
Flitsnieuws

juni 2018

Tuinenpark Ons Buiten
Pal Maleterstraat 64
3573PH Utrecht

AGENDA

2 juli Begin blok 3 algemeen
werk. 1 8:30-21 :30

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

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

Creatieve en nuttige aankleding
Insectenhuizen, ‘hoefbladschalen’ en ringslagbroeihoop. Onze leden zijn
zeer creatief. Rond ’t Buitenhuis vind je zelfgemaakte insectenhuizen:
verblijfplaatsen voor insecten die nuttig zijn voor de tuin. En voor de
vogels: drinkschalen met de tekening van het groot hoefblad erin. Men
neme oude armaturen van de verlichting op Ons Buiten, een groot
hoefblad en cement: et voilà. Iets verderop, langs de sloot bij de
dierenweide is een ringslangbroeihoop gemaakt. In de hoop dat
ringslangen zich daar gaan vermeerderen.

NIEUWS VAN DE DIERENWEIDE

Er zijn weer eieren in de broedmachine
Er zijn weer eieren geraapt voor in de broedmachine. Dat is nog een hele
kunst. Als de kippen eieren leggen op het veld, dan worden ze opgegeten
door vogels. Zelfs als Paul om zes uur opstaat om ze te rapen, dan zijn ze
vaak al weg. Nu hebben de kippen gelegd in het nachthok. Dus nou maar
hopen dat de eieren zijn bevrucht, dan hebben we straks misschien weer
wat kuikens rondlopen.

insectenhuis

eieren
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Blok 3
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

Blok 4
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

datum
2 juli
1 4 juli
28 juli
11 aug.
25 aug.

10 sep.
22 sep.
6 okt.
20 okt.
1 0 nov.

tijd
18:30 - 21 :30
10:00 - 1 3:00
8:30 - 11 :30
10:00 - 1 3:00
14:00 - 17:00

18:00 - 21 :00
8:30 - 11 :30
10:00 - 1 3:00
14:00 - 17:00
10:00 - 1 3:00

SCHEMA algemeen werk

EXCURSIE NAAR LANDGOED VOLLENHOVEN

Groot succes
Als je van Utrecht naar Zeist fietst, zie je het op een gegeven moment aan
de rechterkant liggen: landgoed Vollenhoven. Op 2 juni namen we met een
aantal leden van Ons Buiten een kijkje. De rondleiding op het landgoed
was een groot succes. Het landgoed kwam in 1922 in handen van de
familie van Marwijk Kooy en het is nog altijd privébezit. We werden door
de eigenaar rondgeleid langs de Engelse tuin, de moestuin, de vijvers, de
orangerie, het koetshuis en de ijskelder.

TUINBEOORDELINGEN

De tuinbeoordelingen hangen op
het prikbord in de hal van ’t
Buitenhuis. Mooie beoordelingen
dit jaar! Heb je er een drie bij , dan
zal jouw tuin in oktober nog een
keer worden beoordeeld.
Voldoende ruimte om een
verwaarloosde tuin nog op peil te
krijgen. landgoed Vollenhoven

monumentale kas
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Conny Buzink van tuin 111
“Wat deed ik eigenlijk toen ik nog geen tuin had?” Vier jaar geleden werd
Conny Buzink de eigenaresse van tuin 111 . Er is in vier jaar heel veel
gedaan en de tuin ziet er uit als een plaatje. Maar eigenlijk wilde Conny
helemaal geen tuin. Nu is ze er wel drie keer in de week.
Conny: “Mijn buurman Harry wilde een tuin. Ik niet. We gingen door heel
Utrecht fietsen en we hebben heel veel tuinencomplexen bekeken. Voor
mij was Ons Buiten was het mooiste tuinenpark van Utrecht. Toen zei ik
‘ ik wil geen tuin, maar als ik een tuin wil dan is het hier’ .”
Dat duurde nog even, want immers, Conny wilde geen tuin. Ze hield niet
van tuinieren. Dacht ze. Ondertussen pastte ze op een huis van kennissen.
Daar was een geweldige tuin bij . En toen pas kwam ze erachter dat ze
tuinieren heel erg leuk vond.
“Ja, toen heb ik me gelijk aangemeld bij Ons Buiten”, vertelt Conny. “Ik
dacht dat het heel lang zou duren, maar binnen een jaar had ik deze tuin.
Eigenlijk stond ik op plek 21 op de wachtlijst, maar niemand wilde deze
verwaarloosde tuin. En ik zag er gelijk potentie in”. Het was hard werken.
De grootste klus was het verwijderen van twee boomstronken met wortels
die door de hele tuin liepen. Stukje bij beetje werden de wortels
weggeknipt. Maanden is Conny er mee bezig geweest. Nu ligt er een
mooie grasmat. Daarvoor is een hovenier ingehuurd. Voor het omspitten
en egaliseren voordat het gras erop kon. Eén van de stronken kan je nog
vinden in de dierenweide.

Ontspanning
“Deze tuin is echt het toppunt van
ontspanning voor mij . Ik zit alleen
als het heel warm is. Verder ben ik
eigenlijk altijd bezig. Ik denk soms
wel eens, wat deed ik vroeger toen
ik nog geen tuin had? Ik kan het
me niet meer voorstellen zonder”,
aldus Conny. “Maar zonder hulp
van twee goede vrienden was het
niet gelukt! ”

Actief
Voor de vereniging is Conny actief
in de ballotagecommissie, waarmee
ze gesprekken heeft met
geïnteresseerden voor een tuin.
Daar is ongeveer zeven ochtenden
per jaar mee gemoeid.

Conny Buzink, tuin 111




