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december 2019

Tuinenpark Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64
3573PH Utrecht

AGENDA

11 januari - nieuwjaarsreceptie
16.00 uur in 't Buitenhuis

30 december - Wilgen knotten

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

COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Vivian Vijn

VAN DE DIERENWEIDE

Uilen in de wijk
Wie ’s avonds laat in de buurt van de Pioniers of Ons Buiten wandelt en
goed luistert, kan de spookachtige roep van de bosuil horen. Die roep
komt van het mannetje. En als je dat hoort, dan is de kans groot dat even
later een vrouwtje antwoordt. Dit uilenechtpaar zwerft al een paar weken
door de wijk. In Tuinenpark Ons Buiten is een uilenkast aangeschaft en
een paar dappere mannen zijn met die zware kast en een boormachine
hoog in een van de bomen geklommen. Wie weet, gaat het echtpaar daar
nestelen en zien we begin volgend jaar de eerste takkelingen in de boom.

Gans verdwenen
Een paar weken terug is een van de roodkopganzen verdwenen. Misschien
te grazen genomen door een valk, maar dan zouden we toch sporen
hebben moeten vinden. Misschien weggevlogen? Mocht u ergens in de
buurt een roodkopgans gezien hebben, dan horen we graag waar dat was.

Vuurwerkvrije zone
Zin om rond de jaarwisseling vuurwerk af te steken? De dieren van Ons
Buiten houden er absoluut niet van. Daarom heeft de gemeente op en rond
het tuinenpark een vuurwerkvrije zone gecreëerd. Houd er rekening mee.
En spreek eventuele overtreders aan, zodat de uilen, de roodkopganzen, de
cavia’s, konijnen, kippen, duiven, eenden, geiten en schapen met een
gerust hart het nieuwe jaar in kunnen gaan.

Vrijwilliger gezocht
Dankzij gulle donateurs is er voor de dierenweide een mooie machine
gekocht waarmee de keutels van schapen, geiten en konijnen opgezogen
kunnen worden. We zoeken een vrijwilliger die het wel stoer vindt om met
deze machine (uiteraard na instructie) één keer per week over de
dierenweide te gaan, op een zelf te kiezen moment. Maar wie gewoon wil
helpen met dieren voeren en (een maal per maand) op zaterdag het
schoonmaken van hokken en stal, is ook van harte welkom bij een gezellig
en enthousiast ploegje vrijwilligers. Meld je aan via
onsbuitenutrecht@gmail.com.

ALGEMEEN WERK
Leeftijd algemeen werk
verhoogd naar 75 jaar
We worden allemaal fitter ouder en
daarom wordt de leeftijd voor het
algemeen werk verhoogd naar 75
jaar. Dat is nodig omdat we anders
een tekort aan mensen hebben om
ons mooie park te onderhouden.
Dit is in de laatste ALV besloten.
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HEB JE EEN GOED IDEE?

Werk het uit in een ledenvoorstel!
Heb je een idee voor een verandering in het park of
een festiviteit? Maak een voorstel en stuur het naar
secretariaat@onsbuitenutrecht.nl. Allereerst zal het
idee door het bestuur getoetst worden op compleetheid
en daarna in een eerstvolgende ledenraadpleging aan
de leden voorleggen.

Op ons intranet staat een format dat je kan gebruiken
voor het voorstel. Het voorstel moet worden voorzien
van een goede beschrijving van het plan, de mensen
die het gaan doen, wanneer de uitvoering plaats vindt
en een begroting (eenmalige en structurele kosten).
Kijk hiervoor op intranet > ledeninfo > ledenvoorstel.

VOGELVOER

De vogels kunnen zich weer verheugen op heerlijke
baksels. Op 4 december hebben een aantal leden
vetbollen en andere vettige versnaperingen gemaakt
voor de vogels. Het zijn prachtige bouwsels geworden!

VAN DE GROENCOMMISSIE

Japanse duizendknoop onder controle houden
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) wordt tot de
meest invasieve exoten gerekend. Is de plant eenmaal
gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen.
Door zijn sterke groeikracht worden inheemse
plantensoorten verdrongen. De sterke wortelstokken en
stengels van de Japanse duizendknoop zijn in staat om
schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en
wegen.

Snelgroeiende plant
Japanse duizendknoop is een snel groeiende plant die
stengels maakt die gemakkelijk 2 tot 3m halen in een
groeiseizoen. De stengels zijn opgebouwd uit holle
compartimenten en lijken enigszins op die van bamboe
en zijn groen met roodachtige vlekjes. Op de grens
tussen twee stengelcompartimenten bevindt zich een
knoop waaruit een zij tak met bladeren groeit. De grote
bladeren zijn lichtgroen en hartvormig. De plant bloeit
in augustus en september met crèmewitte bloemen.

Verspreiding voorkomen
Hoe kunnen we verspreiding voorkomen en
aangetroffen planten bestrijden? Probeer de plant te
verzwakken door de stengels meerdere keren per
groeiseizoen af te knippen. Voer de stengels en
plantenresten af in de bak voor restafval. Probeer de
uitlopers heel secuur te verwijderen, zonder dat er
wortels achterblijven.

bloeiende japanse duizendknoop
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VAN ONZE LEDEN

Indo Rock & Krontjong Night
Tuinlid Ron de Boer laat weten dat zijn vereniging op 5 januari
een tropisch nieuwjaarsconcert in het ZIMIHC theater Zuilen in
Utrecht organiseert. Er is een programma van 13.00 tot 20.00 uur.
Je wordt meegevoerd door de indorock en -country geluiden uit de
jaren ’50 en ’60. Er zijn nog kaarten (10 euro) beschikbaar. Meer
informatie en kaarten bestellen kan via: zinihc.nl/zuilen
Ingezonden

BESTE ONS BUITEN LIEDEN

EEN DANK JE WEL VOOR het bestuur, de commissies, de werkgroepen, de dinsdag- en woensdaggroep, het
bargebeuren, de activiteiten mensen, de schoonmaakploeg, de kerstversiering optuigers, het Flitsnieuwsgebeuren
dat ons elke keer weer trakteert op nieuwe wetenswaardigheden rondom ‘Het Ons Buiten Gebeuren’ . En dan is
daar ook nog de letterlijk en figuurlijk ‘borrelende zaterdagmiddag clan’ , dag maatje/tuinvriend Bert…

Dank jullie wel!

En ja, het kan allemaal nóg beter en nóg meer…Laten we ons koesteren met wat wij hebben. En ja, nieuwe
inspirerende ideeën zijn uiteraard welkom: laat van je horen met als motto: ZIEN is 1 , DOEN is 2. Een gezond en
hoopvol 2020 met vele (ont-)spannende en respectvolle uitdagingen rondom ‘het Ons Buiten Gebeuren’ .
GEZELLIGE FEESTDAGEN !




