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AGENDA

In verband met het coronavirus zijn
alle activiteiten uitgesteld.

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

COLOFON
redactie@onsbuitenutrecht.nl
Jaap Tichler & Viola Hubrecht

IN GESPREK MET DE VOORZITTER

Het tuinenpark tijdens het coronavirus
Het is zaterdagmorgen vroeg. Onze voorzitter Henny zie ik op het terras
van Ons Buiten. Er zitten al vijf tuiniers aan de koffie, allemaal dik twee
meter uit elkaar, te genieten van de zon.
Het is druk in het park de afgelopen weken, ook drukker dan normaal, zegt
Henny. Veel mensen uit de wijk komen even een ommetje lopen en er zijn
ook meer leden aanwezig dan normaal. In de tuinen wordt volop gewerkt.
Het bestuur, vertelt Henny, heeft uiteraard gesproken over de mogelijke
coronamaatregelen. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat het pad rond
de dierenwijde eenrichtingsverkeer is geworden, en ook dat alle
activiteiten voorlopig uitgesteld zijn.
Ook betekent het dat er voorlopig geen ALV komt in de vorm zoals we die
kennen. Op dit moment legt het bestuur de laatste hand aan het jaarverslag
en de financiële verantwoording over 2019 en onderzoekt alternatieven
om de leden te raadplegen. Henny vervolgt: het lentefeest is helaas
uitgesteld en de groen-moet-je-doendag staat ter discussie. Maar de meeste
werkzaamheden op het park gaan in een aangepaste vorm ‘gewoon’ door.
Zo wordt het algemeen werk uitgevoerd in kleinere groepen en in
meerdere time slots. De klussen op de dierenweide worden gespreid over
de dagen van de week. En, zegt Paul in het langslopen: over de dijk lopen
met schaap Roos zit er even niet in. De dijk is te smal, het schaap te breed.
Dat moeten we nu maar even niet willen.
Henny geeft aan dat het bestuur de ontwikkelingen over het coronavirus
en de overheidsmaatregelen op de voet volgt. “Als iedereen voldoende
afstand houdt en de hygiëneregels in acht neemt, blijft het park open, ook
voor bezoekers.”

Vragend of er nog andere onderwerpen spelen op ons park noemt Henny
onder andere dat één van onze mede-tuiniers, Bob Greve, een plan heeft
ingediend voor de aanleg van een jeu-de-boule-baan. In het voorstel ligt
deze tussen de haag en het clubhuis. Het terras zal daardoor kleiner
worden. Dit idee wordt, zodra de omstandigheden dat toelaten, voorgelegd
aan de leden in een ledenraadpleging.

Ook in de salamandertuin is iets
veranderd; Roel Westenbrink heeft
gewerkt aan een constructie in het
water rond de salamandertuin
waardoor we makkelijker kroos
kunnen verwijderen. Dit is ook
besproken met het waterschap. Wij
en zij zijn zeer benieuwd of het
werkt! Eendekroosbarriëre bij de amfibieoever
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Blok2
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag

Blok3
zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zondag

Blok 4
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

inhalen: za.

datum
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
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 AANGEPAST ALGEMEEN WERK DOOR
CORONAMAATREGELEN
Het algemeen werk is tijdelijk opgeschort. Dit betekent niet dat het
algemene onderhoud op Ons Buiten niet nodig is. Gelukkig is de staat van
het onderhoud heel goed, dus kunnen we ons in deze tijd richten op de
hoogst noodzakelijke klussen. De Groencommissie heeft nagedacht over
een oplossing en dit heeft ons gebracht tot de volgende besluiten.

Het algemeen werk in Blok 1 kon niet doorgaan op 21 maart en 4 en 13
april. We sluiten dit blok echter af. Leden die niet in staat zijn geweest om
algemeen werk te doen zullen daarvoor ook geen boete krijgen. Inhalen
hoeft ook niet. We zullen het werk en de deelname aan het algemeen werk
eerlijk verdelen onder alle leden. Daar komen we later dit jaar nog op
terug. Voorlopig beginnen we in Blok 2 in aangepaste vorm en op de
oorspronkelijke data voor het algemeen werk. Als het nodig is komen er
meer data bij .

Op 24 april zijn maximaal zes leden welkom om algemeen werk te komen
doen. Heb je zin en tijd om te komen meld je dan daarvoor aan bij Vivian
(vhvvijn@planet.nl). We spreken buiten, op het plein bij de silo’s, af. We
blijven op 1 ,5 meter afstand van elkaar. Er wordt geen pauze gehouden,
dus neem als je wilt zelf versnaperingen mee. De klussen worden
verdeeld. We werken alleen, of houden 1 ,5 meter afstand van elkaar.

In mei kijken we hoe we verder gaan met het algemeen werk. Op deze
manier zorgen we goed voor elkaar en zorgen we ervoor dat het park goed
onderhouden blijft.

Statiegeldactie voor onze
dierenweide
In de maanden mei en juni kan je
bij Albert Heijn in de Gaard het
statiegeld van je flessen doneren
aan onze dierenweide. Dat doe je
door je statiegeldbon in een
speciale zuil naast de
flessenautomaat te stoppen. Een
poster op de zuil zal de actie
toelichten.
Tip je buren en kennissen om op
deze wijze een bijdrage te leveren
aan de dierenweide!
We zijn benieuwd naar de
opbrengst… Wordt vervolgd! Koffietijd!
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WAT VIND JE VAN DE WINKEL?

In de winkel van Tuinenpark Ons Buiten vind je, naast
zaken als aarde, zand en gas, ook een assortiment
artikelen die je kunnen helpen bij het natuurvriendelijk
tuinieren. Hiernaast tref je een selectie uit het
assortiment. De winkel is in het voorjaar en in de
zomer op zaterdag geopend van 11 .00 uur tot 16.00
uur. Je wordt dan geholpen door Ben en Els.

Wat is cocopeat?
Dit zijn gecomposteerde kokosvezels. Deze
sponsachtige vezels maken de potgrond luchtig en rul.
De luchtige structuur van de potgrond zorgt voor een
goede wortelgroei en rijke bloei. Kokosvezels hebben
het vermogen om drie maal hun eigen gewicht aan
water vast te houden. Vooral voor de teelt in potten en
bakken is deze grote opnamecapaciteit van water
tijdens warme zomerse dagen onmisbaar. Kokosvezels
nemen na uitdroging ook onmiddellijk weer water op.
Traditionele potgrond klinkt in en krimpt bij droogte,
waardoor de potgrondkluit los komt van de pot.

• Zak compost €3,50
• Zak potgrond €3,50
• Zak cocopeat €5,00
• Kalk per kg €0,50
• Beendermeel per kg €2,50
• Bloedmeel per kg €2,50
• Mestkorrels per kg €1 ,00
• Graszaad per ons €1 ,00

• Gasfles €30,00
• Gasslang per meter €3,50
• Drukregelaar €8,00

• Kruiwagen zand €2,50
• Kruiwagen aarde €2,50

• Electra per uur €0,75
• Accu opladen €1 ,25
• Extra sleutel hekken €5,00

• Magnum €1 ,75
• Cornetto €1 ,50
• Raket €0,50
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ZICHTLIJNEN OVER DE SLOOT

Sinds vijf jaar woont Leo Lentz aan de Kartinistraat
en kijkt hij uit over Ons Buiten. Hij vertelt dat Ons
Buiten de reden is dat hij hier heel fijn woont.
Zichtbaar genietend vertelt Leo over deze unieke
plek, de mooie bomen waar hij op uitkijkt en de vele
vogels die hij hoort. Leo heeft geen tuin op Ons
Buiten en is als wijkbewoner lid van het bestuur. Zo
is Leo een verbindende schakel tussen ons park en
de wijk. Als bestuurslid is hij medeverantwoordelijk
voor de sloten. Hij onderhoudt het contact met het
waterschap en de gemeente over de sloten en de
waterkwaliteit. Voor de kwaliteit van het water is het
van belang kroos tijdig te verwijderen. Hoe meer
licht er in de sloot valt, hoe hoger de kwaliteit van
het water is en hoe meer vissen en waterbeestjes in
leven blijven. Het waterschap adviseert
overhangende takken over sloten te verwijderen.
Takken verliezen blad, hoe minder blad in de sloot
hoe beter de waterkwaliteit. In overleg met de
groencommissie en de tuinders met een tuin aan de
slootkant herstelt Leo momenteel de zichtlijnen.
Deze actie sluit tevens aan bij het beheerplan van
Ons Buiten waarin staat: 'Vanaf de bruggen is weer
goed doorzicht over de sloten zodat de eeuwenoude
verkaveling weer ervaren wordt. Hier en daar hangt
een tak over, mede voor de ijsvogel’ .
Zo kan het zijn dat je Leo in zijn werkkleding op de
fiets ziet met zaag, takkenschaar en snoeischaar in
de hand. De afgelopen dagen heeft hij de
slootranden van de tuinen aan de middelste sloot
onder handen genomen. Vanaf het bruggetje bij het
clubhuis kun je nu goed de andere bruggetjes zien.
De openheid draagt bij aan de waterkwaliteit en
geeft ook de vogels meer ruimte. Die vinden het
heerlijk om over het water te scheren, vooral de
ijsvogel doet dat graag. Leo vertelt dat hij het werk
heel fijn vindt om te doen, zeker met dat mooie
weer. Soms werkt hij in een waadpak vanuit de sloot
en soms vanuit een tuin. Rond de Paasdagen gaat hij
aan de slag met de sloot aan de kant van het spoor.
Ook daar heeft de groencommissie enkele takken
van bomen en struiken aangewezen die het zicht
over de sloot belemmeren en waar snoeiwerk
noodzakelijk is. Wanneer Leo gaat snoeien neemt hij
altijd contact op met de betreffende tuinder. Hij
vertelt wanneer hij aan de slag gaat en wat hij gaat
doen. Soms is een extra handje handig, maar wel op
gepaste afstand graag. Leo Lentz, operatie zichtlijnen.
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GEZOCHT

Wie helpt mee de toiletten schoon te maken?
Ter vervanging van het reguliere algemeen werk maakt een groepje van
vier leden het hele jaar door de wc’s schoon. In de winter zijn dat alleen de
wc’s in het clubhuis. Je bent dan één keer per maand aan de beurt. In de
zomer splits je op in twee teams: één voor de binnen wc’s en één voor de
buiten wc’s. Dan maak je om de week schoon. Doe je dit liever dan vier
keer per jaar algemeen werk? Dan is dit wellicht iets voor jou! Er is een
plek vacant gekomen. Het schoonmaken van de wc’s kan je zelf plannen.
Heb je interesse? Neem dan contact op met Vivian Vijn van de
Groencommissie.

TUINBEOORDELINGEN

In de maand Mei
In de maand mei vinden weer de
jaarlijkse tuinbeoordelingen plaats.
Ook de rozenhaag tussen pad en
tuin en de slootkanten krijgen een
beoordeling. Beoordelingen
hebben drie categorieën: 1 , 2 en 3.
Je krijgt het cijfer 1 als de tuin
goed tot uitstekend onderhouden is.
Die beoordeling krijgt echter maar
een enkele tuin. De meeste tuinen
krijgen een cijfer 2: redelijk tot
goed onderhouden, maar er zijn
wel wat aandachtspunten. En als
een tuin tekenen van achteruitgang
laat zien geeft de groencommissie
een 3. Dat staat voor niet goed,
verwaarloosd. Deze tuinen
beoordelen we weer in oktober
waardoor van de 3 weer een 2 of
een 1 gemaakt kan worden.

FOTOWEDSTRIJD
Het is weer tijd voor de jaarlijkse fotowedstrijd. De winnende foto wordt afgedrukt op canvas en komt een jaar
lang in ons clubgebouw te hangen. Daarna mag de fotograaf hiervoor een andere bestemming zoeken.
Hoe doe je mee? Stuur vóór 15 mei maximaal twee digitale fotobestanden van minimaal 2 Mb naar
info@onsbuitenutrecht.nl
De foto moet gemaakt zijn in het tuinenpark en qua beeld en kleur passend zijn in het interieur van ’t Buitenhuis.
De jury bestaat ook dit keer uit leden en vrijwilligers die de beelden waarderen zonder te weten wie de inzender
is. Doe mee!

VOORJAARSTIP

Van de bouwcommissie
Geef het houtwerk eens een lekker
sopje! Het voorjaar is een
uitgelezen tijd om even al het
geschilderde houtwerk een sopje te
geven. Dat doe je met groene zeep.
Dit voorkomt dat schimmels en
bacteriën de verf en het houtwerk
aantasten. En voorkomt dat het
hout vroegtijdig weer geschilderd
moet worden.
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JUDY, NIEUWE EIGENAAR TUIN 45

Judy is heel erg blij met haar tuin en het mooie kleine blauwe huisje dat er staat. Sinds een week is zij de
gelukkige eigenaar van tuin 45. De week dat ik haar spreek is ze elke dag geweest. Ze zit op een krukje tussen de
beeldbepalende rozenstruikjes, handschoenen aan en trekt onkruid. We herinneren elkaar aan de landelijke
maatregelen anderhalve meter afstand te houden. Zo doen we dat.

Vijf jaar geleden is Judy naar Utrecht verhuisd. Nu woont ze in Tuinwijk in een huis met een gemeenschappelijke
tuin. Haar grote wens was een eigen tuin te hebben. Om die reden heeft zij zich destijds ingeschreven bij de
Pionier, de Driehoek en Ons Buiten. Uiteindelijk is ze gevallen voor Ons Buiten. Het park bestaat al langer
waardoor ze de bestaanszekerheid van het park groter achtte dan die van de anderen verenigingen. Drie jaar heeft
ze op de wachtlijst gestaan. Vorig jaar augustus deed ze mee met de bezichtiging van tuin 45 en was meteen
verkocht. Toen werd hij geaccepteerd
door Els. Els is nu doorgeschoven
naar tuin 58, waardoor 45 weer vrij
kwam. Judy heeft geen moment
geaarzeld en zei direct ‘ ja’ . Een beter
moment een tuin te accepteren is er
niet. Het is voorjaar, alles komt uit de
grond en het sociale leven ligt
volledig stil. “Wat een geluk een tuin
in deze tijd! ’’

Judy vragend naar haar plannen met
de tuin geeft ze aan het eerste jaar
vooral te willen genieten en te kijken,
kijken, kijken. We lopen rond in een
hele groene wilde tuin met veel vaste
planten, flink wat leuke bomen maar,
helaas, er staat ook het nodige
onkruid. Ze neemt zich voor iedere
keer dat ze in de tuin is een
kwartiertje onkruid te trekken. Met
zoveel soorten in de tuin kan het niet
anders dan dat er Ieder seizoen iets
bloeit. De magnolia met zijn paarse
knoppen kleurt nu mooi bij het blauw
van het huisje. Dit geldt ook voor de
maagdenpalm die rijkelijk aanwezig
is. Later in het seizoen zullen de
moerbeiboom en de kiwiboom gaan
bloeien. Judy wijst op de drie vijvers
en verheugt zich nu al op de
salamanders die ze vast en zeker gaat
zien. Ze is vast van plan haar tuin
aantrekkelijk te houden en te maken
voor vliegende insecten – wilde bijen
in het bijzonder - en voor vogels.
Hoewel ze voor die laatste minder
moeite hoeft te doen, schat ze zo in. Tuin 45



WONDERLIJKE WAARNEMINGEN

Naast het hekje van tuin 61 staat een curieus
stammetje. Het stammetje dat boompje probeert te zijn
is over de volle lengte volledig verrot, weggeteerd en
aangevreten. Onderaan de stam groeien flinke
zwammen. De verrassing van deze boom zit op de
enige tak die de boom rijk is. “Hij zit boordevol
bloesem en vorig jaar barstensvol pruimen”, zegt
Annelies blij . Annelies heeft deze boom gekregen van
de andere Annelies op de tuin. Daar gaf de boom geen
pruimen. Na zijn verhuizing door Stanley is hij
aangeslagen en het goed gaan doen. Je vraagt je af
waar het magere stammetje de energie vandaan haalt
om van al die mooie bloemetjes pruimen te maken.

Heb je ook een wonderlijke of waanzinnige
waarneming?
Mail Viola: redactie@onsbuitenutrecht.nl

BEELDEN IN DE TUIN

Vijf puntige wortelstokken variërend in hoogte en
omvang prikken bij tuin 69 uit de grond omhoog. Het
duurde even voordat ik ontdekte dat er geen groen en
geen bloem aan kwam, maar dat het een beeldengroep
moest zijn. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Iedere
keer als ik er langs loop kijk ik even hoe ze erbij staan.
Ze staan altijd mooi in het zicht. Nico vertelt over zijn
beelden: “Ik noem het zelf altijd termietenheuvels
maar dat zijn het natuurlijk niet. De beeldengroep
bestaat uit vijf holle vormen, zijn gemaakt van
polyester en omwonden met jute. In de loop van de tijd
heeft het doek de kleur van de omgeving aangenomen
en is het groepje één geworden met de omgeving. Je
moet echt goed kijken om te zien dat het geen natuur is
maar iets kunstmatigs.” Nico heeft zijn beeldengroep
te danken aan de voormalig eigenaar van zijn tuin. Een
kampioen of misschien wel wereldkampioen
bloemschikken. In de tien jaar dat Nico zijn tuin heeft
is hij bijzonder gehecht geraakt aan zijn beeldengroep.
Hij houdt ze in het zicht en heeft er een mooi plekje
voor vrij gemaakt. Hiervoor worden rhododendrons
gesnoeid en als het nodig is planten verplaatst.
Passanten vragen wel eens wat er staat. Nico zegt:
“Het is natuurlijk hartstikke leuk dat het niet zo
definieerbaar is en dat je er van alles bij voor kunt
stellen.” Van deze kunst zullen we nog wel een tijdje
kunnen genieten, het is een ijzersterk staaltje
bloemsierkunst.

Heb jij een beeld in de tuin waar je een verhaal bij hebt
of wil je het verhaal achter een beeld weten? Mail
Viola: redactie@onsbuitenutrecht.nl
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Annelies en "het stammetje"



BIJEN TEGEN CORONA

Peter Luijkx is bezig met de bijenkasten. Hij verwijdert propolis. De Nederlandsche Bijenvereniging heeft aan
alle imkers gevraagd om propolis te verzamelen en naar een centraal punt te sturen. De propolis wordt daar
vermengd met honing en wordt bij de coronabehandeling gebruikt om de eerste griepverschijnselen te
behandelen. Dit in overleg met het medische team.
Propolis is een bruin, geurend, kleverig mengsel dat bijen maken van hars van knoppen van bomen, speeksel,
stuifmeel en bijenwas. De bijen gebruiken dit mengsel om de bijenkast en de raten te ontsmetten. Door de
desinfecterende werking van propolis weet een bijenvolk de hele kast steriel en vrij te houden van virussen en
bacteriën. Dit is weer belangrijk voor het jonge broed en de larven. Het wordt wel de medicijnkast van de bijen
genoemd. Van propolis worden ook tincturen en zalfjes gemaakt. Als een imker last heeft van een koortslip of een
wondje in de mond, dan kauwt hij op een stukje propolis en dan is het zo over.
Bijzonder dat op deze manier Ons Buiten ook actief betrokken is bij de bestrijding van corona.
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Propolis van de bijen van Peter Luijx




