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Echinacea of rode zonnehoed
De plant is een soort uit het geslacht Echinacea, waaraan 
medicinale eigenschappen worden toegeschreven.
Bereidingen van de bovengrondse delen van Echinacea pur-
purea worden voorgeschreven bij griep en verkoudheid.

Uw foto hier? Mail ons! redactie@ons-buiten.nl
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Van de voorzitter

Het zomerseizoen zit er grotendeels op. 
Maar door de verlengde openstelling in 
oktober kunnen we nog wel lang genieten 

van de tuin. En tuinpark Ons Buiten is natuurlijk 
ook in de wintermaanden overdag toegankelijk. 
Veel tuinders zetten zich in om ons mooie tuinpark 
goed te onderhouden. Dit wordt sinds lang gedaan 
met veel aandacht voor natuurlijk tuinieren. Zowel 
in het algemeen groen, als ook op de eigen tuin. 
Het is erg jammer dat we in de vakantieperiode, 
op een zondagmiddag na afloop van de zeskamp, 
te maken hebben gehad met enkele jongens die 
onder andere bomen hebben beschadigd. Van 
meerdere bomen is de bast (gedeeltelijk) wegge-
haald, enkele jonge wilgen zijn omgehaald en een 
uitgeholde oude wilg is afgebroken en in de sloot 
gegooid. Op een tuin waar het huisje grotendeels 
gesloopt en afgevoerd was, hebben ze ook hun 
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sporen achtergelaten. De namen van drie jongens 
zijn bekend, maar uit verhalen is gebleken dat er 
meerdere kinderen bij betrokken waren. Met de 
jongens is gesproken en ze hebben hun excuses 
aangeboden. Het is niet echt duidelijk geworden 
waarom ze tot hun daden zijn gekomen. Uiteraard 
heeft het bestuur ook de ouders van de jongens be-
naderd. Een erg vervelend incident. Wij gaan ervan 
uit dat het eenmalig was. Verschillende tuinders 
hebben het bestuur op de schade gewezen. Wat 
mij goed heeft gedaan, is dat aan het eind van de 
bewuste zondagmiddag een groepje jongeren naar 
mijn tuin kwam - deze kinderen vertelden dat ze 
het heel erg vonden wat andere kinderen hadden 
gedaan. Zo zie je maar weer: het kan ook anders. 
Ik wens u allen, en in het bijzonder de nieuwe tuin-
ders, een mooie herfst en veel plezier op de tuin.
Jan Pot
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Activiteiten 
Zomer 2013 

BEELD: PRIVÉCOLLECTIE / 
ONS-BUITEN.NL/FLICKR
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Fotoreportage

Opbouw Fancy fair

Zwart-witparty

Zeskamp

Zeskamp

Hogehoedentoernooi Tekenen

Hogehoedentoernooi

Oké: we moesten er 
even op wachten na 
die koele lente. Maar 
toen hadden we 
ook wat. Dus klagen 
kunnen we niet en 
jammeren evenmin, 
want kijk nou toch 
wat een boel leuke 
activiteiten er waren. 
Voor wie iets gemist, 
heeft, hier een terug-
blik.
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Binnen in 
Ons Buiten
Voor wie het nog niet wist, Ons Buiten heeft een 
heel klein eilandje met daarop één huisje. De 
gelukkige eigenaars zijn Louis en Sonja die ons 
gastvrij ontvangen.

TEKST: HESTER VLAMINGS 
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS

Louis was huisschilder, reclametekenaar en 
werkleider groepsdetachering. Sonja was 
coupeuse en had tien jaar een eigen coupeusebe-
drijfje. Ze had onder andere Mijel en Trinity als 
opdrachtgevers. Toen kwam de Cad-Cam 
(ontwerp en productie via computers) en was 
het voorbij. Louis komt uit een gezin van zes 
kinderen en Sonja is enig kind. Als kind aten ze 
om de week bij de ander thuis. Bij Louis leek 
het wel een Italiaanse familie; Louis vond het 
heerlijk bij Sonja thuis aan tafel, want dan kreeg 
hij alle aandacht. Maar een grote familie leek 
Sonja wel wat. Samen hebben ze vier kinderen 
en acht kleinkinderen. 

B
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Uit welk jaar is jullie huisje? Uit 1967.

Hoe zijn  jullie in aanraking gekomen met 
het tuinpark?
In het eilandhuisje hangt een foto van het huisje dat 
Sonja’s ouders op Ons Buiten hadden. ‘Mijn ouders 
waren tien jaar getrouwd en ze bleven zonder kin-
deren. Mijn moeder dacht op haar 39e dat ze in de 
overgang was. Maar nee: ze bleek zwanger van mij. 
Ik ben in 1947 geboren. Het huisje van mijn ouders 
moest in 1967 wijken voor het parkeerterrein. Toen 

waren we zo verdrietig en boos. Anders had ik nu 
nog steeds in dat huisje gezeten. Mijn vader heeft 
het huisje voor de oorlog eigenhandig gebouwd met 
stentjes die hij langs de kant van de weg vond. Dus 
dat huisje was eigenlijk onvervangbaar. Louis kwam 
al in ons tuinhuis voordat het oude park werd afge-
broken. Hij heeft nog geholpen het nieuwe clubhuis 
te schilderen. Als we gingen dansen in dat oude hok, 
ging de vloer op en neer. Louis trad in 1964 met zijn 
band de ‘Blue Jeans’ op in het clubhuis en op de 
speelweide. Ze speelden ‘Oeleboele’ van de Rolling 
Stones. Toen we in 2005 terugkwamen op de tuin, 
was er een man die dat nog steeds wist. Iedere keer 
als hij Louis zag lopen, riep hij: ‘Oeleboel!’ Nadat ze 
weg moest van Ons Buiten, heeft mijn moeder nog 
een tuinhuisje in Osdorp geprobeerd, maar dat was 
niet hetzelfde. Uiteindelijk zijn Louis en ik met onze 
vier kinderen in een caravan in Zandvoort terechtge-
komen. Dat was ook erg fijn hoor.’

Sinds wanneer hebben jullie dit huis op Ons 
Buiten?
‘De goede herinneringen aan Ons Buiten bleven na 
al die jaren toch kriebelen, dus we hebben ons er-
gens in 1994 weer ingeschreven. Toen de kinderen 
groot waren, zijn we eens gaan kijken naar de huisjes 
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die werden aangeboden en toen stond dit eilandhuis-
je op het bord. We kwamen meteen als eerste op de 
lijst van de twintig gegadigden, want we stonden 
toen tien jaar ingeschreven. Augustus 2004 hebben 
we de caravan in Zandvoort verkocht en met dat 
geld konden we het huisje kopen. Juni 2005 zaten 
we al hier. Wat een geluk hè? Louis en ik hadden 
de caravan in Zandvoort gekocht met het geld dat 
mijn moeder voor haar huisje had gekregen toen ze 
van Ons Buiten af moest. Dat geld had ze voor mij 
apart gezet. En van het geld dat we kregen voor de 
caravan, hebben we dit huisje betaald. Zo is de cirkel 
mooi rond. De melkbus van het oude huisje staat in 
onze tuin. Nu met bloemen erin, maar we hadden 
vroeger geen waterleiding. Het was mijn taak om 
met een karretje water halen bij de waterkranen die 
je verspreid over het park nog wel ziet staan. Mijn 
vader had die grote melkbus voor mijn moeder wat 
hoger gezet met een tap eraan, zodat ze altijd ‘stro-
mend’ water boven haar gootsteen had. En deze olie-
lamp komt ook uit het oude huisje.’
De inrichting van het eilandhuisje kan zo uit een 
luxe woonblad uit de jaren zeventig komen - denk 
aan de rotanromantiek uit de Emanuelle-films. Dat 
komt onder andere door de ‘Manou’ rotan meubelen. 
‘Daar hebben we lang naar gezocht en uiteindelijk 
hebben we ze in een kringloopwinkel gevonden.’

Wat is jullie mooiste moment ooit op de 
tuin?
‘Dat ik in 2005 weer terugkwam op Ons Buiten’. De 
tranen schieten in haar ogen als Sonja dit vertelt. ‘Ik 
geloof niet in God, maar ik heb mijn moeder in de 
hemel toch wel even bedankt en gezegd: ‘Mama, ik 
ben weer terug.’ Mijn moeder had een daglelie staan 
bij het oude huisje op Ons Buiten en die heeft ze 
in 1967 meegenomen naar haar nieuwe tuinhuisje in 
Osdorp. Toen Louis en ik naar de caravan in Zand-
voort gingen, heeft ze die daglelie aan ons meege-
geven. Toen mijn dochter een eigen caravan kreeg, 
heeft zij die daglelie meegenomen en toen wij deze 
tuin kregen, heeft mijn dochter de daglelie weer aan 
mij gegeven. Zo is die plant 47 jaar later weer daar 
waar ze ooit vertrokken is. Die plant heeft daardoor 
zoveel waarde gekregen - niet in geld uit te drukken.’

Hoe vaak zijn jullie hier te vinden? En ‘wo-
nen’ jullie ook in de zomer?
‘Wij wonen vanaf mei tot eind september in dit 
paradijs. Qua drukte is er wel veel veranderd op het 

park: het is veel stiller geworden. Of het sneeuwde 
of niet, vroeger kwam je hier met je hele hebben en 
houden op 1 april aan en woonde je hier gewoon. 
Water haalde je bij de put en de wc kwam uit bij de 
sloot. De ratten kwamen dan ook via de wc-pot het 
huis binnen en vraten van de zeepjes die in de kast 
lagen tegen de klamme vochtige lucht. Hoewel we 
nu een gesloten riool hebben, kijkt mijn generatie 
nog altijd eerst in de pot voordat ze gaat zitten.’

Hebben jullie tips voor nieuwe tuinders?
‘Het wordt nieuwe tuinders afgeraden om de eerste 
twee jaar de tuin te veranderen, maar wij hebben onze 
tuin eigenlijk meteen radicaal aangepakt. De tuin 
liep door tot het zitje halverwege het grasveld. Daar 
stond een rij coniferen overdwars met een bankje 
ervoor. Erachter was een mesthoop en daarachter 
stonden hele hoge rodondendrons. Je kon echt niets 
van dat mooie uitzicht zien. Gelukkig zitten Louis 
en ik op één lijn, en ik zei: ‘Dat moet er allemaal 
uit.’ Het ging me aan het hart om die prachtige ro-
dondendrons te moeten verwijderen, maar je begrijpt 
dat we dat fenomenale uitzicht er graag bij wilden 
hebben. Toen we de tuin kregen, ben ik stiekum al 
gaan kijken, want ik kon me niet voorstellen dat ik 
zoiets moois kreeg. Ik vroeg me af wat er mis was 
met deze plek dat de vorige bewoners er weg waren 
gegaan. Dus ik ging op dat bankje zitten en werd me-
teen opgegeten door de muggen. Toen dacht ik: Oh, 
dus daarom doen ze de tuin weg! Maar die muggen 
kwamen van die mesthoop achter, want we hebben 
er nu helemaal geen last meer van. Slakken gooi ik 
naar de overkant, naar de Oeverlanden, maar dat red 
ik niet helemaal en de eenden vechten erom. Dus nu 
voer ik de slakken aan de eenden. De bakjes zout die 
ik in de winter in het huis zet om het vocht te ab-
sorberen, gooi ik in de lente over het terras tegen het 
onkruid. In de vorige  Ons Buiten stonden overigens 
erg handige tips om vliegen, fruitvliegjes en wespen 
te weren.’

Is er nog iets wat je graag wilt delen met de 
bewoners van Ons Buiten?
‘Onze kinderen zijn op de camping in Zandvoort 
opgegroeid en daar hebben we wel playbackshows 
georganiseerd. Daar zijn we nu te oud voor en we 
zijn op onze privacy gesteld. Toch vind ik het fijn te 
weten dat veel tuinders nieuwsgierig zijn naar onze 
tuin. We hopen dat we ze een mooi kijkje gegeven 
hebben.’ a



Beeldig
Dit keer de staat de rubriek Beeldig in het teken van de 
grasstukjes op de openbare paden. ‘Lekker saai’, zult u 
denken, maar zie hier: Hoe groen is uw gras(stukje)? Of 

is het gras groener bij de buren..? 

FOTOGRAFIE: JEROEN SCHEELINGS / LM



Laatste knipbeurt
In september kun je liguster, 
beuk en buxus nog een keer 
fatsoeneren. Niet later, anders 
gaan de kwetsbare uitlo-
pers straks aan gure wind of 
strenge vorst ten onder. Je 
haag of buxusbol gaat zo gaaf 
het koude seizoen in. Een tip: 
gooi niet al het snoeisel van de 
buxus weg, maar gebruik een 
deel om te stekken. Bekijk een 
filmpje over deze werkwijze op 
www.groei.nl.

Houtachtige planten
Van de meeste houtachtige 
planten kun je nog steeds 
stekjes nemen. Buxus, laurier, 
hortensia’s, lavendel, rozema-
rijn, tijm, salie enz.  kunnen op 
die manier zonder veel proble-
men worden vermenigvuldigd. 
Maar ook vaste planten zoals 
verbena, geraniums, viooltjes, 
penstemons en dergelijke 
kunnen op dezelfde manier 
worden gekweekt.

Dahlia’s en Begonia’s 
Dahlia’s en begonia’s kunnen 
het beste tot aan de eerste 
vorst in de grond blijven en 
moeten pas gelicht worden 
als het blad zwart bevroren is. 
Dat zal de bloei volgend jaar 
ten goede komen. De knollen 
groeien immers het beste in de 
korte dagen van de herfst.
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Pioentijd 
Wist u dat de beste tijd om 
pioenen te (ver)planten oktober 
tot half november is, in hun 
natuurlijke rusttijd? Plant ze 
voor een goede bloei net onder 
het aardoppervlak, zodat er 
niet meer dan 2 á 5 cm grond 
op de bovenste ogen komt.

Lege bloembakken 
Lege bloembakken moeten 
goed worden gewassen en 
kunnen het best worden 
opgeborgen. U kunt ze voor de 
winter ook beplanten met bij-
voorbeeld klimop, heide (Erica 
carnea) en met kleine struikjes 
zoals skimmia, Sarcococca, 
Euonymus of Viburnum tinus. 
Leuk voor thuis op het balkon!

Zaden bewaren
In de nazomer vormen veel 
planten zaad, vooral eenjari-
gen. Verzamel het en laat de 
zaden eerst nog even in een 
open schaal drogen. Daarna 
stopt u ze in zakjes en schrijf 
daarop de naam van de plant. 
Zaden blijven langer kiem-
krachtig wanneer ze op een 
droge plaats worden bewaard. 
In huis is een slaapkamer 
meestal een goede bewaar-
plek, en dan nog het liefst 
achter in een kledingkast! Daar 
blijft de temperatuur namelijk 
constant.

Bramen snoeien
Hebt u bramen tegen een zonnige muur of 
schutting staan? Vaak kunt u daar in september 
of oktober nog een handvol heerlijke vruchten 
van plukken. Wel vormt een braam snel een 
ondoordringbare takkenbos; gelukkig zijn veel 
kweekvormen ongestekeld, dat scheelt heel veel 
schrammen en krassen! Toch is het zinvol om uw 
braam direct na de oogst te snoeien. Een braam 
maakt eerst lange uitlopers, waarop zich in het 
komende jaar zijtakjes met bloemen en vruchten 
vormen. Snoei na de oogst alle takken die dat 
jaar vrucht hebben gedragen weg. Niet alleen 
de zijtakjes waaraan de vruchten zaten, maar de 
volledige tweejarige stengel, op de plek waar hij 
uit de hoofdstam komt. In het afgelopen groei-
seizoen zijn er namelijk alweer nieuwe eenjarige 
scheuten ontstaan, die komend jaar vrucht 
dragen. Na de snoei hebt u genoeg ruimte om 
deze jonge takken aan te binden, zodat ze straks 
volop zon krijgen en de vruchten ervan lekker 
groot en rijp worden.

Voorraadje peterselie
Steek een paar peterselieplanten uit je tuin en 
zet ze in bloempotten binnen in een koele, lich-
te ruimte. Zo bent u ook in de herfst en winter 
verzekerd van een voorraadje verse peterselie.

Mogen hortensia’s gesnoeid worden? 
Sommige soorten hortensia mogen wel, andere 
niet gesnoeid worden! De ‘gewone’ hortensia 
(Hydrangea macrophylia) maakt in de zomer al 
bloemknoppen die het jaar erna pas gaan bloei-
en. Zou u deze hortensia in het voorjaar helemaal 
terug knippen, dan zullen er in die struik in de 
zomer nauwelijks bloemen gaan bloeien. Knip 
bij de gewone hortensia daarom in het voorjaar 
alleen een paar oude takken tot op de grond af – 



Voor u gelezen...
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de struik zal zich dan steeds verjongen. Wordt de 
hortensia te hoog, dan zit er niets anders op dan 
hem te verplanten. Terug knippen helpt namelijk 
niet: binnen een paar jaar is de struik weer net 
zo mooi. U kunt wel de snoeischaar zetten in 
de Hydrangea arborescens (waarvan Annabelle 
de bekendste variant is) en de pluimhortensia 
Hydrangea paniculata. Zij vormen in het voorjaar 
bloemknoppen die nog dezelfde zomer zullen 
bloeien. Doe dit snoeiklusje in maart! De bloei-
takken van de klimhortensia kunnen terugge-
snoeid worden als ze na de bloei te ver naar 
voren komen.
Tip: 
Wilt u voorkomen dat de bloemen van de hor-
tensia Annabelle zo groot worden dat de takken 
straks door het gewicht ombuigen, snoei dan 
niet te diep, maar maximaal 20 tot 30 centimeter 
van elke tak.

Nestkastjes
Maak uw nestkastje alvast schoon. Op dit mo-
ment kunnen vogels het al gebruiken als slaap-
plaats
Tip: Leg wat droge lavendelbloemen in je kleding-
kast en motten blijven weg!

Bureauplant van het jaar 2008
Iedereen die langer dan vier uur per dag met 
een beeldscherm werkt, voelt zich aantoonbaar 
prettiger en is productiever als er planten op 
de werkplek staan. Dat is een van de conclu-
sies van jarenlang internationaal onderzoek. 
Een panel van deskundigen beoordeelde vijf 
luchtzuiverende planten: Calathea, Epipremnum, 
Dracaena, Schefflera en Sansevieria. De laatste, 
ook bekend als vrouwentong, werd uitgeroepen 
tot ‘Bureauplant van het jaar 2008’. De plant is 
bijna onverwoestbaar - handig op kantoor waar 

de verzorging soms te wensen 
overlaat ... Bovendien komt 
Sansevieria door zijn strakke 
vorm in een moderne kan-
tooromgeving goed tot zijn 
recht. Verkrijgbaar in diverse 
verrassende soorte.

Winterviolen 
Er zijn weer winterviolen! Een 
paar potten met kleurrijke vio-
len zorgen voor een sfeervolle 
buitenkamer op het balkon! 
Populaire winterkleuren zijn 
dieppaars en wijnrood. Deze 
dappere planten bloeien tot ver 
na de winter, want ze trekken 
zich van wind, regen of vorst 
nauwelijks wat aan!

Buxus in vorm
Buxus is ideaal voor lage 
haagjes, bijvoorbeeld om een 
border of rozenperk te om-
lijsten of een kruidentuin in 
vlakjes te verdelen. Ook solitair 
komt buxus uitstekend tot zijn 
recht, bijvoorbeeld als mooie 
bol of piramide. En degenen 
die van knipkunst houden, 
kunnen zich uitleven op fan-
tasievormen als een parman-
tige kip, een statige zwaan of 
een trotse pauw. Buxus wordt 
door knippen alleen maar 
mooier: een buxusvorm of 
een haagje krijgt hierdoor een 
goed vertakte, dichte structuur. 
Bovendien is het makkelijker 

om de gewenste vorm te be-
houden als u de jonge scheu-
ten niet te ver laat doorgroeien. 
De laatste snoeibeurt van het 
jaar vindt eind augustus of be-
gin september plaats. Omdat 
de planten in het najaar veel 
trager groeien, blijft uw buxus 
na deze knipbeurt tot in de 
lente mooi. Haal dus nog even 
de buxustrimmer of schaar 
tevoorschijn en knip alles tot in 
de puntjes in model.

Hortensia drogen
Het belangrijkste is het mo-
ment waarop je de bloemen 
van de hortensia plukt. Liefst 
’s morgens vroeg! De bloe-
men moeten volgroeid zijn en 
stevig aanvoelen. Hoe langer 
je ze aan de plant laat zitten, 
des te beter het resultaat. De 
ene hortensia is geschikter 
om te drogen dan de andere. 
Witte bloemen verkleuren naar 
groen en worden bij het drogen 
vaak bruin! Roze en blauwe 
variëteiten doen het beter: die 
verkleuren naar donkerrood. 
Een heel goede cultivar om 
te drogen is ‘Altona’. Omdat 
gedroogde hortensiabloemen 
erg kwetsbaar zijn, kun je ze 
het beste eerst verwerken en 
daarna laten indrogen. Als je 
ze koel wegzet en geen water 
meer geeft, droogt alles gelei-
delijk in. a



NIEUWE HOLLANDSE FILM
In één van ‘s werelds dichtstbevolkte landen 
heeft zich een natuurgebied ontwikkeld van 
internationale allure: de Oostvaardersplassen. 
Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar 
lang volgde een aantal filmteams de vossen, 
ganzen, ijsvogels, herten en de grootste kudde 
wilde paarden van Europa. Het resultaat is een 
natuurfilm zoals die nog nooit eerder in Neder-
land is gemaakt. De expressieve konikpaarden 
werpen hun veulens tussen de kalveren van de 
majestueuze edelherten en heckrunderen.
 
Een overvloed aan nieuw leven probeert met 
spectaculaire gevechten nieuwe territoria te 
veroveren. Het is een plek die in de lente en 
zomer een paradijs vormt, maar in de winter 
een grimmig landschap. Er is minder voedsel 
waardoor de bewoners van de graslanden 
en moerassen keuzes moeten maken die van 
levensbelang zijn. De Nieuwe Wildernis is een 
natuurspektakel voor het hele gezin. De ‘circle 
of life’ of ‘kringloop van het leven’ in de Oost-
vaardersplassen wordt schitterend in beeld 
gebracht. Soms aangrijpend maar ook humor-
istisch en vertederend.

De nieuwe Wildernis
Vanaf 26 september in de bioscopen: 
Tuschinski, Arena, City en Ketelhuis
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Tips & Trends

TIP!
Op deze website staat ook ver-
meld hoe je lichaam langzaam 
aan wilde planten kan wennen.

TIP!
Op de website vind je alle informa-
tie over de film en kun je de trailer 
bekijken: denieuwewildernis.nl

VALLENDE BLAADJES
Herfstdip? Maak er iets leuks van! Kijk zo 
doe je dat. Op straat, in je voortuin of nog 
beter natuurlijk op Ons Buiten vliegen de 
vallende blaadjes je straks om de oren. Nou 
is het de kunst om de mooiste kleuren bij 
elkaar te zoeken. Maar ook diverse vormen 
bij elkaar zorgen voor een fraai herfstpalet 
voor je raam of boven je tafel. Je bindt 
de blaadjes stuk voor stuk aan een stukje 
garen dat je of met een punaise aan de 
muur bevestigt of gewoon voor je raam om 
je gordijnrails hangt. Zo maak je van een 
nadeel een voordeel!

SMOOTHIE MET DISTEL
Nu veel uitgebloeide planten verhuisd zijn 
naar de composthoop, is er weer kale grond. 
Het op de grond gevallen zaad van de ver-
schillende distelachtigen die er stonden, kan 
gaan ontkiemen. Zo veel overvloed dat je ze 
zelfs kan drogen om te vermalen tot groene 
poeder om ook in de winter wat distel in je 
smoothie te kunnen doen. 
Distelachtigen zijn erg rijk aan chlorofyl! en 
dan ook vrij stevig van smaak. Distel kan 
een heerlijke combinatie zijn met ananas en 
bleekselderie. Vind je dat te heftig, vervang 
dan een beker distelblad door een extra 
beker bleekselderie:

2 bekers distelbladeren ±100 gram
1 beker bleekselderie
1 ananas (geschild uiteraard)
1 banaan
2 tot 3 glazen water, afhankelijk van 
hoe dik je de smoothie wil hebben. Druk 
op de blenderknop en smullen maar!

www.gezondeblenders.nl
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Trends & Tips 

TIP!
Nu de herfst 
eraan komt 
gaan we 
binnen lekker 
fröbelen. 
Voor wie van 
handwerken 
houdt, check 
jitdesign.nl

BOTANIC CHIC 
Dat kan dus ook, in plaats van er een herba-
rium van maken. Mooie gedroogde bladeren, 
takjes en bloempjes gebruiken als basis voor 
illustraties op modegebied. Robert Alejandro 
is een mode-illustrator die in Manila woont. Hij 
begint zijn tekeningen met een enkel blaadje. 
Het is een prachtig boek om te hebben of 
cadeau te geven. Of ter inspiratie om zelf 
leuke ansichtkaarten te maken. Heb je de hele 
winter profijt van. 

Uitgeverij Pelluceo
9780985136826
€ 16,50 
Onder andere verkrijgbaar bij Athenaeum 
Nieuwscentrum

LAVENDEL
In het najaar even de 
lavendel snoeien. 
Nieuwe lavendelplanten 
kun je het hele jaar door 
in de grond zetten, be-
halve als het vriest
In Limburg zit kwekerij 
Bastin waar ze vele 
soorten lavendel 
kweken. Naar Limburg 
rijden is een beetje ver, 
maar ze hebben ge-
lukkig een hele mooie 
webwinkel waar allerlei 
soorten te bestellen 
zijn: www.bastin.nl 

TUINVERLICHTING
Gezellige lampionverlichting in de tuin. Voor-
lopig moeten we die zelf nog even ombouwen 
naar 12 volt, maar je hebt ze tegenwoordig 
ook op batterij! (oa bij Ikea, Candlebagplaza.nl
Hema)

PADDENSTOELEN
De eenvoud van deze decoratie maakt 
het tot een geweldige tuindecoratie, 
die je makkelijk zelf kunt maken! 
Wat heb je nodig? Dikke houten 
takken, plastic schalen, verf & kwasten, 
schroeven, schroevendraaier.

Schilder de kommen rood met witte 
stippen, zet de kom op zijn kop boven 
op de tak, schroef de kom vast. Zet de 
paddenstoelen in een groep bij elkaar 
in de tuin. En klaar is  hersftkees.

P



Hoeveel beurten 
moet jij nog?
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Vlnr: twee tuinders, Wim en Jos

Interview



Zaterdagochtend is de ochtend van het wel en wee van 
de tuinbeurten! Hester Vlamings loopt een ochtend met 
Jos Kuykhoven en Wim Bovenlander mee. Wim en Jos 
verdelen het werk op Ons Buiten en vertellen van alles 
over de geschiedenis van onze bijdrages op zaterdag.

TEKST: HESTER VLAMINGS FOTO: JEROEN SCHEELINGS

Wie doet wat op het tuinpark?
Van de 449 tuinen zijn er zo’n 180 mensen beschik-
baar voor tuinbeurten. Verder onderhouden 117 tuin-
ders een grasstukje, 140 mensen zijn vrijwilliger in 
de hele organisatie, zitten in het bestuur, de redactie 
van dit blad of de nieuwsbrief. Wat overblijft zijn de 
70+’ers die hulp krijgen van de 180 mensen die de 
tuinbeurten doen.

Hoe gaat dat; zo’n tuinbeurt?
Wim maakt vier lijsten van 45 tuinders die elk tien 
werkbeurten moeten verrichten van maart tot de-
cember, dus één per vier weken.
‘Aan het begin van elk jaar krijg je een kaart met 
de data waarop je moet komen werken. Als je een 
keer niet kunt, kun je de tuinbeurt op een andere 
zaterdag inhalen. Vroeger 
werkte je van 9.30 uur tot 
12.30 uur, maar daar is in de 
loop van de jaren een half uur 
vanaf geknabbeld. Daarom 
is het belangrijk dat iedereen 
om 9.15 uur aanwezig is. Dan 
kunnen wij het werk indelen en om half 10 kan ie-
dereen aan de slag. Je werkt tot 12 uur en levert dan 
pas het gereedschap in. Het is niet de bedoeling dat 
tuinders lange pauzes nemen of even tussendoor een 
gasfles halen.’

De grasstukjes
Langs de diverse hoofdlanen en singels onderhouden 
117 tuinders een grasstukje. 
‘Het is de bedoeling dat je regelmatig maait, indien 
nodig egaliseert en eventueel gras zaait. De voorkant 
van het grasstukje moet je recht afsnijden, gelijk met 
de buren. Het halve pad wordt het hele seizoen on-
kruidvrij gehouden. Verder is het belangrijk dat je de 
schelpen goed uitharkt - dus alleen onkruid verwij-
deren en geen schelpen (want dat kost geld). Ligt het 
stukje langs een sloot, dan mag je er best iets ‘moois’ 
van maken. Die kanten moeten een beetje groeien. 
Liever geen brandnetels, zevenblad, berenklauw, 
bramen en zaailingen van bomen zoals de els, maar 
wel bijvoorbeeld guldenroede, leverkruid, varens, 
margrieten en bollen.’

De opkomst
‘Meestal melden zich zo’n veertig mensen per tuin-
beurt. In het begin van het seizoen (als het nog koud 
is) komen er soms maar tien mensen. Later in het 
seizoen zo’n vijftien  en in het hoogseizoen meestal 
veertig en soms vijftig mensen. Aan het einde van 
het seizoen komen de mensen die een ‘beetje laat’ 
zijn en na 14 december gaan we nog één of twee 
weken door voor mensen die een beurt in moeten 
halen.’

Wie doet wat tijdens een tuinbeurt?
Na de indeling van de ploegen kun je benodigd-
heden halen in de loods (emmers, kruiwagens, hark-
en, schoffels, handschoenen) en vervolgens ga je 
naar de plek waar je bent ingedeeld.

‘Wij controleren 
of tuinders wel op 
de juiste plek aan 
het werk zijn en 
we geven - waar 
nodig – aanwij-
zingen. Dit is be-

hoorlijk tijdrovend; vroeger gingen er werkleiders 
mee per ploeg, maar helaas hebben we daar niemand 
meer voor. Een uitbreiding van de werkbegeleiding 
zou welkom zijn: je kunt altijd bij ons terecht voor 
informatie.’
‘Iedere groep krijgt een taak: de wandeltuin inclusief 
de paden daarlangs, de jubileumtuin, het speelveld, 
de hoofdingang met de daarbij behorende tuin 110, 
de andere ingangen, de hoofdlanen of de tuinen van 
70+’ers. We helpen tuinders boven de zeventig met 
grasmaaien, heg knippen, pad schoonmaken en in 
het najaar met baggeren. Renee Blauw, die ook elke 
zaterdag aanwezig is, regelt de indeling van dit werk. 
Afhankelijk van het seizoen ga je bladharken of blad 
blazen, gras afsteken, paden schoonmaken, heggen 
knippen of onkruid verwijderen. In maart zijn de 
wilgen langs de singels geknot, en dan moeten de 
takken kaal gemaakt worden Dat betekent alle zij-
takjes eraf knippen. Wij kunnen dan van deze wil-
gentenen weer hagen vlechten.
Ook kun je bij de winkel helpen met het gas of Den-
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HET IS PURE KRACHTTRAINING, 
MAAR LIEVER HIER DAN IN EEN 
SPORTSCHOOL
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nis om zakken met tuingrond te bezorgen. Als het 
nodig is, worden de dakgoten van alle gebouwen 
schoongemaakt of de banken, de bruggen en de hek-
ken krijgen een schoonmaakbeurt.
Jan Wezenbeek pikt door de week ook nog van 
alles op. Deze opdrachten worden genoteerd in ‘Het 
Boek’. Denk aan schilderwerk, timmerwerk, sloop-
werk, kantinewerk,  baggeren van sloten en de vijver, 
een tuin leeg halen, enzovoort. Het is bijna te veel 
om op te noemen.’

Poetsen
‘Wat ook mogelijk is: een tuinbeurt draaien achter de 
bar. Sommige mensen doen vijf bardiensten achter 
elkaar en in het begin van dit seizoen was er een 
dame die tien bardiensten achter elkaar heeft gedaan. 
De vijf weken daarna hadden twee dames de bardien-
sten gereserveerd. Helaas zijn er in de zomer  minder 
mensen die hiervoor kiezen. In de zomer zijn er sowie-
so minder vrijwilligers vanwege het mooie weer.’ Dat 
heb ik [HV] gemerkt, want ik kon hartje zomer enkele 
tuinbeurten achter de bar 
doen, wat neerkomt op 
afwassen, tafels aan de 
kant zetten, deurmat uit-
kloppen, vloer vegen en 
dweilen. ‘Dat komt doordat je geen nee kunt zeggen’, 
zegt Wim. Hij vertelt dat veel dames bedanken voor de 
eer om in de kantine schoon te maken.

Een speciaal geval: de wandeltuin (vlinder-
tuin)
‘Voor de wandeltuin hebben we een vast groepje 
mensen aan het werk onder leiding van ‘mevrouw 
Petje’ (Anneke Zwart).’ Ze noemt zichzelf liever 

‘voorvrouw’, want alleen als Anneke een werkbeurt 
heeft, ontlast ze Wim en Jos van het begeleiden van 
de werkbeurttuinders in de wandeltuin. Daar moet 
je namelijk heel voorzichtig zijn met wat je doet. Er 
staan veel waardplanten en vlinders leggen hun eitjes 
op waardplanten. Anneke wijst er een aan en ik vraag 
of dat een brandnetel is. ‘Dat is look-zonder-look’, 
legt ze uit. ‘Het ruikt naar ui, maar is geen ui. Brand-
netels zijn trouwens ook waardplanten, dus die laten 
we ook gedoseerd staan.’
Voorheen stond het onderhoud van de tuin onder 
leiding van Anne ten Broeke. Zij is eind 2011 plot-
seling overleden. Een groot gemis. Gelukkig is dit 
project goed overgedragen, want de woekerplanten 
willen dolgraag dat stukje tuin erbij hebben. Nu 
staat de tuin onder leiding van Pierre Vriens. ‘We 
helpen wel als er veel zand, haksel of palen naartoe 
moeten, maar in principe onderhouden die mensen 
de vlindertuin zelf.’
Wim vertelt net dat er mensen zijn die al jaren een 
tuin hebben op Ons Buiten, maar nog nooit de vijver 

in de wandeltuin heb-
ben gezien. Dan wor-
den we onderbroken 
door een jongedame.

Grasstukjes en ruilverkaveling
De dame komt Wim vragen of ze misschien het gras-
stukje naast haar woning mag onderhouden, omdat 
er volgens haar nooit wat aan gedaan wordt en haar 
handen jeuken om de kantjes even af te steken. Ook 
wil ze graag gras bijzaaien op de kale plekken, maar 
ze weet niet of ze daarmee iemand in de wielen rijdt. 
Ze stelt ‘ruilverkaveling’ voor, zodat de persoon die 
het grasstukje naast haar huis heeft een ander gras-

VOOR DE VLINDERTUIN HEBBEN 
WE MEVROUW PETJE



Geloof het of niet, maar er zijn mensen 
die de hele zomer op Ons Buiten wonen. 
Mensen die niet met vakantie gaan, maar 

gewoon op de tuin blijven. Wij gaan wel met 
vakantie. Meestal kamperen we in België of 
Frankrijk. Lekker prutsen bij de tent, joelende 
kinderen om je heen, een glas lokale wijn en 
een goed boek. Dit jaar gingen we naar Costa 
Rica, vanwege de natuur. ‘Waarom zo ver, en 
waarom naar zo’n land met al die enge ziekten’, 
vroeg een collega zich hardop af. Het is heel 
simpel: ik hou van de natuur, mijn dochter 
houdt van beestjes en mijn vrouw van verre 
reizen. Maar je moet je wel wapenen. Tegen 
besmet water en voedsel, en vooral ook tegen 
zandvlooien, bedwantsen, teken en muggen. 
Allemaal beestjes die jou via het bloed kunnen 
besmetten met bijvoorbeeld malaria of dengue 
(knokkelkoorts). Goed insmeren dus met 
muggenlotion, slapen onder een klamboe en 
elkaar regelmatig controleren op teken. In Costa 
Rica doet men veel om de natuur onder de 
aandacht te brengen. Ecotoerisme is waar het 
land economisch gezien op drijft. Meerdaagse 
jungletochten in overvloed - als Tarzan slingeren 
door het oerwoud en wildwaterraften voor de 
spanningzoekers. Wij kozen de rustige varianten; 
met een fluisterboot in het moerasbos kijken naar 
watervogels, hagedissen en kaaimannen. Lopen 
door de jungle op zoek naar bladsnijdermieren, 
vlinders, vogels, gifkikkers, spinnen, slangen en 
natuurlijk apen. Boven de boomtoppen wandelen 
over hangende bruggen op zoek naar de toekan 
en bontgekleurde papagaaien. ’s Avonds laat in 
spanning wachten op groene zeeschildpadden 
die hun eieren komen leggen in het zand. Op 
zee turen naar bultrugwalvissen en dolfijnen. 
Heel veel vogeltjes, zoals de kolibrie, waren 
overigens ook goed te zien vanaf de veranda van 
ons hotel. Werkelijk prachtig allemaal en zeer de 
moeite waard.  Weer terug op de tuin, treffen wij 
een ander oerwoud aan. De paadjes zijn bijna 
onbegaanbaar geworden door uitgroeiende 
valeriaan, heemst, margrieten en zonnebloemen. 
De trompetboom is enorm groot geworden en 
de plataan moet nodig naar de kapper. Heel 
veel hommels, en duidelijk minder vlinders, zijn 
te vinden op de sneeuwbes, de lavendel, op de 
grote en kleine kaardenbol en de vlinderstruik. 
Waterjuffers en libellen scheren door de lucht. 
De jonge merels zijn net uitgevlogen en er liggen 
braakballen met muizenrestanten onder de hoge 
conifeer.  Misschien wel van het jonge ransuiltje 
dat we vlak voor onze vakantie in de bomen 
zagen zitten. Werkelijk prachtig allemaal en zeer 
de moeite waard. Ecotoerisme begint op de tuin. 
Met joelende kinderen in het pierenbadje, en in de 
hand een koud pilsje en een goed reisboek. a

Column
ERIK HOOIJBERG TUIN 356
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stukje krijgt en zij het stukje naast haar huisje mag 
onderhouden. Maar nee, zo werkt het niet. Ze mag 
natuurlijk altijd de handen uit haar mouwen steken, 
maar ze wil het graag tijdens haar tuinbeurten doen. 
Wim spreekt met haar af dat ze volgende week za-
terdag samen even naar het grasstukje gaan kijken. 

Een brief tussen de deur
We lopen langs de tuin van Jan Pot die uitkijkt op 
de wandeltuin. Op de tuin van de voorzitter is na-
tuurlijk niets aan te merken... ‘Tot een jaar of wat 
geleden kregen mensen een brief tussen de deur als 
ze hun (halve) pad, gras, heg of slootkant beter moes-
ten onderhouden.’ Dat gebeurt niet meer, maar het is 
natuurlijk nog steeds de bedoeling dat iedereen zijn 
eigen tuin, pad en walkant goed onderhoudt. Spring-
balsemien bijvoorbeeld (buurmansverdriet) maakt be-
schoeiing kapot: dat kruid gaat zelfs door beton heen.

Met bijl en pikhouweel
We gaan naar tuin nummer 1. Daar staat heel veel 
bamboe en gelukkig zijn er twee mannen die het 
leuk vinden om deze plant weg te halen. Bamboe is 
een woekerplant die eigenlijk verboden is om op ons 
tuinpark te planten, tenzij je hem in een kuip zet.
Phillipe Melle legt uit hoe je deze plant te lijf gaat: 
‘Eerst graaf je een groot gat naast de bamboe, zo’n 
twee spades diep en dan hak je met een bijl en pik-
houweel plakje voor plakje die bamboe weg. Je 
moet onder de wortels zien te komen en laat niet 
één stukje zitten, want het komt weer terug. Het 
is pure krachttraining, maar liever hier dan in een 
sportschool.’

Het jubileumhuisje
We komen bij het jubileumhuisje. De werkgroep is 
het sedumdak aan het schoonmaken; onkruid ertus-
senuit verwijderen. Het sedumdak geeft natuurlijke 
isolatie – het houdt de warmte lekker binnen. ‘Dit 
huisje is ooit neergezet voor de bond van invaliden, 
om te gebruiken voor hun patiënten. Maar omdat er 
weinig gebruik van werd gemaakt, zijn wij het gaan 
gebruiken voor oud-tuinders en familie van tuinders 
die vanwege een handicap hiervoor in aanmerking 
komen. Je kunt met een rolstoel overal komen er is 
elektriciteit, centrale verwarming en een vaste te-
lefoonlijn. De kosten voor een week zijn € 85,-. Je 
kunt reserveren via de website van Ons Buiten of per 
post: Familie P. Riebel – Haagbeukweg 133 - 1326 
AW Almere Stad.’

‘De tijd is alweer voorbij: we moeten terug naar het 
hoofdgebouw om de mensen hun kaartjes terug te 
geven. Denk je dat er iets interessants voor het blad 
tussen zit?’ a



Sinds wanneer zit je op Ons Buiten?
´Mijn ouders zijn in het voorjaar van 1946 op Ons 
Buiten gekomen. Zij kregen tuin nummer 372, en 
na een herindeling  werd dat tuin 346. De oudste 
broer van mijn vader had hier al een tuin, echt een 
productietuin: groenten en fruit dus. Mijn vaders 
jongere broer had een aantal jaar later een tuin aan 
de Westsingel. Mijn ouders kwamen op bezoek en 
vonden het hier wel fijn. Het was logischer geweest 
om bij de Sloterdijk een volkstuin te nemen, omdat 
wij achter de Jan van Galenstraat woonden, bij de 
centrale markthallen.’

Wat troffen je ouders aan?
‘Het huisje dat ze kochten was bijzonder. De in-
boedel hadden ze gekregen - dat was heel bijzonder 
in die tijd! We hadden een hoekbank, een bed, kas-
ten, een tafel met twee prachtige rotanstoelen, en een 
servies. Ik herinner me nog de prachtige kopjes met 
Japanse geisha’s erop met spikkeltjes aan de oortjes.  
Een deel van de tuin van mijn ouders was ook voor 
productie. Ze hadden aan weerskanten van de tuin 
bruine bonen, aardbeienbedjes, en veel andere 
groenten. Nu denk ik wel eens: hoe deden we dat 
onderhoud? Vooral in droge periodes. Want we had-
den geen auto. Na het eten fietsten we nog even uit 
West hiernaartoe om te kijken of de spinazie of de 

postelein niet door de zakken heen gegroeid was. 
Ik kan me herinneren dat ik met vriendinnetjes 
worteltjes uit de grond pikte en dan hoopten we dat 
er zo´n raar gedrocht uitkwam. Dat was het mooiste 
wat er was.’

Sinds wanneer zit je op je huidige tuin?
‘Na mijn trouwen kregen we deze tuin. Dat was in 
1964. We hebben nog een jaar in het oude huisje ge-
woond en toen zakten we door de vloer. We hebben 
twee jaar aan het nieuwe huisje gebouwd. Mijn zoons 
zijn thuis geboren, maar ze zijn hier opgegroeid.´

Hoe was het vroeger om op de tuin te wo-
nen?
‘Vroeger kreeg je een slaapvergunning van het be-
stuur als je huisje aan bepaalde eisen voldeed. Als 
je met vakantie ging, gaf je dat door aan het bestuur. 
Dat had met brandweer en politie te maken. De com-
municatie verliep ook heel anders. We hadden een 
radio met een anodebatterij. Daar zaten gaatjes in en 
daar moest je dan stekkertjes insteken. We luisterden 
alleen naar het nieuws en de SOS-berichten. Als er 
dan iets met familie was, konden we dat via de radio 
horen. Later luisterden we soms wel naar hoorspelen. 
Een heleboel dingen die nu vanzelfsprekend zijn, 
waren er gewoon niet. Er was geen waterleiding; 

Ze kent Ons Buiten vanaf haar prille jeugd. Verhalen 
te over dus van Ans: van slaapvergunning tot water 
halen, van oliestel tot sceptic tank.  

TEKST: SONJA BIJENHOF EN ARIËT VERSTEGEN 
FOTO’S BOVENIN: ALLEMAAL UIT HET PRIVÉARCHIEF VAN ANS KIERS

Hoe Ans Kiers een 
fikkie zag... 
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DAN HOOPTEN WE DAT ER ZO’N 
RAAR GEDROCHT UITKWAM

we moesten water halen. Aan de achterkant van ons 
huisje zat een watertank. Die was in de koude peri-
odes ijskoud of bevroren en in de zomers heel heet, 
omdat de zon erop stond. We hadden een septic tank, 
want er was nog geen riolering. We kookten op een 
oliestel en we hadden één olielamp. Het huisje werd 
verwarmd met een oliekachel. Het was allemaal heel 
zuinig. Zoals Henk van der Raaij al vertelde: je nam 
al je spullen mee van huis. 
De bakker kwam hier met zijn broodkar, je had de 
groenteman die een loodsje had waar nu de werf be-
gint. En dan was er de melkboer die ’s avonds met 
zijn melkbussen op de fiets naar het tuinpark kwam. 
Hij kwam van de Vami-melkfabriek op de Overtoom. 
Dan gingen wij met ons kannetje of pannetje melk 
halen. En als hij niet genoeg had, fietste hij terug om 
nieuwe melk te halen. Verder had je de olieman, en 
een Volendammer die af en toe op het grote veld vis 
verkocht. In waar nu de Winkel van S(ch)inkel is, 
kon je snoep halen bij de kruidenier. 
De bermen werden een paar keer per jaar door ie-
mand van buiten met de zeis gedaan. De kinderen 
mochten dan even niet in de hoge begroeiing  spelen. 
Ik weet nog hoe spannend het was als de balen hooi 
vervoerd werden. Dat deed de familie van Henk van 
der Raaij en Benny Veldhuis, meen ik. Aan het einde 
van de Riekerweg richting de Nieuwe Meer, loopt de 
weg iets omhoog. Daar was vroeger een bruggetje 
en meteen daarna een haakse bocht. Dan moesten de 
mannen de kar heel goed opstapelen, want als ze dat 
verkeerd hadden gedaan, vielen al die balen eraf.
Je deed veel voor elkaar en met elkaar. Mijn vader 
deed bijvoorbeeld de boekhouding voor de buurman 
en die keek op zijn beurt weer de maaimachine na. 
Een fikkie stoken in de laan, dat vond ik als kind 
prachtig. Dat deden we gezamenlijk. Er was een 
grote ton - die kwam van het bedrijf waar mijn vader 
werkte - en die ging de hele laan door. Al het tuinafval 
ging daarin en werd verbrand. De as werd verspreid 
over de tuin waar de ton op dat moment stond.’

Hoe werden de werkbeurten georgani-
seerd?
‘Op zaterdag werd er nog gewerkt en daarna waren 
de werkbeurten. De verfraaiingscommissie organi-
seerde dat, net zoals tegenwoordig. Er was ook een 
lestuin’ op het park dat was op een stuk dat er nu 

niet meer is -  en daar werkte meneer Veenstra. Daar 
stonden fruitbomen, groenten en een bijenstal. Als 
kind mochten we daar niet komen, we mochten al-
leen over de heg kijken. Een enkele keer mochten we 
er wel in en dan werd ons verteld wat daar allemaal 
gebeurde. Meneer Op ´t Land maaide met een klein 
maaimachientje het grote veld.’

Wat werd er georganiseerd op de tuin?
‘Lampionnenoptocht, heel grote bloemencorso’s met 
grote wagens - mensen kweekten speciaal bloemen 
voor deze optochten. En in het oude clubhuis waren 
regelmatig lezingen voor ouderen, maar er waren 
ook bloemen- en fruittentoonstellingen, waar prijzen 
aan verbonden waren. In een boekje van mijn va-
der heb ik aantekeningen gevonden hoe je bepaalde 
planten voor moest behandelen, zodat ze een aantal 

dagen mooi bleven. Verder waren er feestavonden, 
dansavonden en filmavonden. Je kon koffie en thee 
krijgen en misschien een flesje prik.’

Had je vriendschappen op de tuin?
Ik had hier vriendinnetjes. Michaëla de Bruin 
woonde op de hoek van de Berthalaan. Daar vlakbij 
woonde een familie met vier meisjes, en nog even 
verder nog eentje. Hier woonden alleen maar jong-
ens en met hen mocht ik niet spelen. Een aantal is 
verhuisd, geëmigreerd, maar Michaëla is gebleven. 
Die vriendschappen waren heel hecht. Waar ieder-
een vandaan kwam, wist je helemaal niet, want we 
gingen alleen hier met elkaar om. In de winter zagen 
we elkaar niet, met als uitzondering het sinterklaas-
feest. Dat werd buiten het park gevierd, waar toen de 
ijsbaan was. In het clubhuis was namelijk geen cen-
trale verwarming. Via gestencilde contactblaadjes 
werden we van het feest op de hoogte gesteld.a

Ik geef ‘t stokje door aan:
Michaëla de Bruin 

Uit de oude doos

Wie? Ans Kiers (1941)
Waar? Tuin 346 als kind
Sinds wanneer? 1946
Huidige tuin: 
337 sinds 1964
Kinderen? Alex en Casper

Ans Kiers in haar tuin 
FOTO: ARIET VERSTEGEN
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Groentjes

Schrijvers op de tuin
Wist je dat er kinderboekenschrijvers op 
Ons Buiten wonen? Echt waar! In het 
volgende nummer komen er een paar 
aan het woord. Eén van hen is Marco 
Kunst. Hij heeft onder andere ‘Vlieg!’ ge-
schreven (bekroond met vlag en wimpel), 
en ‘De sleuteldrager’. Of misschien ken 
je ‘Isa’s droom’?
Heb jij altijd al iets willen weten over hoe 
dat gaat: een kinderboek schrijven? Heb 
je een vraag voor Marco? Stuur die dan 
naar redactie@ons-buiten.nl. En kijk in 
het decembernummer of Marco ant-
woord geeft op jouw vraag…
 

Herfst
De herfst is één van de vier jaargetijden 
die wij kennen. De begindatum van de 
herfst is 21 september. Het weer tijdens 
de herfst kan heel erg verschillen. Soms 
heb je prachtig weer, lekker zonnetje, 
maar regenachtig weer met storm, daar 
denken we meestal aan als we over 
herfst praten. Als je wandelt in het bos, 
zie je vaak mooie paddestoelen tijdens 
de herfst, en wat dacht je van het zoeken 
van kastanjes, eikels en beukenootjes? 

Herfstvakantie
Staatsbosbeheer organiseert leuke 
activiteiten op verschillende locaties. Als 
het herfst is kun je in de natuur veel zien 
en beleven. Tijdens de Kids-Herfstdag 
in het stadsbos van Almere kunnen de 
kinderen volop knutselen met natuurpro-
ducten, spelletjes doen, gipsafdrukken 
maken en een appeltje poffen boven het 
vuur. Speciaal voor de jongste speur-
neuzen is er een speurtocht door het 
Speelbos. Even iets anders dan knut-
selen en het speuren? Ga dan lekker 
spelen in het Speelbos. Wil je meedoen, 
koop dan voor € 5,- een speciale Kids-
Herfstdag strippenkaart bij de ingang 
van het Speelbos en je hebt toegang tot 
alle activiteiten inclusief wat te drinken. 
Als je ouders het leuk vinden, mogen ze 
natuurlijk ook mee! 
Wanneer: 20-10-2013 om 13.00 uur
staatsbosbeheer.nl/activiteiten

....TUIN....

HEK 

MOES 

MAN 

GROENTE 

STOEL 
BROEK 

SPEEL 

VOOR

Tuinwoorden
 Welke woorden kun 

je voor tuin zetten?
Kleur deze groen.

 Welke woorden kun 
je achter tuin zetten?

Kleur deze rood.

Door elkaar
Ken jij de namen van deze bloemen? 
Schrijf ze in de lege vakjes.

soor   rokuks  sarinc   ulpt

Mop
Wat krijg je als je een appel 

in de grond stopt?

Een aard – appel!
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Wil jij ook een keer antwoord 
geven op de vragen van Ons 
Buiten? Mail dan je antwoorden 
op de hiernaastgestelde vragen 
naar redactie@ons-buiten.nl. 
Doe er een fotootje bij van jezelf 
en wie weet sta jij het volgend 
nummer op deze pagina.

Voornaam: Hanna

Leeftijd: 6 en een half  jaar                        
                         

                       

Groep: 3                        
                       

                       
  

Waar op de tuin? Hillegondalaan                        
           

Lievelingsboek: superjuffie                       
                       

     

Lievelingsdier: Snuffie de poes                        
                       

     

Leukste om te doen op de tuin: schommelen                

Lievelingsplek op de tuin: mijn speelhuisje

                  

Dit koop ik in de kantine: citroenijsje met dropstokje                 

Quizzzzz
Zet steeds een cirkel om de letter 
voor het goede antwoord. 
Schrijf die letter in de vakjes. 
Welk woord vind je?

1 Wat is waar?
S Tomaten houden van kou.
L Tomaten kun je zelf kweken.
O In elke tomaat zit één grote pit.

2 Voordat een tomaat rood wordt, 
is hij…
E groen
L wit
W oranje

3 Wanneer zijn tomaten rijp?
H In de winter.
X In de lente.
K In de zomer.

4 Hoe groeit een tomaat?
K Aan een plant.
R Aan een boom.
A Onder de grond.

5 Een tomaat heeft veel water 
nodig.
B Dat is waar.
E Dat is niet waar.

6 Een tomaat groeit uit een…
I knol
R bloem
T bol

Vul hier de letters in:
Tomaten zijn

1 2 3 4 5 6

Welk dier?
Welke letter uit het alfabet hoort bij welk getal?
Zet die letter in het vakje.
Welk dier lees je hier?

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

16 9 1919 5 2 5 4

Over dieren gesproken: deze dieren zijn van boom-
blaadjes gemaakt! Leuk hè? Kun je zelf ook maken.



Vlierbloesemsiroop
De bloesem pluk je eind mei, begin juni. Bij 
thuiskomt de zak even op tafel leeg kieperen, 
zodat eventuele insecten weg kunnen lopen. 
De siroop aanlengen met koud bubbelwater is 
een heerlijk verfrissend zomerdrankje.

1 bak vlierbloesem, van de stelen ontdaan
1 citroen
1 liter water
500 gram suiker

Doe de bloesem in een schone kom, pan, pot. 
Pers een halve citroen uit en giet die er over-
heen. De andere helft snijd je in plakken en 
leg die op de bloesem. Giet er een liter lauw 
water over. Als je een bord op de bloemen legt 
met iets zwaars erop, blijven de bloemen goed 
onder water staan. Laat dit 24 uur op een zon-
nige plek staan.
Zeef het vocht boven een pan, de bloemen-
prut mag weg. Breng het vervolgens aan de 
kook en voeg de suiker toe. Blijf roeren tot de 
suiker is opgelost. Giet het in steriele stop-
flessen. Bijvoorbeeld uitgekookte Grolsch-
flesjes. In de koelkast is zo’n flesje enkele 
weken houdbaar. Als je de gesloten flessen 
nog 30 minuten in kokend water zet, zijn ze 
een heel jaar houdbaar! 

PS Bij verschijning van dit nummer is de 
bloesem van de vlier alweer een bes ge-
worden.... Voor aanstaande lente dus, bent u 
er tenminste snel bij! 

En dan nog...
Ik snap de frustratie van het nu niet kunnen 
maken van de vlierbloesemsiroop. 
Maar IKEA verkoopt flessen Saft Fläder en dat 
is hetzelfde alleen dat je zelfgemaakte natuur-
lijk wel lekkerder is. Een halve liter voor € 2,79.
Biologische winkels verkopen flesjes BIO 
Elder Flower Sprizz. Deze vind ik gekoeld zeer 
smakelijk! Een halve liter voor € 1,25.
Let wel: de eerste is een siroop en de tweede 
kan meteen uit de fles gedronken worden. 

De Nieuwe Wildernis
Sommige planten zijn zo fijn! Van die heesters 
waarvan je gewoon alles kunt gebruiken. De 
bloesem, de bessen en ik heb begrepen dat 
de zwammen die op de stam groeien, ook te 
eten zijn. Ik heb het natuurlijk over de Sambu-
cus nigra. Oftewel de gewone vlier.
Eind mei stond in het Parool een recept van 
een mevrouw die helemaal wild was van de 
bloesem en daar dan ook tig flessen siroop 
van maakte. Dus ik ging ook op pad. Aan 
de Riekerweg staan veel vlieren. Ze heb-
ben prachtige witte bloemtuilen die je zo uit 
de boom knipt. Vliegjes, kevertjes en andere 
kleine insecten vinden de bloesems ook 
lekker. Vlinders en bijen daarentegen houden 
niet zo van de geur. Het voelt gek, zo’n tas 
met bloemen vullen, maar het is de moeite 
waard! De siroop is heerlijk en bijzonder van 
smaak. Het is natuurlijk ook nog allemaal heel 
goed voor je. Ja, ja: veel vitamine C en antioxi-
danten. Want we willen natuurlijk wel eeuwig 
jong blijven! 
Tsja, die bloesems zijn nu natuurlijk alle-
maal weg. Maar hoera, alle bloemen die niet 
weggeknipt zijn door manische siroopmakers, 
worden in september besjes. Mooie trosjes, 
bijna zwarte (nigra)besjes.
Daar gaan we jam van maken. 
Wij mensen zijn trouwens niet de enige 
wezens die van die besjes houden. Vogels zijn 
er gek op. Mijn man, die bezig is met een film 
over de Oostvaardersplassen, liet me laatst 
een mooie foto zien van een handvol spreeu-
wen die op een rug van een wild paard zaten. 
Ze hadden duidelijk van de vlierbessen ges-
noept, want de rug van het paard zat onder de 
paarse strepen van de spreeuwenkak.
We gaan weer op pad - ik denk dat eind sep-
tember wel een goede tijd is om de bessen 
te plukken. We komen elkaar wel tegen op de 
Riekerweg. Yvette van Boven, kok en kook-
boekenschrijfster, bedenkt lekkere jams. De 
perenanijsjam was verrukkelijk en de rabar-
berjam met gember overheerlijk, dus nu gaan 
we van haar maken: vlierbessenappeljam met 
laurier. Why not.

Voor ongeveer acht potjes

2 ½ kilo rijpe vlierbessen
500 gram in stukjes gesneden appel
2 ½ kilo geleisuiker
het sap van 1 citroen
6 laurierblaadjes (vers als het kan)

Moes & Meer
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Ris de bessen en was ze. Breng ze aan de 
kook met een beetje water. Giet dit door een 
zeef en wrijf de bessen met een houten lepel 
door de zeef heen. Velletjes en pitjes kunnen 
weg. Nu ga je de pulp met de stukjes appel en 
de laurier opnieuw aan de kook brengen. Dan 
voeg je de suiker toe. Zo’n half uurtje laten 
pruttelen. 
Je oude jam- en augurkenpotten heb je na-
tuurlijk uitgekookt en wel klaar staan. Giet de 
jam in de potjes. Doe de deksel er stevig op. 
Zet ze op hun kop en laat afkoelen.
En o, wat leuk: nog meer potjes voor in de 
voorraadkast. Hoe krijg ik het ooit op?

Gezwam
Die zwam die op de stam groeit, lijkt op een 
oorschelp. En heet dan ook Judasoor. (Ja, dat 
kan ik wel een beetje uitleggen. Iets van de 
apostel Judas die natuurlijk Jezus verraden 
heeft en daar toen spijt van kreeg en zich ging 
ophangen aan een vlier, zoiets.) Deze zwam is 
vooral bij Chinezen erg geliefd. Ze doen hem 
in de ‘hot en sour’-soep. Die heeft een rubber-
achtige structuur en wij westerlingen vinden 
dat meestal niet zo prettig.

Zo, nu rest mij alleen te melden dat we na-
tuurlijk allemaal naar de natuurfilm ‘De Nieuwe 
Wildernis’ gaan. Grote Natuur in een Klein 
Land vanaf 26 september in de bioscoop.
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Aardappelen? Peren? 
Nee: aardperen!
Als je nu door het tuinpark loopt en bij ieder-
een de tuintjes in gluurt, zie je dat er heel veel 
gelige kleine zonnebloemachtigen in bossen 
bij elkaar staan. Ze maken de tuin wat vrolijker 
op een druilerige nazomerse dag. Het gaat om 
de Helianthus tuberosus. 
Dit schattige gele bloempje heeft zo zijn voor- 
en nadelen. Bij een stevige wind gaan alle 
bloemen heel suf plat op de grond liggen, en 
als je pech hebt, geknakt en wel. Dan woekert 
ie ook nog als een tierelier. En als die bloemen 
eindelijk eens gaan bloeien, ben jij al bezig 
met het leegruimen van je tuinhuisje vanwege 
de winterstop.
Maar nu het hele grote voordeel: de knollen 
van deze plant kun je eten! Wat deze plant 
doet, is eigenlijk hetzelfde als de aardappel. 
Eén knol de grond in, en gedurende de zomer 
vermeerderen de knollen zich (woekeren). 
Deze kun je in de herfst uit de grond poeren: 
de aardpeer. Iemand van lang gelden kwam 
ze in Noord-Amerika tegen en nam ze mee. 
Ze leken wel op aardappels, maar dan an-
ders, dus noemden ze de knol een aardpeer. 
Ze zien er niet uit! Misschien wel een van de 
lelijkste groentes. Maar zo ontzettend lekker 
en bijzonder van smaak! Beetje artisjok, beetje 
noot, beetje cremig.
Lekkere dingen hebben weinig nodig:
Schil de aardperen en kook ze gaar. Pureer ze 
met roomboter en zout. Wikkel wat coquilles 
in spek. Als de spek knapperig is, zijn de co-
quilles ook wel gaar. Doe de coquilles op een 
bergje puree, en voilà: een driesterrenvoorge-
recht.
Of snijd de aardpeer in dunne plakjes en bak 
de schijfjes knapperig in de boter. Beetje zout 
erover. Lekker!
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Najaarsplantenmarkt 
Op zaterdag 12 oktober van 12.00 
tot 14.00 uur op het Vroegopplein.
Tuinders kunnen op de markt hun 
overtollige planten, zaden en of 
stekken aanbieden of ruilen. Vaak 
worden planten immers te groot en 
moeten ze worden afgestoken of ge-
scheurd. Dit is tevens voor nieuwe 
tuinders een leuke manier om gratis 
aan een mooie plant te komen. Om-
dat de plantenmarkt pas in oktober 
is, kunt u nu alvast uitzoeken welke 
planten u wilt aanbieden. Wilt u 
de naam, kleur en hoogte van de 
aangeboden planten en zaden ver-
melden? We starten om 12.00 uur, 
om ook degenen die deze ochtend 
een werkbeurt hebben, de gelegen-
heid geven om even bij ons langs 
te komen. U komt toch ook? Neem 
wat plastic zakken of een kruiwagen 
mee om alles in te vervoeren.Wees 
er snel bij, want alles is snel weg.

Snoeilessen
Snoeilessen 2013-2014. Er worden 
al voor het twaalfde jaar snoeilessen 
gegeven. U kunt zich opgeven bij 
Gerard Schuitemaker via mailadres 
gs10how@gmail.com. De lessen 
worden gegeven op de eerste 
zaterdag van de maand van 10.00-
12.30 uur. 
We starten op 2 november. Inlich-
tingen op 06 26 70 57 58. Er zijn 8 
lessen in 2013 en 2014.
Aan de orde komen: achterstallig 

Agenda

onderhoud, fruitbomen, druiven en 
kiwi snoeien, winterstek snijden, 
coniferen, rozen, lavendel, roze-
marijn, buddleia, lavatera in het 
voorjaar, bomen opkronen.

Excursies Oeverlanden
Zondag 6 oktober
Paddenstoelen (11.00 - 12.30 u)
Het is herfst en dus is het weer 
paddenstoelentijd. In de Oever-
landen kunnen we houtzwammen 
treffen omdat er veel dood hout 
ligt. Maar ook het judasoor en het 
aardsterretje zullen wij waarschijnlijk 
tegenkomen. Onder leiding van 
Ronald Rave.
Zaterdag 26 oktober
Nacht van de nacht (20.30 - 22.00 u)
Elk jaar organiseren Stichting 
Natuur en Milieu en de Provinciale 
milieufederaties de Nacht van de 
Nacht om aandacht te vragen voor 
de schoonheid van de donkere 
nacht. Dit levert niet alleen ener-
giebesparing op maar het  is ook 
beter voor mens en dier. Onze 
vereniging doet ook mee met dit 

evenement onder leiding van Nico Jansen.
Zaterdag 2 november
Natuurwerkdag (11.00 - 15.30 u)
In het kader van de landelijke Natuurwerkdag kunnen 
leden en belangstellenden meewerken in de Oever-
landen. Het beheer in de Oeverlanden wordt gedurende 
het jaar uitgevoerd door de beheervrijwilligers. Vandaag 
kunnen betrokken leden een dag meewerken met deze 
vrijwilligers en dus waarnemen wat er allemaal komt 
kijken om de Oeverlanden tot een mooi natuurgebied te 
laten zijn. Wij verzoeken de leden zich uiterlijk maandag 
28 oktober 2013 aan te melden voor deze dag vanwege 
de voorbereidende werkzaamheden. Tel.: 06-33846602 
of via bestuur@oeverlanden.nl. Voor de harde werkers 
wordt er rond lunchtijd een lekkere kom (vegetarische) 
soep geserveerd.
Alle excursies vertrekken vanaf het NME-centrum ‘De 
Waterkant’. Voor leden en kinderen is de deelname grat-
is, niet-leden betalen €1,50 per persoon. Van tevoren 
opgeven is niet nodig. Voor nadere informatie over de 
excursies kunt u contact opnemen met JanKees van Dijk, 
telefoon 020-6171915 of via bestuur@oeverlanden.nl.

Amsterdamse Waterleidingduinen
Niet alleen in de herfstvakantie zijn erin de Amsterdamse 
Waterleidingduinen tal van leuke aciti-viteiten voor 
iedereen die van de natuur houdt. Het hele jaar door is 
er van alles te doen. Ook voor kinderen wordt er van 
alles georganiseerd. Sommige excursies zijn gratis voor 
andere wordt er een kleine bijdrage gevraagd. Check de 
site voor actuele informatie en of je je moet opgeven van 
te voren: awd.waternet.nl
zondag 7 oktober
Wandeling met natuurgidsen. Vertrek om 13.00 vanaf 
het Bezoekerscentrum in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen.
Donderdag 24 oktober en maandag 28 oktober
Bronstexcursie damherten (vanaf 16 jaar). Aanmelden 

 7 Oktober Maandag BTC / VFC vergadering  Bestuurskamer  19.30 uur

 7 Oktober Maandag Bestuursvergadering  Bestuurskamer  20.00 uur

12 Oktober Zaterdag Stekkenmarkt   Vroegopplein  12.00 uur

 4 November Maandag BTC / VFC vergadering  Bestuurskamer  19.30 uur

 4 November Maandag Bestuursvergadering  Bestuurskamer  20.00 uur

24 November Zondag  Sinterklaasfeest   Zaal   13.00 uur

 2 December Maandag BTC / VFC vergadering  Bestuurskamer  19.30 uur

 7 December Zaterdag Algemene ledenvergadering Zaal   13.00 uur

14 December Zaterdag Kerstbloemschikken  Zaal   12.00 uur

22 December Zondag  Kerstklaverjassen  aal   12.00 uur

 5 Januari  Zondag  Nieuwjaarsreceptie  Zaal   13.00 uur

Zie voor verdere informatie de vitrines en aanplakbiljetten en de Nieuwsbrief

Maand Activiteit Locatie Aanvang
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Waarom zitten er alleen hommels op de 
kattenstaarten en geen bijen? 
Hommels hebben een langere tong dan bijen. De 
nectar zit namelijk diep bij deze plant. Ook vlinders 
redden het makkelijk met hun roltong.

Is het belangrijk om brandnetels in je tuin 
te hebben voor rupsen?  
Het is het beste als de brandnetels het niet te ‘goed’ 
hebben, bijvoorbeeld in de volle zon. Ik heb in Lim-
burg rupsen van atalanta’s in brandnetels gezien in 
de zon. Aan de andere kant van de weg (onder de 
bomen) zat niets. Er zijn veel vlinders die hun eitjes 
leggen in de brandnetel. Ik heb rupsen van het land-
kaartje achter de kompostbak in de zon!

Met welke planten kun je welke vlinders 
lokken? 
Dat zijn er vele. Bekend is de Buddleia of vlinder-
struik, verder het koninginnekruid, ijzerhard of ver-
bena, alle vetkruiden of sedum, monarda of berga-
motplant, de zomerbloeiende spiraea met de rode 
aren, alle vlinderbloemige planten zoals sperziebo-
nen, en pronkbonen.

Wat te doen (op een natuurlijke manier) 
tegen naaktslakken in de (moes)tuin? 
Dit jaar was het wel heel bont met de slakken op 
Ons Buiten. Het lijkt bijna niet te doen, maar ik 
ben ‘s avonds de planten langsgegaan met een zak-
lantaarn en heb de slakken verwijderd. Leg ook 
stenen in de tuin. Merels en vooral zanglijsters 
strijken de naaktslakken af en die worden hele-
maal opgegeten. Ik heb dit meermalen gezien. De 
vogels zijn hier twintig minuten mee bezig. Egels 
komen hier helaas niet veel voor; ik ben bang 
dat die verdrinken als ze in de sloot belanden. 
 
Zijn de uitgebrande barbecuekooltjes van 
de zomer goed voor de grond? Als as? 
Wel de as, want die bevat mineralen en magnesium. 
De kooltjes kunt je eruit zeven en opnieuw gebruik-
en.

Welke fruitbomen doen het goed op Ons 
Buiten? 
Pruimen  gaat redelijk, bij grondverbetering (zand en 
kompost). Verder appelrassen, aalbessen en zwarte 
bes. Bramen zijn geen probleem, evenals de Japanse 
wijnbes en die is mooi in de tuin. Frambozen en 
aardbeien gaan redelijk. De kiwi doet het goed, maar 
de vruchten blijven klein, en de oogst is enorm. Ui-
teraard doen de blauwe bes en bosbes het uitstekend 
op de zure grond!

Vraag &
Antwoord

ONDER REDACTIE VAN GERARD SCHUITEMAKER

kan telefonisch, maximaal 2 personen per aanmelding.
Ingang Zandvoortselaan om 18.00.
Zaterdag 9 November
Paddenstoelenexcursie, aanmelden kan telefonisch
Aanvang 13.30 Bezoekerscentrum De Oranjekom
Zondag 10 November
Wandeling met natuurgidsen voor vroege vogels, 
aanmelden is niet nodig. Aanvang 8.00 bij Ingang Pan-
neland.

Kwekersdag 
5 oktober  
PlantenTuin Esveld in Boskoop organiseert een Kwekers-
dag met al hun plantenvrienden: lezingen en workshops, 
zeldzame planten en sterke verhalen. Info: esveld.nl

De Hortus
Dinsdag 15 oktober   
Lezing ‘herfst in de duinen’
Rolf Roos, auteur van de reeks ‘Duinen en 
mensen’ laat deze avond met stilstaand 
en bewegend beeld de verborgen plek-
ken in de duinen van Noord-Holland 
zien. Roos weet altijd op bijzondere wijze 
de kleinste details in het flora-rijk te 
duiden. Een lezing waarin veel te 
ontdekken valt, met ‘geurprak-
ticum’ van duinpaddenstoe-
len en duinplanten. Info: 
dehortus.nl
Zaterdag 19 oktober   
Hortuswandeling ‘paddenstoelen in de Hor-
tus’ Paddenstoelen en schimmels zijn het 
hele  jaar in de tuin te vinden. Wandel 
mee met onze rondleiders op zoek 
naar de prachtige schimmels en pad-
denstoelen tussen de plantencollectie. 
Info: dehortus.nl

Een bronstig damhert in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Roodbruine 
slanke amaniet 
is een padden-
stoel uit het 
geslacht Amani-
ta. Hij is eetbaar, 
maar kan als 
je het rauw eet 
maagklachten 
veroorzaken. De 
paddenstoel is 
ook te verwar-
ren met niet- 
eetbare soorten 
uit het geslacht 
Amanita. Op-
passen dus!
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A Inrichting en beheer, algemeen   80 68 85%  74 64 86%
B Inrichting en beheer, specifiek              107 80 75%             107 89 83%
C Opstallen en dode materialen van de vereniging 18 17 94%  18 17 94%
D Inkoop/winkel     10   8 80%  10   7 70%
E Interne milieuzorg     25 16 64%  25 17 68%
F Voorlichting door de vereniging   64 35 55%  64 50 78%
G Bijzondere elementen     43   27 
    Totaal                 304       267 87%            298        271 90%

UITKOMST VAN DE KEURING 2013 TEN OPZICHTE VAN 2009

  Max.
punten

  Max.
punten

  Punten
2013

  Punten
2009

  In
%

  In
%

Onderstaande lieveheersbeestjes hebben hier en daar meer dan vier stippen. Deze stippen zeggen niets over hun leeftijd, want ze leven hooguit een jaar.



Het percentage is uitgekomen op 87%, en 
daarmee ruim voldoende om onze vierde stip 
te behouden. Wij zijn daar uiteraard erg blij 

mee en vinden het erg plezierig dat Roos in haar rapport 
zo veel goede adviezen geeft.
Bij deze beoordeling keek Roos naar de inrichting en 
het beheer van het tuinpark: bodembedekking, oevers, 
slootkanten, poelen, bermen, omheining, maaien en be-
mesting. Verder stonden de volgende vragen centraal: 

·Is er sprake van inheemse plantensoorten? 
·Hebben we maatregelen genomen ten behoeve van  
 insecten?
·Besteden we aandacht aan watervegetatie? 
·Hoe staat het met de verlandings oevers?
·Zijn er broed- en nestplaatsen en zijn er schuil  moge-   
 lijkheden?
·Hebben we gebruikgemaakt van kunstmatige of  
 natuurlijke materialen?
·Hoe staat het met de opstallen?
·Hoe gaan we om met ongewenste kruiden?
·Welke artikelen bieden we in de winkel aan?
·Hebben we aandacht voor de milieuzorg?
·Scheiden we afval?
·Vangen we regenwater op?

Ook werd gekeken naar de wijze waarop wij voorlich-
ting geven en of we dat gestructureerd doen en schrifte-
lijk, en of we cursussen en rondleidingen geven. Ook de 
meer bijzondere elementen kwamen aan bod, zoals de 
bijen, de seniorenondersteuning, het jubileum- en zorg-
huisje, de mentoren, de open tuinendag met tuinkunst-
markt, de wijze waarop we de aspiranten voorlichten, 
onze bijzondere en monumentale bomen, de wandel-
folders, het professionele blad Ons Buiten, de vlinder-
tuin en de banken van gerecycled materiaal. Het is dus 

logisch dat zo’n keuring vele uren in beslag neemt.

AVVN
Herman Vroklage, communicatieadviseur van het 
AVVN, feliciteert tuinpark Ons Buiten met de prolon-
gatie van de vier stippen en de prachtige score van 87% 
en spreekt zijn verwachting uit dat wij, mede met de 
goede adviezen van Roos Broersen, de daling van 3 
procentpunten prima kunnen inhalen.

Toekomst
De uitkomst van de keuring is wel in lijn met onze ver-
wachtingen: wij kunnen het natuurlijk tuinieren nog 
verder uitbouwen. En vooral bij inrichting en beheer, 
zowel algemeen als specifiek, zijn nog zaken op te pak-
ken. Verder laten wij op het gebied van voorlichting 
nog veel punten liggen.
Doordat Erik Hooijberg zich, namens het bestuur, spe-
cifiek bezighoudt met Groen, verwachten wij dat de 
aandacht voor Groen zal toenemen. Hierbij zal vooral 
het natuurlijk tuinieren voorop staan. Het houden van 
de cursus ‘natuurlijk tuinieren’ is hier een goed voor-
beeld van. Wij hopen dat wij in de toekomst op de 
medewerking van veel tuinders voor het natuurlijk tui-
nieren kunnen rekenen.
Uiteraard verwachten wij dat alle tuinders het natuur-
lijk tuinieren ook op hun eigen tuin een warm hart (blij-
ven) toedragen.
De uitkomst van de herbeoordeling onderstreept op-
nieuw dat het behouden van tuinpark Ons Buiten op de 
huidige locatie meer dan logisch en gerecht vaardigd is.
Het bestuur bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan 
het succes van het natuurlijk tuinieren. a

Het uitgebreide rapport is te lezen op onze website: 
ons-buiten.nl.

Lieveheersbeestje 
met 4 stippen
Op 31 mei 2013 heeft Roos Broersen een herbeoordeling 
uitgevoerd in het kader van het Nationaal Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren, namens het AVVN 
(Algemene Vereniging Volkstuinparken Nederland).

TEKST: JAN POT 
FOTO’S: WIKIPEDIA
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Het Nationaal 
Keurmerk 
Natuurlijk 
Tuinieren is 
gedeponeerd 
bij het Benelux 
Merkenbureau. 
Op dit moment 
zijn er in Ne-
derland ruim 
25 tuinparken 
die het Natio-
naal Keurmerk 
Natuurlijk Tuin-
ieren mogen 
dragen.



Natuurlijk Tuinieren

Een lust 
voor het oog
Ons Buiten heeft een nieuwe rubriek: Natuurlijk Tuinieren. 
Hier zullen we de komende nummers aandacht besteden 
aan dit onderwerp. Informatie, reportages over de cursus 
‘Natuurlijk Tuinieren’ of andere wetenswaardigheden ko-
men aan bod.
TEKST: ERIK HOOIJBERG
FOTO’S: PRIVÉARCHIEF ERIK HOOIJBERG/NATUURCENTRUM DE BOSHOEK/HSVDWINGELOO/VERRIJKINGSSTOF

Zoals u kunt lezen in het ar-
tikel van onze voorzitter, 
Jan Pot, heeft Ons Buiten 

de vier stippen van het Nationaal 
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren 
behouden. Dat is prachtig nieuws 
en een felicitatie meer dan waard. 
Zijn we nu klaar op Ons Buiten, 
zult u zich wellicht afvragen? 
Nee. Tuinders weten dat een tuin 
nooit af is en dat ook het alge-
meen groen aandacht vraagt om 
niet te verloederen. Het is een 
kwestie van bijhouden, nieuwe 
ideeën opdoen, plannen maken 
en aanpassen. Dat vergt veel tijd, 
geduld en uithoudingsvermogen.

Weerbarstige natuur
Ons tuinpark staat op veengrond 
en dat kun je goed merken. Bij-
voorbeeld aan het inklinken van 
delen van het grote veld door 

de aanhoudende droogte deze 
zomerperiode. Zogenoemde on-
kruiden als zevenblad, heermoes 
en wilgenroosje horen op veen-
grond van nature thuis, net als 
wilgen en elzen. Vandaar dat je in 
verwaarloosde tuinen juist deze 
planten en bomen in overdaad 
zult aantreffen. Ze doen het hier 
gewoon goed. Meer verscheiden-
heid in de natuurlijke begroeiing 
in uw tuin zou gevonden kun-
nen worden bij bloemplanten die 
veengrond lekker vinden, zoals 
de echte koekoeksbloem, ge-
wone brunel (ook wel bijenkorfje 
genoemd), glidkruid en kievits-
bloemen.

Voorlichting
Het ligt in de bedoeling dat ik 
regelmatig aandacht besteed aan, 
u raadt het al, natuurlijk tuinieren. 

Zowel in het algemeen groen als 
op de eigen tuinen. In het keur-
ingsrapport kunt u nalezen dat 
we wat zijn achtergebleven in 
het aanbieden van voorlichting 
aan tuinders. Om daar een start 
mee te maken, organiseren we op 
Ons Buiten in september/oktober 
de cursus Natuurlijk Tuinieren. 
De belangstelling is enorm groot 
en de eerste cursus is inmiddels 
bijna geheel volgeboekt door en-
thousiaste tuinders. Ik hoop van 
harte dat er met aandacht en zorg 
gewerkt kan worden aan verrijk-
ing van de tuinen en het algemeen 
groen. En dat hierdoor meer bij-
zondere planten, vlinders, libel-
len, bijen, vogels, amfibieën, 
eekhoorns en egels hier een plekje 
zullen vinden. Wist u overigens 
dat het AVVN lezers van het blad 
De Tuinliefhebber iedere keer 
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een nieuwe inlogcode voor hun 
website geeft waarmee u gratis 
informatiemateriaal (Groentjes) 
kunt lezen en printen?

Paddenperspektief
In het keuringsrapport zijn veel 
aanbevelingen gedaan om een 
eerste stap te doen of zaken te 
verbeteren. Zo hebben we op Ons 
Buiten een verlandingsoever. 
Wist u dat? Ik niet, maar ik heb 
hem gevonden. Een verlandings-
oever vormt een geleidelijke 
overgang van water naar land met 
water-, moeras- en oeverplanten 
die daarbij horen, zoals de gele 
lis, waterlelies, gele plomp, egel-
skop, lisdodde, zwanenbloem, 
dotterbloem en moerasspirea. 
Zo’n oever biedt aan kikkers, 
padden, salamanders en andere 
amfibieën de mogelijkheid om 

eenvoudig het water in en uit te 
kruipen. Dat dit belangrijk is voor 
dieren, ondervond ik dit voorjaar 
toen ik nog wat overhangend 
gras langs de beschoeiing uit 
mijn sloot wilde verwijderen. 
Er lag in het water een enorme 
klont kikkerdril. Twee kikkertjes 
gebruikten het gras als brug om 
het water in en uit te komen. Ik 
heb het gras laten hangen en de 
kikkertjes bedankt voor deze les. 

Kikkertrap
In de nazomer kreeg ik nog zo’n 
les. Over het tegelpad bij de sloot 
schoten kleine padden voor onze 
voeten weg om zich in veiligheid 
te brengen. Ze kwamen bedrogen 
uit; de met plankhout verhoogde 
borders bleken een onneembare 
vesting te zijn. Leuk voor mijn 
dochtertje: zij wil alle beestjes 

vasthouden en bekijken, maar natuur-
lijk niet voor de padden. Voor hen zal 
ik trappetjes moeten maken. Of een 
rommelig hoopje kapotte stoeptegels 
waartussen ze zich kunnen verschui-
ven. Nu even terug naar die verland-
ingsoever. Die blijkt in zijn huidige 
vorm toch nog te stijl en niet breed 
genoeg. Bovendien ligt hij niet lekker 
op de zon. Koudbloedige dieren zoals 
hagedissen en ringslangen mogen 
zich  ’s ochtends graag eerst even in 
het zonnetje opwarmen, voordat ze op 
jacht gaan naar voedsel. Dat lijkt me 
nu een leuk project voor tuinders die 
willen werken aan natuurverbetering 
op ons tuinpark, bijvoorbeeld tijdens 
de werkbeurten op zaterdagochtend. 
Ik nodig u uit mee te denken en mee 
te doen voor nog boeiender groen. 
Spreek me gerust aan of stuur een 
e-mailtje: groen@ons-buiten.nl. a
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Het bestuur nodigt de leden en de overige 
geïnteresseerden uit tot bijwoning van 
de 107e algemene ledenvergadering 

(alv) van tuinpark Ons Buiten. De vergadering 
vindt plaats op zaterdag 7 december 2013 in 
het Verenigingsgebouw aan het Vroegopplein. 
Aanvang 13.00 uur.
U kunt vragen over de agendapunten tot uiter-
lijk twee weken voor de vergadering schriftelijk 
aan de secretaris opgeven.
Ieder lid kan één ander lid schriftelijk machti-
gen namens hem/haar in de afdelingsvergade-

ring zijn stem uit te brengen, maar ieder lid kan 
slechts door één ander lid worden gemachtigd. 
Zij die een ander lid willen machtigen, kunnen 
het machtigingsformulier uiterlijk een half uur 
voor aanvang van de vergadering aan de sec-
retaris overhandigen. Het machtigingsformulier 
ligt in de kantine en u kunt het downloaden via 
de website van Ons Buiten.
Tijdens de vergadering is de kantine gesloten. 
Wilt u tijdens de vergadering uw mobiele te-
lefoon uitzetten? Hieronder volgen de agenda 
en de overige vergaderstukken.

AGENDA voor de 107e algemene ledenvergadering van tuinpark Ons Buiten

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen van de agenda

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Verslag van de 106e vergadering van 13  
    mei 2013

6. Vaststelling doorberekening jaarkosten  
    2014

7. Vaststelling begroting 2014

8. Veiligheid op Ons Buiten
    Wij willen graag van de tuinders horen    
    hoe zij over de volgende vragen denken:

·   Wat verstaan we onder veiligheid? 
·   Is het voldoende veilig op het tuinpark? 
·   Wat kunnen we verbeteren?
·   Hebben we er geld voor over? 
·   Willen mensen zich aanpassen?

9. De bondsvergadering wordt gehouden  
    op zaterdag 14 december om 13.00 uur  
    op Buikslotermeer. De agendapunten  
    zijn nog onbekend. Wij verzoeken u  
    de editie van het blad Vroegop te lezen  
    voor verdere informatie. In de alv van 7  
    december 2012 zijn drie afgevaardigden  
    gekozen, zonder tegenbericht voor de  
    duur van 3 jaar.

10.Rondvraag

11.Sluiting

NB
Een eventuele 
pauze wordt 
in de loop van 
de vergadering 
vastgesteld.

In de voorjaarsvergadering wordt het 
jaarverslag inclusief de financiële verant-
woording van het afgelopen jaar besproken. 

Tuinpark Ons Buiten is financieel gezond en 
2012 gaf wederom een batig saldo, ondanks 

Maximale score 
behouden!
Verslag van de 106e algemene ledenvergadering 
van tuinpark Ons Buiten op 13 mei 2013

veel bouwactiviteiten en de viering van het 90-jarig 
jubileum.
De kascommissie geeft een positief advies aan de 
leden met betrekking tot het goedkeuren van het 
financieel verslag. Het jaarverslag inclusief de jaar-
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rekening wordt goedgekeurd.
Roel Wessels wordt herkozen als bestuurslid 
en Erik Hooijberg gaat namens het bestuur de 
portefeuille Groen vervullen. Hij richt zich onder 
andere op natuurlijk tuinieren.
De kascommissie wordt aangevuld met Hans 
Drenth als reservelid.
Bij de mededelingen wordt gemeld dat op 31 
mei de herkeuring natuurlijk tuinieren plaats-
vindt. Wij weten inmiddels dat we voldoende 
punten hebben behaald, zodat we de maximale 
score van vier stippen hebben behouden. In mei 
start de beoordeling van het onderhoud van de 
tuinen. De projectgroep Elektra heeft nog geen 
nieuws te melden. De verdubbeling van het 
spoor is volop gaande en zal ongetwijfeld enig 
overlast kunnen geven. Jan Pot is gevraagd om 
zitting te nemen in het bestuur van het AVVN.

Winterbewoning
Dit agendapunt is op verzoek van een tuinder 
op de agenda geplaatst. Zij en enkele anderen 
zijn voorstander van winterbewoning, omdat 
zij hun tuinhuisjes willen beschermen tegen 
inbraak en (koper)diefstal. Bovendien voelt zij 
zich thuis op de tuin en wil er ook in de winter 
zijn.
De voorzitter vindt winterbewoning een lastige 
materie. Je moet je afvragen of het zinvol is 
vanwege inbraakpreventie winterbewoning toe 
te staan. Er zijn bovendien heel veel formele 
regels waaraan voldoen moet worden. Verder 
is het effect van maximaal tien bewoonde huis-
jes gering, gezien de grootte van Ons Buiten 
en zeker wanneer de tuinders niet verspreid zijn 
over het tuinpark. De ervaring heeft geleerd dat 
inbraken ook naast bewoonde tuinen plaats-
vinden. De aanwezigheid van mensen op Ons 
Buiten maakt de hondenbewaking lastiger.
Er volgt een levendige discussie waarbij veel 
tuinders weinig voor winterbewoning voe-

len. Een tuinder vraag zich af of de honden-
bewaking nut heeft. Piet Broerse meldt dat de 
hondenbewaking wel degelijk zin heeft, omdat 
een tuinder immers is aangehouden door de 
hondenbewaking omdat zij tegen de regels in 
nog op de tuin verbleef na sluitingstijd.
Enkele tuinders stellen voor om meer informa-
tie over winterbewoning op andere tuinparken 
te verzamelen. Men is bezorgd over het aantal 
diefstallen en vraagt zich af hoe we dit kunnen 
voorkomen. Angelique de Goei vertelt dat er 
een enquête wordt gehouden onder de tuin-
ders. Zij vraagt of de uitslag van die enquête 
invloed heeft op de besluitvorming. De voorzit-
ter antwoordt dat de uitslag van zo’n enquête 
een signaal kan zijn. Belangrijker is echter de 
vraag hoe je hard kunt maken dat winterbe-
woning inbraakpreventief is. Tot nu toe zijn er 
vooral tegenargumenten gehoord. Hij adviseert 
de voorstanders dan ook met een goed stuk te 
komen waarin duidelijk beargumenteerd wordt 
waarom en hoe winterbewoning vandalisme, 
inbraak, koperdiefstal enz. voorkomt.
Tijdens de algemene ledenvergadering van de-
cember 2013 zal opnieuw worden ingegaan op 
het onderwerp Veiligheid op Ons Buiten.
Het bestuur wacht af wat het in de komende 
maanden gepresenteerd krijgt en of er formele 
verzoeken komen voor winterbewoning in het 
winterseizoen 2013-2014.
Van de rondvraag wordt geen gebruikgemaakt.
De voorzitter sluit af met de conclusie dat het 
aantal aanwezigen niet erg hoog is. De keuze 
voor een doordeweekse avond in plaats van 
zaterdagmiddag heeft niet geleid tot een groter 
bezoekersaantal. Een sterk levend thema zoals 
elektra op het tuinpark trekt wel veel leden. a

Een uitgebreid verslag van deze vergadering 
vindt u op de website van tuinpark Ons Buiten.

De discussie over winterbewoning op Ons Buiten is nog gaande....
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Bestuursinformatie
Doorberekening jaarkosten 2014
Voor de doorberekeningen is uitgegaan van de 
huidige bedragen en al bekende tarieven.

Begroting 2014
De realisatie van 2013 is nog onbekend. De 
verwachting is dat de kosten 2013 de op-
brengsten niet zullen overschrijden.
Bij de voorgestelde begroting is ervan uitge-
gaan dat de voorgestelde bedragen voor door-
berekening jaarkosten worden goedgekeurd.
Er is voor 2014 wederom sprake van een 
sluitende begroting. De baten en lasten nemen 
ten opzichte van de begroting van het voor-
gaande jaar beperkt toe.

Algemene ledenvergadering december 2013 – Tuinpark Ons Buiten 

Doorberekening jaarkosten 2014 
Voor de doorberekeningen is uitgegaan van de 
huidige bedragen en al bekende tarieven. 
 

Ve r s c h i l

2013 2014 %
Jaarnota

Contributie AVVN/BVV 75,70 75,70 0,0%

Jaarlijkse algemene bijdrage 93,00 97,00 4,3%

Grondhuur eigen tuin - per m2 0,48 0,49 2,1%

Grondhuur algemeen groen 60,25 61,50 2,1%

Watergeld:

- retour voorschot voorg. jaar -36,00 -36,00 0,0%

- algemeen verbruik voorg.jaar 10,60 10,60 0,0%

- verbruik tuin voorg.jaar - per m3 1,79 1,79 0,0%

- voorschot komende jaar 36,00 36,00 0,0%

Assurantie - doorberekening 

o.b.v. opgave AON

Waterzuiveringskosten 48,00 48,00 0,0%

Beveiliging 8,90 10,00 12,4%

Vuilafvoer 28,00 28,00 0,0%

Onroerend Zaak Belasting 2,00 2,00 0,0%

Bijdrage bomenfonds 5,00 5,00 0,0%

Bijdrage t..b.v. Behoud Ons 

Buiten

10,00 10,00 0,0%

Diverse door te berekenen bedragen

Boete niet gedane w erkbeurten 24,00 25,00 4,2% 1

Boete geen (tijdige) opgaaf 

baggeren

24,00 25,00 4,2% 2

Boete geen (tijdige) opgaaf 

w aterstand

24,00 25,00 4,2%

Doorberekening niet gedane 

w erkbeurt

98,00 100,00 2,0% 3

Indien het baggeren 98,00 100,00 2,0% 4

Boete i.v.m. te laat betalen - per 

w eek

12,00 12,00 0,0% 5

Door te bereken bedragen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
Toelichting 
1. Door het betalen van de boete is het lid niet ontslagen 

van de verplichting om de werkbeurt(en) in te halen. 
2. Dit is geen afkoopsom. Het baggeren moet alsnog 

worden gedaan. 
3. Indien bij overdracht van een tuin nog sprake is van 

niet vervulde werkbeurten of afwikkeling conform 
regeling werkbeurten. 

4. Indien is nagelaten zelf te baggeren, wordt het 
baggeren door tuinpark Ons Buiten gedaan waarbij 
doorberekening aan de tuinder plaatsvindt. 

5. Indien de tuinlasten per 1 april, van het lopende jaar, 
nog niet zijn voldaan. 

NB. Indien er bij de opgaaf waterstand, baggeren en/of 
niet vervulde werkbeurt, sprake is van eenzelfde 
administratieve vergoeding (boete) in het voorgaande 
jaar dan wordt het bedrag verdubbeld tot € 50,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting 2014 
De realisatie van 2013 is nog onbekend. De 
verwachting is dat de kosten 2013 de opbrengsten 
niet zullen overschrijden. 
Bij de voorgestelde begroting is er van uitgegaan dat 
de voorgestelde bedragen voor doorberekening 
jaarkosten wordt goedgekeurd. 
Er is voor 2014 wederom sprake van een sluitende 
begroting. De baten en lasten nemen ten opzichte 
van de begroting van het voorgaande jaar beperkt 
toe. 
 

w e r k e l i j kb eg r o t i n g beg r o t i n g

BATEN 2012 2013 2014
Doorberekend aan leden

Grondhuur 95.121 96.000 98.000

Waterverbruik 14.372 15.700 15.700

Afvalstoffenheff ing/vuilafvoer 15.610 12.500 12.500

Verzekering tuinhuizen 36.468 41.300 41.400

Contributie AVVN/BVV 32.456 34.900 35.400

Rioolrecht en OZB 23.861 22.300 22.400

Beveiliging 3.880 4.000 4.500

Bomenfonds 2.230 2.200 2.200

BOB - Behoud Ons Buiten 4.460 4.500 4.500

Totaal Doorberekend aan leden 228.458 233.400 236.600

Ver enigingsinkomsten

Entreegelden 4.480 2.100 2.800

Jaarlijkse bijdrage 39.248 41.500 43.400

Bijdrage aspirant leden 795 600 1.100

Rente spaarrekening/deposito 7.384 7.000 5.000

Onderhoudsbijdrage Stadsdeel 13.025 12.000 12.000

Diverse opbrengsten 25.935 2.500 2.500

Opbrengst Verenigingsgebouw 96.213 73.000 75.000

Opbrengst Winkel van S(ch)inkel 48.530 50.000 50.000

Totaal Verenigingsinkomsten 235.610 188.700 191.800

Totaal BATEN 464.068 422.100 428.400

RESULTATENOVERZICHT

 
 
Toelichting BATEN 
 
Doorberekend aan leden 
Dit betreft de ontvangen bedragen van de jaarnota, die 
voor hetzelfde bedrag als lasten zijn geboekt. Het gaat 
veelal om kosten die aan Ons Buiten in rekening worden 
gebracht en welke aan de leden worden doorberekend. 
 
Verzekering tuinhuizen 
Dit betreft de premie voor de collectieve verzekeringen van 
de Brand-, storm- en glasbreukverzekering en de 
inbraakverzekering. 
 
Contributie AVVN/BVV 
Dit betreft de afdracht aan de Bond van contributie leden. 
In de contributie van de leden zit een bedrag van ca. 
€ 11.000 dat door de Bond aan het AVVN wordt 
doorbetaald, derhalve is de bijdrage aan de Bond ruim 
€ 24.000. 
 
Beveiliging 
Betreft de beveiliging van de verenigingsgebouwen en de 
beveiliging van het tuinpark buiten het tuinseizoen. 
 
 
 
 
 

Algemene ledenvergadering december 2013 – Tuinpark Ons Buiten 

Doorberekening jaarkosten 2014 
Voor de doorberekeningen is uitgegaan van de 
huidige bedragen en al bekende tarieven. 
 

Ve r s c h i l

2013 2014 %
Jaarnota

Contributie AVVN/BVV 75,70 75,70 0,0%

Jaarlijkse algemene bijdrage 93,00 97,00 4,3%

Grondhuur eigen tuin - per m2 0,48 0,49 2,1%

Grondhuur algemeen groen 60,25 61,50 2,1%

Watergeld:

- retour voorschot voorg. jaar -36,00 -36,00 0,0%

- algemeen verbruik voorg.jaar 10,60 10,60 0,0%

- verbruik tuin voorg.jaar - per m3 1,79 1,79 0,0%

- voorschot komende jaar 36,00 36,00 0,0%

Assurantie - doorberekening 

o.b.v. opgave AON

Waterzuiveringskosten 48,00 48,00 0,0%

Beveiliging 8,90 10,00 12,4%

Vuilafvoer 28,00 28,00 0,0%

Onroerend Zaak Belasting 2,00 2,00 0,0%

Bijdrage bomenfonds 5,00 5,00 0,0%

Bijdrage t..b.v. Behoud Ons 

Buiten

10,00 10,00 0,0%

Diverse door te berekenen bedragen

Boete niet gedane w erkbeurten 24,00 25,00 4,2% 1

Boete geen (tijdige) opgaaf 

baggeren

24,00 25,00 4,2% 2

Boete geen (tijdige) opgaaf 

w aterstand

24,00 25,00 4,2%

Doorberekening niet gedane 

w erkbeurt

98,00 100,00 2,0% 3

Indien het baggeren 98,00 100,00 2,0% 4

Boete i.v.m. te laat betalen - per 

w eek

12,00 12,00 0,0% 5

Door te bereken bedragen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
Toelichting 
1. Door het betalen van de boete is het lid niet ontslagen 

van de verplichting om de werkbeurt(en) in te halen. 
2. Dit is geen afkoopsom. Het baggeren moet alsnog 

worden gedaan. 
3. Indien bij overdracht van een tuin nog sprake is van 

niet vervulde werkbeurten of afwikkeling conform 
regeling werkbeurten. 

4. Indien is nagelaten zelf te baggeren, wordt het 
baggeren door tuinpark Ons Buiten gedaan waarbij 
doorberekening aan de tuinder plaatsvindt. 

5. Indien de tuinlasten per 1 april, van het lopende jaar, 
nog niet zijn voldaan. 

NB. Indien er bij de opgaaf waterstand, baggeren en/of 
niet vervulde werkbeurt, sprake is van eenzelfde 
administratieve vergoeding (boete) in het voorgaande 
jaar dan wordt het bedrag verdubbeld tot € 50,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting 2014 
De realisatie van 2013 is nog onbekend. De 
verwachting is dat de kosten 2013 de opbrengsten 
niet zullen overschrijden. 
Bij de voorgestelde begroting is er van uitgegaan dat 
de voorgestelde bedragen voor doorberekening 
jaarkosten wordt goedgekeurd. 
Er is voor 2014 wederom sprake van een sluitende 
begroting. De baten en lasten nemen ten opzichte 
van de begroting van het voorgaande jaar beperkt 
toe. 
 

w e r k e l i j kb eg r o t i n g beg r o t i n g

BATEN 2012 2013 2014
Doorberekend aan leden

Grondhuur 95.121 96.000 98.000

Waterverbruik 14.372 15.700 15.700

Afvalstoffenheff ing/vuilafvoer 15.610 12.500 12.500

Verzekering tuinhuizen 36.468 41.300 41.400

Contributie AVVN/BVV 32.456 34.900 35.400

Rioolrecht en OZB 23.861 22.300 22.400

Beveiliging 3.880 4.000 4.500

Bomenfonds 2.230 2.200 2.200

BOB - Behoud Ons Buiten 4.460 4.500 4.500

Totaal Doorberekend aan leden 228.458 233.400 236.600

Ver enigingsinkomsten

Entreegelden 4.480 2.100 2.800

Jaarlijkse bijdrage 39.248 41.500 43.400

Bijdrage aspirant leden 795 600 1.100

Rente spaarrekening/deposito 7.384 7.000 5.000

Onderhoudsbijdrage Stadsdeel 13.025 12.000 12.000

Diverse opbrengsten 25.935 2.500 2.500

Opbrengst Verenigingsgebouw 96.213 73.000 75.000

Opbrengst Winkel van S(ch)inkel 48.530 50.000 50.000

Totaal Verenigingsinkomsten 235.610 188.700 191.800

Totaal BATEN 464.068 422.100 428.400

RESULTATENOVERZICHT

 
 
Toelichting BATEN 
 
Doorberekend aan leden 
Dit betreft de ontvangen bedragen van de jaarnota, die 
voor hetzelfde bedrag als lasten zijn geboekt. Het gaat 
veelal om kosten die aan Ons Buiten in rekening worden 
gebracht en welke aan de leden worden doorberekend. 
 
Verzekering tuinhuizen 
Dit betreft de premie voor de collectieve verzekeringen van 
de Brand-, storm- en glasbreukverzekering en de 
inbraakverzekering. 
 
Contributie AVVN/BVV 
Dit betreft de afdracht aan de Bond van contributie leden. 
In de contributie van de leden zit een bedrag van ca. 
€ 11.000 dat door de Bond aan het AVVN wordt 
doorbetaald, derhalve is de bijdrage aan de Bond ruim 
€ 24.000. 
 
Beveiliging 
Betreft de beveiliging van de verenigingsgebouwen en de 
beveiliging van het tuinpark buiten het tuinseizoen. 
 
 
 
 
 

TOELICHTING
1. Door het betalen van de boete is het lid 
niet ontslagen van de verplichting om de 
werkbeurt(en) in te halen.
2. Dit is geen afkoopsom. Het baggeren moet 
alsnog worden gedaan.
3. Indien bij overdracht van een tuin nog 
sprake is van niet vervulde werkbeurten of 
afwikkeling conform regeling werkbeurten.
4. Indien is nagelaten zelf te baggeren, wordt 
het baggeren door tuinpark Ons Buiten 
gedaan, waarbij doorberekening aan de tu-
inder plaatsvindt.
5. Indien de tuinlasten per 1 april, van het 
lopende jaar, nog niet zijn voldaan.

NB. Indien er bij de opgaaf waterstand, bag-
geren en/of niet vervulde werkbeurt, sprake 
is van eenzelfde administratieve vergoeding 
(boete) in het voorgaande jaar, dan wordt het 
bedrag verdubbeld tot € 50,00.

TOELICHTING BATEN

Doorberekend aan leden
Dit betreft de ontvangen bedragen van de 
jaarnota, die voor hetzelfde bedrag als lasten 
zijn geboekt. Het gaat veelal om kosten die 
aan Ons Buiten in rekening worden gebracht 
en welke aan de leden worden doorberekend.

Verzekering tuinhuizen
Dit betreft de premie voor de collectieve 
verzekeringen van de brand-, storm- en glas-
breukverzekering en de inbraakverzekering.

Contributie AVVN/BVV
Dit betreft de afdracht aan de Bond van leden-
contributie. In de contributie van de leden zit 
een bedrag van ca. € 11.000 dat door de Bond 
aan het AVVN wordt doorbetaald: daarom is 
de bijdrage aan de Bond ruim € 24.000.



  oktober 2013 | Ons Buiten    33

Beveiliging
Betreft de beveiliging van de verenigingsge-
bouwen en de beveiliging van het tuinpark 
buiten het tuinseizoen.

Bomenfonds
Met ingang van 2005 is de bijdrage bomen-
fonds ingesteld. Het fonds is nodig om 
uitvoering te geven aan het bomenbeleid. 
Door het meeste onderhoud in eigen beheer 
uit te voer-en, is het mogelijk om de bijdrage 
voor 2014 gelijk te houden aan 2013.

Verenigingsinkomsten
Exploitatie verenigingsgebouw
De opbrengsten minus de kosten van de 
exploitatie van de kantine bedragen € 9.000. 
Naast inkoopkosten zijn er kosten voor 
verlichting, verwarming, de premie van de 
verzekering en onderhoud.

Exploitatie Winkel van S(ch)inkel
De opbrengsten minus de kosten van de ex-
ploitatie van de Winkel zijn per saldo nul. Het 
uitgangspunt is dat de kosten worden gedekt 
door de opbrengsten.

TOELICHTING LASTEN

Afschrijvingen – 
bijdrage groot onderhoud
Betreft de afschrijving op investeringen, indien 
van toepassing. Het meerdere wordt toe-
gevoegd aan de reserve groot onderhoud.

Onderhoud tuinpark
Dit betreft o.a. kosten ten behoeve van uitbes-
teed werk, beplanting, zand, grond, schelpen, 
onderhoud en reparatie gereedschappen en 
voertuigen.

Verenigingsblad en drukwerk
Betreft het saldo druk- en verzendkosten 
minus de opbrengsten van abonnementen van 
niet-leden en eventuele advertenties van de 
Ons Buiten ‘Klossie’ en de Nieuwsbrief.

Overige kantoorkosten
Betreft o.a. de nieuwjaarsreceptie, representa-
tie bij lief en leed en administratieve kosten.

Verzekeringspremies
Betreft in hoofdzaak de premie voor de ve-
renigingsopstallen en inventarissen.

Algemene ledenvergadering december 2013 – Tuinpark Ons Buiten 

Bomenfonds 
Met ingang van 2005 is de bijdrage bomenfonds ingesteld. 
Het fonds is nodig om uitvoering te geven aan het 
bomenbeleid. Door het meeste onderhoud in eigen beheer 
uit te voeren is het mogelijk om de bijdrage voor 2014 
gelijk te houden aan 2013. 
 
Verenigingsinkomsten 
 
Exploitatie verenigingsgebouw 
De opbrengsten minus de kosten van de exploitatie van de 
kantine bedraagt € 9.000. Naast inkoopkosten is sprake 
van kosten voor verlichting, verwarming, de premie van de 
verzekering en onderhoud. 
 
Exploitatie Winkel van S(ch)inkel 
De opbrengsten minus de kosten van de exploitatie van de 
Winkel zijn per saldo nul. Het uitgangspunt is dat de 
kosten worden gedekt door de opbrengsten. 
 

w e r k e l i j kb e g r o t i n gb e g r o t i n g

LASTEN 2012 2013 2014

Doorberekend aan leden

Grondhuur 95.121 96.000 98.000

Waterverbruik 11.087 15.700 15.700

A fvalstof fenhef f ing/vuilafvoer 7.496 12.500 12.500

Verzekering tuinhuizen 36.607 41.300 41.400

Contributie AVVN/BVV 32.456 34.900 35.400

Rioolrecht en OZB 11.548 22.300 22.400

Beveiliging 4.640 4.000 4.500

Bomenfonds 2.230 2.200 2.200

BOB - Behoud Ons Buiten 4.460 4.500 4.500

Totaal Doorberekend aan leden 205.645 233.400 236.600

Gebouw en en tuinpark

Afschrijv ing - groot onderhoud 0 9.500 9.500

Energie 1.484 3.000 3.000

Onderhoud tuinpark 55.602 24.900 26.400

Totaal Gebouw en en tuinpark 57.087 37.400 38.900

Kantoorkosten

Porti 9 800 800

Communicatie 1.377 1.200 1.200

Verenigingsblad en drukw erk 5.359 6.500 6.500

Overig 8.175 6.400 6.400

Totaal Kantoorkosten 14.921 14.900 14.900

Algemene kosten

Verstrekkingen kantine 7.510 8.000 8.000

Verzekeringspremies 6.866 9.500 9.500

Diverse 2.242 4.900 4.500

Totaal Algemene kosten 16.619 22.400 22.000

Overige

Kosten Verenigingsgebouw 84.522 64.000 66.000

Kosten Winkel van S(ch)inkel 46.647 50.000 50.000

Totaal Overige 131.169 114.000 116.000

Saldo baten en lasten 38.628 0 0

Totaal LASTEN 464.068 422.100 428.400

RESULTATENOVERZICHT

 
 
Toelichting LASTEN 
 
Afschrijvingen – bijdrage groot onderhoud 
Betreft de afschrijving op investeringen, indien van 
toepassing. Het meerdere wordt toegevoegd aan de 
reserve groot onderhoud. 
 

Onderhoud tuinpark 
Dit betreft o.a. kosten ten behoeve van uitbesteed werk, 
beplanting, zand, grond, schelpen, onderhoud en reparatie 
gereedschappen en voertuigen. 
 
 
Verenigingsblad en drukwerk 
Betreft het saldo druk- en verzendkosten minus de 
opbrengsten van abonnementen van niet leden en 
eventuele advertenties van de Ons Buiten Klossie en de 
Nieuwsbrief. 
 
Overige kantoorkosten 
Betreft o.a. de nieuwjaarsreceptie, representatie bij lief en 
leed en administratieve kosten. 
 
Verzekeringspremies 
Betreft in hoofdzaak de premie voor de verenigings-
opstallen en inventarissen. 
 

 
Bestuur 
Het voltallige bestuur van tuinpark Ons Buiten deelt 
mee dat zij kennis heeft genomen van de cijfers in 
het verslag. 
 
Was getekend: Jan Pot, Ella Moens, Roel Wessels, 
Reno Vegting, Rob Hafkamp. 
De getekende verklaring bevindt zich in het archief 
van de secretaris. 
 

Bestuur
Het voltallige bestuur van tuinpark Ons Buiten 
deelt mee dat het kennis heeft genomen van 
de cijfers in het verslag.

Was getekend: Jan Pot, Ella Moens, Roel 
Wessels, Reno Vegting, Rob Hafkamp.
De getekende verklaring bevindt zich in het 
archief van de secretaris.
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BOB [Bekende Ons Buitenaars]

Enig idee wie wie is? Komt het u vaag 
bekend voor? Of kent u iedereen? Omdat 
niet iedereen weet wie, wat en wanneer 

doet op Ons Buiten, gaan we de komende num-
mers steeds een vrijwilleger onder de aandacht 
brengen. Geen gedoe hoor. Gewoon wie? wat? 
wanneer? De mensen die hier staan afgebeeld, 
betekenen allemaal veel voor Ons Buiten. Altijd 
zijn ze bereid hun steentje bij te dragen. Als u er 
niet tussen staat, komt dat omdat er geen foto van 
u vooradig was op het moment dat we hiermee 
aan de slag gingen. En de redactie zou het fijn 
vinden als u ons wilt tippen: dus kent u iemand 
waarvan u vindt dat hij of zij eens onder de aan-
dacht mag, mail ons onder vermelding van BOB.
redactie@ons-buiten.nl
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BUITEN
OPROEP
Voor Ons Buiten zijn wij nog op zoek naar leuke bijdrages.
Dus hebt u een leuk verhaal, tip, suggestie, een leuke of mooie 
fotoreeks: laat het ons weten. Ook is het leuk als uw dochtertje of 
zoontje op de Groentjespagina zou willen staan. Voor de rubriek 
Binnen in Ons Buiten kunnen we ook nog heel veel mensen ge-
bruiken om de komende nummers hun verhaal over leven op Ons 
Buiten te beschrijven. Een paar foto’s  van uw huisje en de tuin 
horen daar natuurlijk bij. Komend nummer zal gaan over lezen. 
Dus alles staat in het teken van boeken en lezen met een vleugje 
kerst. Hebt u een bijdrage of een tip? Mail dan naar:

redactie@ons-buiten.nll

Vermeld duidelijk uw naam en telefoonnummer, dan nemen wij 
contact met u op. Nog een fijne herfst toegewenst! 

De redactie
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Indien onbestelbaar retour: Tuinpark Ons Buiten, Riekerweg 15, 1066 BT Amsterdam


