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september 2019

Tuinenpark Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64
3573PH Utrecht

AGENDA

19 september - Wijklezing
Luchtkwaliteit
1 9.30 uur

19 oktober - Oogstfeest

23 november - Algemene
Ledenvergadering
16.00 uur

VERENIGING
voor alle officiële communicatie
met het bestuur. e-mail:
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl

COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Vivian Vijn

WILDBOUW ONDER DE BIJEN

Het kan zo maar. We hebben krakers in Ons Buiten. De foto laat wildbouw
zien van een bijenvolk dat zonder dat onze imker, Peter Luijkx, het wist
onder een ander volk in de bijenstal van Ons Buiten is gaan wonen. Onder
de bodemplaat van een bijenkast is altijd ongeveer 5 cm ruimte en daar is
een zwerm gaan wonen.
Peter: “Ik ontdekte het heel laat en het volk had al heel veel gebouwd. En
toen was de vraag wat te doen, want zo kan dat volk niet overwinteren en
ik wilde het nest niet kapotmaken. Vandaag heb ik de bodem waaronder
het nest is gemaakt succesvol op een honingrand met een eigen
bodemplaat kunnen zetten. De gaten gedicht en nu kunnen ze verder
bouwen in een prima ruimte, waar ik alvast wat honingramen had
opgehangen”.

WIE WIL ZEISLES?
In Ons Buiten willen we zoveel
mogelijk ‘natuurlijk’ tuinieren.
Alle eerdere inspanningen
hebben ons al vier stippen
opgeleverd. We doen het dus
goed. Om meer punten te
scoren kunnen we ook nog het
gras met een zeis maaien. De
groencommissie zoekt nog één
belangstellende om deel te
nemen aan ‘zeisles’ . Het is dan
de bedoeling dat je met z’n
tweeën af en toe het gras bij de
vijver met de zeis maait. Laat
het weten aan Mascha Jonasse.



Blok 4

maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

datum

9 sep.
21 sep.
5 okt.
1 9 okt.
9 nov.

tijd

18.00 - 21 .00
8.30 - 11 .30
10.00 - 1 3.00
14.00 - 17.00
10.00 - 1 3.00

ALGEMEEN WERK
SCHEMA
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VERGEET ONDERHOUD PAD EN SLOOTKANT NIET

Zichtlijnen. Daar gaat het om bij de slootkanten. Geen overhangende
struiken, takken, bomen. En dat verkleind de kans op dichtslibben van de
sloot. De groencommissie roept leden op om hier aandacht aan te geven.
Snoei, knip en haal weg!
En een blijvend actiepunt voor een groot aantal tuinen: het onkruid op het
pad voor je tuin en tussen de rozenstruiken. Stroop de mouwen op en pak
het pad aan. Dit staat in de reglementen. Als je het bij houdt is het niet zo
veel moeite. Het onkruid op het pad is één van de oorzaken van gladde
paden.

INSPIRATIECURSUS TUINIEREN
“We willen onze kennis graag delen”
Een inspiratiecursus genaamd ‘Tuingeluk’ om de liefde voor tuinieren en
alle mogelijkheden over te brengen. Dat is wat twee van onze leden van
Tuinenvereniging Ons Buiten, Hanneke van Dijk en Mascha Jonasse,
hebben ontwikkeld. 1 6 september start weer een nieuwe cursus met een
kleine groep in Griftstede (in het Griftpark) en word je in vijf avonden
meegenomen in het tuingeluk van Hanneke en Mascha.
Vanaf idee naar uitvoering, een cursus, besloeg al zo’n jaar of twee.
Mascha: “We vinden dat we zoveel kennis in ons hoofd hebben over
tuinieren en dat willen we zo graag delen. Het is zo fijn om in Hanneke
een gelijkgestemde hierin gevonden te hebben”. “Ja, en we vullen elkaar
ook zo prettig aan”, vult Hanneke aan. “We behandelen allerlei
onderwerpen: historie, beplanting, een onderhoudskalender en praktische
tips”.
Aan de hand van prachtige plaatjes krijgen deelnemers niet alleen
inspiratie maar ook handvatten hoe je dingen kan aanpakken in de tuin.
Tuinontwerpen bespreken, maar ook praktische tips. Hoe breed moet een
paadje nou eigenlijk zijn? Waarom doet een plant het niet op elke plek?
Welke bouwmaterialen kan je gebruiken voor schuttingen, bestrating,
vijvers?
Gedurende de cursus worden deelnemers geholpen met een wensenlijst
voor de aanleg van een nieuwe tuin en er is ruimte voor vragen over het
onderhoud en ontwerp van de eigen tuin. Het doel is niet om te komen tot
een nieuw ontwerp voor je tuin, maar wel om inspiratie op te doen.
Op de vraag of ze voor de leden van Ons Buiten nog een tuintip hebben
kreeg ik er wel drie: heb aandacht voor insecten, let op een lang
bloeiseizoen en vergeet de bollen niet.
Wil j ij een van deze 12 deelnemers zijn? Laat het dan snel weten, want er
zijn nog maar een paar plekjes over. Een droom voor Mascha en Hanneke
is om de cursus ook aan te bieden aan de leden van de tuin in ’t
Buitenhuis. Misschien komt de droom ooit uit. Ook zijn er plannen om een
korte starterscursus tuinieren te ontwikkelen met hele basale dingen, zoals
welke planten nooit mislukken en hoe onderhoud je de potplanten op je
balkon.
1 6 , 23, 30 september en 7 en 14 oktober
19.30 tot 21 .30 uur in Griftstede (Griftpark)
Kosten €175
cursustuingeluk@gmail.com




