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AGENDA

16 juni - GroenMoetJeDoen dag
13.00 tot 18.00 uur
VERENIGING
voor alle officiële communicatie
met het bestuur. e-mail:

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

GROENMOETJEDOENDAG
Vrijwilligers gevraagd!

Het wordt een mooi programma op
zondag 16 juni voor de Groenmoet-je-doen-dag. We zoeken
nog enkele vrijwilligers om de
dag fijn te laten verlopen. Van
13.00 tot 18.00 uur hebben we
een
leuk
programma
samengesteld voor leden en
onze bezoekers. John Diks
zoekt nog vrijwilligers die willen
meehelpen die dag met het serveren in het
clubhuis en andere zaken. Heb je zin en tijd, laat het John
dan even weten via johncdiks@gmail.com.
In ons clubhuis worden koffie en thee en fris geserveerd en kunnen
mensen een kroket of een broodje kroket eten. Bij de ijskar van Ben kan je
een lekkere Magnum krijgen. Tegen betaling uiteraard.
En er is een rommelmarkt voor de verkoop van oude of overgebleven
spulletjes. Heb je spullen voor de rommelmarkt? Neem dan contact op met
Bob Greve (bobgreve2@gmail.com). Ook kunnen mensen hun hart
ophalen bij de planten en zaden-ruilmarkt. Hiervoor is de contactpersoon
Saskia Ebdeli (post@saskiaebeli.nl).
Of loop de bomenroute en test je kennis van de bijzondere bomen en
struiken. De muzikale omlijsting wordt uiteraard ingevuld door onze
huisband Franky and Johnny.
Planten ruilmarkt

Leden en andere geïnteresseerden kunnen tijdens de Groen-moet-jedoen-dag, met gesloten beurzen planten aanbieden en meenemen op
de planten-ruilmarkt. Voorwaarde om mee te doen is dat je iets
inbrengt. ’Ruilen’ betekent dat je mag aanbieden en meenemen wat
je wilt, en daarbij natuurlijk wel rekening houdt met anderen. Maar
je hoeft dus niet iets terug te geven aan de persoon waarvan je iets
meeneemt.
Zorg ervoor dat alles een label met naam heeft, zodat voor iedereen
duidelijk is wat het is. En vertel er vooral bij wat je weet over de
plant! Je kunt je planten in een kartonnen doos meenemen naar de
markt. De locatie is voor de loods. Wat kun je hier ‘ruilen’?
• (Delen van) planten die in jouw tuin die overtollig zijn
• Zaden van (bijzondere) planten
• Stekjes
• Bosjes bloemen of kruiden
• Iets dat gemaakt is van materiaal uit je tuin

Heb je een zeer grote boom of heester in de aanbieding die je pas uit de
grond wilt halen bij daadwerkelijke interesse? Schrijf soort, afmeting en
eigenschappen op een briefje en bied de plant op deze manier aan.
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ALGEMEEN WERK
SCHEMA
Blok 2

datum tijd

zaterdag 15 jun. 14.00 - 17.00
Blok 3

maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
Blok 4

maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

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

11 KUIKENS GEBOREN

Half mei zijn er 11 kuikens geboren in Ons Buiten. Ze zijn in de
broedmachine uitgebroed en na twee weken was de verhuizing naar het
kippenhok. Dit is de meest riskante fase in hun leven, omdat ze nu
blootgesteld worden aan bacteriën en virussen. Als ze dat overleven, wacht
het buitenhok.

KWEEKVELDERSBERAAD

komen de mensen in het postcodegebied 3573 aan de
beurt en daarna de rest van Utrecht. Uit ervaring weten
Een behoorlijk aantal kweekvelders waren op 11 mei we dat als mensen te ver weg wonen, het lastiger is om
bij elkaar om het reilen en zeilen rondom de het veldje goed te onderhouden. Vandaar dat hiervoor
kweekvelden te bespreken. We begonnen met een gekozen is.
‘kruidenkwisje’ van Mascha met kruiden uit onze
eigen kruidenbakken. Leden kunnen deze knippen Kosten
voor het bereiden van heerlijke maaltijden.
Het bestuur heeft de bijdrage voor de kweekveldjes
gesteld op 6 euro voor leden en 18 euro voor niet
Groencommissie
leden. Dit is een jaarlijkse bijdrage die geïndexeerd
Vanuit de Groencommissie is Ine Everaerd de kan worden.
contactpersoon voor de kweekvelden. Zij houdt de
wachtlijst bij, houdt bij wie welk veldje heeft, zorgt
voor een waarschuwing op zijn tijd om het onkruid
binnen de perken te houden en doet de jaarlijkse
‘keuring’. Aanwijzingen van Ine dienen opgevolgd te
worden, want als het écht zichtbaar niet goed gaat voor
een langere tijd kan de Groencommissie het veldje
weer terug nemen en aan iemand op de wachtlijst
aanbieden.
Wachtlijst

Er is al weer een tijdje een wachtlijst. Vroeger kon je
de kweekvelden aan de straatstenen niet kwijt en nu is
er veel belangstelling. Als er een veldje vrijkomt dan
krijgen leden die belangstelling hebben voorrang. Dan
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Regels onderhoud

Het kweekveld moet redelijkerwijs onkruidvrij gehouden worden. Bij het onderhouden van het kweekveld wordt
ook de bestrating rondom het veld verstaan. Onkruid en grasvrij houden. Dit doe je samen met je buren. Zie je dat
de buurman of buurvrouw het laatst gedaan heeft, dan ben jij de volgende keer aan de beurt.
Ecologische en natuurlijke teelt

Ons Buiten huldigt het natuurlijk tuinieren. Alleen biologische of ecologische bestrijdingsmiddelen zijn
toegestaan.
Waar de discussie met name over ging

Discussiepunten betroffen: het verbod op het kweken van aardappelen, hoge beplanting, onvrede met de buren en
de paden tussen de veldjes.
Aardappelen kweken: waarom mag het niet? Willen we dat nog steeds? De Groencommissie gaat zich er opnieuw
over buigen.
Hoge beplanting: houdt rekening met de buren. Hoge beplanting neemt licht weg.
Onvrede: spreek elkaar aan als er iets aan de hand is waar je moeite mee hebt. Probeer het eerst zelf op te lossen.
Lukt dat niet, dan kan je de hulp inroepen van de mediation-werkgroep. Dat kan via
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl
Paden tussen de veldjes

De contributie is niet toereikend om het onderhoud van de paden tussen de veldjes uit te besteden op zijn tijd. De
klachten zijn wel dat de tegels schots en scheef liggen. Een optie is om met een ploegje vrijwilligers een paar
paadjes opnieuw te leggen. Tegels eruit halen, zand erop en opnieuw leggen. Neem het initiatief, roep de leden
op. Oproepen kunnen worden gedaan via het Flitsnieuws.
Kindertuintjes

Er staan ook 12 vierkante-meterbakken. Ans Hobbelink is de grote initiator van de kindertuintjes (voorheen de
schooltuintjes). De bakken zijn nu te huur voor 10 euro voor kinderen (en hun ouders). Er zijn nog bakken te
huur!

kweekvelders overleg

