer, mailadres en
tuinnummer hangt in het clubhuis. Als mensen daar
niet op willen staan wegens privacy kunnen ze dit
doormailen naar secretariaat. Dan wordt je van deze
lijst afgehaald.

Er komt een ledenraadpleging op 16 maart 14.00
uur. De onderwerpen zijn:
- Veiligheid / beveiliging TOB
- Multifunctionaliteit TOB
- Bergenialaan onkruidbestrijding

Henny en Leo gaan 28 februari naar een bijeenkomst 16.00 uur. Aansluitend is er een borrel.
van de Wijkraad over veiligheid in Tuinenparken. Leo
heeft contact met de gemeente over onze hekken. Bij
de pomp komt een nieuwe poort en bij de ingang raadt
men dubbel staafmat gaas aan. Het hoofdhek sluit niet
goed meer. Leo neemt dit mee.
Wachtlijst

De wachtlijst van ons tuinenpark is erg lang: er
staan wel 40 mensen op de lijst. In overleg met de
ballotage commissie heeft het bestuur besloten de
wachtlijst tijdelijk te sluiten. Het is dus nu niet
mogelijk om je in te schrijven via de website tot
januari 2020.
PAARSE SCHUBWORTEL
Bijzondere plant (Lathrea) slaat aan

Door: Paul Klein Kiskamp

Op de tuin van Jan Commandeur en de oude tuin van
Jil Vermeulen staan of stond deze plant. Van Jan heb ik
in het verleden wel eens zaden gekregen maar het is
mij nooit gelukt ze te vermeerderen. Drie jaar geleden
vond ik in Engeland een kwekerij die de Lathrea
aanbood. Ik kreeg er een beschrijving bij hoe je ze
moet planten.
Ik ben vervolgens met een bijl op zoek gegaan naar
een geschikte plek waar ik de Lathrea zou kunnen
aanplanten. Aangezien hij ook op wilg kan groeien heb
ik voor de treurwilg bij de vijver gekozen. Met de bijl
heb ik een oppervlakkige wortel beschadigd en daar
het plantje tegenaan gedrukt. Aangezien het een
parasiet is, is hij afhankelijk van de sapstroom van zijn
gastheer.

Paarse Schubwortel (Lathraea Clandestina)

Toen ik het plantje binnen kreeg bloeide hij maar
daarna was hij twee jaar onzichtbaar. Tot afgelopen
weekeinde, toen zag ik ineens groeibeginselen boven
de grond komen. Het is dus na vele jaren gelukt deze
bijzondere plant aan te laten slaan. Aangezien het om
een parasiet gaat is dit best bijzonder.
De paarse schubwortel (Lathraea clandestina) of
prachtschubwortel is een laag blijvende plant uit de
bremraapfamilie (Orobanchaceae). De paarse
schubwortel parasiteert op de wortels van populier en
wilg en els, maar ook wel hazelaar. De plant heeft geen
bovengrondse stengel. Ze bloeit van maart tot mei met
lang gesteelde 4 tot 5 cm lange bloemen, die
rechtstreeks vanuit de wortelstok komen. De plant
komt onder andere voor in oude parken en
landgoederen.

