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Van de voorzitter
Het is een erg zachte winter geweest, met af en 
toe veel regen en wind. De zon komt er regelmatig 
door, zodat je al weer snel naar de tuin trekt om 
aan het werk te gaan. In de wintermaanden kun 
je goed zien dat er grote verschillen zijn in het 
onderhoud van de tuinen en de huisjes. Over 
enige maanden is het beeld weer gecamoufleerd, 
en dat is wellicht bij sommige tuinen maar goed 
ook...Wanneer een tuinder ervoor kiest om een 
weelderige tuin te creëren, dan is daar uiteraard 
niets mis mee, zeker wanneer je geen overlast 
veroorzaakt. Anders wordt het wanneer onkruid 
(niet-gewenste kruiden) en woekerplanten vrij hun 
gang kunnen gaan. Dan kom je nogal snel in conflict 
met je buren, en dat is iets wat je zeker moet zien 
te voorkomen.In de algemene ledenvergadering 
(alv) van december vorig jaar hebben we over 
gedrag gesproken. We hadden het over de 
handhaving van de regels die op Ons Buiten 
gelden. En het was duidelijk dat de meerderheid 
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van de aanwezigen zeker wil dat we ons aan deze 
regels houden. Als je geen trouwe bezoeker bent van 
de alv, kun je gelukkig op onze website het uitgebreide 
verslag van de alv nog nalezen. In deze Ons Buiten 
volop aandacht voor verschillende activiteiten op ons 
tuinpark. Voor veel tuinders horen de vele activiteiten 
onlosmakelijk bij Ons Buiten. Velen vinden het dikwijls 
heel gewoon dat alles goed wordt georganiseerd, 
maar dat is het uiteraard niet. Denk bijvoorbeeld 
aan het pinksterkamp, het evenement voor kinderen 
waar ze later nog met enorm veel plezier aan zullen 
terugdenken. Ik vind het erg leuk dat begeleiders van 
nu ooit de kinderen waren die zelf meegingen. Dus, 
ouders van kinderen van 6 t/m 13 jaar: informeer eens 
bij kinderen of de ouders van kinderen die al eens mee 
zijn geweest op kamp. Wellicht gaan jullie kinderen dit 
jaar ook mee. Ik wens iedereen een mooi voorjaar en 
veel plezier op de tuin. 

Jan Pot
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DOOR: ARIET VERSTEEGEN EN JOKUH STIPSEN

De kantine

Volgens Paul en Fie is de kantine ‘het dorps-
café’ van Ons Buiten: het is de plek bij uitstek 
om elkaar te ‘ont-moeten’. Er is een groot 

terras met zonneschermen en vlakbij is een speeltuin 
voor de kinderen. Ideaal om even wat te drinken, na 
gedane arbeid. Bovendien kun je er lekkere snacks 
krijgen voor een zeer schappelijke prijs. 

Paul Jansen is voorzitter van de kantinecommissie. 
Zijn werkzaamheden gaan 
terug tot 1975 toen hij lid 
werd van de Jeugd- en ont-
spanningscommissie (JOC). 
Fie van Staalduinen is sinds 
2000 verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van 
de kantine. Ze heeft al bijna 27 jaar met haar man 
een tuin op Ons Buiten en sinds november 2014 heeft 
hun zoon ook een tuin. De kantinecommissie bestaat 
verder uit Nel Vonk en Joop en Babs Richardson.

Paul: ‘Ik werd bij de kantine gehaald omdat ik voor 
Iglo-Ola werkte. Dat was makkelijk voor ijsleveran-
ties en dergelijke. Na een aantal wisselingen van 
de wacht werd Eduard Baron voorzitter. Hij vroeg 
mij om hem te assisteren. Ik werd verantwoordelijk 
voor onder andere de inkoop van de dranken. Toen 
Eduard ermee stopte, werd me gevraagd of ik het 

Het dorps-
café van 
Ons Buiten
Ons Buiten heeft als enig tuinpark in 
Amsterdam een kantine die ‘s zomers 
én ‘s winters open is. Wie zijn de men-
sen die dit mogelijk maken? En welke 
rol speelt de de kantine op Ons Buiten? 
De redactie sprak met twee leden van 
de kantinecommissie: Paul Jansen en 
Fie van Staalduinen

voorzitterschap over wilde nemen. Als mijn achter-
ban, dat wil zeggen mijn gezinsleden, er niet achter 
had gestaan, had ik dit werk niet kunnen doen. Na 
mijn gewone werk ging het werk voor het tuinpark 
door. Vooral ´s zomers was het druk. Dan ging ik 
even eten, omkleden en dan weer hier naar toe.’

Fie: ´Het werk voor de kantinecommissie is voor 
mij een hobby. Ik begon ooit achter de bar en het 

dagelijks beheer heb ik 
overgenomen van Ria van 
Dalen. We hebben een 
aantal vaste vrijwilligers 
per maand en op hen 

baseer ik het rooster. Ik zorg ervoor dat er mensen 
achter de bar staan. Zijn ze er niet, dan los ik dat op. 
Zo sta ik zelf ook wel eens achter de bar. De kantine 
speelt een belangrijke rol op het tuinpark. Sommige 
tuinders komen bijvoorbeeld op zondagmiddag even 
wat drinken en voetbal kijken.’

Paul ‘De inkoop doen we gezamenlijk. In het tuin-
seizoen bestellen we altijd op zondag of maandag. 
Dan vraag ik aan iedereen wat hij of zij nodig heeft 
en op woensdag komt het spul binnen. ’s Morgens zie 
je dan die grote vrachtwagens of koelwagens zware 
containers afleveren. Gelukkig zijn de mannen van de 

ZOMER EN WINTER GEOPEND: 
UNIEK IN AMSTERDAM!
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werkploeg op woensdag aanwezig, want die helpen 
altijd om het spul binnen te krijgen. Samen met Piet 
Broerse ruimen we alles in.  Piet doet altijd hand-en-
spandiensten voor de kantine als het nodig is.’ 

Fie: ‘In maart krijg ik van de JOC de lijsten met alle 
activiteiten voor de zomer. De kantine is in de zomer-
maanden elke dag open. Op maandagavond verga-
dert het bestuur. Ook de bouwtechnische commissie 
(BTC) en de verfraaiingscom-
missie (VFC) hebben dan hun 
vaste bijeenkomst. Tuinders die 
vragen hebben over hun tuin of 
huisje, kunnen dan bij de BTC 
en de VFC terecht. Dinsdag is er tekenen, woensdag 
sport, donderdag sport en sjoelen, vrijdag klaver-
jassen, zaterdag inschrijven aspiranten en de feest-
avonden, zondagmiddag vaak sport. Zondagavond is 
het rustig, behalve wanneer de Crea-avond er is.’

Paul ‘Op vrijdagavond, tijdens het klaverjassen,  zijn 
er vijftien tot zestien tafels om te bedienen. Fie, Nel, 
Ans en ik staan dan achter de bar. Cobie Broerse zorgt 
voor de innerlijke mens. Cobie is onze bakster: er is 
niemand die zo rustig blijft in zo’n hectische omge-
ving. En bij grote drukte springen Dien en Carla altijd 
bij.’

Kroketten, hamburgers en ijsjes
De kantine werkt veel samen met de vrijwilligers 
van de JOC. Zij organiseren alle activiteiten en fes-
tiviteiten in het jaar, zoals Sinterklaas, Halloween, 
oud & nieuw, high tea en de familiedag. De kanti-
necommissie draagt haar steentje bij door mensen 
achter de bar te regelen en voor voorraden te zorgen. 
Tijdens buitenactiviteiten zoals de kunstmarkt of de  
zeskamp worden wel tweehonderd hamburgers en 
zo´n honderd kilo patat verkocht! Ook gaan er op een 
goede dag behoorlijk wat vaten bier doorheen. En in 
een seizoen worden er meer dan duizend kroketten 
verkocht… Overigens kun je in de kantine ook an-
dere snacks bestellen: bitterballen, kaassoufflés, 
broodje bal en worst. Tijdens het zomerseizoen zijn 
natuurlijk ijsjes bij kinderen (en volwassenen) favo-
riet.

Paul ‘De kraampjes, tenten, tafels en stoelen die je 
ziet staan tijdens festiviteiten, zijn eigendom van de 
vereniging. Dit jaar hebben we een nieuwe snack-
wagen aangeschaft, omdat de oude het begaf. Af-
gelopen jaar is er trouwens veel geïnvesteerd: we 
hebben drie verrijdbare vriezers gekocht, omdat de 
oude niet gerepareerd kon worden, nieuwe stoelen, 
de tafels zijn gespoten en er komt nieuw zeil in het 
magazijn. De kosten hiervoor worden opgebracht 
door de inkomsten van de kantine. Dat is allemaal 
heel transparant en na te lezen in de jaarcijfers.’

Fie: ‘Op drukke dagen moeten we mensen zoeken. 
Er zijn namelijk veel vrijwilligers die zelf naar zo’n 
avond of feest willen, en dus niet achter de bar wil-
len staan. Bovendien kan het behoorlijk druk zijn 
en niet iedereen kan dat aan. Er moet altijd meteen 
betaald worden, dus het is best een klus en dat moet 
je liggen. In de ochtend is het wat rustiger en daar 

houden we dan ook reke-
ning mee als we mensen 
indelen. Tuinders die hier 
in het voor- en naseizoen 
wonen, vragen me soms of 
de kantine open kan. Dat 

laat ik dan altijd even weten aan Nel, Paul of Ans, 
zodat iedereen op de hoogte is, en niet voor verrassin-
gen komt te staan.’ a

Wie het leuk vindt om deze zomer een keer achter de 
bar te werken, al is het maar voor een paar uur, kan 
zich aanmelden. Je kunt het werk in de kantine overi-
gens niet inruilen voor een werkbeurt.
Ook zoekt de kantinecommissie mensen voor schoon-
maakwerk in de keuken en in de kantine. Dat werk 
mag je wél inruilen voor een werkbeurt! Uiteraard gaat 
dat in overleg. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje 
aan Paul of Fie: kantine@ons-buiten.nl.

DENK ER ALTIJD AAN, DAT 
HIER VRIJWILLIGERS STAAN.
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Interview

Wie gaat er mee 
op pinksterkamp?
Een traditie van inmiddels zo’n dertig jaar: het pinksterkamp op 
Ons Buiten. Voor alle kinderen van 6 tot en met 13. Zaterdagoch-
tend 9.00 met de bus naar Heino, en op maandag rond 19.00 weer 
terug op de tuin. Maar wat houdt dat kamp eigenlijk precies in? 
Organisator Martin de Jong en zijn vrouw Danny vertellen er vol 
enthousiasme over.

Danny is op de tuin opgegroeid, doordat haar 
opa en oma een tuin hadden op de Hille-
gondalaan. Dat beviel zo goed, dat haar 

vader vijf jaar later ook een tuin had, op de Cor-
nelialaan. Danny en Martin aten er elke vrijda-
gavond, schreven zich ook in, en kwamen in 
aanmerking voor een sloophuisje op de Cor-
nelialaan. In 1985 bouwden ze er zelf een 
huisje.

Wanneer en door wie is dit kamp be-
gonnen?
Martin: ‘Dit kamp is ooit bedacht door Ben Felthuis, 
midden jaren zeventig. Ben kon enorm goed met 
kinderen omgaan; hij ‘las’ ze als het ware. En hij 
dacht: ‘Leuk dat die kinderen de hele zomer op de 
tuin zijn, maar ze moeten er ook eens uit!’ Dus hij 
regelde tentjes, een camping bij Lunteren en daar 
ging het hele spul, toen nog met de trein. Later gin-
gen ze naar Heino en de tentjes werden verruild voor 
woonboten. De eigenaar van die plek had daar een 

TEKST: SONJA BIJENHOF
FOTO’S: ARCHIEF

ven gegraven en er twee boten neergelegd. Heel han-
dig: één voor de meisje en de vrouwelijke leiding, en 
één voor de jongens en de mannelijke leiding. 
In  1987 ben ik vanuit de JOC voor het eerst 

meegegaan. Dat was nog met Ben. Petje af 
wat hij deed met die kinderen, dat vond ik zo 
mooi!  Toen Ben een jaar later stopte, en Paul 
Jansen ook, heb ik de organisatie eigenlijk 
overgenomen. Nu ga ik dit jaar dus voor de 
negentiende keer… De zoon van de oude eige-

naar in Heino heeft op een gegeven moment de 
boel overgenomen en  behoorlijk geïnvesteerd in 

de plek. Nu heet het ‘Summercamp Heino’. Er staan 
heel mooie huizen, en daar gebruiken we er elk jaar 
een van.’

Hoe zien die dagen van het pinksterkamp 
er tegenwoordig  uit?
Martin: ‘We rijden altijd op zaterdagochtend om 
9.00 weg van de tuin. Die busreis erheen in een 
touringcar is al een feest voor de kinderen. Onder-
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weg houden we halverwege een sanitaire stop. Dan 
kunnen we ook lekker een ijsje eten, want Paul van 
de kantine geeft ons altijd een doosje mee voor 
in de koelbox. Als we zo rond half elf in Heinoo 
aankomen, moeten de kinderen 
een honderd meter met de bagage 
naar het huis lopen. Een prachtig 
gezicht, dat gesjouw met die kof-
fers en tassen! Uiteraard helpen 
we de kleintjes daarbij.
Als de kamers zijn ingedeeld – de jongens kruipen 
altijd bij elkaar en de meisjes ook - kan ‘het pro-
gramma’ beginnen. Nou,  een programma kun je 
het eigenlijk niet echt noemen; we zien het liefste 
dat de kinderen zo veel mogelijk buiten zijn en lek-
ker spelen. Maar natuurlijk zijn er vaste onderdelen 
die elk jaar terugkomen. We zwemmen altijd, in het 
mooie binnenbad, of bij het vennetje, vijfhonderd 
meter van het huis. 
Verder kunnen we (bij slecht weer) in de bioscoop 
terecht, en tegen de avond is er altijd een nachtspel. 

Iedereen met zijn eigen zaklamp. Die staat ook op 
het lijstje met spullen die de kinderen mee moeten 
nemen. Natuurlijk ´etteren´ wij altijd even met de 
batterijen. Grote pret…We houden goed in de gaten 

dat het voor iedereen leuk blijft, 
dus de kleintjes blijven vaak 
(met leiding erbij) bij een groot 
stenen blok bij het vennetje, 
terwijl de grotere kinderen op 

‘vossenjacht’ gaan. Altijd een succes. Terug bij het 
huis is gooien we dan nog wat op de barbecue. Ver-
volgens gaan de kleintjes naar bed en de grotere 
kinderen blijven wat langer op.

Koken jullie zelf?
Martin: ‘Nee. Eten doen we drie keer per dag in het 
restaurantje op het terrein. Heel handig en ook leuk. 
Maar vaste prik is wel zelf pannenkoeken bakken, 
bij het meertje. Mocht het weer een keer tegenzitten, 
dan heb ik altijd een partytent bij me, zodat we dat 
toch buiten kunnen doen. Dat doen we altijd op de 

PETJE AF VOOR WAT BEN 
DEED MET DE KINDEREN

Waterpret bij het vennetje.
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Interview

tweede dag. Na het ontbijt proberen we alles op te 
pakken om die pannenkoekenrace te houden,  met 
een zeskamp. 
Als we daarvan terugkomen, gaan we omkleden 
voor de disco. Aansluitend een bingo. En ook de 
tweede avond hebben we een nachtspel, of iets an-
ders. Wat de kinderen heel leuk (blijven) vinden, is 
het douanespel. Iets van A naar B brengen, zonder 
dat je gepakt wordt. Dat vinden ze allemaal gewel-
dig.´

Waar slaapt iedereen?
Martin: ‘In het huis slapen de kinderen boven en 
de leiding beneden bij de uitgang. Mocht er iemand 
naar buiten willen ‘glippen’, dan moet die langs ons 
bed. Dat lukt dus niet – wel zo’n veilig idee. Verder 
is er bij ons ook altijd ruimte voor kinderen die het 
boven te druk vinden of die even heimwee hebben. 

Niet dat dat vaak voorkomt, trou-
wens! In al die jaren maar één 
keer. Toen Ben het kamp nog or-
ganiseerde, gingen Danny en ik 
een keer op bezoek om te kijken 
of het iets voor mij zou kunnen 
zijn. Ben zei meteen: ‘Willen jul-
lie dit jongetje mee terug nemen? 
Het kind was stil en bleek en had 
duidelijk heimwee.’ 
Danny: ‘Eerst zat ie als een dood 
vogeltje in de auto. Maar ge-
durende de rit kreeg hij steeds 
meer praatjes. En toen we op de 
tuin kwamen, rende hij over het 
veld naar zijn moeder die stond 
te wachten.’

En de laatste dag?
Martin: ´Dan gaan we meestal 
zwemmen, zodat alle kinderen 
ook weer een beetje schoon te-
rug komen op de tuin…´ Danny: 
´Je vergeet de kinderboerderij.´ 
Martin: ´O ja. Dat noemen we 
´de hertjes voeren´. Op het ter-
rein is een hele mooie kinder-
boerderij, met lama’s, ezels, 
struisvogels, geiten, bokken, een 
oude pony en kippen. Die oude 
baas vertelt de kinderen dan het 
een en ander. En dan krijgen ze 
allemaal een bakje biks om de 
dieren te voeren. Mooi om te 
zien hoe sommige kinderen op 
die dieren reageren – we hebben 

Groepsfoto 2014. Martin staat in het midden, Timonja (met 
zonnebril), Robin naast haar met baby, daarbij Dennis, met 
petje op Stefan, onder de ‘Y’ staat Daan, naast hem Tessa. 
Linksvoor is Leonie en rechtsachter is Martin Nees.
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natuurlijk echte stadskinderen 
bij ons en sommigen vinden dat 
best wel spannend … Dan lopen 
ze over dat terrein heen en dan 
ben je ook zo maar anderhalf tot 
twee uur zoet.´

Hebben jullie verder nog 
iets toe te voegen?
Martin: ‘Op de terugweg in 
de bus slapen ze! O ja, wat ik 
altijd doe, is mijn eigen auto 
meenemen, met een aanhanger 
met spulletjes erin. Stel dat er 
iemand naar de dokter moet, 
of een ziekenhuis, dan hebben 
we daar een auto voor. Of als er 
een kind naar huis moet. En de 

mensen van de EHBO van de tuin regelen altijd 
een mooie koffer voor me, met van alles erin. Bij 
de leiding zitten drie EHBO’ers, dat is ook fi jn.’

Hoeveel kinderen gaan er doorgaans mee 
op kamp?
Martin: ‘Er passen er 60 in de bus. Maar dat aantal 
halen we niet. De grootste club bestond uit  42 kin-
deren. Vorig jaar hadden we er jammer genoeg maar 
24.’ Danny: ‘En tijdens dat weekend zag ik heel veel 
kinderen op de tuin rondlopen van wie ik dacht: 
’Jullie zouden het ook heel leuk hebben gevonden 
om mee te gaan. Wat jammer!’ Misschien dat ouders 
het te duur vinden als ze meerdere kinderen hebben, 
maar we vragen maar € 60,-. En dat is toch niet veel 
voor twee busritten, twee overnachtingen en al het 
eten en drinken…’  a

WAT ORGANISEERT 
DE JOC IN EEN JAAR?

Fancy fair
Elke week voetballen
Kerstbloemschikken
Kinderknutselen
Familiedag
Paaseieren zoeken
Sinterklaasfeest
Jeu de boules
Sjoelen
Klaverjassen
Bridgen
Drie keer bingo
Twee à drie feestavonden
Crea avonden

Het huis Nachtspel: Dennis, Stefan (of Robin?), Daan
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No.
209
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Binnen in 
Ons Buiten
In elk nummer van Ons Buiten nemen we een kijkje binnen bij één van 
onze tuinders. Deze keer zijn we bij Niels en Paulien van Gestel. Zij 
zijn voorzitter en penningmeester van de JOC. 

TEKST: HESTER VLAMINGS
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS

Niels is werkvoorbereider bij de RAI en doet daar 
onder andere gewichtenberekening. Paulien is 
fulltime penningmeester van het JOC, samen met 
Gerda. Voorheen had Paulien een eigen bedrijfje 
in meubelstoffeerderij. Paulien heeft een zoon 
van 25 en Niels een dochter van 18. Ze zijn 12,5 
jaar getrouwd en wonen in de Berthalaan, op 
nummer 209.

Hoe ben je in aanraking gekomen met het 
tuinpark?
Niels: ‘Vroeger hadden mijn ouders een huisje op 
tuinpark de Eendracht en daar ben ik opgegroeid. 
Als je tiener bent, wil je niets weten van zo’n park.  
En toen we zelf kinderen hadden, stonden we met 
een caravan op de camping. Maar dat was het niet 
helemaal. Mijn collega Dennis had een tuin op Ons 
Buiten en deed veel voor het tuinpark. Zodoende 
kwam ik hier vaak en leerde ik hier veel mensen 
kennen.’

Sinds wanneer hebben jullie deze tuin op 
Ons Buiten? 

B
‘Ik heb me hier in 2004 ingeschreven en heel snel 
had ik een tuin. De welbekende tuin met een ster-
retje. Dat betekent dat de eerste de beste die erop 
inschrijft, deze tuin krijgt, onafhankelijk van je plek 
op de wachtlijst. Maar het betekent ook dat het om 
een bouwval  van een huisje gaat en je van klussen 
moet houden…’

Hoe kwam je bij de JOC terecht?
‘Het verenigingsleven is me met de paplepel inge-
goten, want mijn ouders zaten bij de Eendracht in 
de organisatie en bij de voetbalvereniging in de 
kantinecommissie. Dennis zat bij de JOC, en ik ben 
er ook meteen als vrijwilliger aan de slag gegaan. 
Zeven jaar geleden heb ik de voorzitter tijdelijk op-
gevolgd. Tijdelijk, want ik wilde deze functie niet, 
maar ik zit er nog steeds.’

Wat doet de JOC op de tuin?
‘Wij ondersteunen alle initiatieven van tuinders met 
alle middelen die we hebben. Dat stellen we ons ten 
doel. Zodat een idee ook goed uitgevoerd wordt, en 
niet in schoonheid sterft. 
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B

Wat doet de JOC op de tuin?
Mensen die een bingo willen houden, een tenten-
kamp willen organiseren voor alle kinderen op het 
middenveld, een feest geven of een voetbalwed-
strijd willen houden, of een pingpongclub willen 
oprichten: we denken graag met ze mee. We kunnen 
90% van alle benodigdheden uit eigen middelen 
leveren: een bar, tenten, sportspullen, noem maar op. 
En bij alles waar je als ‘leek’ niet zo snel aan denkt, 
bijvoorbeeld promotie: wij denken met je mee.’

Wat kan er zoal nog meer?
‘Nieuwe tuinders weet vaak niet wat hier allemaal 
mogelijk is. We ondersteunen heus niet alleen acti-
viteiten als bingo en feesten. Wil je een bakfietsrace 
organiseren of een poppenkast? Wil je een kinder-
kleisculpturenwedstrijd organiseren, of een rawfood-
speurtocht? Wil je een Open Podium organiseren 
voor (jong) muzikaal talent? Of mannenpingpong-
avonden, filmavonden? Dat kan gewoon allemaal 
hier op de tuin. Je moet het alleen zelf organiseren 
en promoten. Het JOC zorgt dan voor de benodigd-
heden. We hebben heel erg veel. Ga vooral je gang 
en stuur me een mailtje:gestelniels@live.nl.’

Waarom kan dat allemaal zo makkelijk?
‘Het doel van de JOC is om leuke dingen te (helpen) 
organiseren en daarmee geld in te zamelen voor de 
kinderen van ons  tuinpark. Dat geld wordt gebruikt 
voor activiteiten waar alle kinderen van het park gra-
tis aan mee mogen doen. Verder kopen we er knab-
bels, drinken en prijzen van. Met de fancy fair komt 
het meeste geld binnen. Daarmee financieren we het 
pinksterkamp, het Sinterklaasfeest, het vissen, de 
lampionnenoptocht et cetera. Ook de fooienpot van 
de kantine gaat naar activiteiten voor de kinderen. 
Daarom drinken de mannen ook zo graag een biertje 
hier bij de kantine. Dat doen ze enkel en alleen voor 
de kinderen… De kinderen zijn namelijk de toekomst 
voor het park, dus die moet je zo veel mogelijk goede 
ervaringen meegeven. Dan zetten ze zich later ook 
weer in voor ons park, omdat ze er zulke goede herin-
neringen aan hebben. Die ervaringen willen ze weer 
doorgeven aan hun kinderen.’

Wat kun je vertellen over de kinderen op 
ons tuinpark? 
‘Op Ons Buiten rennen kinderen rond uit alle lagen 
van de bevolking. Kinderen uit verschillende stads-

delen spelen hier samen. Net als bijvoorbeeld op Bak-
kum zetten jonge hippe ouders en oorspronkelijke 
Amsterdammers hun telefoonnummers op de arm 
van hun kleintjes. Zo kunnen ze veilig en zelfstandig 
hun weg vinden naar het middenveld, waar de acti-
viteiten zijn.  Kleine kinderen komen ook niet buiten 
het hek, daar zorgen de volwassenen wel voor.  Som-
mige tuinders houden hun kinderen ‘angstvallig’ op 
de eigen tuin. Dat lijkt me een gemiste kans, want zo 
maken die kinderen geen vriendjes buiten hun eigen 
laantje. Ons tuinpark is een veilige omgeving, heel 
anders dan veel straten van Amsterdam. Geef jezelf 
en je buren wat rust, vertrouw op de veiligheid van het 
park en laat ze lekker gaan. Hier kan het. Een leuke 
manier voor de kinderen om vriendjes te maken, is het 
‘spannende’ pinksterkamp. Een soort schoolreisje met 
de tuin. Verlegen meisjes en jongetjes stappen op za-
terdagochtend in de bus en als vrienden voor het leven 
stappen ze er maandagmiddag weer uit. Het is een er-
varing voor het leven. De meeste begeleiders zijn ooit  
als kind mee op kamp gegaan en weten precies wat ze 
kunnen verwachten en hoe ze moeten handelen.’ [Zie 
ook het interview met Martin de Jong in dit nummer, 
over het pinksterkamp red.]

Veel nieuwe tuinders hebben geen idee wat 
het verenigingsleven inhoudt. Wat vindt je 
daarvan?
‘Sommige tuinders begrijpen niet hoe het er hier aan 
toegaat - dat alle voorzieningen met dank aan vrij-
willigerswerk draaien. Het is voor de vrijwilligers 
echt niet fijn als iemand hautain gaat lopen doen 
omdat er bijvoorbeeld geen koffie meer gezet wordt. 
Niemand wordt hier betaald en zoals je ziet slaat 
de vergrijzing hier goed toe. We doen het samen en 
zonder onze vrijwilligers zou er niets meer georgani-
seerd worden.’

Tuinders kunnen wel eens schrikken van 
de Amsterdamse recht-voor-zijn-raap-men-
taliteit van de ‘oude tuinders’.
‘Dat hoeft helemaal niet hoor. Ze menen het goed en 
hebben de beste bedoelingen.’

 Wat is je mooiste herinnering?
‘De viering van het 90-jarig bestaan van Ons Buiten. 
Het was een hels karwei om alles te organiseren, 
maar het is heel goed gelukt. Daar ben ik nog steeds 
zo trots op. Het is mijn mooiste herinnering.” a



Voornaam: Kai

Leeftijd: 4 jaar

Lievelingskleur: groen                       
                       

                       
  

Waar op de tuin? Cornelialaan

Lievelingsdier: Worm en mol                      
                       

  

Leukste om te doen: Fietsen en tuinsoep maken

Dit koop ik in de kantine: Perenijsje

Wil jij ook een keertje in 
de rubriek Groentjes? Met 
een foto en antwoorden 
op de vragen die je hier-
naast kunt lezen? Stuur dan 
je mailtje naar redactie@
ons-buiten.nl. Zet je naam, 
telefoonnummer en leeftijd 
in de mail, dan nemen wij 
contact met je op. Ook als 
je zomaar iets leuks wilt 
vertellen over je avonturen 
op de tuin, mag je natuurlijk 
mailen!

Groentjes

Nog een paar weken en we 
gaan weer beginnen. Eind 
april gaan we van start. De 
hele tuin is gezeefd met hulp 
van de zaterdag werkploeg. 
Elke zaterdag haalden we 
een kruiwagen glas en stenen 
uit de tuin. Na alles weer 
vlak gemaakt te hebben is 
er nieuwe grond overheen 

gekomen. Met een p aar kilo 
koemest korrels gaan we een 
mooi seizoen tegemoet. Ik 
heb er heel veel zin in en jullie 
misschien ook. Vergeet niet dat 
je ingeschreven moet zijn. Er is 
maar plaats voor 6-8 kinderen. 
Dit jaar geen aardappels, dus 
meer plaats voor kinderen. Tot 
ziens, Theo

Nieuws uit de Kindertuin van ome Theo

Bouw je eigen nestbuidel dan komen er vast vogeltjes 
kijken! En misschien gebruiken 
ze spulletjes uit jouw buidel 
wel voor hun nestje…Wat 
heb je nodig? een korfje van 
gaas (zelf maken?)  takjes en 
strootjes, hooi, veertjes, mos

Zo maak je een nestbuidel: 
Pak het korfje van gaas. Vul 
het met takjes, hooi, strootjes, 
veertjes, mos, en misschien 
weet je zelf nog wel iets. 
Hang het korfje op of zet 
het neer. Kijk wel uit voor 
rondlopende katten! Je zult 
zien: roodborstjes, merels en 
winterkoninkjes komen graag 
even kijken! 

Het is weer lente! Het is 
langer licht, het tuinseizoen 
begint, en ’s ochtends kun 
je de vogeltjes horen fl uiten. 
Lekker hè? Als het nu toch 
een dag minder mooi weer is, 
en je weet niet wat je moet 
doen, dan volgt hier een tip. 
Maak een ’nestbuidel’. Wat 
een nestbuidel is? Dat kun je 
op de tekening zien. Sommige 
spullen die je daarvoor nodig 
hebt, kun je op de tuin vinden. 
Andere heb je misschien 
thuis, of vraag je aan iemand 
die een huisdier heeft in een 
kooi. Als je buidel af is, en je 
hangt deze ergens op in je tuin, 
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Kurk in de tuin
Met een voorraadje 
wijnkurken,  wat satéprik-
kers en een watervaste stift 
maak je in een handomdraai 
schattige wijzers voor je 
moes– of kruidentuin.

Bananenschillen
Het verhaal gaat dat bana-
nenschillen goed zijn voor 
rozen. Er zitten belangrijke 
voedingsstoffen in, waar-
onder magnesium. Volgens 
sommigen laten luizen rozen 
met rust zolang er een ver-
terende bananenschil aan de 
voet van de roos ligt. Je kunt 
het gewoon eens proberen 
- zo’n bananenschil wordt 
snel zwart en dan valt hij 
niet meer op! Ook kun je wat 
stenen om de roos leggen, 
want oorwurmen verstoppen 
zich daar graag!

Lang bloeien 
Primula’s en viooltjes bloeien 
langer als je de uitgebloei-
de bloemen regelmatig 
weghaalt. Als je viooltjes 
niet in de zon zet, blijven ze 
bloemen produceren tot mei 
of juni.

Voorjaarsnoei
Voor vroege bloeiers, dat wil 
zeggen planten die bloeien 
vóór de langste dag, geldt 
als hoofdregel dat je deze na 

de bloei moet snoeien. Ei-
genlijk logisch, want anders 
knip je alle bloemen eruit. 
Planten die na de langste 
dag bloeien, krijgen over het 
algemeen een snoeibeurt in 
het voorjaar. De pluimhor-
tensia Hydrangeapaniculata 
maakt in één jaar nieuwe 
bloeischeuten; hij kan dus 
in het vroege voorjaar flink 
worden gesnoeid, net zoals 
de vlinderstruik Buddejadavi-
dii tot 15 cm boven de grond. 
Snoei pas als de kans op 
strenge nachtvorst voorbij is! 
Meestal is dat eind maart. En 
wacht met het knippen van 
buxus tot na half mei. 
Als je rozen wilt snoeien, zijn 
maart en april zijn daar de 
beste maanden voor. Haal 
het oude hout weg  om de 
jonge nieuwe takken ruimte 
te geven.  Het jonge hout is 
olijfgroen, oud hout is bruin. 
Tip: laat de labeltjes van het 
tuincentrum aan de vaste 
planten zitten - daar staat 
altijd op wanneer je mag 
snoeien.

Legionella
De legionellabacterie kan 
de veteranenziekte veroor-
zaken. Deze bacterie groeit 
in warm, stilstaand water. 
Wen jezelf daarom aan het 
volgende: spoel de tap-
punten goed door - elke keer 

als je gebruikmaakt van de leidingwaterin-
stallatie in je tuinhuis na meer dan een week 
onderbreking. Zorg ervoor dat daarbij geen 
verneveling ontstaat, door bijvoorbeeld de 
doucheknop in een emmer onder te dompe-
len of het water in een trechter op te vangen.

Nestkastjes
Wil je bewoners in je vogelnestkastje? Dan 
moet de vliegopening op het noordoosten 
zijn gericht. Zo hebben de vogels namelijk 
een goede aanvliegroute. Hang het kastje 
bovendien hoog en uit de buurt van takken, 
zodat katten er niet bij kunnen.

Katten
Als katten niet welkom zijn in je tuin, plant 
dan ooievaarsbek of citroenverbena. Ze kij-
ken dan liever een tuintje verder.

Cacaodoppen
Menig tuinder heeft hosta’s in de tuin staan. 
Een steeds terugkerend verschijnsel is dat 
slakken het blad van de hosta’s consumeren. 
Strooi eens een laagje cacaodoppen rondom 
de hosta’s. Slakken vinden cacaodoppen 
namelijk onprettig aanvoelen. Een laagje van 
vier tot vijf centimeter is voldoende voor een 
tuinseizoen zonder ergernis! Besproei de 
doppen na het strooien met water, zodat het 
bodemleven direct gestimuleerd wordt. 
Hosta’s kunnen nu worden verplant. Wil je 
van één pol meerdere planten maken, neem 
dan een scherpe spade en snij de pol in 
punten, zoals je bij een taart doet. Graaf pas 
daarna de stukken op, en verplant ze. Be-
waar ook een stuk voor de stekkenmarkt!

14    Ons Buiten |  april  2015  



Voor u gelezen...
DOOR ALI HAFKAMP

Magnoliatijd
April is de maand dat de Magnolia spec-
taculair in bloei staat. Voor de kleine tuin is 
de bekende Magnolia stellata heel geschikt. 
Deze struik bloeit tussen half maart en half 
april en is na tien jaar niet veel hoger dan 2,5 
meter. Heb je echt de ruimte, dan kun je een 
van de grotere soorten kiezen. Een beschutte 
plek uit de wind en niet te veel gespit en ge-
rommel rond de voet, dat zijn de wensen van 
de magnolia. 

Fascinerende kleuren
Niet alleen bloeiende planten brengen kleur 
in de tuin, maar ook struiken en bomen met 
donker blad. Een goed voorbeeld zijn de 
donkerbladige bergvlier Sambucusracemosa 
plumosa en de hazelaar Corylus maxima 
purpurea die een fijn contrast vormen met 
bijvoorbeeld mooie varens.

Knnnip!
Bladdragende hagen zoals liguster, buxus, 
hulst, haagbeuk en laurier groeien snel en 
verliezen hun vorm. Snoei ze daarom na de 
IJsheiligen (11 t/m 14 mei) weer in model. 
Snoei op een bewolkte dag, dan voorkom 
je dat de blaadjes uitdrogen of verbranden. 
Snoei je met de hand? Sproei dan de haag 
eerst nat, dat knipt makkelijker. Als je elek-
trisch snoeit, is dat niet nodig

Lavendel 
Als je lavendel wilt snoeien, knip de plant dan 
tot op ongeveer 1/3 terug, maar nooit tot het 
kale hout. Wil je het kale stuk kwijt? Graaf de 
plant dan uit en plant deze wat dieper.

Eenzame vegetariër
Lieveheersbeestjes zijn rovers: ze kraken 

luizen tussen hun kaken. Be-
halve het citroenlieveheers-
beestje dan. Dit gele kevertje 
met tweeëntwintig stipjes 
op dekschild, hals en kop, 
is vegetariër en eet meel-
dauwschimmels, zowel van 
bomen, heesters als planten. 
De larve doet hetzelfde. Hij 
heeft – en dat is bijzonder 
– precies dezelfde kleuren 
geel en zwart. Ze worden 
ook wel 22-stippelige lieve-
heersbeestjes genoemd, en 
ze zijn minder algemeen dan 
de rood-met-zwarte soort. 
Maar áls je ze tegenkomt, 
weet je dat er een ploeg 
meeldauwbestrijders aan 
het werk is.

Kasplantjes en IJsheiligen
Voorgezaaide kasplantjes 
kun je pas verspenen als 
ze vier blaadjes hebben. 
Voorzichtig laten afharden, 
ofwel laten wennen aan de 
buitenlucht. In ieder geval 
pas buiten planten na de 
IJsheiligen! Volgens de 
oude wijsheid uit de volks-
weerkunde markeren 11, 12, 
13 en 14 mei – de naamda-
gen van St. Mamertus, St. 
Pankratius, St. Servatius en 
St. Bonifatius – de overgang 
naar stabieler zomerweer.

Plukken uit eigen tuin!
Voor een stukje pluktuin met 

eenjarige zomerbloemen en 
dahlia’s is voldoende zon-
licht belangrijk. Een zonnige 
plek heeft minstens zes uur 
zon per dag. Juni is een 
ideale maand om tweejarige 
planten zoals vingerhoeds-
kruid en judaspenning te 
zaaien. Het eerste jaar vor-
men ze een bladtoef en het 
jaar daarop gaan ze bloeien. 
Dahlia’s zijn fantastische 
doorbloeiers. Je kunt ze tot 
eind juni planten, in potten 
of de volle grond. Zelfs in 
september en oktober kun je 
er nog een boeket van pluk-
ken… Wees eens creatief 
en gebruik als extra vulling 
van een boeket takken van 
heesters uit de tuin. Ook 
mooi: siergrassen, bramen-
takken, ja zelfs uitgebloeide 
bloemen of bloeiende groen-
te. Bergamot (monarda) is 
een vaste plant voor in de 
zon of de halfschaduw met 
een heerlijke geur. Het is een 
goede snijbloem! Wil je snel 
succes? Ga dan voor koren-
bloemen, juffertje in ’t groen 
of cosmea.
Zet de bloemen altijd in een 
schone vaas. Of neem een 
mooie oude koffiekan of 
theepot. Mooi met dahlia’s, 
maar ook met wilde bloe-
men, zoals gele ganzerik en 
kamille. a
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TIP!
Je hebt wel 
een blender, 
sapcentrifuge 
of slowjuicer 
nodig. Ik zeg: 
het aanschaf-
fen meer 
dan waard!

Tips & Trends

GROENE SAPJES
Na alle feestdagen en verjaardagen werd ik op een 
ochtend wakker en dacht: ‘Een maand geen alco-
hol, dat lijkt mij wel wat.’‘Jongens’, zei ik op een 
ochtend in januari, ‘ik ga een maand niet drinken, 
de hele maand februari geen drup!’ Het zeggen 
ging heel makkelijk, tegen wie het maar horen wilde 
en tegen iedereen die het niet horen wilde, riep ik 
enthousiast: ‘Jaja, een maand niet drinken!’ Nu is 
dat geen alcohol nuttigen niet eens zo ingewikkeld. 
Maar doordat ik niet alles meer mocht drinken, 
begon ik er opeens heel erg over na te denken. 
Water, koffi  e, thee, tomatensap en nu? Wat wil ik nu 
drinken, weer thee? Nee iets hartigs, iets anders, o 
het is zoooo saai allemaal...  Maar wat lag daar? Op 
de kookboekenafdeling van de boekhandel? Daar 
lag een boekje met als titel Groene Sapjes. Dat is 
het!  Het plaatje op het omslag zag er zo aantrek-
kelijk uit, dat ik het boekje meteen kocht. En zie, ik 
leef mij helemaal uit! De heerlijkste sapjes maak ik. 
Gewoon hele appels met een klein stukje gember 
en citroen, hup met schil en al. Verrukkelijk! Van-
ochtend een handje boerenkool (uit de tuin!) stukje 
gember, stukje citroen en hopsa, drie wortelen. Heel 
bijzonder. Die 50 gram gember uit het recept wordt 
bij mij 10 gram, want allemachtig, dat is scherp in 
de keel zeg. De maand februari vloog voorbij. Zo 
overdreven gezond ben ik nog nooit geweest. Wil 
je ook even pas op de plaats maken? Dan is dit 
boekje een geweldige hulp. Het wordt er allemaal 
stukken gezelliger op. Daarbij is het ook nog eens 
prachtig vormgegeven. Op de rechterpagina staat 
het drankje, met daarboven beschreven waarom 
het zo goed voor je is en op de linkerpagina staan 
alle ingrediënten vrolijk naast elkaar gefotografeerd 
in de juiste hoeveelheden: een appel, een halve 
citroen, een dobbelsteen gember, een bergje boer-
enkool et cetera. MK

Groene Sapjes
Gezonde drankjes van groente & fruit
Becht
ISBN 9789023014348 12,50 euro

EX ALMATUIN
Op de Boeletuin – ex-Almatuin – kan weer ge(moes)
tuinierd worden! Vorig jaar las je in de moestuinspe-
cial van Ons Buiten over de Almatuin. Die bestaat 
helaas niet meer, omdat de VU er een parkeerterrein 
heeft aangelegd. Maar er is toch nog een tuin over. 
Op de Boeletuin - het fl inke gedeelte dat na de 
aanleg van parkeerterrein over is van de Almatuin - 
kan in 2015 en 2016 weer getuinierd worden. Er zijn 
meer dan tweehonderd schoff eltuintjes beschik-
baar. Wellicht leuk voor aspirant-tuinders van ons 
park of voor vrienden en kennisen.  
Op www.boeletuin.nl en in de onderstaande tekst 
van de Boeletuin vind je informatie over de grootte 
van de tuintjes, wat ze kosten en hoe je je aan kunt 
melden. De verwachting is dat er vanaf maandag 16 
maart getuinierd kan worden, maar dat is afhanke-
lijk van het weer de komende weken; de tuin moet 
nog gefreesd worden. En de initiatiefnemers zijn 
druk bezig met de nutsvoorzieningen, de verhar-
ding, een bouwvergunning voor een kantine, een 
toilethuisje en een paar kassen, en een horecaver-
gunning voor de kant ine. Binnen twee maanden 
hopen ze alles klaar te hebben. SB

BOELETUIN
Op de voormalige schooltuin tussen VU en ACTA 
kun je terecht voor schoff eltuintjes. In 2015 en 2016 
zijn er weer volop schoff eltuinen te huur. Geniet 
tijdens het tuinieren van het buiten zijn en van de 
voldoening van zelfgekweekte groenten, kruiden 
en bloemen. Kom tussen de middag of na het werk 
lekker schoff elen, zaaien, planten en oogsten. Of 
kom in het weekend met je kinderen. Elke tuin is 
8,5 m2 groot en kost € 60 voor het hele seizoen. De 
tuin is op werkdagen open van elf tot het donker 
wordt maar uiterlijk tot acht uur. In het weekend 
heb je toegang via een cijferslot. Er is gereedschap 
voor algemeen gebruik, er komt een klein zelfbedie-
ningswinkeltje met plant- en pootgoed en zaden, je 
kunt zodra het water en de stroom aangelegd zijn je 
handen wassen en naar het toilet. Het seizoen loopt 
tot 15 december dus je kunt ook wintergroenten 
telen. Tuinbonen, kapucijners en erwten kun je nu 
al voorzaaien en ook vast de knofl ook poten, want 
het seizoen begint op maandag 16 maart. Het ter-
rein is van de VU en die stelt prijs op een verzorgde 
uitstraling. Het woord ‘schoff eltuin’ moet je dan ook 
letterlijk nemen; wij maken wekelijks een rondje en 
mailen je als het onkruid de overhand krijgt. Als er 
knopkruid of gras bloeit, loop je drie weken achter 
en gaan wij voor je wieden. Om de kosten daarvan 
te dekken, betaal je behalve € 60 huur ook € 60 
borg. Als wij niet of weinig in hoeven te grijpen, krijg 
je deze borg aan het eind van het seizoen geheel of 
gedeeltelijk weer terug. Aanmelden kan alleen door 
120 euro over te maken op bankrekening
NL94 RABO 0174 9338 86 t.n.v. Boeletuin, Amster-
dam onder vermelding van je e-mailadres. 
Vragen? Mail dan naar info@boeletuin.nl.
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Trends & Tips 
TIP!
Bij hele dunne 
bloemblaadjes 
is het verstan-
diger om een 
stukje keuken-
papier op het 
bloemetje te 
leggen voor 
je er met de 
hamer op slaat.

D

STUDENTENPLANT
Studenten en planten, mmwah. Dat is niet 
echt een goede combinatie. Maar in die muff e 
studentenkamers zou een plantje eigenlijk wel 
zo leuk staan. Ik heb ze wel eens gezien hoor. 
Maar die waren toch echt meestal morsdood 
en niemand die eraan dacht het plantje dan 
maar weg te doen. Daarom als leuk cadeau: 
een Qualy. Een gezellig bloempotje in de vorm 
van een tak en in het zijtakje giet je water. In 
de tak zelf zit een holletje waar een eekhoorn 
zijn kopje laat zien. Als het goed is! Als je 
de eekhoorn niet meer ziet, dan moet je het 
plantje als de wiedeweerga water geven!
Jongens, op deze manier gaat het wel lukken 
toch, een plantje levend houden? MK

Te bestellen bij: Fonq.nl 29,95 euro

VERTICULEERSTAPPERS
Na al die regenbuien liggen er vast en zeker 
weer grote plassen op het gazon. De grond 
bij Ons Buiten is heel compact, dus het water 
zakt niet gemakkelijk de grond in. Dus er 
moet lucht in de aarde, veel lucht. Ja, en als 
ik nu zou zeggen dat je er maar lekker met je 
spijkerschoenen doorheen moet gaan lopen 
en dat dan al het water weg is, nee... Eerst 
moet de structuur van de aarde weer luchtig 
worden en ja, er moeten zakken zand door de 
aarde gespit worden. Dat is een hels karwei. 
Pijn in je rug is wat je daarvan krijgt. Maar dan, 
als het gras weer netjes groeit, dan ga je het 
bijhouden met deze charmante stappers.
Heen en weer loop je over het gazon, fl uitend 
met rechte rug. Door de prikkers zorg je voor 
luchtgaatjes in je gazon. Weg water en weg 
mos. MK

Baldur-Nederland.nl 11,95 euro

en niemand die eraan dacht het plantje dan 
maar weg te doen. Daarom als leuk cadeau: 
een Qualy. Een gezellig bloempotje in de vorm 
van een tak en in het zijtakje giet je water. In 
de tak zelf zit een holletje waar een eekhoorn 
zijn kopje laat zien. Als het goed is! Als je 
de eekhoorn niet meer ziet, dan moet je het 
plantje als de wiedeweerga water geven!
Jongens, op deze manier gaat het wel lukken 
toch, een plantje levend houden? 

Te bestellen bij: Fonq.nl 29,95 euro

Kijk, als het straks 
weer lekker zomert, is 
niets zo leuk als eten 
met (tuin)vrinden en 
of familie. En als die 
dan komen eten, kom 
je natuurlijk niet weg 

met een campingtafel met zeiltje. En nee, op 
de tuin hebben we uiteraard geen 78-delig 
servies met dito tafellinnen. Maar, in een 
handomdraai heb je wel een fraai gedecoreerd 
tafellaken. Men neme gewoon een oud laken, 
een hamer en wat mooi gekleurd blad uit de 
tuin. Drapeer die op het laken en mep er een 
paar keer stevig met een hamer op. En zie 
hier, een prachtig dessin ontpopt zich onder 
je ferme klappen. Wel zorgen dat het blad stil 
blijft liggen voor de fraaiste afdruk. Overigens 
kun je dit op alle kleuren eff en stof doen. Wit 
is wel heel fraai met al die pasteltintjes, maar 
een felgekleurd laken kan soms ook wel een 
oppepper gebruiken. LM

DINEREN 
DOE JE ZO



18  Ons Buiten |april  2015 

Uit de oude doos

Boven het tuinhuisje van Loek en Ron in de Wilhelminalaan, onder Loek op het 
Vroegopplein tijdens de sportdag in 1984.
Boven het tuinhuisje van Loek en Ron in de Wilhelminalaan, onder Loek op het 
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ER KWAM CONTROLE OP ONZE 
TUIN - MIJN KLEINE MOEDER-
TJE SCHROK ZICH ROT! 

Loek wist niet wat ze zag de eerste 
keer op Ons Buiten: ‘Mijn mond viel 
open van verbazing, wat een mooi 
tuinpark!’ 

TEKST: ARIËT VERSTEGEN 
FOTO’S: PRIVÉARCHIEF VAN LOEK

‘Ome Jan kwam         
 altijd lopen vanuit  
Buitenveldert.’

Het interview vindt plaats met Loek, want Ron 
is al naar de tuin vertrokken. Ron heeft vanaf 
zijn twaalfde met zijn ouders op de Johannal-

aan 48 gewoond. Zijn grootouders woonden in de Lin-
alaan. Ron had al jaren zijn eigen huisje op Ons Buiten, 
toen hij in 1975 de vrouw van zijn leven ontmoette: 
Loek.  Hij introduceerde haar uiteraard op het tuinpark, 
maar dat viel in het begin niet in goede aarde. Loek nam 
namelijk, behalve haar charmes, 
ook haar vier kinderen mee. Het 
heeft even geduurd, maar al 
gauw was iedereen het erover 
eens: Ron was nog nooit zo 
gelukkig geweest. In 1980 trou-
wden ze. Het werd groots gevierd met vele gasten van 
het tuinpark. 
Ome Jan van Nes - Rons vader - komt nog steeds naar 
het tuinpark om met de jongens een biertje te drinken. 
Vroeger kwam hij lopen uit Buitenveldert, tegenwoor-
dig heeft hij een invalidekarretje, want hij is al negentig.
 
Een paradijsje
‘Ik had geen idee wat zo’n tuinpark was. Ik had wel eens 
van die volkstuintjes gezien vanuit de trein, langs het 
spoor: treurige stukjes groen met veel rommel overal. 
Ron had me meegevraagd naar Ons Buiten en voorg-
esteld dat we daar met de kinderen konden wonen. Ik 
zag ons al zitten in zo´n schuurtje. Elke avond moest 
dan zeker eerst al het gereedschap eruit, voordat we er 
konden slapen. Dus toen ik hier kwam, viel mijn mond 
open van verbazing: wat een geweldig park! We kwa-

men bij het eerste huisje: een plaatje. Toen het volgende: 
weer zo’n prachthuisje. We liepen onze laan in, ik zag 
het huisje en was helemaal om. Ron had een kamertje 
voor de jongens getimmerd en Soraya sliep in de serre. 
We konden er met zijn zessen in. Wat een paradijsje.’ 

Sneeuw
‘Ron was altijd met de tuin bezig. Hij heeft bloemen 

staan, geen groenten. 
Voor en na zijn werk 
ging hij de tuin in. Eén 
keer gingen we in april al 
wonen, met de kinderen. 
Het was echter nog be-

hoorlijk koud en op een ochtend lag er een pak sneeuw! 
De kinderen waren woest: ‘Jij ook altijd met die tuin!’ 
Want ja, ze moesten natuurlijk op de fiets naar school...’

Het winkeltje 
‘Toen ik op het park kwam, zaten er nog winkeltjes op 
het Vroegopplein. Waar nu het nieuwe JOC-gebouw 
staat, zat een echte kruidenier. Dat noemden we ´het 
winkeltje´. Je kon er van alles kopen en anders bestelde 
je wat je nodig had. De jongen die erin zat, was banketb-
akker/kok. Hij maakte op zondag gebakjes, hamburgers, 
van alles. Maar de pacht werd te hoog voor die jongen, 
die kon hij niet meer opbrengen. Hij deed het zo vreseli-
jk leuk, maar hij verdiende er te weinig mee. Op een pak 
melk verdiende hij misschien 3 cent. Het is best jammer. 
Je kwam in het winkeltje allemaal mensen tegen, zodat 
je recepten en de laatste nieuwtjes kon uitwisselen!’

Wie: Loek van Nes (1939) en 
Ron van Nes (1946)
Op de tuin sinds: 1952 Ron
Waar: Wilhelminalaan 179

Kinderen: Soraya, Justin, Burton en 
Jerry (geen van allen meer op de tuin) 
en acht kleinkinderen.



20    Ons Buiten |  april  2015 

DE KINDEREN WAREN 
WOEST: ‘JIJ OOK ALTIJD 
MET DIE TUIN!’

twee keer die mannen langs en dan kregen de vrouwen 
wat er over was!
Vroeger kende ik alle kinderen van het park. Ze kwa-
men bij me aan de deur voor een snoepje, en meiden 
kwamen langs om thee te drinken.’

Tuinkoningin van Ons Buiten
‘Weet je wat ik ooit nog gedaan heb? Ik ben nog tuinkon-
ingin geweest. Er was een jeu de boules wedstrijd gewe-
est en de winnaars werden gehuldigd. Ik was helemaal 
mooi gemaakt en voor de gelegenheid had ik knalrode 
lippenstift opgedaan. De winnaars kregen van mij een 
zoen op het hoofd en liepen zo de hele middag rond!’

Kantinedienst
‘Ik heb 25 jaar in de kantine gestaan: 
iedere vrijdag met klaverjassen. Met 
Eef Bosman, mevrouw Nieuwen-
huis, Nel Vonk, mevrouw Houte-

man, Truus en nog veel anderen. Al die jaren heb ik 
meegewerkt. Dat was nog in de oude kantine met het 
‘komboffi e’. Zo noemden we de plek van de vaste 
ploeg. Als je binnenkwam, was er een uitsparing en daar 
zat de vaste ploeg altijd. Toen mocht je nog binnen ro-
ken. Michaëla was en is nog steeds een goede vriendin 
van me. We zien elkaar nog geregeld.’

Man en motor
‘De mannen organiseren nog steeds motorweekenden 
in bijvoorbeeld Luxemburg en Duitsland. Ze houden 
ook langere vakanties, bijvoorbeeld naar Wales. Ze zijn 

Tuincontrole
‘Het was vroeger heel streng. Je fi etste absoluut niet in 
de lanen en kinderen mochten niet in de bomen klim-
men. Overal werd op gelet. Dat kwam natuurlijk ook 
doordat er vroeger veel meer mensen op het tuinpark 
woonden die opletten. Vroeger kreeg je ook veel vaker 
tuincontrole. Een keer waren wij met vakantie en paste 
mijn moeder op. Ron had van tevoren alles gedaan: de 
laan geschoffeld, gras gemaaid enzovoort. Maar het was 
zomer, dus alles groeide als een idioot. Toen kwam er 
controle op onze tuin en mijn kleine moedertje schrok 
zich rot. Ze moest de laan schoonmaken, want er groe-
ide onkruid! Ze was in alle staten en is meteen gaan 
schoffelen, het oude mensje.  
Ook de slootkanten werden gecon-
troleerd en veel beter schoonge-
houden dan tegenwoordig. Vroeger 
was het namelijk heel gewoon om 
onkruidverdelgers te gebruiken. Het 
was bij minder mensen bekend dat 
het zo veel kwaad doet. Ja hoor, dat deed je gewoon: 
Roundup eroverheen, klaar, schoon, uit!’

Sociale leven
‘Ons sociale leven speelt zich af op en rond de tuin. Ook 
buiten het seizoen komen we bij elkaar om te eten. We 
hadden ook feesten op de tuin, met zo’n 20 tot 25 man. 
In ons huisje is een doorgeefl uik van de keuken naar de 
woonkamer. Ik heb daar op een namiddag zeker hon-
derd bitterballen staan bakken! Door het luik verdween 
een vol bord, en in minder dan geen tijd kwam het leeg 
terug. Ron pakte het meestal aan en dan ging het eerst 

Tuincontrole Met de klok 
mee, sport-
dag met: 
Ron op de 
voorgrond 
(1999), Ron 
op de motor 
(1997), The 
Village Peo-
ple tijdens 
carnaval, 
voetgalploeg 
Ons Buiten 
2006/2007.
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Het valt me soms niet mee om bij de tijd te 
blijven. Deze column heeft wellicht enige 
tijdloosheid, maar mijn bijdrage aan de 

rubriek Natuurlijk Tuinieren zit in een tamelijk 
strak keurslijf. Uiterlijk half februari moet ik de 
kopij naar de redactie sturen voor het nummer 
van april. Die maand is de opmaat, de prelude, 
voor het nieuwe tuinseizoen. Ons tuinblad moet 
dan dus allerhande suggesties bevatten om 
tuinders uit hun luie winterstoel te krijgen, om 
eens te gaan kijken wat er te doen is in een 
slaperige tuin. De meesten van ons zullen niet 
veel zin hebben gehad om in de regen aan de slag 
te gaan. De meesten van ons zullen ook tot de 
ontdekking komen dat er weer een winter voorbij 
is gegaan zonder plannenmakerij, en zonder ook 
maar een begin van uitgewerkte ideeën. Daar is 
overigens niks mis mee, want je hebt een tuin 
voor je plezier en niet omdat je zo nodig aan 
het werk moet. Maar voordat je het weet, is de 
natuur ontwaakt en lig jij nog te doezelen. Zo niet 
onze veldmuizen. Het heeft nergens in ons land 
stevig gevroren, en de muizen hebben het ervan 
genomen. Een groot feest van jongetje ontmoet 
meisje en van mannetje ontmoet vrouwtje, met 
als gevolg ware muizenplagen. Hele weilanden 
zijn kaal gegeten, daar waar straks de koeien 
weer het veld in moeten. Het doet bijna denken 
aan de Bijbelse plagen die onze aarde en 
daarmee ons zullen teisteren. Ik heb te doen met 
de boeren in Friesland en elders, want ze zullen 
voer moeten inkopen. Ik heb ook te doen met 
de koeien. Het zal misschien een zomer worden 
waarbij het kaalgevreten weiland alleen vanuit 
de verte te zien is: vanuit de stal. Het gebrek aan 
strenge winters krijgt in de landelijke pers de 
schuld van deze muizenplagen. Maar dat geloof 
ik maar half. Bij een goed ecologisch evenwicht 
reageert de natuur onmiddellijk op een vergroting 
van het voedselaanbod. Meer muizen betekent 
dan meer broedsels van roofvogels of meer 
jongen die succesvol grootgebracht kunnen 
worden. En daar lijkt het in Friesland nu net mis 
te gaan. Daar houden ze, overigens net als ik, van 
weidevogels. En met de weidevogels gaat het 
tamelijk slecht in Nederland. Niet in de laatste 
plaats omdat het kuilgras te vroeg van het land 
gehaald wordt. De jonge vogels zijn nog niet 
vlieg-vlug en delven het onderspit. Aangeslagen 
door de maaimachines en onbeschermd in het 
open veld vallen ze ten prooi aan roofvogels. 
In Friesland lijken ze daar iets op gevonden te 
hebben. Er zijn herhaaldelijk berichten in de pers 
verschenen dat er nesten van roofvogels zijn 
leeggehaald of dat roofvogels zijn afgeschoten 
of vergiftigd. Ik weet niet wat waar is en het 
zal wel weer een wisselwerking zijn, maar ik 
kan de gedachte niet loslaten dat een deel 
van het muizenprobleem is veroorzaakt door 
mensenhanden. Waarbij ik overigens niet geloof 
dat de boer de kwade pier is. a

met 8 à 10 motoren. Er gaat een grote tent mee en dan 
kamperen ze. Fred zorgt daar altijd voor. Ze hadden 
tot voor kort een oude legertent die vol kogelgaten zat. 
Dus als het regende….! Nu heeft Fred een andere tent 
geregeld, geloof ik. Een paar anderen gaan vooruit met 
auto´s. Die worden ´de moeders´ genoemd. Zij zetten 
de tent op, zorgen ervoor dat er eten is enzovoort. Dan 
hebben ze zo’n plezier met elkaar. (En de vrouwen 
hebben ook even rust...)’

Voor en met de kinderen 
‘Er waren altijd heel veel activiteiten voor de kinderen, 
vooral op sportief gebied. Iedere zondagmorgen was 
er eerst de warming up met een paar rondjes om het 
veld en allerlei andere oefeningen. Voetballen deden 
ze ook heel veel: iedere woensdag en zaterdagmiddag. 
En in de schoolvakanties was er bijna elke dag wel wat 
te doen. De vader van Ron Kruik organiseerde altijd 
samen met een aantal anderen sportdagen. Daarnaast 
waren er zeskampwedstrijden op ons park en op andere 
complexen, zoals Amstelglorie en Linnaeus.’
[Tuinpark Linnaeus moest in 1973 noodgedwongen 
verhuizen van de Oosterringdijk bij de Indische buurt 
naar de geheel onbegroeide Gemeenschapspolder bij 
Driemond (gelegen tussen Amsterdam en Weesp.]

Feesten
‘Het Sinterklaasfeest is al zo oud als het tuinpark, denk 
ik. Het oud-en-nieuwfeest is drie jaar geleden voor 
het eerst georganiseerd. Dat is een groot succes. Ik 
denk dat er afgelopen jaarswisseling zo’n 120 mensen 
waren. Je mocht ook vrienden en familie meenemen. 
Het was hartstikke gezellig en zó goed georganiseerd. 
Heerlijke hapjes de hele avond, de hele avond drinken. 
En dat voor maar 25 euro. Het was echt geweldig. Ik 
heb diep en diep respect voor de mensen die dat geor-
ganiseerd hebben. 
Vroeger had je ieder jaar carnaval. Er waren zeker drie 
feestavonden per jaar en er waren bingoavonden. Voor 
de kinderen werden apart feesten georganiseerd, zoals 
disco´s. Daar zijn we een hele tijd mee doorgegaan, 
maar er kwamen steeds minder mensen. Met carnaval 
zaten we nog maar met 50 man in de zaal. Dat is te 
weinig voor een leuk feest. Ik vind die high tea van 
nu trouwens ook fantastisch. Dat wordt toch maar al-
lemaal gedaan, hè, door die vrijwilligers.’

Advies
‘Nieuwe tuinders komen hier op een zaterdag of 
zondag voor de eerste keer, en zien ons in dat tuintje 
zitten genieten. En dan willen zij ook een tuin. Maar 
wat ze niet zien, is dat er de hele week getuinierd 
wordt! Tegenwoordig komen veel nieuwe tuinders al-
leen in het weekend. Op deze manier wordt er minder 
getuinierd op het tuinpark en dat komt de variatie niet 
ten goede. Dus: bezint eer ge begint! a

Ik geef het stokje door aan: Tiny Steenman
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Soep met ballen
Ik zie dat het pinksterkamp er weer aankomt voor de 
kinderen van Ons Buiten. Mijn kinderen zijn te oud. 
Die willen dat niet meer. 
Ben ik ooit op kamp geweest? Ja toch? Dat moet 
haast wel. Ik kan me er niet bijster veel van herin-
neren. Ja, we hadden lol, nee, we sliepen niet, en ja, 
het eten was goor. Zoiets.
We deden een spel.
‘Jongens vanavond doen we een spel.’ ‘Dat wordt 
reuze spannend!’
Na het eten (waarschijnlijk iets waarvan niemand 
wist wat het was) moesten we ons warm aankleden. 
‘We gaan jullie indelen in groepjes.’ ‘Stil!’ ‘Hé Pieter! 
Goed luisteren hoor, anders verdwaal je misschien!’ 
‘We gaan jullie…’ ‘Jongens, stil nou!’
‘Iedereen… krijgt een…’  ‘Isabel!’
En vervolgens werden er A4’tjes uitgedeeld en 
werden we in groepjes het bos ingestuurd. Geen 
flauw idee natuurlijk wat we daar moesten doen. Er 
was uiteraard altijd een groepje dat dat wel wist, dus 
wij besloten dat groepje maar te volgen. Af en toe 
hoorden we een beest, en dan schrokken we ons 
te pletter.  We holden, struikelden over takken en 
botsten tegen bomen, op zoek naar het groepje voor 
ons. ‘Pssst, wat doen jullie?’ ‘Je moet de dieren op 
het blaadje zoeken.’
Vervolgens in ons groepje: Heeft iemand het 
blaadje meegenomen?’ ‘Welk blaadje?’ Afijn, het 
eerste groepje raakte uit zicht en wij liepen door de 
bossen. We hoorden allerlei vreselijks. We zochten 
de herberg, maar konden die niet vinden. Sommige 
kinderen begonnen te huilen. Toen hoorden we een 
leeuw: ‘Grrrr!’ Dat was wel een beetje gek in een 
Nederlands bos… De leeuw klonk nep. De leeuw 
zat onder een boom en was een mens, het was 

Moes & Meer
de meester. We hadden ons eerste dier gevonden 
en dat was tegelijk ook ons laatste dier, want alle 
groepjes waren al bij hem langs geweest. Meester 
had het potverdorie koud gekregen en waarom 
waren wij in hemelsnaam zo laat?
Toen we eindelijk terug bij de herberg kwamen, 
zaten alle kinderen aan de koek en warme chocola-
demelk. Wij ‘mochten’ meteen door naar bed.
Van later, toen ik met mijn eigen kinderen meeging 
op schoolkamp, weet ik ook niet bijster veel meer. 
Ja, we hadden lol (drinken met de leraren en de ou-
ders als de kinderen in bed lagen), nee, we sliepen 
niet, want we dronken door tot de merels begonnen 
te fluiten, en ja, het eten was goor.
Er was tot mijn verbazing niets veranderd. We 
gingen ook gewoon het dierenspel doen. Echt waar! 
Het enige wat veranderd was: geen enkel kind dacht 
erover om beesten zoeken en de juffen en de ouders 

zaten de hele avond voor Jan Doedel verstopt, en 
rare geluiden te maken. Schor en bibberend kwamen 
we na verloop van tijd terug naar de herberg waar de 
kinderen zelf chocolademelk hadden ingeschonken 
en de koeken aan het verdelen waren. Juist. Tijd 
voor een borrel…
En tja, wat kregen we te eten? Macaroni? Een kleffe 
gehaktbal met aardappelpuree uit een pakje en dop-
erwten uit blik? Slappe friet met iets van een frikadel 
en appelmoes? En als toetje? Iets van een vage 
gele pudding uit een pakje en dat kreeg je dan elke 
avond. Vooraf? Soep, ja, altijd iets van soep. Dunne 
tomatensoep, waterige champignoncrèmesoep en 
misschien een keer een groentesoepje met vermi-
celli. Nee, dat eten stelde niet zo veel voor. Eigenlijk 

ONDER REDACTIE VAN MAARTJE KOUWENBERG
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Klaar is je bouillon. Hier heb je straks een liter van 
nodig. Of je gebruikt alles.

Nu de tomatensoep. Er zijn geen lekkere tomaten 
op dit moment. Of ze moeten van verre komen. En 
dat is ook weer zo’n onzin. In de zomer maken we 
tomatensoep van verse tomaten. Nu pakken we 
blikken. De tomaten in blik zijn prima, want dit zijn 
namelijk zoete zomertomaten uit Italië. De zeer rijpe 
tomaten worden ingeblikt, omdat ze zijn niet meer 
vers te verkopen zijn. Prima van smaak dus!

Tomatensoep

boter
ui (gehakt)
3 blikken tomaat
zout/peper
eventueel een blikje tomatenpuree

Doe in een ruime pan een fl inke klont boter. Daar fruit 
je de ui in. Als de ui zacht is, doe je er drie blikken 
tomaat bij. Nu schenk je er een liter, of alles van je 
eigengemaakte bouillon bij. Warm laten worden. 
De staafmixer pakken en de boel pureren. Even 
proeven. Vind je dat hij tomatig genoeg is? Zo nee, 
gewoon een blikje tomatenpuree erbij. Zit er genoeg 
zout en peper in? Belangrijk… 
Je hebt nu een heel lekkere soep. Met veel smaak 
door je eigen bouillonnetje. Maar als je een hele dag 
hebt gevoetbald in de regen, drie keer bent uit-
gegleden in de modder en op een of andere manier 
een schoen bent kwijtgeraakt, wil je meer! Er moeten 
ballen in de soep, en er moet een groot stuk lekker 
brood bij!
De pan staat op een laag pitje, de kamer ruikt naar 
tomatensoep. Nu ga je piepkleine gehaktballetjes 
draaien. Ervan uitgaande dat er hele hongerige 
kinderen aan tafel zitten, neem ik voor ieder een ons 
gehakt. Maar dat is wellicht wat overdreven.

400 gram gehakt (half om half)
zout/peper
wat nootmuskaat

Kneed het gehakt en rol er kleine knikkertjes van. Dit 
duurt even. Ik zou een lekker glas wijn inschenken, 
met een fi jn muziekje op de achtergrond. En dan bal-
letjes draaien, heel veel. Als dat gebeurd is, Verwarm 
je ze even mee in de soep. Nog tien minuutjes ofzo.
‘Aan tafel!’

En daar komen ze allemaal aanrennen, hongerig 
als leeuwen: de één onder de modder en de ander 
met één schoen. En reken maar dat ze je dankbaar 
aankijken, na zo’n heerlijk warm bakkie tomatensoep 
met ballen! a

fl auw, want eten koken voor grote gezelschappen 
hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Je hebt al-
leen hele grote pannen nodig. Van die geweldige 
grote soeppannen, waar je 20 liter soep in maakt. 
Je neemt het recept voor anderhalve liter soep en 
vermenigvuldigt gewoon de hele boel.
Zelf bouillon trekken is een makkie: uien, prei, 
peterselie, lavas, bladselderij en als je geluk hebt 
wortels; die haal je gewoon uit je eigen tuin! Water, 
zout en peper en klaar is Kees. Nou, bijna dan. 

We gaan tomatensoep maken.
Voor 1,5 liter groentebouillon heb je nodig:

2 preien in stukken
2 stengels bleekselderij, in stukken en/of wat blad-
selderij
een ui (met eventueel wat kruidnagels erin gestoken)
2 wortels in stukken
bouquet garni (laurierblad, tijm, peterselie en even-
tueel lavas, foelie, rozemarijn)
zout
wat geplette peperkorrels
een geplet teentje knofl ook

(Er kan nog een tomaat in, een stukje knolselderij, 
een meiknolletje, wat bloemkool, eigenlijk luistert het 
niet zo nauw. Wat je maar hebt.)

Er zijn twee manieren:
1) Je doet een scheut olijfolie of wat boter in een 
grote pan en fruit de groente aan. Na vijf minuten giet 
je er water bij, tot alles onderstaat (dat is ongeveer 
twee liter water).
2) Je doet alle groenten in een pan en overgiet deze 
met water tot ze onderstaan.
Vuur hoog, even laten koken. Eventueel schuim eraf 
scheppen. Vuur laag en drie uur laten trekken. Dit 
moet op een heel laag vuur. Het gaat heerlijk ruiken 
in de keuken.
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Agenda

Oproep jeu de boules en sjoelen
JEU DE BOULES
Wij starten op zaterdagmiddag 9 mei om 13.00 uur op onze 
jeu de boulesbaan en op woensdagavond 13 mei om 19.00 
uur.
Voor alle liefhebbers van dit leuke spel: kom eens kijken en 
gooi een balletje mee. Het zou namelijk leuk zijn als onze 
groep wat groter wordt. (Er zijn boules beschikbaar.)
 
SJOELEN
Wij beginnen met sjoelen op donderdagavond 14 mei om 
20.00 uur in ons verenigingsgebouw. Ook hierbij is iedereen 
die interesse heeft, hartelijk welkom.

Bep Schepers en Ria Dennenbroek

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN – OP VOLGORDE DAG

Vanaf Tot en met Activiteit    Locatie     Aanvang
3 april  25 september vrijdag Klaverjassen   Zaal     20.00 uur
4 april  5 september  zaterdag Inschrijving aspiranten*  Zaal     11.00 uur
13 mei 26 augustus woensdag Jeu de Boules  Veld     19.00 uur
9 mei 29 augustus zaterdag Jeu de Boules   Veld     13.00 uur
23 mei 25 mei  Pinksterkampinschrijven: 14 mei  
26 mei 25 augustus dinsdag Tekenen   Zaal     19.30 uur
14 mei 27 augustus donderdag Sjoelen   Zaal     19.30 uur
3 juni 12 augustus woensdag Spelletjesavond  Zaal     19.30 uur

OVERIGE ACTIVITEITEN

Maand      Dag  Activiteit    Locatie      Aanvang
29 maart   zondag Paasklaverjassen   Zaal      12.00 uur
5   april    zondag Paaseieren zoeken   Zaal      13.00 uur
9   mei    zaterdag  Algemene ledenvergadering  Zaal      13.00 uur
14 mei    donderdag  Inschrijven pinksterkamp  Zaal      13.00 uur
23 mei    zaterdag  Bingo     Zaal      20.00 uur
14 juni    zondag Tuinkunstmarkt en open tuinen  Veld /zaal  11.00 uur
21 juni    zondag Crea – vogelhuis   Zaal      19.30 uur

Zie voor verdere informatie en laatste wijzigingen de vitrines, aanplakbiljetten en de Nieuwsbrief.

Opmerkingen
•Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neem hiervoor contact op met de  
 secretaris, bij voorkeur per mail: secretariaat@ons-buiten.nl.

Toelichting
Aspiranten kunnen zich op de 1e zaterdag van de maanden april t/m september inschrijven. 
Vanaf 10.00 tot uiterlijk 10.45 uur kunt u een inschrijfvolgnummer afhalen in de kantine. Om exact 
11.00 uur starten we in de zaal met het verstrekken van informatie aan de aspiranten. De deur 
van de zaal sluit om 11.00 uur, u dient dus tijdig aanwezig te zijn. Alleen met een inschrijfvolg-
nummer kunt u zich definitief inschrijven als aspirant van tuinpark Ons Buiten. De inschrijfkosten 
bedragen € 25,00 en daarna jaarlijks € 17,00 tot u een tuin krijgt toegewezen.
Het geven van de toelichting met de beantwoording van uw vragen en aansluitend inschrijven 
duurt meestal minimaal 1 uur. Uiteraard afhankelijk van het aantal geïnteres seerden.
 
NB: U dient ingeschreven te staan bij de Bond van Volkstuinders voordat u zich gaat inschrijven 
op Ons Buiten. Zie voor informatie de website www.bondvanvolkstuinders.nl bij inschrijving.

Excursies Oeverlanden
Zondag 10 mei 11.00 - 12.30 Slakken 
en kevers
Bij slakken denken de meeste mensen 
aan die verschrikkelijke beestjes die hun 
planten in de tuin opeten. Maar als je 
kennis kunt nemen van de vele soorten 
slakken die er bestaan zul je er zeker 
anders over gaan denken. 
Met Tello Neckheim gaan wij o.a. op zoek 
naar het boerenknoopje dat over het alge-
meen tussen gras en bladafval leeft en 
de haarslak die rondkruipt onder rottende 
takken en stammen, waar ze leeft van het 
verteren van organisch materiaal.

 
Vrijdag 15 mei 20.30 - 22.00 Nachte-
galenavond
Ooit vormden De Oeverlanden een 
populaire plek voor de nachtegaal, 
maar zoals ook elders in Nederland 
neemt de laatste jaren de populatie af. 
Deze vogel is onopvallend gekleurd 
maar daartegenover heeft hij fabelach-
tige zangkwaliteiten. Wij hopen ook dit 
jaar weer op de mogelijkheid om van 
de mooie zang te genieten en probe-
ren het aantal territoria vast te stellen. 
Deze avond wordt begeleid door Carla 
Peperkamp en Rein Cremer.een les 
en onderwerp.

Zondag 28 juni 11.00 - 12.30 
Planten
Onder floristen heeft de 24ste juni, 
wanneer het Sint-Jansdag is en het 
sint-janskruid in bloei, komt altijd 
bekend gestaan als het moment 
waarop de meeste plantensoorten tot 
bloei komen. Tegenwoordig hebben 
veel soorten de neiging om al wat 
vroeger dit punt te bereiken. Dus zul-
len we, onder begeleiding van Hans 
Bootsma en Nico Jansen op deze 
dag veel soorten in volle pracht onder 
de loep nemen. Ondertussen wordt 
ook het een en ander verteld over het 
beheer van grazige vegetaties aan de 
hand van grassoorten. Een uitstapje 
naar de bloemrijke middenberm van 
de Oude Haagseweg behoort tot de 
mogelijkheden.

Amsterdamse Bos
Zaterdag 11 april van 13.00 tot 17.00
Cherry Blossom Festival
De gemeente Amstelveen organiseert 
voor de Japanse gemeenschap het 
jaarlijkse viering van de lente. Het fes-
tival vindt plaats in het Bloesempark 
van het Amsterdamse Bos.
De kersenbomen in het Bloesempark 
in het Amsterdamse Bos staan in het 
voorjaar in bloei. Jaarlijks vind er in 
maart of april het kersenbloesem fes-
tival plaats. Kijk voor meer informatie 
over parken in Amstelveen op de 
website van de gemeente Amstelveen 

zondagmiddag 26 april 12.00 uur, 
13.30 of 15.00
Kruidenvrouwtjes
Ga op pad met de kruidenvrouwtjes en 
maak wat lekkers. Voor kinderen van 
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Zijn de molshopen in ons gras van de 
mollen of de muizen?
Mollen maken de bekende hopen; woelmuizen 
de gangenstelsels net onder de graszode. Ran-
suilen jagen vooral op de woelmuizen.

Is mos op je roos erg?
Nee, korstmos is niet schadelijk maar het is een 
teken dat de roos te nat staat of in de schaduw. 
Korstmos is een combinatie van een alg en een 
schimmel (symbiose=samenwerking van die 
twee).

Is winde onkruid en zo ja hoe haal je het 
weg?
Winde is een taai onkruid met grote witte wor-
tels; van nature groeit het langs slootkanten en 
aan bosranden. Als je steeds de wortels opgraaft 
en de uitlopers uittrekt verdwijnt de plant.
 
Is bamboo echt zo erg? 
De grote bamboesoorten woekeren; dit betekent 
dat ze ondergrondse uitlopers maken tot een me-
ter of langer. Het weghalen van een zode bamboe 
is een taai werk.

Waarom doen sommige bollen het niet 
zo goed op ons buiten? 
Tulpen en andere bollen worden door de woe-
lmuizen opgegeten. Tulpen groeien in kalkrijke 
bodem. Narcissen zijn makkelijker maar wel 
giftig.

Wanneer moet je lavendel snoeien?
In maart en dan de plant open knippen. Wordt ti-
jdens de snoeilessen behandeld.

Welke fruitbomen kunnen op ons 
buiten?
Er zijn onderstammen die wat tegen de zure 
grond kunnen. De firma Snel in Laren kan u 
informeren! De kwekerij betrekt de bomen van 
de Pomologische Vereniging: www.hoogstam-
fruitnh.com. Overigens gaan we op 4 april fruit-
bomen behandelen en in mei de lessen afronden. 
Voor deelname aan de snoeilessen in het nieuwe 
seizoen kunt u zich opgeven via 
gangbaar-37@hetnet.nl tav Gerard Schuitemak-

Vraag &
Antwoord

ONDER REDACTIE VAN GERARD SCHUITEMAKER

Van onze imker
Hoe gaat het nu met de bijen?
Gedurende de winter verkeren de 
bijen in een vrijwel bedwelmde 
toestand. De Europese honingbij komt 
oorspronkelijk uit Afrika en heeft een 
ingenieus en sociaal overwintersys-
teem. Honingbijen overwinteren als 
volwassen bijen in een kolonie. Maar 
de mannetjes, de darren, overwinteren 
niet mee. Zij zijn verjaagd en vaak 
gedood door de werksters, omdat hun 
taak er al op zit en ze in de winter 
geen bijdrage meer kunnen leveren 
aan de kolonie. 

Hoe hoog staat de thermostaat?
Werksters zitten in de winter met tien-
duizenden (15.000 – 20.000) opeen 
gepakt in een gedeelte van de kast 
waarin zich de voorraden honing en 
stuifmeel van de kolonie bevinden. In 
het midden zit de koningin, verwarmd 
door de omringende bijen, die honing 
eten en warmte opwekken door hun 
vleugelspieren te bewegen. Hoe kou-
der het is, hoe dichter ze tegen elkaar 
aankruipen. De interne thermostaat in 
de bijenkast houden ze in de winter zo 
op 15 à 25°C, ongeacht de buitentem-
peratuur. Af en toe wisselen ze van 
plaats, zodat ook de buitenste laag 

bijen weer kan opwarmen. 

De dagen lengen…
Om het verlies aan warmte aan te 
vullen, nemen de bijen voedsel op. 
Dit voedsel bevindt zich boven, maar 
vooral achter de tros, zodat dus de 
tros in de loop van de winter langzaam 
verplaatst naar de achterkant van de 
kast. ‘s Winters verkeert het bijenvolk 
als eenheid in rust, maar zo gauw 
de dagen gaan lengen en het lichter 
wordt, en ook de dracht weer begint,  
gaat het volk weer groeien. Vroege 
voorjaarsbloeiers als wilg, krokus, 
sneeuwklokje en winterheide leveren 
zeer vroeg vers stuifmeel (dracht). Dit 
stuifmeel wordt opgeborgen om het 
broednest heen, waar het het meeste 
nodig is als voer voor de uit het ei 
komende larfjes. Eind januari, begin 
februari verlaten de bijen bij een 
buitentemperatuur van ± 8 - 9°C in de 
schaduw de woning om de endeldarm 
te ledigen. Soms geeft zo’n reinigings-
vlucht wat overlast in de omgeving: 
bevuiling van was die buiten hangt, 
vervuiling van het glas van tuinbouw-
kassen, of auto’s die vuil worden.

Nieuwe bijen nieuwe honing
In het voorjaar sterven de ‘oude bijen’ 
vrij snel af, zodra de jonge bijen uitko-
men. De buitentemperatuur is dan nog 
laag, en de temperatuur in het volk 
wordt door de bijen verhoogd naar 
32 - 36°C. Dit doen ze om de jonge 
bijen warm te houden en de koningin 
te stimuleren om door te gaan met 
eitjes leggen. Zodra in april – mei de 
buitentemperatuur tussen de 12-15 
graden komt, vliegen de bijen weer 
volop en is voor de imker het nieuwe 
seizoen gestart. Zodra de volken weer 
echt gaan groeien, worden de honing-
kamers geplaatst en hopen we dat we 
weer kunnen gaan genieten van een 
goede opbrengst  

Facebook
Om het bijenseizoen te kunnen 
volgen, heb ik een Facebookpagina 
gemaakt waar regelmatig een update 
komt over het wel en wee van de 
bijenstal van Ons Buiten. Als je op 
Facebook ‘Imkerij Ons Buiten’ typt, 
kom je op de pagina.

4 tot 12 jaar. Kosten: € 4,50 per kind 
en € 2,- per volwassene. O.l.v. Natuur 
is een Feest. Start bij De Boswinkel.

Zondagmiddag 24 mei om 12.00 uur, 
13.30 uur of 15.00 uur.
Heksenmiddag
Maak je eigen toverstok, kom heksen-
boter maken met zelfgeplukte heksen-
kruiden en maak een toverdrank. Voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar. 
Kosten: € 4,50 per kind en € 2,- per 
volwassene. O.l.v. Natuur is een 
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De afgelopen twee jaar is 
in deze rubriek geschre-
ven over kikkertrappen 

en verlandingsoevers, de cursus 
natuurlijk tuinieren, takkenrillen, 
composthopen en hun bewoners, 
vierkantemeter-moestuinbakken, 
insectenlokkende struiken voor 
heggen en hagen en over overle-
ven in de winter voor vogels. Dit 
keer ga ik een paar zaken combi-
neren. 

Kikkerland
Daar waar water raakt aan land, 
ontstaan nieuwe plekken voor 
groei en bloei, voedsel, voort-
planting, broed- en nestgelegen-
heid. Bij een geleidelijke over-
gang van water naar land krijgen 
kikkers, padden, salamanders en 
ringslangen de gelegenheid om 

soms op het droge te zitten en 
dan weer lekker te zwemmen. 
Bij een abrupte overgang zoals 
we die kennen van op ons tuin-
park: strakke beschoeiingen met 
cementplaten, is het voor dieren 
bijna onmogelijk om aan land te 
kruipen. Eerder heb ik de kikker-
trappen, die ook door egels ge-
bruikt worden, onder de aandacht 
gebracht. Er zijn ook andere mo-
gelijkheden.

Eeuwig leven
Beschoeiingen hebben niet het 
eeuwige leven en op een groot 
aantal plekken is het noodzake-
lijk geworden om herstelwerk-
zaamheden uit te voeren om te 
voorkomen dat de wallekant 
teveel afkalft. De Zuidsingel 
met zijn prachtige knotwilgen 

Op de grens 
van nat 
en droog
Dit keer combineert Erik een paar zaken. 
Namelijk herstel van oeverbeschoeiingen, 
verhoging van natuurwaarden en alterna-
tieve invulling van tuinbeurten. 

TEKST ERIK HOOIJBERG

Natuurlijk Tuinieren

moet nodig worden aangepakt. 
Een halfopen vlechtwerk van ge-
schilde wilgentakken zou mooi 
kunnen zijn, maar dat is wel zeer 
bewerkelijk en arbeidsintensief. 
Een andere mogelijkheid is het 
aanbrengen van landingsplaat-
sen van verschillende grootte 
voor amfibieën. Daar zetten we 
een halfronde palenrij die een 
meter ver de sloot in steekt tot 
onder het zomerse waterpeil. 
Daarvoor, aan de walkant, wordt 
een mengsel van stenen, zand en 
veengrond aangebracht. Zo wordt 
op die plek-ken de strakke rij 
platen onderbroken. In zekere zin 
vergelijkbaar met bijvoorbeeld de 
Kerf in de duinenrij van Noord-
Holland of de Slufter op het ei-
land Texel.

Links zie je de 
dotterbloem, 

hierboven een 
oude prent 

van pijlkruid. 
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Natuurlijk Tuinieren

Watermunt doet zijn naam eer aan en staat graag met de voeten in het nat. 
Hieronder de kikker die met onze beschoeiing ook niet op de wal kan landen.....
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Met de klok mee: hierboven de waterlelie, rechts er meteen onder de gele lis, 
daaronder een voorbeeld van een stuk beschoeiingsdeel op Ons Buiten, daarnaast 
kattenstaart en daarboven de koekoeksbloem.

Landingsplaatsen
Die landingsplaatsen geven na-
tuurlijk alleen beschutting aan 
amfibieën, zweefvliegen, libel-
len en waterjuffers als we ook de 
begroeiing aanpakken. Gelaagd-
heid is daarbij een toverwoord; 
dus klein grut als zegge, heerlijk 
geurend watermunt en geelbloe-
iend speenkruid, gecombineerd 
met groter spul als dotterbloemen, 
echte koekoeksbloem, pijlkruid, 
kattenstaart, waterweegbree, gele 
lis en misschien zelfs wel de 
zwanenbloem. In het water groei-
en waterlelies, kikkerbeet en gele 
plomp. Zo’n levensgemeenschap 
van planten en dieren is vaak heel 
rijk en gevarieerd en combineert 
heel goed met knotwilgen en de 
zwarte els.

Vereende krachten
Een idee als hierboven beschre-
ven is betrekkelijk vlot op papier 
gezet, maar de uitvoering ervan 
vergt een combinatie van vaar-
digheden en interesses. Er is in-
middels een verkenning gedaan 
van de plekken waar we dit kun-
nen uitvoeren. De Zuidsingel lijkt 
een prachtige plek, vanwege de 
brede sloot met uitzicht op het 
Oeverlandenbos, de zonnigheid, 
de knotwilgen en de noodzaak 
tot herstel van de beschoeiing. 
Verder is er noeste arbeid nodig 
om de palen de grond in te druk-
ken en voor gesleep met stenen 
en grondverzet. Overigens heb-
ben zich hiervoor al vrijwilligers 
aangemeld... Daarna is het tijd 
voor het aanbrengen van water- 
en oeverbeplanting, jaarlijks on-
derhoud en genieten. Er is voor-
zien dat een en ander uitgevoerd 
gaat worden door tuinders die 
wel eens een andersoortige tuin-
beurt willen doen en door mensen 
die hun enthousiasme een natuur-
lijke draai willen geven. Zodra de 
plannen verder zijn uitgewerkt en 
de noodzakelijke aankopen zijn 
gedaan, gaan we aan de slag. Wil 
je meewerken? Graag! Geef je 
dan op via e-mail: 
groen@ons-buiten.nl. a
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Bestuursinformatie

Het bestuur nodigt de leden en de overige 
geïnteresseerden uit tot bijwoning van de 
110e algemene ledenvergadering (alv) van 

tuinpark Ons Buiten. De vergadering vindt plaats op 
zaterdagmiddag 9 mei 2015 in het Verenigingsge-
bouw aan het Vroegopplein. Aanvang 13.00 uur.
Vragen over de agendapunten kun je tot uiterlijk 
twee weken voor de vergadering schriftelijk aan de 
secretaris opgeven.
Ieder lid kan één ander lid schriftelijk machtigen na-

1.Opening door de voorzitter

2.Vaststellen van de agenda

3.Ingekomen stukken

4.Mededelingen

5.Verslag van de 109e vergadering van 13 december 
2014

6.Verslag over 2014
inclusief financieel verslag en verslag van de kas-
commissie

7.Verkiezing leden van het bestuur

In 2014 was het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter  Jan Pot
Secretaris  Ella Moens
Penningmeester  Roel Wessels
2e Penningmeester Reno Vegting
Bestuurslid – algemeen Rob Hafkamp
Bestuurslid – groen 1)

Schema aftreden bestuursleden
Voorzitter  Jan Pot  2015
Secretaris  Ella Moens 2017
Penningmeester  Roel Wessels 2016
2e Penningmeester Reno Vegting 2017
Bestuurslid algemeen Rob Hafkamp 2015
Bestuurslid groen 1) 

Aftredende bestuursleden in 2015 zijn:
Volgens het schema zijn Jan Pot en Rob Hafkamp 
aftredend. Jan en Rob stellen zich herkiesbaar.
1) Erik Hooijberg vult de functie Groen namens het 
bestuur in.

8.Benoeming Kascommissie
Schema aftreden leden kascommissie
Marianne Haafkens 2016

mens hem/haar in de afdelingsvergadering zijn stem 
uit te brengen: ieder lid kan dus slechts door één 
ander lid worden gemachtigd. Zij die een ander lid 
willen machtigen, kunnen dit doen met een machtig-
ingsformulier. Dit machtigingsformulier ligt in de kan-
tine en staat op de website van Ons Buiten. Uiterlijk 
een half uur voor aanvang van de vergadering moet 
de secretaris deze formulieren in zijn bezit hebben. 
Tijdens de vergadering is de kantine gesloten. En wil 
iedereen zijn mobiele telefoon uitzetten? 

Patrick Danko  2017
Hans Drenth  2018

De leden van de Kascommissie worden voor 
3 jaar benoemd. Door het overlijden van Ilone 
Kruit Temmink in 2014 treden de 2 reserveleden 
te weten Patrick Danko en Hans Drenth toe tot 
de Kascommissie. Judith Mellema is reserve 
kascommissielid. Het is van belang dat er één 
nieuw reserve kascommissielid gekozen wordt. 
Bij voorkeur iemand met financiële kennis.

9.Benoeming Afgevaardigden
Schema aftreden afgevaardigden
Jos Kuykhoven  2015
André Tolen  2015
Bieneke Ruitinga 2015

De afgevaardigden worden voor 3 jaar benoemd. 
Na afloop van deze benoemingsperiode kunnen 
afgevaardigden worden herbenoemd.
De afgevaardigde vertegenwoordigt de afdeling 
in de bondsvergadering. Rudy de Vries is reserve 
afgevaardigde.

10.Gebruik Houtkachels
Zie toelichting op pagina 32 in deze Ons Buiten.

11.Regeling werkbeurten
Zie toelichting op pagina 32 in deze Ons Buiten.

12.Bondsvergadering voorjaar 2015
De datum en plaats waar deze gehouden wordt 
en de agendapunten zijn nog onbekend. Wij ver-
zoeken u de editie van het blad Vroegop te lezen 
voor verdere informatie. In de alv van 7 mei 
2012 zijn de 3 afgevaardigden gekozen. Zonder 
tegenbericht voor de duur van 3 jaar.

13.Rondvraag

14.Sluiting

AGENDA voor de 110e algemene ledenvergadering van tuinpark Ons Buiten

NB
Een even-
tuele pauze 
wordt in de 
loop van de 
vergadering 
vastgesteld.



  april  2015 | Ons Buiten    31

De vergadering werd druk bezocht en we zagen 
ook een aantal nieuwe gezichten. De najaars-
vergadering kent als formeel punt het vaststel-

len van de jaarkosten en de begroting voor het volgen-
de jaar. Na een korte toelichting van penningmeester 
Roel Wessels gingen de leden, zoals gebruikelijk, ak-
koord.

Bij de mededelingen werd stilgestaan bij de taxatie 
opstallen door de fi rma Lengkeek. De uitkomst van 
deze taxatie is erg teleurstellend. Van 285 
tuinen is de uitkomst van de taxatie la-
ger dan de taxatie in 2005. Het is 
uiteraard onwaarschijnlijk dat 
er goed getaxeerd is. Er zijn 
ook veel taxaties waarbij 
er duidelijk fouten zijn 
gemaakt. In de vergade-
ring is afgesproken om 
voor de jaarnota 2015 uit 
te gaan van de taxatie 2014 
wanneer deze hoger is dan het ver-
zekerde bedrag op de jaarnota 2014 en anders 
het verzekerde bedrag voor 2015 gelijk te houden aan 
2014. Deze uitkomst is aan de Bond van Volkstuinders 
doorgegeven. Het is overigens maar zeer de vraag 
of de taxatie wel nodig is. Het bestuur zal dit onder-
werp met het bondsbestuur bespreken. Ook bij andere 
afdelingen is veel kritiek op de taxatie.

De projectgroep Elektra is in 2014 diverse malen bijeen 
geweest voor overleg. Na het inwinnen van informa-
tie is het idee dat het aanleggen van elektra op Ons 
Buiten een zeer dure aangelegenheid wordt. Er is nog 
overleg met een externe organisatie om een goede of-
ferte te krijgen. De projectgroep Elektra denkt dat we 
met goede informatie over zonne-energie de tuinder 
voldoende kunnen helpen.
Ook heeft de projectgroep gekeken naar het gebruik 
van internet op de tuin. Vanwege fi nanciële en tech-
nische aspecten is het niet haalbaar dit collectief te 
regelen.

De Romneyloods achter het Verenigingsgebouw 
is vervangen. Er zijn heipalen aangebracht om te 
voorkomen dat de loods gaat verzakken. Omdat de 
bestaande loods op de werf ook verzakt is, gaat het 
bestuur onderzoeken of we deze loods ook opkrikken 
en er heipalen aanbrengen.
De planning van de herinrichting tussen de werf en de 
kantine hangt hiermee samen.

Verslag van de 109e algemene ledenvergadering van tuinpark Ons Buiten 
gehouden op zaterdag 13 december 2014

Er stonden verschillende punten op de agenda waar-
over een levendige discussie ontstond. Over het ge-
bruik van houtkachels en de eventuele overlast ervan, 
was een stuk ingebracht door de BTC – de bouwtech-
nische commissie. Het bestuur heeft gezien dat tuin-
park TIGENO een sociaal stookplan in gebruik heeft 
met een aanmeldverplichting. Het bestuur gaat voor 
de volgende alv een voorstel maken waarbij we graag 
gebruikmaken van de informatie van TIGENO.
Een belangrijke uitkomst van het overleg was uiteraard 

dat we met elkaar moeten voorkomen dat 
we overlast veroorzaken.

De toelichting over de water-
overlast in juli 2014 was mede 
gebaseerd op informatie 
die het bestuur had ontvan-

gen van Rudy de Vries. Het 
is duidelijk dat de technische 

storing bij het gemaal zeker heeft 
bijgedragen aan de overlast die veel 

tuinders op Ons Buiten hebben gehad. En-
kele tuinders hebben hun schade bij Waternet ge-

claimd en een uitkering ontvangen. Voor alle tuinders 
die schade door de wateroverlast hebben gehad, geldt 
dat het goed is om de schade bij Waternet te melden. 
Het bestuur is in overleg met Maarten Kox om ook 
eventueel een claim in te dienen. In 2015 is een overleg 
met Waternet en de BVV gepland.

De huidige regeling werkbeurten is rond 2000 vast-
gesteld. Belangrijke punten daarin zijn dat de werk-
beurten moeten worden gedaan tot 70 jaar en dat 
nieuwe tuinders minimaal 5 jaar werkbeurten moeten 
doen. Sindsdien is er maatschappelijk veel veranderd 
en we zien een verschuiving van de pensioengerech-
tigde leeftijd en meer ouderen die een tuin nemen.
Het bestuur polst de leden hoe zij staan tegenover een 
verhoging van de leeftijd: bijvoorbeeld werkbeurten tot 
75 jaar en de verlenging van werkbeurten bij nieuwe 
tuinders.
Vanuit de vergadering is weinig bijval over het verleng-
en van de leeftijd. Het verhogen van de duur van de 
werkbeurten voor nieuwe tuinders vinden de leden 
goed.

Over het handhaven van regels zijn de leden over het 
algemeen heel duidelijk: het is goed dat er regels zijn 
en dat deze ook gehandhaafd worden. Wel is het voor 
leden dikwijls lastig om van alle regels op de hoogte te 
zijn. Het initiatief van het bestuur om te gaan werken 
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met beknopte informatiebladen wordt op prijs gesteld.

Wij hebben in de afgelopen jaren te maken met steeds 
meer geluidsoverlast - soms intern, maar vooral van 
externe feesten. Meestal is er voor de externe feesten 
een vergunning aangevraagd en verleend, maar het li-
jkt er toch heel sterk op dat de organisatie de grenzen 
opzoekt van wat maximaal is toegestaan en die ook 
dikwijls overschrijdt. Het zijn vooral de bassen die als 
hinderlijk worden ervaren. Het aantal evenementen lijkt 
toe te nemen. Het is belangrijk dat we overlast gaan 
en blijven melden. Er wordt besloten een werkgroep 
geluidsoverlast op te richten. Maarten Kox gaat dit or-
ganiseren.
Wat betreft intern geluidsoverlast: hierover zal het 
bestuur praten met de commissies en opnieuw af-
spraken maken. Een deel van de overlast wordt veroor-
zaakt doordat tuinders na een feest op het terras blij-
ven hangen en met veel lawaai teruglopen naar hun 
tuin en vaak op de kruising nog luid kletsen en afscheid 
nemen.

Er is ook gesproken over het gedrag van tuinders naar 
bestuur en commissies. In het afgelopen jaar hebben 
verschillende medewerkers van Ons Buiten het bestuur 
geïnformeerd over onplezierig en respectloos gedrag. 
Het bestuur vindt dit een heel kwalijke zaak, omdat de 
medewerkers vrijwilligers zijn en omdat vrijwilligers es-
sentieel zijn voor het tuinpark. Zonder de vele vrijwil-
ligers kan Ons Buiten niet op de huidige manier ge-
continueerd worden. De voorzitter geeft verschillende 
voorbeelden. Uit deze voorbeelden blijkt dat sommige 
tuinders geen respect tonen voor onze medewerkers.
De regels en afspraken op Ons Buiten zijn demo-
cratisch vastgesteld, vaak op algemene ledenverga-
deringen. Het is onbehoorlijk die regels te overtreden. 
Als een tuinder zich niet aan democratisch afgespro-
ken regels wil houden, kan hij/zij wellicht beter het lid-
maatschap van tuinpark Ons Buiten opzeggen.
Het bestuur zal het gedrag van enkele tuinders nauw-
gezet volgen en indien nodig maatregelen nemen. Dat 

kan leiden tot een tijdelijk of langer verbod.

In de rondvraag wordt een vraag gesteld over de vele 
asparageplanten in de sloot. Erik Hooijberg meldt dat 
dit komt door te veelvuldig gebruik van meststoffen die 
in de sloot terechtkomen. Een oproep aan alle tuinders 
om geen meststoffen te gebruiken, want dat is over het 
algemeen helemaal niet nodig.
Een uitgebreid verslag van de alv van 13 december 
2014 staat op de website van tuinpark Ons Buiten.

Jaarverslag over 2014
Het afgelopen jaar is vooral als een jaar van behoud 
van het goede en daarop voortgaan.
Een geslaagde Tuinkunstmarkt, veel gezellige evene-
menten, opnieuw veel inschrijving van aspiranten, 
slechts 17 overdrachten, een beperkt aantal pro-
bleemtuinen, een nieuw initiatief voor kindertuinen, 
verschillende nieuwe tuinders die een nieuw huisje 
hebben geplaatst of  aan het plaatsen zijn en de bouw 
van een nieuwe loods als vervanging van de Romney-
loods en ook nog in een recordtempo. Kortom: het was 
een goed jaar.
Dat er wel verschillende zaken zijn die het bestuur 
bezighoudt, is besproken in de drukbezochte alge-
mene ledenvergadering van 13 december jl. De goede 
sfeer waarin over verschillende onderwerpen werd 
gesproken was plezierig. Uiteraard kan de toon soms 
wel eens iets fel zijn, maar dat moet toch kunnen, als 
het respect over en weer maar aanwezig is.
Het bestuur heeft veel goede suggesties ontvangen en 
gaat daar in 2015 zeker mee aan het werk.

Het jaar kon zo goed verlopen omdat we opnieuw een 
beroep konden doen op onze vele vrijwilligers. 

Het dagelijks beheer was in handen van Piet Broerse, 
Marianne Haafkens verzorgde het ziekenbezoek. Bet-
tie Keirsgieter, Loes Blaauw, Dolf van Driel en Atie Sol-
lard zijn vaste medewerkers van het bestuur. De redac-
tie Ons Buiten, diverse werkgroepen en vele personen 
ondersteunen het bestuur bij specifieke activiteiten.
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers die zich in 2014 
hebben ingezet voor het goed laten draaien van tuin-
park Ons Buiten.

Financieel verslag
Het jaar 2014 kon worden afgesloten met een batig 
saldo van ruim € 18.000 (2013 € 36.000). De bouwkun-
dige activiteiten (€ 64.000) zijn ten laste van de Reserve 
groot onderhoud gebracht. Het restantbedrag van de 
grondhuur is als dotatie aan de Reserve groot onder-
houd toegevoegd. De kosten van de opentuinendag 
TuinKunst is gefinancierd ten laste van de Bijdrage 
BOB.
De baten waren nagenoeg gelijk aan 2013. De admin-
istratieve vergoedingen (boetes) en de diverse vergoe-
dingen door achterstallig onderhoud en openstaande 
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werkbeurten waren ca. € 1.500 lager dan in 2013.
Op de volgende pagina’s staan de balans en het re-
sultatenoverzicht over het jaar 2014 aan. De begroting 
voor 2015 is al vastgesteld in de najaarsvergadering.
Het bestuur heeft het voordelig saldo van € 18.873 in 
lijn met eerder gemaakte afspraken bestemd. Zie voor 
de specificatie in het Resultatenoverzicht. De bestem-
ming van het resultaat is reeds in de balans verwerkt.

VERKLARINGEN VAN HET BESTUUR EN DE KASCOMMISSIE

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

Kascommissie
De leden van de kascommissie verklaren dat zij de 
boeken en bescheiden van de penningmeester heb-
ben gecontroleerd en in orde hebben bevonden. Zij 
stellen de afdelingsvergadering voor het bestuur te 
dechargeren voor het gevoerde beheer.
Was getekend: Marianne Haafkens, Patrick Danko en 
Hans Drenth. De getekende verklaring bevindt zich in 
het archief van de secretaris.

Gebruik houtkachels
Het bestuur stelt voor dat een tuinder die een hout-
kachel wil gebruiken, hiervoor een aanmeldings-
formulier moet indienen en zich moet houden aan 
de regels die zijn genoemd in het ‘sociaal stookplan 
houtkachels’. Een houtkachel mag alleen worden ge-
bruikt wanneer de tuinder over een door het bestuur 
getekend aanmeldingsformulier houtkachels be-
schikt. In het ‘sociaal stookplan houtkachels’ staan de 
geldende regels,  dat de tuinder verantwoordelijk is en 
verschillende aanbevelingen en wetenswaardigheden. 
Het aanmeldingsformulier en het ‘sociaal stookplan 
houtkachels’ staan op onze website.
Deze regeling geldt voor alle tuinders.
De tuinders die nu in het bezit zijn van een houtkachel 
moeten een aanmeldingsformulier houtkachel indie-
nen. Als overgangsregeling mogen ze de houtkachel 
wel gebruiken, waarbij ze wel direct moeten voldoen 
aan de regels en voorwaarden in het ‘sociaal stook-
plan houtkachels’. In 2015 moet de aanmelding hout-
kachels worden afgerond.

Regeling werkbeurten
Het bestuur stelt voor dat voor nieuwe tuinders de duur 
waarop ze werkbeurten moeten doen, wordt verlengd 
van 5 naar 10 jaar. Dit is ongeacht leeftijd. Deze nieuwe 
regel gaat in voor nieuwe tuinders vanaf 2015.
Voor het overige blijven de bestaande regels gehand-
haafd. a

       

Naam: Jessica van Deinsen en  
Timonja Vonk
Functie: Deelnemers en leiders 
van het pinksterkamp
Wonen in de: Berthalaan

Alle kinderen die wel eens op 
pinksterkamp zijn geweest, kennen 
deze enthousiaste vriendinnen! Vanaf 
hun zesde of zevende gingen ze mee 
op pinksterkamp. Dat vonden zo leuk, 
dat ze later meegingen als leiding. Toen 
ze kinderen kregen, zijn ze er tijdelijk 
mee gestopt, maar ze kijken uit naar de 
tijd dat hun eigen kind mee kan. Als je 
ze vraagt ‘Wat is er nou zo leuk aan het 
kamp?’ beginnen hun ogen te glanzen. 
Allebei hebben ze het over de grote 
vrijheid die je als kind ervaart en de 
vrienden die je dan maakt voor het leven. 
Ze vonden het pinksterkamp één groot 
feest en konden na afloop niet wachten 
tot het weer zover was. Want dan gingen 
ze naar het grote meer waar je de hele 
dag kon zwemmen en spelletjes spelen. 
En er werd een zeskamp gehouden en 
een nachtspel, met daarna een barbecue 
waarbij er moppen werden getapt. Met 
buikpijn van het lachen ging je dan later 
(erg laat) naar bed. 
Op pinksterkamp gaan is zo anders 
dan een schoolreisje. Schoolreisjes 
waren voor hen veel meer ‘moeten’, met 
veel regels. En op pinksterkamp zijn er 
alleen regels voor de veiligheid. Voor de 
rest kan en mag alles. Ze vonden het 
superleuk om de herten, lama’s, kippen 
en zwijntjes te voeren, bingo te spelen 
en met hun vrienden op een kamer 
te ‘slapen’. Toen ze wat ouder waren, 
gingen ze naar de disco of bioscoop. 
Allebei vinden ze dat je dit als kind moet 
hebben meegemaakt: je komt thuis met 
veel verhalen, hebt vrienden gemaakt 
en je wordt er assertiever van! Een leuk 
weetje: Timonja is getrouwd met haar 
jeugdvriendje van de tuin die ook elk jaar 
meeging op kamp… 

BOB 
Bekende Ons Buitenaars



Bestuursinformatie

ACTIVA 2014 2013
Vaste activa
Gebouwen 0 0
Overige investeringen 5.312 6.516
Totaal Vaste activa 5.312 6.517

Spaargelden
ING rentemeer NL04 INGB 0004 8806 00310.495 352.000
Totaal Spaargelden 310.495 352.000

Voorraden
Winkel 2.569 3.067
Kantine 8.538 8.853
Totaal Voorraden 11.107 11.920

Vorderingen
Debiteuren 100 1.184
Overige vorderingen 27.623 29.479
Voorschotten 1.310 1.310
Totaal Vorderingen 29.033 31.973

Liquide middelen
Kassen
Kas algemeen 5.330 6.092
Kas kantine 0 0
Kas JOC 2.843 1.000
Kas Winkel van S(ch)inkel 200 200
Banken
ABN-AMRO NL81 ABNA 0418 2384 64 2.018 2.075
ING NL04 INGB 0004 8806 00 5.395 4.144
ING NL48 INGB 0001 4271 20 JOC 2.213 7.783
ING NL52 INGB 0004 7401 16 Winkel 2.557 4.399
Totaal Liquide middelen 20.556 25.692

Totaal ACTIVA 376.503 428.103

PASSIVA 2014 2013
Vermogen
Algemene reserve 231.843 230.970
Resultaat boekjaar 0 0
Totaal Vermogen 231.843 230.970

Bestemmingsreserves
Optimalisering tuinpark 6.539 6.539
BOB - Behoud Ons Buiten 1.446 2.000
Bomenfonds 2.955 7.943
Tuin jubileum 33.381 31.381
Groot onderhoud 43.384 88.626
Totaal Bestemmingsreserves 87.706 136.489

Kortlopende schulden
Crediteuren 35.082 23.859
Nog te betalen kosten 21.872 36.785
Totaal Kortlopende schulden 56.955 60.644

Totaal PASSIVA 376.503 428.103

BALANS in  €
pe r  3 1 de c e m be r

2 0 14 2 0 13

€ €
Overige investeringen
Investering jubileumhuisje 31.963 31.963
Financiering t/m 2014 resp. t/m 2013 -25.446 -22.084
Financiering in lopende jaar -1.205 -3.361

5.312 6.517

Overige vorderingen
Bijdrage deelraad 26.224 25.898
Te vofderen BTW 1.226 3.409
Waarborgen 172 172

27.623 29.479

Algemene reserve
saldo 1 januari 230.970 224.627
Bij:
Winstbestemming 873 6.343

231.842 230.970

Reserve optimalisering tuinpark
Saldo 1 januari 6.539 6.539
Mutaties 0 0

6.539 6.539

Reserve BOB - Behoud Ons Buiten
Saldo 1 januari 2.000 1.116
Ontvangen van de leden 4.470 4.470
Ontvangen BVV t.b.v. open tuinen dag 0 0

6.470 5.586
Uitgaven:
Vitrines - mededelingenbord 0 976
Draaimolen - speeltuin 2.886 0
Open tuinen dag - Tuinkunst 1.790 1.979
Diversen 347 631
Banken 0 0

1.446 2.000

Bomenfonds
Saldo 1 januari 7.943 13.262
Ontvangen van de leden 2.235 2.235

10.178 15.497
Betalingen 7.223 7.555

2.955 7.943

Reserve tuin jubileum
Saldo 1 januari 31.381 21.381
Winstbestemming 2.000 10.000

33.381 31.381
Betalingen 0 0

33.381 31.381

Reserve groot onderhoud
Saldo 1 januari 88.626 70.352
Overboeking saldo grondhuur 9.682 9.836
Winstbestemming 16.000 20.000

114.308 100.188
Uitgaven:
- ecorasters o.a. rond loods 1.586 0
- koelruimte 0 7.937
- vervanging Romneyloods 63.985 0
- vervanging patatkar 5.354 0
- vervanging koeling 0 3.625

43.384 88.626

Nog te betalen kosten
Waterzuivering en waternet 15.356 17.695
Crediteuren JOC 7.907 11.915
Overdrachten 4.787 7.061
Overige nog te betalen schulden -6.178 114

21.872 36.785

SPECIFICATIE BALANS
3 1 d e c e m b e r
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RESULTATENOVERZICHT
we rk e l i jk we rk e l i jk

be gro t in
g

BATEN 2014 2013 2015
Doorberekend aan leden
Grondhuur 99.202 97.187 98.000
Waterverbruik 18.734 14.136 15.700
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer 12.516 12.516 12.500
Verzekering tuinhuizen 40.440 40.370 42.200
Contributie AVVN/BVV 34.898 34.822 35.700
Onroerend zaakbelasting/rioolrecht 22.350 22.350 19.700
Beveiliging 4.470 3.978 5.400
Bomenfonds 2.235 2.235 2.200
BOB - Behoud Ons Buiten 4.470 4.470 4.500
Totaal Doorberekend aan leden 239.315 232.064 235.900

Verenigingsinkomsten
Entreegelden 2.380 3.080 2.800
Jaarlijkse bijdrage 43.359 41.571 44.300
Bijdrage aspiranten 1.084 1.035 1.100
Rente spaarrekening/deposito 4.654 9.269 5.000
Onderhoudsbijdrage Stadsdeel 13.428 13.102 12.000
Diverse opbrengsten 12.910 15.457 2.500
Opbrengst Winkel van S(ch)inkel 54.203 50.834 52.000
Opbrengst Verenigingsgebouw 79.703 80.067 75.000
Totaal Verenigingsinkomsten 211.721 214.415 194.700

Totaal BATEN 451.036 446.479 430.600

LASTEN 2014 2013 2015
Doorberekend aan leden
Grondhuur 99.202 97.187 98.000
Waterverbruik 18.734 9.194 15.700
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer 12.010 9.773 12.500
Verzekering tuinhuizen 40.375 40.394 42.200
Contributie AVVN/BVV 34.898 34.822 35.700
Onroerend zaakbelasting/rioolrecht 8.776 8.765 19.700
Beveiliging 3.645 4.926 5.400
Bomenfonds 2.235 2.235 2.200
BOB - Behoud Ons Buiten 4.470 4.470 4.500
Totaal Doorberekend aan leden 224.344 211.767 235.900

Gebouwen en tuinpark
Afschrijving overige 0 0 9.500
Energie 2.346 2.738 3.000
Onderhoud tuinpark 40.654 37.990 26.400
Totaal Gebouwen en tuinpark 43.000 40.728 38.900

Kantoorkosten
Porti 18 470 800
Communicatie 1.468 1.484 1.200
Verenigingsblad en drukwerk 6.003 5.685 6.500
Overig 11.340 7.777 6.800
Totaal Kantoorkosten 18.829 15.416 15.300

Algemene kosten
Verstrekkingen kantine 7.650 7.400 8.000
Verzekeringspremies 8.205 7.898 8.500
Diverse 1.743 8.386 4.000
Totaal Algemene kosten 17.598 23.684 20.500

Overige
Kosten Winkel van S(ch)inkel 50.064 45.982 52.000
Kosten Verenigingsgebouw 78.327 72.559 68.000
Totaal Overige 128.392 118.541 120.000

Saldo baten en lasten 18.873 36.344 0

Totaal LASTEN 451.036 446.479 430.600

De bestemming van het resultaat is als volgt:
Reserve tuin jubileum 2.000 10.000
Reserve groot onderhoud 16.000 20.000
Algemene reserve 873 6.343
Saldo baten en lasten 18.873 36.343

2014 2013
€ €

Grondhuur
Betaald 89.520 87.351
Ontvangen van de leden 99.202 97.187

-9.682 -9.836
Dotatie groot onderhoud 9.682 9.836

0 0

Beveiliging
Ronde Riekerweg 0 1.341
Securitas 1.096 1.073
Onderhoud en overige kosten 2.549 2.513

3.645 4.926
Ontvangen van leden 4.470 3.978

-825 948

Diverse opbrengsten
Administratieve vergoedingen (boetes) 2.151 1.584
Diverse vergoedingen 3.143 5.205
Bijdrage Winkel van S(ch)inkel 2.500 2.500
Bijzondere baten 5.117 6.168

12.910 15.457

Onderhoud tuinpark
Onderhoud en aanschaf gereedschap 4.518 3.450
Inventaris ten laste van exploitatie 24.811 6.535
Onderhoud gebouwen 1.012 380
Grond, beplanting, zand, aarde 4.281 21.554
Kosten voertuigen / hakselaar 6.522 6.376

41.144 38.295
Retour ontvangen 490 305

40.654 37.990

Onkosten
Representatie 2.060 1.488
Administratie incl. computerkosten 1.841 2.256
Nieuwjaarsreceptie 3.561 320
Kosten betalingsverkeer 353 345
Informatievoorziening 1.049 995
Diversen 2.477 2.372

11.340 7.777

Verzekeringen
Betaald 50.385 50.097
Ontvangen van leden 40.440 40.370

9.945 9.727
Aandeel ver.gebouw / jubileumhuis 1.805 1.805

8.140 7.922

Exploitatie Winkel van S(ch)inkel
Opbrengsten 54.203 50.834
Af kosten:
Inkoop 44.353 41.792
Bijdrage algemene kosten 2.500 2.500
Verbouwing Winkel van S(ch)inkel 0 0
Overige kosten 3.211 1.690

4.138 4.851

Exploitatie verenigingsgebouw
Opbrengsten 79.703 80.067
Af kosten:
Inkoop 51.178 48.203
Energie en water 11.349 12.823
Verzekering 1.600 1.600
Onderhoud en overige kosten 10.601 6.352
JOC bijdrage 3.599 3.580

1.376 7.508

SPECIFICATIE RESULTATENOVERZICHT
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OPROEP
Voor Ons Buiten zijn wij nog op zoek naar leuke bijdrages.
Dus heb je een leuk verhaal, tip, suggestie, een leuke of mooie 
fotoreeks: laat het ons weten. Ook is het leuk als je dochter-
tje of zoontje op de Groentjespagina zou willen staan. Voor 
de rubriek Binnen in Ons Buiten kunnen we ook nog heel veel 
mensen gebruiken om de komende nummers hun verhaal over 
leven op Ons Buiten te beschrijven. Een paar foto’s van je huisje 
en de tuin horen daar natuurlijk bij. Heb je een bijdrage of een 
tip? Mail dan naar:

redactie@ons-buiten.nl

Vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer, dan nemen wij 
contact met je op. 

De redactie
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In dit themanummer: alles overLEZEN. Zo komen we de winter door!
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Interview 
met 

Chris Zijdeveld, 
voorzitter van 

het AVVN
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Gluren bij de buren!
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fijne 
feestdagen 

en een 
gelukkig 
2015!
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activiteiten special:veel te doen op Ons Buiten 

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


