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maart 2020

Tuinenpark Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64
3573PH Utrecht

AGENDA

11 april | 1 4.00 uur
Bijpraten vrijwilligers lentefeest

11 april | 1 6.00 uur
Algemene ledenvergadering

18 april | 1 4.00 uur
Lentefeest

21 juni
GroenmoetjeDoen! -dag

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

COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Viola Hubrecht

WAT WAS HET NAT!
Februari 2020 gaat de boeken in als natste februarimaand sinds de
weermetingen in 1901 begonnen. En dan ben je ineens in het gelukkige
bezit van een tuinhuisje aan het water. Waar 142 millimeter neerslag toe
kan leiden. Gelukkig heeft die neerslag ervoor gezorgd dat het
grondwaterpeil weer op niveau is. We kunnen gaan tuinieren!

LENTEFEEST OP 18 APRIL

Ook dit jaar vieren we weer de start van het tuinseizoen met een lentefeest
voor jong en oud.
Het programma:
14.00 uur ontvangst met koffie en thee
15.00 uur jeu de boules-wedstijd, voor kinderen een sjoelwedstrijd
17.00 uur happy hour met pubquiz
18.00 uur Chinees-Indisch buffet
Bij slecht weer is er geen jeu de boules en gaan we allemaal sjoelen.
Natuurlijk zijn er weer leuke prijzen te winnen!
De kosten voor dit evenement: € 10 per persoon, drankjes kosten € 1 , ter
plekke contant af te rekenen.
Oproep: we hebben nog wat vrijwilligers nodig bijvoorbeeld voor de
bardienst.

Aanmelding lentefeest vóór 11 april!
Aanmelding voor deze activiteit – als deelnemer of als vrijwilliger – kan
door John Diks van de activiteitencommissie te mailen
(johncdiks@gmail.com) met je wensen: Geef in je mail ook aan of je
liever vegetarisch eet. Dan wordt daar rekening mee gehouden.
Voor de vrijwilligers: Op 11 april om 14.00 uur informeert de
activiteitencommissie de vrijwilligers. Dit vindt plaats voor de Algemene
Ledenvergadering in het clubhuis en begint om 14.00 uur.

huisje met natte voeten
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Blok 1
zaterdag
zaterdag
Pasen, ma.

Blok2
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag

Blok3
zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zondag

Blok 4
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

inhalen: za.

datum
21 mrt.
4 apr.
1 3 apr.

24 apr.
9 mei
23 mei
6 jun.
1 5 jun.

27 jun.
1 3 jul.
25 jul.
8 aug.
23 aug.

7 sep.
1 9 sep.
3 okt.
1 7 okt.
7 nov.

21 nov.

tijd
1 3.00 - 16.00
8.30 - 11 .30
18.00 - 21 .00

13.00 - 16.00
10.00 - 1 3.00
10.00 - 1 3.00
8.30 - 11 .30
18.00 - 21 .00

13.00 - 16.00
10.00 - 1 3.00
10.00 - 1 3.00
8.30 - 11 .30
18.30 - 21 .30

8.30 - 11 .30
18.30 - 21 .00
8.30 - 11 .30
10.00 - 1 3.00
13.00 - 16.00

10.00 - 1 3.00

ALGEMEEN WERK

Met het nieuwe groeiseizoen voor de deur is de Groencommissie bezig
met een inventarisatie van plekken waar rozenhagen (zouden) moeten
kunnen floreren en waar dat niet (goed) gaat. Dit is een goede reden om
ook eens kritisch naar de rozenbegrenzing van je eigen tuin te kijken.
Rozen hebben licht en lucht nodig. Sommige plekken op de tuin zijn te
schaduwrijk voor deze planten. Wat je zelf kunt doen is zorgen dat de
voeten van de rozenplanten lucht krijgen en vrij zijn van concurrerende
beplanting. Verwijder zodra je ze ziet zaailingen van boomvormers zoals
meidoorn, veldesdoorn, essen, eiken, enz. Ook staan er steeds meer
Hypericumstruikjes tussen de rozen. Dit is een heestertje wat zich
makkelijk uitzaait maar geen goeie combinatie vormt met de luchtigheid
van de rozen. Verwijder tijdig de verstikkende concurrenten en weet dat
oudere planten moeilijk, sommigen zelfs heel moeilijk, uit te graven zijn.
Let ook op bramen en de hangende zegge, die horen niet thuis in een
beeldbepalende rozenhaag. De groencommissie wenst jullie een hele fijne
start van de lente!

OPROEP
GroenmoetjeDoen!dag
De GroenmoetjeDoen! -dag van
2020 vindt plaats op de dag dat de
zomer start: 21 juni. Het thema van
dit jaar is: Vergroen je Stad.
GroenmoetjeDoen! en Utrecht
Natuurlijk slaan de handen ineen
om Utrecht groener te maken. Wil
je helpen met de voorbereiding
en/of organisatie van deze dag?
Het je ideeën of suggesties voor
workshop? Mail dan de
activiteitencommissie:
johncdiks@gmail.com.

WAANZINNIGE WAARNEMINGEN
Einde seizoen: je ruimt je spullen op voor de winter. Het tuingereedschap
krijgt een poetsbeurt, de emmers worden leeg geveegd en de laarzen
uitgeklopt. Alles gaat schoon die ene kast in. Daar staat niet alleen het
tuingereedschap maar ook wat spul voor onderhoud aan het “o zo fijne

LICHT EN LUCHT VOOR DE ROZENHAGEN

Hypernicum
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DE LENTE IS IN
AANTOCHT!
Het tuinseizoen is weer geopend
met het snoeien van de rozen langs
de paden tijdens de eerste
algemene werkdag van dit jaar.
Wat een geluk! Het merendeel van
de ochtend scheen de zon en was
het droog. Het voelde als lente, de
jassen gingen open en de mutsen
af.

huisje”: een hamer, een doosje glimmende schroeven, een paar kwasten en
nog meer rommel. Je kent dat wel.

Het is december. We besluiten even een rondje tuin te doen. De tuin is
kaal, geen inbraak dit jaar, het huisje is droog, de vlonder langs de sloot
glad. Onze handen jeuken. Dan nemen we een kijkje in de kast. Twee
kraalogen glimmen me tegemoet. Om de kraalogen heen zie ik een
contour van een grijs mager muizenlijfje. Ik schrik, maar de muis schrikt
harder en neemt de benen.

Ik heb het niet op muizen en denk alleen maar aan die laarzen. Hoeveel
muizen komen daar nog uit? Hoeveel keutels zitten erin? Die laarzen doe
ik dus echt nooit meer aan, nee, raak ik zelfs niet meer aan. Voor mij , weet
ik zeker, wordt dat een nieuw stel laarzen. Bert vind het heel erg leuk,
zelfs heel erg leuk! Is dol op dit soort dingen en gaat de situatie
onderzoeken. Hij pakt de laars en kiepert hem om. Over wat daar uit
kwam rollen, raken wij nog steeds niet uitgepraat: de schroeven uit het
doosje. Het doosje was leeg en de laars was vol (met schroeven en
muizen). Zijn muizen zo sterk?

laars met schroeven

Heb je ook een waanzinnige waarneming? Dan zijn er twee opties:
Zet hem op de mail naar: redactie@onsbuitenutrecht.nl , of, bel en vertel:
dan maak ik er een kort verhaaltje over, voor Flitsnieuws Viola Hubrecht
(06-1 5644180)
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VIVIAN VIJN DRAAGT HET STOKJE OVER

Na vier jaar als eindredacteur van Flitsnieuws stelde Vivian haar positie vacant. Dit gebeurde tijdens de ALV in
november. Na de vergadering stapte ik als redelijk nieuw lid en toch wel een beetje zenuwachtig op Vivian afmet
de opmerking “dat zou misschien wel wat voor mij kunnen zijn”. Vivian reageerde direct positief. In de weken
daarna hebben we elkaar verschillende keren gesproken en heeft Vivian me op een hele prettige en zorgvuldige
manier ingewerkt. Ik ben er klaar voor haar taken over te nemen.

Waar zijn jullie nu mee bezig?
Op zoek naar het kleine nieuws en het verdiepende
nieuws trok Vivian met haar notitieblokje door het
tuinenpark. Zo maakten wij als nieuwe leden op een
hele frisse zaterdagmorgen kennis met Vivian: “Waar
zijn jullie nu mee bezig?’ , vroeg ze. “Mag ik een
fotootje maken?” Een paar weken later stonden we in
Flitsnieuws, met onze - toen nog - redelijk
dramatische tuin, onze plannen voor de tuin en een
fotootje van ons twee (Bert & Viola, tuintje 59). Het
was duidelijk dat het bericht goed werd gelezen. Wij
vonden het fijn dat er mensen langskwamen, een
praatje maakten of even bleven staan en gewoon
keken wat er gebeurde.

De verbindende factor
In mijn gesprek met Vivian geeft zij het belang van
communicatie aan als verbindende factor. Zowel
binnen de vereniging als van de vereniging naar de
wijk. “Er zijn bij Ons Buiten ook leden zonder tuin,
zij wonen in de wijk en zijn heel erg betrokken en
actief binnen de vereniging”, benadrukt ze. In de vier
jaar dat zij eindredacteur van Flitsnieuws was, heeft
zij als ‘een spin in het web van de vereniging’ mogen
ervaren op hoeveel knappe en trouwe vrijwilligers
Ons Buiten draait. Zij zegt: “De reden dat de
vereniging zo soepel en professioneel draait komt

doordat alle vrijwilligers op de goede plek zitten. Het tuinenpark staat er heel goed bij en Ons Buiten is zichtbaar
in de wijk. Communicatie is daarin een schakel”. Vivian heeft het belangrijk gevonden alles wat vrijwilligers
doen zichtbaar te maken. En vooral dat woordje ‘alles’ is zo belangrijk in dit gesprek. Dit ‘alles’ benadrukt dat het
gaat om nieuws over de tuinen, de leden, de werkgroepen, de commissies en de wijk. “Elke maand weer gebeurt
er zoveel dat om aandacht vraagt.” Vivian kent het tuinenpark door en door.

Heel hartelijk dank, Vivian!
Vier jaar lang heeft Vivian met hart en ziel het nieuws van de vereniging op een hele fijne manier zichtbaar
gemaakt in een goed gelezen Flitsnieuws. Dat is een heel mooi resultaat. Nu neem ik het stokje over van Vivian
Vijn. Mijn naam is Viola Hubrecht. Haar vragend naar tips: “je kunt zeker bijdragen verwachten, om bijdragen
vragen, trek er op uit, wees aanwezig, kijk om je heen, zoek naar klein en diep nieuws, bevraag leden en niet-
leden en maak foto’s.” Ga ik doen! Ik heb er zin in om de vereniging net ze goed te leren kennen als Vivian.
Vivian, heel hartelijk bedankt voor de inspanningen van de afgelopen jaren!



BEELDEN IN DE TUIN

Het is koud, het waait hard en - niet zo gek - het is heel
erg stil op het tuinenpark. Tijdens dit januarirondje valt
mijn oog ineens op een vrolijk versierde ‘vreedzame
krijger’ in tuin 43. Ik besluit op onderzoek te gaan naar
andere beelden. Zou het leuk zijn om de beelden in de
tuinen van Ons Buiten te fotograferen en met de
eigenaar daarover in gesprek te gaan? Een nieuwe
rubriek is geboren. Ik heb een eerste inventarisatie
gemaakt van twintig tuinbeelden. De voorwaarde is dat
deze vanaf het pad te zien zijn.

De vreedzame krijger die Els Ankoné in haar tuin heeft
staan blijkt een verweerde Chinese Krijger te zijn. Aan
zijn voeten staat een kikker. Met in zijn hand een roos
en om zijn nek een ‘Jägermeister gouden ketting’
bewaakt hij haar tuin. Els geeft aan een frivole
fascinatie voor beelden te hebben. Zij houdt van
marmeren en bronzen beelden die voor haar een
culturele- en/of historische waarde hebben. Maar als
uiterste is ze ook geïnteresseerd in ‘kitscherige
objecten’ en die lokken reacties uit, weet ze uit
ervaring. Zo heeft haar houten kitscherig opgetogen
Chinese krijger toch wel een waardevolle symbolische
betekenis. Het is volgens Els exemplarisch voor het
fameuze Terracotta Leger. Dit is een archeologische
vondst van ongeveer 8000 terracottafiguren die als
grafgift werd meegegeven aan de eerste keizer van
China (259 v.Chr.). Maar helaas zal deze vreedzame
Chinese krijger bij Ons Buiten samen met
overgebleven boomstronken langzaam maar zeker ter
ziele gaan. Zo werkt de natuur nu eenmaal. Els zal op
zoek blijven gaan naar nieuwe objecten om op
eigenzinnige wijze een nieuwe dimensie aan haar tuin
te geven.

Heb jij een beeld in de tuin waar je een verhaal bij
hebt? Mail Viola: redactie@onsbuitenutrecht.nl
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WAT EEN TAKKEZOOI!

Het vroege voorjaar is een ideale tijd
om gesnoeide takken een nieuw leven
te gunnen. Achter de loods ligt een
grote stapel takken. Deze gaan
binnenkort weer door de
hakselmachine. Wil je deze takken een
tweede leven geven neem ze dan
vooral mee. Het is ideaal materiaal om
je tuin te voorzien van wat creatieve
(en praktische) bouwwerkjes. Denk
aan poortjes, bankjes of speelhutten.
Een mooi exemplaar staat
bijvoorbeeld in tuintje 70.

GROOT SUCCES
Workshop onderhoud tuingereedschap
Het clubhuis ruikt naar olie. Op alle tafels
snoeischaren, schepjes, harkjes, poetslappen,
koekjes en kopjes thee. Er wordt weer flink
geschuurd en geslepen. Op 15 februari heeft een
groot aantal leden onder de deskundige leiding van
Mascha Jonasse hun tuingereedschap weer
schoongemaakt, geolied en geslepen. Zij zijn weer
klaar voor het nieuwe tuinseizoen. Niets is
moeilijker dan een mooie tuin onderhouden met een
botte schop en snoeischaar. Wanneer je je
tuingereedschap weer goed op orde hebt, is het
handig het op te hangen. Gereedschap dat op de
grond staat kan sneller bot worden of sneller
roesten.
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onderhoud tuingereedschap

hutje van takken




