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Van de voorzitter
Een belangrijke gebeurtenis in de afgelopen 
maanden was de storm die op 25 juli over 
Nederland raasde. Ook in Amsterdam werden 
veel bomen door de storm geveld. Op Ons Buiten 
zijn ongeveer zestig bomen omgegaan. Onze 
vrijwilligers hebben veel werk verzet en er snel 
voor gezorgd dat gevaarlijke situaties werden 
aangepakt en de lanen weer gangbaar waren.
Inmiddels zit het tuinseizoen 2015 er alweer 
grotendeels op. Voor velen onder ons zijn het vooral 
de zomermaanden die hun aanspreken. Het is zeker 
zo dat in de vakantieperiode Ons Buiten bruist van 
de activiteiten. Ik hoef ze hier niet op te noemen, 
want de foto’s in Ons Buiten en op onze website 
geven een prachtig beeld. De organisatie was, zoals 
gebruikelijk, weer prima in orde en tijdens de fancy 
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fair en de familiedag was het bijzonder gezellig 
op ons tuinpark. Leuk dat veel evenementen ook 
worden bezocht door mensen van buiten. Kortom: 
we kunnen wat dat betreft terugkijken op een prima 
tuinseizoen. Het afscheid van het tuinseizoen wil 
uiteraard niet zeggen dat je ook klaar bent met het 
onderhoud van de tuin, want daar is zeker nog wél 
wat te doen. Het is in het najaar en ook in de winter 
vaak heerlijk om nog op de tuin bezig te zijn. Het is 
ook een prima periode om aan het onderhoud van 
je tuinhuis en schuur te werken. Een aantal tuinders 
neemt afscheid van ons tuinpark, omdat ze hun 
tuin hebben opgezegd, Wij hopen dat zij met veel 
plezier terugdenken aan de periode op Ons Buiten 
en dat we hen nog eens terugzien.

Jan Pot
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Portret

Het was vechten 
tegen de chaos
Ieder seizoen vetrekken er tuinders van Ons 
Buiten. Masja Cohen en haar zoon Levi zijn 
twee van hen. Zij verlaten na negen jaar hun 
huisje en tuin op de Generaal Ophorstlaan.



    april  2015  | Ons Buiten    5

TEKST: SONJA BIJENHOF
BEELD: JEROEN SCHEELINGS

Op een mooie nazomermiddag spreek ik 
Masja en Levi op Ons Buiten. Het is 
woensdag, en dus is de kantine open 
(voor de werkploeg). We kopen iets te 

drinken en gaan aan een picknicktafel op het veld 
zitten. Een van de mannen van de werkploeg knikt 
Masja toe: ‘Dus, jij gaat ons verlaten?’ Masja kijkt 
hem stomverbaasd aan: ‘Hoe weet jij dat nu alweer? 
De tamtam gaat hier wel heel snel he?’
Masja kocht de tuin toen ze zwanger was van Levi. 
Dat is nu negen jaar geleden. ‘Ik had me twee jaar 
daarvoor ingeschreven. Toen verhuisde ik van een 
appartement met tuintje in De Orteliusstraat naar 
de  Amstelveenseweg, zonder buiten. Ik miste een 
buitenruimte en toen ik zwanger was, ben ik gaan 
kijken of er iets te koop stond op het park. Dat ging 
heel snel. In september 2006 tekende ik de over-
dracht en twee maanden later werd Levi geboren.’ 
Masja vertelt dat ze vrij snel na de geboorte van 
Levi is gescheiden. ‘En zo werd het huisje een soort 
‘vluchthuisje’, een plek om bij te komen. Ik heb het 
huisje met mijn zus opgeknapt, terwijl Levi lag te 
slapen in de kinderwagen. Ik maakte er echt mijn 
huisje van. Een plek voor mezelf in die niet zo fijne 
tijd. Ik werd er blij en rustig van.’

Buiten spelen
Levi en Masja kijken met veel plezier terug op hun 
tijd op Ons Buiten.  ‘We hebben hier met heel veel 
plezier gezeten. Levi speelde eerst 
binnen, en later buiten de poort. Zo 
fijn, omdat wij thuis geen buiten had-
den. Ik kon hem de vrijheid bieden 
om te spelen zonder toeziend oog van 
een ouder. En doordat we dicht bij het veld zaten, 
kon Levi al jong alleen naar de speeltuin. Heerlijk.’
Het viel Masja tegen om het huisje en de tuin al-
leen te onderhouden. Maar daar vond ze wat op. ‘Ik 
heb de tuin nog een jaar of drie ‘gedeeld’ met een 
vriendin. Niet officieel, maar het was wel heel fijn. 
We waren elkaar tegengekomen bij de werkbeurten. 
Ze had een zoontje in de leeftijd van Levi en haar 
man was niet echt van de tuin. Ze moest  veel zelf 
doen en dat lukte niet zo goed. Toen stelde ze voor 
om één tuin te gaan delen. Dat werd die van mij. 
De afgelopen drie seizoenen heb ik mijn tuin niet 
meer gedeeld en toen werd het me te veel. Met die 
vriendin deelde ik ook de werkbeurten - dat scheelde 
enorm.’
We praten over de reden van hun vertrek. Levi: 
‘Mama vindt het te veel werk omdat ik niet echt 
meewerk. Daarom.’ Masja: ‘Ja, daar hadden we het 
over toen ik vertelde dat ik het huisje ging verkopen. 

Toen bood Levi aan dat hij meer mee kon helpen. 
Dat is heel lief aangeboden, maar dat gaat niet 
werken. Nee, helaas. Het werd te veel. In combinatie 
met een baan en een opgroeiend kind dat niet meer 
altijd mee wil naar de tuin. Ik probeerde de tuin te 
onderhouden, maar dan kwam ik hier en dan moest 
ik ervoor zorgen dat het geen rimboe werd… Ik ont-
spande niet meer. En dat terwijl ik het heb gekocht 
als plek om fijn buiten te zijn en te ontspannen.’

Alleenstaande vrouwen
Masja vertelt over de tuinders die onlangs haar huis-
je kwamen taxeren: ‘Ze zeiden dat er veel tuinders 
weggaan om die reden: alleenstaande vrouwen  die 
het niet meer bolwerken. Toen bedacht ik dat er op 
het park wel hulp bij onderhoud bestaat voor 70+ers, 
maar niet voor deze groep. En als je als tuinpark wilt 
dat de tuinders een afspiegeling zijn van de samele-
ving, doe je jezelf en dus deze groep tekort.’
Ik vraag aan Levi wat hij het meest gaat missen op 
de tuin. Daar is hij heel duidelijk in: ‘het huisje.’ 
En wat vindt of vond hij stom? ‘de speeltuin is een 
beetje te kinderachtig.’
Natuurlijk komen hun mooiste herinneringen ook 
aan bod.  Masja begint te stralen: ‘Feestjes. Ik heb al 
mijn verjaardagen hier gevierd. Ik herinner me nog 
die keer dat het té heet was, en we met zijn allen ge-
groepeerd zaten onder die ene kleine parasol… Om 
maar niet in die zon te zitten! 

Wat ik ook heel heerlijk vond, was mijn 
eigen privéruimte, mijn eigen buiten-
ruimte. Ik heb nu een balkon, maar dat is 
toch wat anders. Ik vind het heerlijk als 
ik een drukke week heb gehad, om dan 

letterlijk te aarden in de aarde.
En ik bewaar mooie herinneringen aan momenten 
dat ik in een hoekje zat te kijken naar gedaan werk. 
Dan kwam het roodborstje erbij, op de omgewoelde 
aarde. Ik vrees dat ik die momenten erg ga missen. 
Nee, ik neem echt met pijn in mijn hart afscheid…’a

IK WERD ER BLIJ EN 
RUSTIG VAN
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Naam: Loes Blauw-Perk
Functie: Tuinoverdrachten

Al 31 jaar heeft Loes samen met haar man 
René een tuin op Ons Buiten. Loes is al snel 
begonnen met vrijwilligerswerk. Eerst achter 
de bar, en daarna knutselen met kinderen. 
Verder ‘doet’ ze wekelijks de klaverjasclub. 
Haar man coördineert de 70+ hulp en hun 
zoon doet de IT op het park en is leider 
van het pinksterkamp. Een familie van 
vrijwilligers… Op een gegeven moment is 
Loes Mary Ravenstein gaan helpen met de 
tuinoverdrachten. Die werden toen nog op 
papier gedaan en per post verstuurd. Sinds 
ruim twee jaar is Loes alleen verantwoordelijk 
voor deze taak. Als vrouw van de 21ste eeuw 
heeft ze alles gedigitaliseerd, wat veel geld 
uitspaart. Hulde. Elke zaterdag van 9 tot 12 
is Loes op Ons Buiten aanwezig. Ze verwerkt 
dan in de bestuurskamer de opzeggingen, 
en geeft opdracht om te taxeren. Opdracht 
aan de BTC (Bouwtechnische commissie) 
die over de huisjes gaat, en aan de 
Verfraaiingcommissie die over de tuinen 
gaat. Verder vraagt ze Jan Wezenbeek om 
naar achterstallig onderhoud te kijken. Als 
beide taxatierapporten klaar zijn, voegt Loes 
ze samen en mailt deze aan de verkoper. Is 
die het ermee eens, dan zijn de huisjes klaar 
voor de verkoop. Deze huisjes en tuinen 
komen op het mededelingenbord te hangen. 
En Jan hangt de taxatierapporten op de 
huisjes. Na twee weken haalt Loes ze er weer 
af; belangstellenden hebben twee weken de 
tijd om te reageren. Vervolgens worden alle 
inschrijvingen geregistreerd. Zo kan degene 
met het laagste inschrijfnummer (de langste 
inschrijfduur) eruit worden gehaald. Aan 
hem of haar wordt het huisje toegewezen. 
Uiteindelijk vinden de overdrachten elke 
eerste zaterdag van de maand plaats. 
Kortom: heel wat werk en planning! Loes’ 
motivatie om zich in het vrijwilligerswerk te 
storten: ‘Wat mensen niet moeten vergeten, 
is dat we deel uitmaken van een vereniging. 
Die vereniging is van ons allemaal. Dat 
betekent dat we er ons ook voor moeten 
inzetten. Niets gaat vanzelf. Blijf niet op je 
eilandje zitten. Neem deel aan de activiteiten 
en doe eens wat extra’s. Dat is ook leuk voor 
jezelf.’

BOB 
Bekende Ons Buitenaars

Deze zomer was het jubileumhuisje weer van voor tot achter 
bezet geweest met blije huurders. Hier zijn Annie en Jan Goosens 
te zien, oud -tuinders. De tuin ziet er prachtig uit en de boom die 
in september 2014 is geplant, staat er fier bij. 

Jubileumhuisje nieuwe stijl

FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS
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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!

Voornaam: Rana

Leeftijd: 10 jaar

Groep: 7                       
                       

                       
 

Waar op de tuin? Cornelialaan

Lievelingsdier: Kat                      
                       

 

Lievelingsboek: De ijsprinses

Leukste om te doen: Trampoline springen

Dit koop ik in de kantine: Een twister en aardbeiensnoepjes

Groentjes

Herfstbladeren
Op 23 september is de herfst begon-
nen. De dagen worden steeds korter, 
het wordt kouder en de bladeren 
veranderen van kleur. De bomen be-
reiden zich voor op de winter en laten 
hun bladeren en vruchten vallen. 
De bladeren vallen niet zomaar van 
de boom. Dit heeft een belangrijke 
functie: de boom kan anders niet 
overleven! In de winter kunnen de 
wortels van de boom namelijk geen 
vocht uit de grond opnemen. De 
grond is dan daarvoor te koud of 

bevroren.
Voor de boom is de stam het allerbe-
langrijkste deel om te kunnen over-
leven. En als er steeds minder water 
vervoerd kan worden, gaat alle aan-
dacht naar de stam. De boom zorgt 
ervoor dat daar de voedingsmiddelen 
worden opgeslagen, zodat de stam 
tijdens de winter niet uitdroogt. 
In de herfst maakt de boom een kurk-
laagje aan tussen de tak en het blad. 
Daardoor  wordt de watertoevoer ge-
blokkeerd en vallen de bladeren naar 
beneden. Misschien wel in jouw tuin! 

Figuren maken van bladeren
De herfstbladeren krijgen halverwege 
de herfst prachtige kleuren: oranje, 
bruin, okergeel en dieprood. Ieder 
blad heeft zijn eigen vorm en grootte. 
Een grote kans dat je deze herfst  een 
mooie verzameling van deze herfst-
schatten vindt op het tuinpark. Wist 
je dat je met herfstbladeren de mooiste 
kunstwerken kunt maken? 
Wat dacht je van een hert, ezel, muis,  
leeuw, olifant, pauw of de letters van 
je eigen naam? Laat je inspireren 
door deze figuren en trek erop uit! 

Doe je mee? we gaan herfstkunst maken!

Raadsel
Ik ging in de tuin iets zoeken en 
ik was blij dat ik het vond, maar 
toen ik terug in huis kwam ,moest 
ik ervan huilen. Rara wat is het?

Antwoord
Een ui! 
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Binnen in 
Ons Buiten
In elk nummer van Ons Buiten nemen we een kijkje binnen bij één van 
onze tuinders. Dit keer zijn we op bezoek bij vertrekkende tuinster 
Jacqueline van Oorschot. Jacqueline moest met pijn in haar hart haar 
tuin op Ons Buiten opgeven. Ze is 50 jaar, en werkt als officemanager 
bij kunsthandel ‘Roonen Artvision’.

TEKST: HESTER VLAMINGS
FOTO’S: JEROEN SCHEELINGS

Sinds 2006  heeft Jacqueline altijd mensen om zich 
heen gehad die haar hielpen met haar tuin op de Li-
nalaan 251. Altijd voor een half jaar - dan hielden 
ze het voor gezien en moest ze het toch weer alleen 
doen. Jacqueline heeft een erg zwakke rug en toen ze 
ook nog een hernia kreeg, was het snel bekeken. Bij 
het nieuwe systeem van koop en verkoop komen er 
nu iedere twee weken een paar huisjes op het bord. 
Binnen een maand was er een koper en binnen een 
week was de overdracht rond! Tip van Jacqueline: 
zorg dat je al je spullen verhuisd hebt, voordat je je 
huisje te koop zet.

Wanneer heb je het huisje gekocht?
‘Eind seizoen 2006. Toen heb ik meteen alles 
Balinees ingericht. Ik heb op Bali gewoond en 
importeerde bijzondere Balinese lampen. Op Bali is 
mijn dochter Izra geboren.’

Hoe ben je op Ons Buiten terecht 
gekomen?
‘Ik woon éénhoog en voor Izra wilde ik naar buiten. 
Ik wilde niet iedere keer mijn tas pakken en het 
Vondelpark in lopen, maar ‘thuis zijn’ en naar buiten 

B
kunnen. Eerst zijn we op Bakkum gaan kijken: naar 
van die huisjes die ieder seizoen weer afgebroken 
moeten worden. Dat kost € 1800,- per jaar... Een 
vriendin van me had een tuin op een ander park in 
Amsterdam en daar zijn we gaan kijken. Maar dat 
park voelde niet zo welkom.
Izra ging naar een kinderfeestje van een vriendinnetje 
en dat feestje was op Ons Buiten, bij Marion. Toen ik 
haar van dat feestje ophaalde, dacht ik ‘Dit is leuk!’ 
Marion zei dat ik me meteen moest  inschrijven en 
drie maanden later had ik een tuin! Zo heb ik dus 
Marion leren kennen. Het mooie is dat de andere 
dochter van Marion, Sanne (en haar kindje Mailo), 
nu mijn huisje heeft gekocht.’ 

Hoe heb je je tuin en huisje gevonden?
‘Er stonden destijds een stuk of zes huisjes in de 
aanbieding. Samen met Izra ben ik naar alle huisjes 
gaan kijken en bij de meeste hadden we geen lekker 
gevoel.  Bij dit huisje voelde ik meteen ‘Dit is het’.  
Er stonden van die schattige witte madeliefjes in het 
gras. Hele ‘vervelende’ bloemen natuurlijk. Maar het 
was een echt Hans&Grietje-huisje. 
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Ik had alleen op dit huisje ingeschreven en werd 
nummer twee op de lijst. Gelukkig koos nummer 
één voor een huisje op een ander tuinpark en toen 
was het van ons! Iedereen riep: ‘Dat duurt wel drie 
jaar!’, maar ik had het echt na drie maanden. In de 
zomermaanden is iedereen op vakantie en ik schreef 
in op een huisje in juli. Nou, toen had ik het.’

Hoe ging het met tuinieren?
‘Ik vond het wel spannend, want ik had nog nooit 
een tuin gehad en dacht bij ieder stuk gereedschap: 
‘Oké, en waar is dit voor?’
Een foto uit die tijd van een 4-jarige Izra met een 
grote heggenschaar en kinderlaarsjes aan is me zo 
dierbaar. Ze deed meteen vanaf het begin mee met 
alles en vond het zo leuk. Uiteindelijk is het een 
leuke tuin geworden. Als we hier kwamen, ging Izra 
ook altijd meteen naar het veld om te spelen. Precies 
wat je wilt voor je kind: gewoon los spelen. Dat kan 
hier gewoon.’

Hoe heb je het aangepakt met het 
onderhoud van het huisje?
‘Ik kan heel veel zelf en heb het huis altijd zelf 
geschuurd en geschilderd, maar de veranda heb ik 
laten bouwen. Ik had een keer een ‘drama’, want 
ik ging op vakantie en had met het bestuur en de 
buren overlegd of een vriend/klusjesman op mijn 
tuin mocht komen werken en klussen. Na vijf weken 
kwam ik terug en het gras stond kniehoog en er was 
niets gebeurd aan het huisje... Dat was wel pech. 
Gelukkig zijn mijn koperleidingen nooit gestolen.’

Hoe viel het afscheid?
‘Izra is nu 13 en vindt het afscheid verschrikkelijk. 
Vorig jaar kon ze het nog niet aan om hier te 
vertrekken. Ze vond het zo erg! Ik heb haar in dit 
huisje in alle vrijheid laten opgroeien en ze vindt 
het hier heerlijk. Ze komt nog regelmatig met haar 
vrienden op het middenveld. Die gratis wifi bij de 
kantine helpt wel hè? Het fijne van de Linalaan was 
ook dat we nog net de wifi van de kantine konden 
opvangen. Met een signaalversterkertje is het heel 
goed internetten hier.’
 
Hoe hebben jullie de laatste  avond op de 
tuin doorgebracht?
‘Ik vond het heel moeilijk om afscheid te nemen. De 
laatste avond had ik allemaal kaarsjes aangestoken. 

Ik las een spannend boek, dronk een glaasje wijn en 
probeerde niet vol te schieten. Bij alles dacht ik: ‘Dit 
is de laatste keer dat ik dit…’ of  ‘dit is de laatste 
keer dat ik dat…’ Heel moeilijk om het dan droog 
te houden!’

Hoe verliep de overdracht?
‘De ochtend van de overdracht was ik heel 
emotioneel. Ik vreesde dat ik op het moment van 
tekenen zou gaan huilen. Daar heb ik me dus goed 
op voorbereid en het is me gelukt om zonder een 
traan te laten het huisje aan Sanne over te dragen. 
Sanne kon niet alles van me overnemen, dus ik 
moest nog veel verkopen of wegdoen in die laatste 
week. Zo ben ik bij de Facebookgroep van Ons 
Buiten terechtgekomen. Het meeste heb ik wel via 
die groep kunnen verkopen. Dat was heel fijn en het 
scheelde een hoop stress.’

De tuinbeurten. Hoe deed je die, met je 
zwakke rug?
‘Ik heb gevraagd of ik ‘lichter werk’ kon doen. En 
toen vroeg iemand vier jaar geleden of ik niet bij 
de JOC wilde komen. Eerst was ik manusje van 
alles en en later ben ik in het clubje gekomen dat de 
familiedag organiseert. Dit jaar heb ik de zeskamp 
gedaan met hulp van Niels en Pauline. Ik ken niet zo 
veel mensen op de tuin en zij wel, dus zij regelden 
de scheidsrechters en het barpersoneel et cetera. Ik 
vind het heel leuk om dingen te organiseren en om 
marketing te doen. Het is heel leuk werk - je hoort er 
van alles over iedereen: tuinders die hier al heel lang 
zitten, yuppen, hipsters, homo’s en alleenstaande 
moeders. Iedereen is wel vertegenwoordigd bij de 
JOC. Alleen tuinders van buiten Amsterdam die 
alleen in de zomervakantie komen, die zie je niet bij 
de vereniging.’

Komen jullie hier nog eens terug?
‘Ik vroeg bij de overdracht of ik nog ingeschreven kon 
blijven, misschien voor de toekomst. Dat kon helaas 
niet, dus toen heb ik me opnieuw ingeschreven.
Gelukkig hebben we nog goede vrienden op de 
tuin, van wie we de tuin mogen bijhouden als zij 
met vakantie zijn. En er is gelukkig ook nog het 
jubileumhuisje dat ex-tuinders kunnen huren, af en 
toe. Izra komt nog graag met vrienden naar de tuin 
en ze komt dadelijk ook naar de familiedag op het 
middenveld.’a
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Beeldig
Als de avond valt, gaan de lichtjes aan. Zo vlak voor het 

intreden van de herfst nog even een mooi overzicht van de 
bewoonde huisjes op Ons Buiten. Snaveltjes dicht en oogjes 

toe. Dag dag onsbuitenhuisjes, tot volgende zomer!

FOTOGRAFIE: JEROEN SCHEELINGS 



Dit nummer heeft als thema 
afscheid, en dat komt in 
september al in het vizier. We 
gaan weer op huis aan, de tuin 
verandert in een nieuw seizoen. 
En van de eenjarige planten 
moeten we afscheid nemen. In 
deze ‘voor u gelezen’ enkele 
tips. Misschien is het een idee 
om sommige onderwerpen in 
een schriftje te noteren, zoals 
‘wanneer moet ik wat snoeien’. 
Veel succes ermee!

Doen in de herfst
Je kunt aan de slag met de  
volgende zaken:
·Onkruid uittrekken. Dat    
 scheelt in het voorjaar!
·Egel- en paddenhoekjes    
 maken (takken en bladafval  
 opstapelen).
·Vijver vrijmaken van     
 bladeren en ander   
 organisch materiaal.
·Gazon vrijmaken van   
 bladeren - loop niet op een  
 zompig gazon.
·Gereedschap                               
 schoonmaken en eventueel  
 invetten.
·Grasmaaier na de   
 laatste maaibeurt goed     
 schoonmaken - voorzie de  
 bewegende delen van een  
 druppeltje olie.
·Goten schoonhouden.
·Laat het afgevallen blad in  

 de border liggen.
·Maak nestkastjes schoon  of     
hang nieuwe op. De  
vogels kunnen dan de hele 
winter aan hun nieuwe  
onderkomen wennen. Hang wat 
vetbollen neer. Vogels zijn ook 
dol op sierappeltjes. Vooral  
als de vorst er een keer  
overheen is gegaan, zijn ze 
eetbaar voor vogels,   
evenals vuurdoornbesjes.
·Haal voor de vorst de      
 bloembollen uit de grond en  
 bewaar ze op een   
 vorstvrije plek (thuis?).

Hortensia’s drogen
Als je hortensia’s wilt drogen, 
is het moment waarop 
je de bloemen plukt het 
allerbelangrijkste. De bloemen 
moeten volgroeid en stevig 
aanvoelen. Hoe langer ze aan 
de plant zitten, des te beter 
het resultaat. De ene hortensia 
is geschikter om te drogen 
dan de andere. Witte bloemen 
verkleuren naar groen en worden 
bij het drogen vaak bruin. Roze 
en blauwe variëteiten doen het 
beter. Een goede cultivar om 
te drogen is ‘Altona’. Omdat 
gedroogde hortensiabloemen 
erg kwetsbaar zijn, kun je ze 
het beste eerst verwerken en 
daarna laten indrogen. Snijd 
bijvoorbeeld de afzonderlijke 

bloempjes in plukjes af en prik ze dicht opeen in 
een met nat steekschuim gevulde ondergrond. Als 
je deze koel wegzet en geen water meer geeft, 
droogt alles geleidelijk in en heb je een mooie 
gedroogde krans of biedermeier. Je kunt ook 
een schaal vullen met nat steekschuim en daarin 
complete bloemschermen verwerken. Bedenk wel 
dat bloemen met lange stelen moeilijk indrogen!

Kruiden drogen
Je hebt kruiden in je tuin die je graag wilt drogen 
om in de winter thuis te gbruiken. Hoe doe je dat? 
Pluk de kruiden ’s morgens vroeg. Dan hebben ze 
het meeste aroma. Bind ze vervolgens in bosjes 
bijeen met elastiekjes. Hang deze bosjes binnen op 
een droge plek, of buiten onder een overkapping. 
Bewaar de kruiden als ze helemaal droog zijn in 
luchtdicht afgesloten potjes.

Graszoden leggen in de herfst en winter
Met graszoden creëer je snel een gaaf gazon. Het 
voordeel is dat ze het hele jaar kunnen worden 
gelegd, mits het niet vriest. Koop op een vertrouwd 
adres. De zoden moeten dezelfde dikte hebben 
en uit eenzelfde partij komen: ze horen goed 
beworteld te zijn, zonder onkruid, kort gemaaid 
en niet uitgedroogd. De vrij vochtige herfst- en 
winterperiode is gunstig voor het leggen van 
graszoden. Spit de grond licht om, verwijder het 
onkruid en breng een laag mest en onkruidvrije 
compost aan. Hark het oppervlak glad en egaal. 
Begin aan de buitenkant met het uitrollen van de 
zoden; bescherm het gras met een loopplank voor 
het leggen van volgende rijen. Strooi tot slot scherp 
zand en compost over je nieuwe gazon.
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Voor u gelezen...
DOOR ALI HAFKAMP

Winterviolen
Ze zijn er weer: winterviolen! Een paar potten 
met kleurrijke violen zorgen voor een sfeervolle 
buitenkamer. Populaire winterkleuren zijn dieppaars 
en wijnrood. Als je deze violen in rieten manden 
zet, creëer je een warme en landelijke sfeer. Deze 
dappere plantjes bloeien tot ver na de winter, 
want ze trekken zich van de wind, regen of vorst 
nauwelijks wat aan. Leuk voor op ons balkon thuis - 
dan missen we de tuin niet zo heel erg!

Herfstanemoon
De herfstanemoon is een perfecte borderplant en is 
bij uitstek geschikt om zowel in hoogte als in kleur 
mee te variëren. Er zijn weinig bloemen die zo mooi 
en lang bloeien. De eerste bloeit al in juli, en tot 
diep in oktober en geven herfstanemonen nog kleur 
aan de border. Een prachtige plant!

De skimmia boeit elk seizoen
Het hele jaar door laat een skimmia zich van 
verschillende kanten zien: eind augustus 
verschijnen de eerste knoppen en in het vroege 
voorjaar de bloemen met een heerlijk parfum. 
Het stevige, leerachtige blad blijft het hele jaar 
prachtig groen en in september zit de plant 
vol bloemknoppen of besjes. De verzorging is 
minimaal en hij hoeft nauwelijks gesnoeid te 
worden. September is een uitstekende maand om 
te planten. Dus op naar het tuincentrum... Je kunt 
deze plant ook prima in kerststukjes verwerken. Ik 
doe dat ook elk jaar!

Remedie tegen hoest 
Thee van tijm (Thymus vulgaris of Thymus 
pulegioides) is goed bij luchtweginfecties die 
gepaard gaan met hoesten, vooral als je de thee 
zoet met honing. Deze thee werkt geweldig als je 

hem drinkt voordat je naar bed 
gaat - dan zijn verkoudheid 
en hoest meestal het ergst. 
Gebruik van zowel tijm als hysop 
een vers twijgje van 3 á 4 cm, 
gewassen en drooggedept, 
of van elk een ½ theelepel 
gedroogd blad. Doe de kruiden 
in een beker met deksel of in een 
theepot, zodat de stoom niet 
weg kan. Giet er vers gekookt 
water over dat net van de kook 
af is (anders beschadigen de 
vluchtige oliën). Deksel erop, 
5-10 minuten laten trekken en 
darn zeven. Drink de thee warm, 
voeg eventueel wat honing toe.

Vogelverwennerij
In de winter, of net voordat het 
echt koud wordt, kunnen vogels 
wat extra’s gebruiken – ze 
zullen nooit te veel eten. Geef 
vogels in die periode daarom 
extra calorieën in de vorm 
van vetbollen. Vooral mezen, 
spechten en boomklevers zijn er 
dol op.

Een receptje
Nodig: oude kopjes met een 
oortje, stokjes (net zo veel als 
je kopjes hebt), twee pakjes 
ossenvet, zak los vogelzaad en 
een oude pan.
Smelt ossenvet in de pan, laat 
het niet te heet worden. Strooi, 
zodra het vet gesmolten is, de 

zaden in de pan en laat afkoelen. 
Giet het vet met de zaden in de 
kopjes en laat stollen. Duw het 
stokje erin als het vet nog nét 
niet helemaal hard is, en bestrooi 
met wat zaden. Hang het kopje 
met een touwtje aan een tak!

Mistletoe
Zoals zo veel kersttradities, 
stamt ook het kussen onder 
de mistletoe af van de Kelten 
en de Germanen. Bij deze 
volkeren was maretak (mistletoe) 
een heilige plant die symbool 
stond voor vruchtbaarheid en 
vrede. Wanneer vijanden elkaar 
in het bos onder de maretak 
tegenkwamen, moesten ze voor 
een dag hun wapens neerleggen. 
Daar komt de gewoonte dus 
vandaan om een maretak aan 
het plafond te hangen en elkaar 
te kussen: het is een teken van 
vriendschap en vrede.

Winterjas
Kieper de kerstboom straks niet 
weg, maar knip de takken eraf. 
Ze vormen een warm jasje voor 
vorstgevoelige planten in bakken 
en potten op het terras én in de 
tuin!
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Tips & Trends

LIJNOLIE
Zo, de tuin is doorweekt, de stengels van de bloe-
men zijn geknakt en het ruikt er naar verrotting. Het 
tuinseizoen zit er weer bijna op. Maar we willen de tuin 
nog niet verlaten. We willen nog niet thuis zitten. Ik 
blader door het fijne Engelse tuintijdschrift Gardens 
Illustrated. Mijn oog valt op een beeldschone foto bij 
het artikel ‘Looking after garden tools’. Ja inderdaad! 
Tijd om het tuingereedschap onder handen te 
nemen. Hoe fijn is het om straks na de lange winter 
bij de eerste zonnestralen, vers schoon gereedschap 
ter hand te nemen. Eerst gaan we de snoeischaar en 
heggenschaar slijpen. Ja zeg, denk je. Maar dat is 
heel makkelijk hoor. Youtube.  ‘Snoeischaar slijpen’ 
intypen en hupsakee daar is een mevrouw met grijs 
haar en een bril met zwart montuur. Binnen een mi-
nuut weet je wat te doen. Dan naar de bouwmarkt. 
We halen een vijfliterfles lijnolie. Kost bijna niets.
Terug bij de schuur halen we al het gereedschap 
eruit en gaan het stuk voor stuk bekijken. Eerst al 
het zand eraf en dan met een oude doek in de olie 
gedoopt inwrijven. De olie zorgt dat roest geen kans 
krijgt. Want olie stoot water af.  De houten stelen kun 
je een beetje opschuren en dan ook helemaal in de 
olie zetten. Het hout blijft er fijn soepel door en zal 
minder snel afbreken. Schepjes, harkjes en ander 
klein gereedschap met een houten steel kun je ook 
een nacht in de olie laten staan. De volgende dag 
de overtollige olie verwijderen met een oude doek 
en klaar is kees. Nu alleen nog even alles netjes 
ophangen, alle kleine dingetjes netjes opbergen 
in een mooi houten ladenkastje, een streng touw 
ophangen, want dat staat zo leuk en het vloertje 
vegen… MK
 

LEUK BLOG
Marieke de Geus heeft een tuin op Amstel Glorie en 
houdt een leuk blog bij. Volkstuinverhalen. Ze heeft 
jarenlange ervaring bij diverse tijdschriften als stylist, 
ontwerper maar ook schrijft ze enthousiaste verhalen 
over het volkstuinleven. Op haar blog vertelt Marieke 
over haar eigen tuin en tuinhuisje op Amstel Glorie, 
tuinieren als ontdekkingstocht, en ze laat ook ‘binnen-
kijkers’ zien van andermans tuinen. Af en toe geeft ze 
een recept of DIY (zelfmaak-) idee. Kortom net zoiets 
als ons blad, maar dan op internet. Kijken maar! 

www.volkstuinverhalen.nl
info@mariekedegeus.com

HERFSTTUINBOEK
In dit nieuwe tuinboek van Cor van Gelderen komen 
niet alleen bomen en struiken met het mooiste herfst-
blad aan bod, ook de herfstbloeiende tuinplanten. 
Zelfs bolgewasjes en siergrassen die het fraaiste 
voor het najaar hebben bewaard. Cor van Gelderen 
is samen met zijn broer eigenaar van de Kwekerij en 
Plantentuin Esveld. Al vijf generaties kweekt de familie 
tuinplanten op voedzame Boskoopse veengrond. 
Van Gelderen heeft meer boeken geschreven. Onder 
andere over schaduwplanten.

Leve de herfsttuin, de mooiste planten voor de tuin
Uitgever Forte Groen
Paperback, 192 pagina’s
ISBN: 97894625009
bestellen? www.esveld.nl 19,95 euro

TIP!
Staat jouw 
schuur ook 
bomvol? 
Organiseer 
een gezamen-
lijk ritje naar 
de stadswerf. 
Voor degenen 
die geen auto 
hebben ook 
heel fijn!

HOLLAND, NATUUR IN DE DELTA
Er draait weer een prachtige natuurfilm. Van de makers 
van de Nieuwe Wildernis: Holland, natuur in de delta. 
Nooit gedacht dat ik me zo betrokken zou voelen bij 
een vis. Vissen eet je op wat mij betreft. Maar zittend 
op mijn bioscoopstoeltje heb ik zo te doen met het 
stekelbaarsje. Kilometers moeten afleggen om te 
paaien, tegen krachtige stromen in moeten inzwem-
men en dat soms niet kunnen, dan moet je terug. In je 
eentje. Zoooo zielig. Als het mannetje dan een nestje 
heeft gemaakt en eindelijk een vrouwtje zover heeft 
gekregen om haar eitjes daar te leggen, dan moet hij 
al die honderden eitjes gaan bewaken en van zuurstof 
voorzien. En als al die eitjes uitkomen moet hij zorgen 
dat ze niet opgegeten worden. Als ze dan eindelijk 
groot genoeg zijn om de wijde wereld in te gaan is het 
mannetje zo kapot dat hij maar dood gaat, hartver-
scheurend. En dan dat kleine haasje dat de hele dag 
verstopt ligt in het hoge gras. De hele dag is er gevaar. 
Als er geen ooievaar langs komt lopen, zweeft er wel 
een zeearend door de lucht. En je maar stil houden, 
met de oogjes op stand, grote angst. Het is zo knap 
gefilmd, je bent zo dichtbij, je voelt het kloppen van 
het hartje, je ziet de snorharen trillen. Wij mensen, wat 
stellen we eigenlijk voor? Wij zijn ook maar een klein 
onderdeeltje van het grote geheel. Zo kwam ik de bios-
coop uit. Nietig en zwaar onder de indruk. MK
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Van de redactie

NIEUW
In de volgende 
Ons Buiten wil-
len we starten 
met de nieuwe 
rubriek kersvers.
Hierin gaan we 
nieuwe tuinders 
verwelkomen 
met een kort 
tekstje en een 
foto. We horen 
graag als je 
kersvers bent 
op Ons Buiten!

RROZENBLAADJES
Van herfstblaadjes een 
boeketje rozen maken, 
voor wie zijn zomerrozen 
mist. Je verzamelt een 
heleboel mooi gekleurde 
herfstblaadjes. Dan rol je 
een blaadje op waar je ver-
volgens allemaal nieuwe 
blaadjes omheen wikkelt. 

PARTIR C’EST MOURIR UN PEU
Ariët Versteegen die je wellicht kent van de rubriek ‘de 
oude doos’ is voor drie jaar vertrokken naar Bonaire. 
Ze is daar als lerares werkzaam op een mbo. Gezien 
het thema afscheid van dit nummer willen we jullie laten 
weten dat ze inmiddels is begonnen daar en het reuze 
naar haar zin heeft. We zullen haar missen! Godzijdank 
hebben we meteen een nieuw redactielid gevonden 
dat de komende nummers haar werkzaamheden gaat 
overnemen. Welkom Annet Vogelaar! Annet heeft 
samen met haar dochter Rana sinds drie jaar een huisje 
op Ons Buiten in de Cornelialaan. In haar dagelijks 
leven werkt ze als veldwerker en schrijft ze voor een 
tijdschrift voor druggebruikers en daklozen. Ervaring 
met schrijven heeft ze dus al! Ze kijkt er enorm naar uit 
om de rubriek de Oude doos over te nemen en zal de 
komende nummers op zoek gaan naar kandidaten! 

Verschijningsdata glossy en inleveren kopij
We hebben begrepen dat er wat onduidelijkheid 
bestaat over wanneer de glossy verschijnt. Verder 
willen tuinders en commissies graag weten wanneer 
je kopij voor welk nummer moet inleveren. Daarom 
zetten we hier de info even op een rijtje.
Wanneer verschijnt er een glossy?
We proberen steeds met de start van een seizoen uit 
te komen, dus: 
rond 21 maart: lentenummer
rond 21 juni: zomernummer
rond 21 september: herfstnummer
rond 21 december: winternummer
Verschijnen per seizoen is handig voor de inhoud en 
thema’s van de nummers. Helaas lukt het niet altijd 
om ook op de data hierboven te verschijnen. Dat kan 
te maken hebben met bestuursinformatie die nog 
met een nummer mee moet, maar ook met de werk-
zaamheden van de redactie. Als iemand het ineens 
heel erg druk heeft, lopen we vertraging op. Jammer, 
maar het is niet anders.
Wanneer moet je kopij inleveren?
Alle kopij wordt eerst geredigeerd, en gaat daarna 
naar de opmaak. Dat kost best wat tijd. Daarom wil-
len we graag kopij binnen hebben voor de 20e van 
de maand vóór we verschijnen. De data dat je nog 
kopij kunt inleveren, zijn dan:
20 februari voor het lentenummer
20 mei voor het zomernummer
20 augustus voor het herfstnummer
20 november voor het winternummer
Schroom niet, mail
We hebben vaste redactieleden die elk vaste taken 
hebben of een vaste rubriek vullen. Maar er gebeurt 
veel op ons tuinpark. En wij zien, horen en weten niet 
alles…Daarom zijn we blij met tuinders die ons op 
nieuws wijzen, die geïnterviewd willen worden of die 
een leuk stuk schrijven. 
Je kunt ons bereiken op: redactie@ons-buiten.nl
Kopij voor de nieuwsbrief: nieuwsbrief@ons-buiten.nl
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fijne 
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2015!
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5 TIPS VOOR DE HERFSTTUIN
Je gazon krijgt het in de herfst zwaar te verduren 
door de regen en de kou. Houd je gazon zo veel 
mogelijk bladvrij en geef eind oktober een laatste 
maaibeurt. 

Omdat het in de herfst vaak nog niet koud is, is dit 
seizoen geschikt voor het planten van nieuwe bloem-
bollen voor het voorjaar. Doe dit uiterlijk in oktober! 

Als je een liefhebber bent van groente uit eigen 
tuin, dan is de herfst het ideale seizoen! Andijvie, 
winterpeen, spinazie en veldsla kun je nu prima 
verbouwen. 

Hang nu vogelhuisjes op en zorg ervoor dat de open-
ing richting het noordoosten of zuidoosten hangt, zo-
dat de vogels geen last hebben van de zon of regen.

Om nieuwe knoppen nog een kans te geven om 
nog even te bloeien, kun je de droge bloemen uit de 
uitgebloeide planten knippen. Van die droge bloe-
men kun je dan weer een droogboeket maken, wat 
weer leuk staat om op te hangen aan een schutting 
of muur.
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Uit de oude doos

Linksboven: Agnes Hoes (links) met vriendin 
Katja Kat, daarnaast Agnes in de hangmat met 
oma en links op de foto opa. 
Linksonder: Moeder Agnes Hoes met dochters 
Anja en Agnes voor het oude huisje aan de Elisa-
bethlaan.
Hiernaast: Moeder Agnes voor het huisje dat opa 
zelf bouwde: 132.

Wie: 
Jaap Verhaar (1940) 
en Agnes Verhaar-
Hoes (1945)
Op de tuin sinds: 
1945
Waar: 
Elisabethlaan 132
Samen in hetzelfde 
huisje: 
sinds 1982
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ONMIDDELLIJK VAN DE 
TUIN AF, ONMIDDELLIJK! 

TEKST: ARIËT VERSTEGEN 
FOTO’S: PRIVÉARCHIEF 

Lange Lijs trekt 
je zó in de sloot!

Agnes: ‘Het huisje heette vroeger ‘Nooit 
Goed’, omdat mijn oma nooit tevreden 
was. Toen wij een aanbouw maakten, 
hebben we de naam veranderd in ‘Nooit 

Gedacht’. Deze naam hangt  er nu in prachtige letters 
op. Die heeft onze kleinzoon gemaakt toen hij een 
jaar of 10 was. Die heeft hij zelf gebogen en gelast! 
Mijn opa verhuisde op een gegeven moment van 
Amsterdam naar Den Bosch. Toen stelde hij voor dat 
ik tijdelijk in zijn huisje zou trekken. Wij stonden 
niet ingeschreven, maar het was hier zo vertrouwd. 
We hadden onze dochter net voor het pinksterkamp 
opgegeven. Dat leek ons zo 
leuk voor haar. Maar daardoor 
vroeg de organisatie zich af, 
wie Sandra Verhaar van de Eli-
sabethlaan was! Al snel kwam de 
voorzitter langs, de heer Seunke. 
Hij zegt tegen ons: ‘Onmiddellijk van de tuin af, on-
middellijk!’ Ik had net de was hangen en Jaap zegt: 
‘Nou, we gaan morgen wel, hoor’. Maar ik zeg: ‘We 
gaan nu. Onmiddellijk. ‘Straks komt hij vanavond 
weer terug.’ We hebben onze spullen gepakt en zijn 
naar huis gegaan.’
Jaap: ‘De volgende morgen zijn we in de auto gestapt 
en naar Spanje gereden!’

Tuinfamilie
Agnes: ‘Toen heb ik me ingeschreven. Ik kreeg me-
teen een aanbod voor een huisje. Bijzonder, want de 
wachttijd was toen zeven jaar.  Maar ik wilde natuur-
lijk liever het huisje van opa hebben. Dat betekende 
dat opa zijn huisje en tuin moest verkopen. We had-
den het huisje laten taxeren door de vereniging, maar 
met die taxatie was opa het niet eens. Hij vond het 
uiteindelijke bedrag veel te laag. Jaap vroeg: ´Opa, 
naai je me nou een oor aan?’ Toen zei hij: ‘Nee jon-
gen, dat is voor later, als je het ooit verkopen wilt.’ 
Toen werd het nog door de Bond van Volkstuinders 

getaxeerd en die kwam op een be-
drag dat 2500 gulden hoger lag. 
Onze dochter Sandra heeft twaalf 
jaar geleden ook een tuin gekregen, 
óók in de Elisabethlaan. Ze heeft hier 
een jaar of zeven gezeten met haar 

zoon. Toen is ze verhuisd naar Hoofddorp. Onze 
kleinzoon Denilo staat nu ook ingeschreven. Hij 
bouwt samen met Jordie Staalduinen (zoon van Fie 
Staalduinen) dat huisje aan het begin van het park. 
Hij is zzp’er, weet van aanpakken en is heel handig.’

Opstap hier, opstap daar
Agnes: ‘Opa zat vanaf april al op de tuin. Wij woonden 

Tot haar vijfde jaar is Agnes Verhaar-
Hoes op de tuin opgevoed, bij haar opa 
en oma. Die hadden sinds 1931 een 
huisje op het tuinpark. Agnes woont nu 
in hun huisje. Een huisje met vele herin-
neringen dus…
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DE TEER ZAT TOT OP ZIJN 
HUID. HIJ VLOEKTE DE 
HELE BOEL BIJ ELKAAR!

Met de klok mee: Agnes Verhaar met kleinzoon Denilo (ongeveer 
6 jaar) tijdens Bloemencorso. Jaap Verhaar met kleinzoon Denilo. 
Rechts Loes Blaauw met haar zoon Daan (rond 1989). Het huisje 
van Jaap en Agnes, voor de uitbouw. Het huisje van Jaap en Agnes. 
Als je goed kijkt, zie je met mooie letters op de gevel staan ‘Nooit 
Gedacht’.

in de Rietwijkerstraat en daar in de buurt ging ik ook 
naar school. Het houten huis dat je op de foto ziet, 
heeft mijn opa zelf gebouwd. Er was nog helemaal 
geen begroeiing. Opa was erg handig. Alles ging met 
handkar of bakfiets.
Aan de zijkant van het huisje was een ingang met 
een halletje. Links was de wc en rechts was zijn ge-
reedschapskast. En boven op die kast was ook ruimte. 
Waar nu onze eettafel staat, was een opstap met een 
toog met een gordijn, en daar sliepen mijn moeder en 
mijn tante. In dat kleine slaapkamertje was ook een 
opstap. Daar kon je onder de vloer liggen. Dat was in 
de oorlog nog een uitkomst. Als het seizoen voorbij 
was, ging opa met zijn bed op zijn fiets – het spiraal 
steunde op de trapper – lopend 
naar de Trompenburgstraat, bij 
de Rijnstraat.’ 

Lange Lijs
Agnes: ‘Oma was huisvrouw, ze 
zorgde voor de kinderen. Laatst 
moest ik nog aan haar denken, 
toen ik van de kantine terugliep naar de tuin, langs 
de sloot. Mijn oma zei altijd: ‘Kijk, kijk, loop niet in 
de sloot!’ ‘Waarom niet?’ ‘Want lange Lijs zit in de 
sloot.’  ‘Wie is lange Lijs?’ ‘Een man met lange ar-
men, die trekt je er zó in!’ Dat zei ze om ons bang te 
maken, zodat we niet te dicht bij de sloot kwamen. 
Dat is me altijd bijgebleven.’

Eet meer fruit
Jaap: ‘We hebben elkaar leren kennen bij mij thuis. 

Agnes zat met mijn zus op dansen en kwam elke week 
mijn zus ophalen. Ik kwam wel op Ons Buiten als jon-
gen, maar dat was om appeltjes en peren te stelen. Dat 
vertelde ik later aan opa en daar werd hij nog kwaad 
om!’
Agnes: ‘Toen wij deze tuin overnamen, stonden er 
tweeëntwintig fruitbomen. Opa had ook rode bessen, 
kruisbessen, aardbeien met hekjes en een net erom-
heen om ze af te schermen.’ 

Lampje op accustroom
Jaap:  ‘Opa laadde de accu’s. Je bracht je accu naar een 
huisje naast de bibliotheek en die werd dan met gelijk-
richters opgeladen. Iedereen maakte er wel gebruik 

van; om de radio te laten spelen 
en voor een lampje. Je kon daar 
zeker wel een week of twee mee 
doen. De meeste tuinders had-
den twee accu’s: één voor ge-
bruik en één om op te laden. Je 
hoefde daar niet voor te betalen. 
Opa keek de koppen en het zuur 

na en dan kreeg je de accu weer opgeladen terug. 
Nu hebben we zonnepanelen. Bij ‘de Pittenkoning’ 
heb ik destijds, toen dit ons huisje werd, het eerste 
paneel, de accu en toebehoren gekocht. Dat heb ik al-
lemaal zelf aangelegd.’

Truuske vatten
Agnes: ‘Opa en oma zijn weer teruggegaan naar Den 
Bosch. Maar voordat ze daar aankwamen, overleed 
oma al op het station. Ze heeft nog tegen opa gezegd: 
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I Amsterdam. Voorheen stond deze korte zin 
in een van de vijvers in het Vondelpark. Nu bij 
het gerenoveerde Rijksmuseum. I Amsterdam 

kun je in het Engels lezen als; I am Amsterdam 
oftewel ‘Ik ben Amsterdam’. Dat klinkt prachtig. 
Wie en wat is Amsterdam? Dat ben ik, en jij en 
u. Wij allemaal dus. Want wij wonen, werken en 
recreëren hier. Hier leven wij met z’n allen. Het 
is ook leuk voor toeristen, die korte zin. Veel 
Japanners, Amerikanen en andere toeristen 
maken foto’s van zichzelf en van elkaar op, 
onder, naast en tussen de rode en witte letters. 
Het geeft toeristen waarschijnlijk een gevoel 
van hartelijk welkom. Zoals het een wereldstad 
betaamt: ‘welkom aan onze gasten’. Maar van 
wie is Amsterdam nu eigenlijk. Van mij, van 
jou of van u? Vergeet het maar. Amsterdam is 
van het stadsbestuur. Weliswaar democratisch 
gekozen, maar toch niet van mij of van jou of 
van u. Maar van ons. En wij hebben besloten dat 
er in Amsterdam te veel toeristen in het centrum 
rondlopen. De negen straatjes, de Dam, de 
Jordaan, de grachten en kanalen. Overal 
miegelt het van de toeristen die niet weten dat 
wij hier over de grachten willen fietsen en dat 
zij op de trottoirs moeten lopen. Bellen met 
je fietsbel heeft geen zin. Vooral Japanners 
lijken te denken dat we ze daarmee vriendelijk 
welkom heten in onze stad. Schelden heeft geen 
zin, ze verstaan er geen barst van. Schreeuwen 
dan? Ook nutteloos. Hooguit wordt er gedacht 
dat ze zijn verzeild in een of andere actiefilm. 
Maar hoe en wat dan? Het stadsbestuur heeft 
besloten dat het zo niet langer kan. Het centrum 
moet ontlast worden, zonder de toeristen de 
stad uit te pesten. Dus moeten ook de andere 
stadsdelen eraan geloven. Spreiding van de 
drukte lijkt het nieuwe wondermiddel. Om dat 
voor elkaar te krijgen, worden die stadsdelen 
ontgonnen door oude fabriekshallen en 
tramremises een nieuwe horecabestemming te 
geven. En door, in plaats van leven-bestendige 
buurtwoningen te bouwen, zogenaamde ‘long-
stay hotels’ neer te zetten. De toerist brengt 
geld in het laadje en moet eten, drinken, blowen 
en vermaakt worden. Overal en nergens worden 
festivals georganiseerd met oorverdovende 
muziek voor de hippe en trendy wereldburgers 
van buiten en binnen de stad. Maar van wie is 
Amsterdam nu eigenlijk. Niet van mij, als het 
aan die onderhurende New-Sealander ligt die 
me vertelt dat ik maar buiten Amsterdam moet 
gaan wonen als ik last heb van zijn luidruchtige 
feest voor zijn friends. Ik ben teruggegaan 
naar ons doorgaans rustige tuinhuisje dat ik 
eerder die avond was ontvlucht vanwege een 
muziekfestival verderop in de Riekerpolder. I 
Amsterdam, maar voor hoelang nog?. a
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‘Jan, als ik er niet meer ben, moet ge ons Truuske maar 
vatten’. Truus was haar zus. Nou, daar heeft opa niet 
lang mee gewacht: binnen twee jaar is hij met haar 
getrouwd. Hij is nooit meer terug geweest op de tuin.’

Nieuwbouw in oudbouw
Jaap heeft het oude huisje van opa Jan behoorlijk 
verbeterd, in de loop der jaren. De voorwand heeft hij 
weggeslepen en er een stuk aangebouwd. Het huisje 
heeft een aantal opstapjes, zodat je in de slaapkamer 
kunt komen. Het hele huisje is gestukadoord, met 
dank aan Gerrit Kneteman (jazeker, familie van 
de Kneet: een volle neef!), die even verder in de 
Elisabethlaan woont. De keuken heeft Jaap er zelf 
ingetimmerd. Buiten liggen nog oude glasplaten die 
opa Jan gebruikte voor zijn aardbeien. Ook de schuur 
ziet er degelijk uit met een werktafel erin. 

Krijg de tering
Agnes: ‘Jaap heeft opa eens geholpen met het maken 
van een nieuw dak, want hij had lekkage. Toen ze 
bezig waren, kwam opa erachter dat er te weinig 
teer was. Dus hij op de fiets naar de Praxis. Maar hij 
bleef ontzettend lang weg. Ineens staat er een zwarte 
gedaante aan het tuinhekje... Blijkt het opa te zijn, 
onder de teer! Onder het viaduct was er een rukwind 
geweest, waardoor de hele bus teer zo over hem heen 
gekieperd was. Hij was nog van zijn fiets afgestapt 
om wat teer terug in de bus te krijgen! De teer zat tot 
op zijn huid. Hij vloekte de hele boel bij elkaar...’ a
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Wind 
Echt, mijn tuin heeft er nog nooit zo mooi uitgezien. 
Vind ik dan he? Bloemen, overal, op plekken waar 
nooit iets groeide, niet te geloven! Dit is me nog niet 
eerder zo goed gelukt.
Maar… ik heb hulp gehad. 
Van Niklas. 
Oh ja, denk je nu, heeft ze een Zweeds  hoveniertje in 
de arm genomen. Jaja, zo’n tuinder dus. 
Nee, iets veel beters, en het heeft me geen rode cent 
gekost…
Eind maart raasde namelijk ene Niklas over ons land 
en Niklas besloot in onze tuin een tornado te worden, 
waardoor drie grote bomen omwaaiden, elk een an-
dere richting op. Code oranje was het.
We hebben staan lachen daar in die tuin. Het zag 
er zo absurd uit! Een boom in de tuin van de buren, 
rakelings langs onze kas. Een boom over het pad, 
eindigend in de tuin van de overburen, en de tot boom 
verworden rododendron lag in de sloot.  Ons huisje 
stond fris en schoon tussen die gigantische troep.
En opeens was er licht!  
O ja, les één bij tuinieren: plantjes houden van licht!

De zomervakantie 
Doordat de man deze zomer veel moest werken in 
Amsterdam en de jongens absoluut niet zes weken 
op de tuin wilden zitten, laat staan twee weken, laat 
staan een dag, besloten we naar Bakkum te gaan. 
We huurden een plek voor een maand en zetten daar 
onze camper neer. Het begin van een heel ontspan-
nen lome zomer: heen en weer naar het strand, lekker 
eten, boekje lezen, elf uur met de rest van de camping 
op bed aan. 
Toen werd het 25 juli en ja hoor; nu kwam er daadwer-
kelijk een code rood van het KNMI: weeralarm! Toen 
de slagregens tegen het raam van de camper sloegen 

Moes & Meer
en we de Peruaanse hangmat de lucht in zagen 
vliegen, belden we de man in Amsterdam of hij ons 
misschien toch maar eventjes wilde komen ophalen.
Na een spannende tocht met om ons heen vliegende 
tentjes en neervallende takken kwamen we veilig 
thuis aan. Ook fijn, vakantie in eigen huis. Toen na 
twee dagen de regen weer minderde, gingen we weer 
terug naar Bakkum. ‘Oh,’ zei ik, ‘moeten we nog niet 
even langs de tuin? Zo na die storm?’ ‘Nou, alles 
is laatst al omgewaaid,’ zei de man die een maand 
boomstammen heeft staan hakken tot kant-en-klare 
brokken voor de kachel. 
Toch maar even kijken.
Toen we samen in de regen bij de tuin aankwamen, 
was onze hele ingang geblokkeerd. Het tuinhekje 
stond ongeschonden en fier tussen de troep. Tak-
ken, bladeren en stukken boom. Weeeeer een boom 
omgewaaid. Pfff. Nu moesten we niet meer zo hard 
lachen. De man zag zich weer brandklare houtblok-
ken vervaardigen.

Maar toen we over de berg heen klommen lag daar 
onze tuin, zo mooi in de bloemen, toen werden we 
natuurlijk wel weer blij.
En ja, denk je nu, leuke intro, maar deze rubriek gaat 
toch over koken en moes? Waar blijven de recepten? 
Inderdaad. Dat is waar. 
Nu, van de bloemen en de bijtjes werden we blij, 
we keken elkaar aan en huppelden naar het huisje 
alwaar we het binnen uitermate gezellig hadden. Toen 
we buiten kwamen, scheen de zon en ik had trek. Ik 
dacht zomaar aan aubergine, Heel gek.
En toen dacht ik aan allerlei heerlijks wat ik met 
aubergine kon maken. Ik zei tegen de man: ‘Waarom 
verbouwen we eigenlijk geen aubergine?’ Waarop hij 
zei: ‘Hoe kom je daar nu opeens bij?’

De Aubergine – Solanum melongena
Aubergines. Ze zijn er in allerlei vormen en maten: 
lang, dun, dik, maar ook als witte bolletjes ter grootte 
van een tomaat (eggplant). 
Duizenden jaren geleden werd de aubergine al 
verbouwd in India. En over wind gesproken: in deze 
tijd werd de groente ‘vatin-ganah’ genoemd. Ja, het 
lijkt wel of ik het allemaal verzin, maar nee, het is echt 
waar. Dit betekent ‘groente die geen wind maakt’. 
Haha. Tegen flatulentie. Handig om te weten, toch?
De plant werd meegenomen naar Perzië, en toen de 
Moren in Spanje langskwamen, brachten ze de auber-
gine mee. Dank daarvoor!
De aubergine is op zichzelf best saai. Weinig tot geen 
smaak. Maar het vruchtvlees wordt als het gaar is, 
heerlijk romig en doordat het weinig eigen smaak 
heeft, gaat het heel goed samen met sterke smaken, 
zoals knoflook of basilicum.  
Ik ken veel heerlijke recepten met aubergine. De ‘mel-
anzane alla parmigiana’ eet ik altijd in Italië. Maar thuis 
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Gemarineerde aubergine met munt
2 aubergines
250 ml olijfolie
2 eetlepels honing
120 ml rode wijnazijn
1 groene peper fijn gehakt
zout/peper
bosje munt, blaadjes fijngehakt

Snij de aubergine in plakken van een halve centime-
ter. Bijna elk recept heeft het over het zouten van de 
plakken en ze vervolgens een half uur laten uitlekken 
en dan afspoelen. Vroeger deden ze dit voornamelijk 
om het bittere uit de aubergine te krijgen. Maar de 
hedendaagse westerse aubergine heeft daar geen last 
meer van. Dus dit slaan we fijn over.

Maak een grillpan heet. Bestrijk de plakken licht met 
olijfolie en grillen maar. Zo’n vijf minuten per kant. Ze 
moeten goed gaar zijn.
Roer honing en azijn door elkaar. Klop de olijfolie 
erdoor. Zout, het groene pepertje en de munt erdoor 
en klaar is het. Pak een mooie schaal, leg daar de 
plakken aubergine in en giet de olie erover. 
Ook dit gerecht is lekker met een stuk knapperig 
brood. Of zoals in het kookboek staat: plakken ge-
roosterd desembrood die je na het roosteren insmeert 
met een half knoflookteentje.
Je kunt deze aubergines wel twee weken bewaren in 
de koelkast!
Heerlijk!

Ja, waarom verbouwen we eigenlijk geen aubergines?
Volgend jaar ga ik het proberen. Aubergine komt uit 
warme streken en houdt dus van  zon. Ik ga hem 
planten in de kas tussen februari en april en dan ga ik 
hem heel lief toespreken. Groei maar, toe maar, doe 
maar voor mama.

maak ik hem natuurlijk ook! Plakken aubergine in olij-
folie bakken tot ze heerlijk smeuïg zacht zijn, simpele 
tomatensaus, mozzarella en Parmezaan, in laagjes in 
een ovenschaal. Bijna erotisch, dit gerecht.
Dan de curry! Als ik zelf curry maak, doe ik altijd 
blokjes aubergine door de saus. Dat geeft de saus net 
dat extra.
En natuurlijk het enige echt lekkere gerecht van de 
gehele Griekse keuken: moussaka.

Dit gaan we nu allemaal nu niet maken. 
In het kookboek ‘Homemade’ van Yvette van Boven 
vond ik een heerlijk bijgerecht van ingemaakte auber-
gine. Verder het boterzachte, zeer sensuele gerecht 
‘baba ghannouj’ uit Libanon, dat overigens betekent: 
‘mama verwent papa als kind’. Ja, denk daar maar 
eens over na.

Baba ghannouj 
2 middelgrote aubergines
3 tenen knoflook, uitgeperst
1 theelepel zout
4 eetlepels tahin
olijfolie
citroensap 

Spoel de aubergines af. Prik er met een vork gaatjes 
in en leg ze onder de hete grill. Af en toe draaien, 
ongeveer drie kwartier. Ze moeten goed zacht zijn.
Af laten koelen. Dan het vel van de aubergines trekken 
en uit laten lekken in een vergiet.
Nu pak je een kom. Doe daarin de aubergine, de knof-
look, het zout, en de tahin. Je kunt het door elkaar 
heen kloppen of je kunt er de staafmixer op zetten, 
waardoor het lekker zalvig wordt. Doe er citroensap 
en olijfolie naar smaak bij. Proeven, altijd proeven.
Het ziet er nu een beetje uit als een bruine kledder. 
Wat gehakte peterselie erdoor vrolijkt de boel wat op 
en smaakt er ook prettig bij. Decoreren met een schijf 
citroen en een takje peterselie. 

Lekker met knapperig Marokkaans of Turks brood. 
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Agenda

Najaarsplantenmarkt Ons Buiten
Zaterdag 10 oktober van 12.00 tot 14.00 uur
op het Vroegopplein voor de bibliotheek 
Vaak worden planten te groot; ze moeten worden 
afgestoken of gescheurd. En wat doe je er dan 
mee, als je ze niet in je eigen tuin kunt gebruiken? 
Je kunt ze natuurlijk aan je buren geven, maar je 
kunt ze op zaterdag 10 oktober ook meenemen 
naar het Vroegopplein. Daar is dan de jaarlijkse 
planten- en stekkenmarkt. Hier kun je overtollige 
planten, zaden en / of stekken aanbieden of ruilen. 
Deze markt is voor (nieuwe) tuinders een leuke 
manier om gratis en voor niets aan een mooie plant 
te komen. Als je iets aanbiedt, wil je dan de naam, 
kleur en hoogte van de aangeboden planten en 
zaden vermelden? We starten om 12.00 uur. Zo 
kunnen tuinders die deze ochtend een werkbeurt 
hebben, ook even bij ons langskomen. Kom je 
ook? Neem dan een kruiwagen of fiets, maar ook 
plastic zakken mee om alles in te vervoeren. En 
wees er snel bij, want alles is zo weg!! (Misschien 
ligt het Ons Buiten later bij u op de mat en is de 
plantenmarkt al voorbij, waarvoor excuus. Maar 
voor de nieuwkomers onder ons goed te weten dat  
de plantenmarkt in het voor- en najaar plaatsvindt.)

Opmerkingen
•Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op af-
spraak. Neem hiervoor contact op met de secretaris, 
bij voorkeur per mail: secretariaat@ons-buiten.nl.
•Aspiranten (toekomstige leden) kunnen zich inschrij-
ven op de eerste zaterdag van de maanden april tot 
en met september. 

De eerstvolgende mogelijkheid is 2 april 2016. Zie 
voor verdere informatie onze website: 
www.ons-buiten.nl.

Toelichting
1.Indien er overdrachten zijn en uitsluitend op uit-
nodiging.

     Maand Dag  Activiteit       Aanvang
5   Oktober Maandag Vergadering BTC en VFC incl. overleg met leden  19.30 uur
5   Oktober Maandag Bestuursvergadering     20.00 uur
3   Oktober Zaterdag Overdrachten1      09.00 uur
10 Oktober Zaterdag Najaarsplantenmarkt     12.00 uur
31 Oktober Vrijdag  Laatste dag baggeren en inleveren baggerbriefje  
2   November Maandag Vergadering BTC en VFC incl. overleg met leden  19.30 uur
2   November Maandag Bestuursvergadering     20.00 uur
29 November Zondag  Sinterklaasfeest      13.00 uur
5   December Vrijdag  Sinterklaas  
7   December Maandag Vergadering BTC en VFC incl. overleg met leden  19.30 uur
7   December Maandag Bestuursvergadering     20.00 uur
12 December Zaterdag Algemene ledenvergadering (alv)    13.00 uur
19 December Zaterdag Kerstbloemschikken     12.00 uur
20 December Zondag  Kerstklaverjassen  
25 December Donderdag 1e Kerstdag  
26 December Vrijdag  2e Kerstdag  
 
    2016    
1 Januari Donderdag Nieuwjaarsdag 
3 Januari Zondag  Nieuwjaarsreceptie     14.00 uur

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

Hortus Botanicus Ansterdam
28 maart – 18 oktober 2015
Tentoonstelling: Joséphine. Een 
keizerrijk in een tuin. 
Tegen het decor van Europese 
oorlogen, geleid door haar man 
Napoleon, startte Joséphine de 
Beauharnais haar eigen bota-
nische keizerrijk. Zij verzamelde 
ongekende en zeldzame planten 
van uit de hele wereld. Haar 
groene collectie in de tuinen van 
Malmaison verwierf grote faam. In 
de tentoonstelling van de Hortus 
Botanicus Amsterdam ziet u een 
aantal van deze prachtige soorten 
terug. Tegelijkertijd is in de Her-
mitage Amsterdam de tentoon-
stelling Napoleon, Alexander & 
Joséphine te zien.

Natuurmonumenten
18 okt 2015
11.00 - Markt

Beeckestijn, Noord-Holland
Trotsmarkt buitenplaats Beeck-
estijn. Kom naar de pure, eerlijke 
en heerlijke markt op de buiten-
plaats in Velsen-Zuid.

25 oktober 2015
14.00 - Wandelen
‘s-Gravelandse Buitenplaatsen, 
Noord-Holland. Ga in de herfst 
mee met de boswachter en 
ontdek de bijzondere bomen van 
Boekesteyn tijdens deze twee uur 
durende wandeling voor volwas-
senen in ’s-Graveland.

Amsterdamse Bos
Zondagmiddag 25 oktober
12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur
Help de kabouters!
Het is erg druk in het bos. De 
kabouters maken hun huisje 
winterklaar. Kom ook en help 
de kabouters, maak een zacht 
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Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn 
muntplant groter wordt? Het is nu een 
miezerig plantje met een paar blaadjes...
Dat is geen probleem. De tuingrond is geschikt 
en langs de sloot wordt je plant enorm met on-
dergrondse uitlopers. Alle soorten stekken heel 
gemakkelijk in water. Enkele soorten: peper-
munt, de sterkste, kruizemunt, Marokkaanse 
munt is een variëteit van kruizemunt, water-
munt, hertsmunt, gembermunt enzovoort.

Zijn pitten van een zonnebloem van ei-
gen teelt eetbaar? Zo ja, hoe moet je die 
oogsten en bewaren?
Die zaden kun je droog bewaren en in het voor-
jaar gebruiken. De meeste cultuurgewassen zijn 
zelfbestuivend; de zaden kunnen van de eigen 
plant gewonnen worden: sperziebonen, tomaten, 
tuinbonen, kool, Oost-Indische kers enzovoort.

Wat kan ik in mijn moestuin in septem-
ber of oktober nog planten voor een 
winteroogst? 
Misschien  spinazie bij lang warm herfstweer, 
jonge aardbeiplantjes op bedden zetten.

Hoe kan ik mijn moestuin winterklaar 
maken? 
Voor de vorst omspitten en halfverteerde com-
post opbrengen. Bagger is goed te gebruiken.

Ik heb een appelboom en 
een amandelboom in mijn 
tuin geplant. Hoe krijg ik 
die veilig de winter door?
Jonge bomen extra beschermen 
door de wortels te bedekken met 
houtsnippers en compost, blad, 
stro. Amandelbomen niet snoeien in 
de winter.

Komen er snoeilessen? 
Jazeker, vanaf december en dan elke tweede 
zaterdag om 14.00-15.30 uur. Start kantine. Zie 
agendapunt hiernaast.

Kan ik lavendel snoeien? 
Als de planten groot genoeg zijn, zoals bij de 
hoofdingang, is dit noodzakelijk om de planten 
compact te houden. De snoeigroep heeft op 3 
oktober deze planten gesnoeid.

Vraag &
Antwoord

ONDER REDACTIE VAN GERARD SCHUITEMAKER
bedje en verzamel allerlei lekkere 
kabouterhapjes. Voor kinderen 
van 2 tot 6 jaar en ouders/be-
geleiders o.l.v. ‘Natuur is een 
Feest’. Kosten € 4,50 per kind en 
€ 2,- voor volwassen. Start bij De 
Boswinkel. Duur: 1 uur. 
Voor reserveren en informatie: 
De Boswinkel, 020-5456100 of 
boswinkel@amsterdam.nl.

Donderdagmiddag 22 oktober
12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur
Geuren en kleuren 
Kom samen met je (groot)ouders 
naar het bos en ruik en bekijk de 
herfst. We maken een natuurpar-
fum en een kleurenstok. Voor kin-
deren van 2 tot 6 jaar en ouders/
begeleiders o.l.v. ´Natuur is een 
Feest´. Kosten € 4,50 per kind en 
€ 2,- voor volwassen. 
Start bij De Boswinkel. 
Duur: 1 uur. 
Voor reserveren en informatie: 
De Boswinkel, 020-5456100 of 
boswinkel@amsterdam.nl

Vrijdagmiddag 23 oktober
12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 
uur
Voel de herfst 
Stamp door het Bos over dode 
takken, ren door ritselende 
bladeren en was je onder de bla-
derdouche! Voor kinderen van 7 
tot 10 jaar en ouders/begeleiders 
o.l.v. ‘Natuur is een Feest’. Kos-
ten € 4,50 per kind en € 2,- voor 
volwassen. 
Start bij De Boswinkel. 
Duur: 1 uur. 
Voor reserveren en informatie: 
De Boswinkel, 020-5456100 of 
boswinkel@amsterdam.nl.

Oeverlanden excursies
Zondag 11 oktober 
11.00 - 12.30 
Paddenstoelen
Het is herfst en dus is het weer pad-
denstoelentijd. In de Oeverlanden 
kunnen we houtzwammen treffen, 
omdat er veel dood hout ligt. Maar 
ook het judasoor en het aardsterretje 
komen wij waarschijnlijk tegen. Chris-
tiane Baethcke laat het ons zien.

Snoeilessen Ons Buiten
Elke tweede zaterdag van de 
maand om 14.00 uur verzamelen 
in de kantine. Einde les: ongeveer 
15.30 uur. Deze lessen worden 
gegeven door Gerard Schuite-
maker. Meenemen: snoei- en 
takkenschaar, snoeizaag. Er is 
ook materiaal aanwezig. Er wordt 
in het openbaar groen en bij de 
deelnemers gewerkt. Opgave: 
gangbaar-37@hetnet.nl

Inhoud van de lessen
Tijdens de lessen komt onder 
andere aan bod: oud hout, 
tweejarig bloeihout, vruchttakken, 
opkronen van bomen. De cursus 
is geschikt voor beginners, gevor-
derden en/of mensen die eerder 
een snoeicursus hebben gevolgd. 
De cursus is ook toegankelijk 
voor mensen die geen tuin heb-
ben op Ons Buiten.

Overige onderwerpen:
- snoeien van struiken waar lang 
niets aan is gedaan (achterstallige 
snoei)
- vormsnoei bij bomen en 
struiken
- snoeien van druiven en andere 
klimheesters in december
- verjongingssnoei en scheuren 
bij heesters
- stekken van bladverliezende 
struiken in februari
- rozen, half heesters en blad-
houdende heesters in maart- 
-coniferen snoeien, lavendel, 
vormsnoei
- snoeien van struiken die in het 
vroege voorjaar bloeien, zoals 
forsythia, kerria, deutzia.

Extra les 
Op zaterdag 19 december is er 
een extra les bij de Pomologische 
vereniging: les van fruitkwekers! 
Start 9.00 en einde rond 16.00 
uur. Dit keer in Midden-Beemster 
aan de Volgerweg bij familie 
Metselaar.



Door merg 
en been
We zijn inmiddels bekend met de basdreunen 
van verschillende festivals rond Ons Buiten. 
Maar ooit rauwe kreten en ijselijk geschreeuw 
gehoord op ons tuinpark? Erik wel. Hij ging op 
onderzoek uit en vond geen festivalgangers, 
maar jonge ransuilen!
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Op ons tuinpark hoor ik 
’s nachts zo af en toe 
een ijselijk geschreeuw. 

Het geluid gaat door merg en 
been, maar het houdt gelukkig 
niet lang aan. Laatst was het 
weer zo ver, vlak nadat om 
elf uur ’s avonds de muziek 
van het ‘Strafwerk-festival’ 
was uitgestorven. Ik vroeg 
me af wat ik gehoord had en 
ging op onderzoek uit met 
dierengeluiden-apps op mijn 
mobieltje. Na enig zoeken 
bleek dat ik jonge ransuilen 
had gehoord. Weliswaar in de 
verte, maar dichtbij genoeg. En 
dat kan kloppen met de eerdere 
vondst van een paar veren: een 

slagpen uit de vleugel en een 
borstveertje. Prachtig mooi van 
kleur en tekening. 
Verspreidingskaarten van de 
gemeente Amsterdam en van 
het ‘Sovon’ (Vogelonderzoek 
Nederland) laten er geen twijfel 
over bestaan; hier zijn ransuilen 
waargenomen. Volkstuinen, 
parken, bosschages en ruigten 
vormen een eldorado voor 
uilen, waaronder dus ook de 
ransuil. Hij is een jager van de 
nacht en kent twee eetperiodes: 
enige uren na zonsondergang en 
voor zonsopgang. Tussen twee 
jachtvluchten door doezelt hij 
en kijkt rond met zijn mooie 
oranje-bruine ogen. De ransuil 

TEKST ERIK HOOIJBERG
FOTO’S: RAQUEL GOMEZ EN ADRI DE GROOT

Natuurlijk Tuinieren

broedt in maart-april en gebruikt 
hiervoor graag oude kraaien- 
en eksternesten. Het aantal 
broedparen wordt geschat op 
5000-6000 in heel Nederland.

Zeldzame vogel
Informatie van de 
vogelbescherming levert het 
volgende op: ‘Ransuilen zijn 
bijzonder onopvallend en 
worden dan ook zelden gezien. 
Des te groter is de verwondering 
wanneer men een ‘roestplaats’ 
ontdekt waarin meerdere uilen 
bij elkaar de dag doorbrengen 
(roesten), in gestrekte houding 
een boomstam imiterend. Het 
geluid van de ransuil is al bijna 



Natuurlijk Tuinieren

Van linksonder met de klok mee: vijf centimeter schaal-
verdeling, compacte braakballen van ransuilen, heel veel 
haarresten, botjes uit de voor- en achterpoten van mui-
zen, ribbetjes, schedeltje met boventanden en kiezen en 
zes onderkaken met snijtanden. Onderste plaat: veertjes 
en slagpennen van een ransuil.
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even onopvallend. Het geluid 
van net uitgevlogen jongen 
echter, kan late wandelaars of 
fietsers de stuipen op het lijf 
jagen. Het bestaat uit rauwe 
kreten en ijselijk geschreeuw. 
Onder de veren gaat een 
verbazingwekkend klein lichaam 
schuil. Een uil bestaat vooral uit 
veren, zo lijkt het. Toch blijkt 
de snavel een stuk groter te zijn 
dan het deel dat men kan zien 
uitsteken uit het gezichtsmasker.’

Braakballen
Net als veel andere vogelsoorten 
maakt de ransuil braakballen. 
Hierin zitten alle onverteerbare 
delen van zijn prooi en deze 
werkt hij het lichaam uit, voordat 
zijn spijsverteringskanaal erdoor 
verstopt raakt. Onder roest-
plaatsen kun je soms een hele 
stapel van zulke harige ballen 
aantreffen: voor onderzoe-
kers een onschatbare bron van 
informatie over het menu van de 
uilen - en daarmee ook over de 
muizen die in een bepaald gebied 
voorkomen. In open gebieden 
met voldoende landschapsele-
menten als bosjes, houtwallen en 
dichte hagen vindt de ransuil zijn 
voedsel, dat hoofdzakelijk uit 
(veld)muizen bestaat. In tijden 
van muizenschaarste schakelen 
veel ransuilen over op het eten 
van kleine vogels.

Spits, woel en ware
Spitsmuizen zijn kleine rovers 
die van insecten leven. Hun gebit 
bestaat uit een aaneengesloten 
rij tanden met scherpe punten. 
Hiermee kunnen ze hun prooi 
goed vastpakken en fijnknijpen. 
Woelmuizen eten allerlei 
plantenmateriaal. Met snijtanden 
voor in de bek snijden ze dit af 
en met hun platte kiezen malen 
ze het fijn. De kiezen vormen een 
patroon van driehoekjes. Ware 
muizen zijn echte alleseters. Ze 
eten noten, vruchten, bast van 

bomen en insecten. Hun kiezen 
vormen een patroon van golfjes. 
Om die goed te zien, heb je 
een vergrootglas nodig of een 
microscoop.

Knobbelkiezen
Onder onze naaldboom op de 
tuin hebben we ook wel eens 
braakballen gevonden. Die 
braakballen zijn een bron van 
informatie over wat een uil zoal 
heeft gegeten. Mijn dochter vindt 
het leuk om die braakballen 
uit te pluizen, maar klaagt een 
beetje over de grote hoeveel-
heden haren. Laatst hebben we 
nog eens goed gekeken naar de 
verzamelde botjes, schedeltjes 
en tanden. Er zijn voor kinderen 
prachtige eenvoudige zoek-
kaarten te vinden met kenmerken 
van woelmuizen, spitsmuizen en 
ware muizen. De kiezen zijn toe-
gerust op het voedsel dat ze eten 
en ook aan de onderkaak is veel 
af te lezen. Natuurlijk kun je aan 
de schedeltjes ook veel zien. Vol-
gens ‘Vereniging de Oeverlanden 
blijven!’ komen in elk geval de 
rosse woelmuis, de dwergmuis, 
de huisspitsmuis en de bosspits-
muis in de Oeverlanden voor. En 
verder de woelrat, de bruine rat, 
de muskusrat, de bosmuis en de 
veldmuis. Heerlijk voedsel voor 
de uilen.

Natuurlijk evenwicht
Waar prooidieren zijn, zijn 
natuurlijk ook roofdieren. 
De uil is zo’n roofdier. Het 
aantal ransuilen en het aantal 
broedsels hangen nauw samen 
met het aantal muizen. Door 
zachte winters kunnen de 
aantallen muizen schrikbarend 
toenemen, zoals nu in de 
noordelijke provincies van ons 
land. Pogingen om de aantallen 
muizen terug te dringen tot 
redelijke proporties, zijn mislukt. 
Ransuilen hebben namelijk maar 
een beperkte eetlust en doen 

maximaal twee legsels met drie 
tot vier eieren per jaar.
De staatsecretaris van Econo-
mische Zaken heeft nu helaas 
moeten besluiten het gebruik 
van gifstoffen in het noorden 
gedurende een periode van 120 
dagen beperkt toe te staan. Zo 
ver komt het hier gelukkig niet. 
De omgewoelde grasvelden op 
Ons Buiten zien er niet uit, maar 
dat beeld moeten we maar voor 
lief nemen. Nu maar hopen dat 
onze uilen meer willen eten en 
meer jongen voortbrengen. Ik 
hoor graag van uw waarneming-
en. a
groen@ons-buiten.nl

Internetbronnen: 
www.vogelbescherming.nl
www.vzz.nl (zoogdiervereniging)
www.zoogdierenwerkgroep.be
www.vogeldagboek.nl (vliegende 
ransuil van Adri de Groot)
www.michelklemann.nl (veren-
serie)
www.commons.wikimedia.org 
(BastienM-braakballen en botjes)

Boeken:
Uilen van Europa (uitgave Vogel-
bescherming Nederland).
Veldgids Dierensporen (uitgave 
KNNV)
Natuurlijk Noordelijke Overland 
(jubileumuitgave Vereniging de 
Oeverlanden blijven!)
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Het bestuur nodigt de leden en de overige 
geïnteresseerden uit om de 110e algemene 
ledenvergadering (alv) van tuinpark Ons 

Buiten bij te wonen. 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-
mens hem/haar in de afdelingsvergadering zijn stem 

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststellen van de agenda

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Verslag van de 110e vergadering van 9 mei 2015

6. Vaststelling doorberekening jaarkosten

7. Vaststelling begroting 2016

8. Ondersteuning seniorentuinders
Hoe kunnen we de regeling zodanig vormgeven 
dat deze goed uitvoerbaar blijft.

uit te brengen: ieder lid kan dus slechts door één 
ander lid worden gemachtigd. Als je een ander lid 
wilt machtigen, kun je dit doen met een machtigings-
formulier. Dit machtigingsformulier ligt in de kantine 
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. Tij-
dens de vergadering is de kantine gesloten. En wil 
iedereen zijn mobiele telefoon uitzetten? Hieronder 
vindt u de agenda en de overige vergaderstukken.

9.Informatie en overleg over diverse onderwerpen
- Handhaving regels, waaronder verharding, 
plaatsing schuttingen, onderhoud tuin.

- Overdrachtsprocedure, wanneer start deze.
Het bestuur informeert u over deze onderwerpen en 
hoort graag uw mening. In de nieuwsbrief vindt u 
eventueel aanvullende informatie.

10.Bondsvergadering najaar 2015
De bondsvergadering wordt gehouden op 
donderdagavond 10 december 2015. De 
locatie is nog niet bekend. Wij verzoeken u 
de editie van het blad ‘Vroegop’ te lezen voor 
meer informatie. In de alv van 9 mei 2015 
zijn drie afgevaardigden gekozen, zonder 
tegenbericht voor de duur van drie jaar.

11.Rondvraag

12.Sluiting

In de voorjaarsvergadering wordt traditioneel 
gesproken over hoe het voorgaande jaar is verlopen 
en hoe dit financieel is gegaan.

De voorzitter start met een minuut stilte om de tuinders 
te gedenken die  het afgelopen jaar zijn overleden. Hij 
vervolgt met verschillende mededelingen.
Het kan zijn dat tuinders die niet bij de alv aanwezig 
waren en ook de nieuwsbrief niet goed volgen, nu pas  
lezen wat er besproken is. Overigens verwijzen wij 
graag naar het uitgebreide verslag van de alv dat op 
onze website staat.

De tuinders worden erop gewezen dat de vuilcontai-
ners die langs de Riekerweg staan bij onze buren, de 
familie Petalo, niet voor algemeen gebruik zijn. Dus: 
geen vuil storten bij of in deze container.

AGENDA voor de 111e algemene ledenvergadering van tuinpark Ons Buiten

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

Verslag van de 110e algemene ledenvergadering van tuinpark Ons Buiten 
gehouden op zaterdag op 9 mei 2015

Aggregaten mogen alleen buiten het tuinseizoen 
worden gebruikt. Wilt u toch een aggregaat gebruiken 
tussen 1 april en 1 oktober, dan moet u hiervoor ont-
heffing vragen bij het secretariaat. In de zomervakan-
tieperiode krijgt u geen ontheffing.
De projectgroep Elektra is nog steeds bezig om te kij-
ken of het aanleggen van stroom realiseerbaar is. Het 
is wellicht mogelijk om in de najaarsvergadering met 
meer exacte cijfers te komen.
De verbreding van de snelweg, het plan ‘Zuidasdok’, is 
niet direct bedreigend voor Ons Buiten. De realisatie is 
nu gepland vanaf 2017 tot 2026. Tuinpark Ons Buiten 
zal een zienswijze indienen, zodat wij kunnen blijven 
meepraten.
Er is een interessant overleg geweest over het project 
Social Return. In dit project worden de materialen die 
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over zijn van de uitbreiding van de spoorlijnen herge-
bruikt en beschikbaar gesteld aan de omliggende 
organisaties. Het doel is om langdurig werklozen te 
helpen om regulier werk te vinden en iets terug te doen 
voor de eventuele overlast bij de omwonenden.
De organisatie van de BTC wordt gewijzigd. Er vindt 
een splitsing plaats in een bouwcommissie (BC) en 
een technische commissie (TC). Jan Kunst wordt de 
voorzitter van de BC en Henk van der Raaij van de TC. 
Henk blijft ook (waarnemend) voorzitter 
van de VFC.

Het aantal opzeggingen was in 2014 
extreem laag, namelijk 17 (tegen 24 
in 2013). De aanmelding van 
nieuwe aspiranten bleef sta-
biel, namelijk 74 (tegen 73 in 
2013). De kascommissie geeft 
aan dat de financiën opnieuw 
prima op orde waren. Samen met 
het verslag over het afgelopen jaar 
hebben de leden het bestuur decharge ver-
leend.

Bij de verkiezing van de leden van 
het bestuur zijn Jan Pot en Rob 
Hafkamp  herkozen. Het bestuur 
zou heel graag zien dat iemand 
zich als nieuw bestuurslid aan-
meldt. Zeker op het gebied van 
communicatie is veel werk te 
verrichten.

Het gebruik van de houtkachels is opnieuw besproken. 
De leden hebben het voorstel aangenomen om te gaan 
werken met een ‘Aanmeldfor-
mulier Houtkachel’. Een integraal 
onderdeel van deze aanmelding 
is het ‘Sociaal Stookplan’, waar 
de gebruiker van een houtkachel 
zich aan moet houden. Het doel 
ervan is uiteraard dat er geen overlast wordt veroor-
zaakt en dat er veilig wordt gestookt. De nieuwe rege-
ling gaat meteen in, maar 2015 is een overgangsjaar. 
Vanaf 2016 mogen alleen tuinders die in het bezit zijn 
van een door het bestuur getekend ‘Aanmeldformulier 
Houtkachel’ hun houtkachel gebruiken. De tuinder blijft 
uiteraard verantwoordelijk voor het gebruik van de hout-
kachel.

De regeling werkbeurten voor nieuwe tuinders is 
aangepast. Nieuwe tuinders moeten vanaf 2015 mini-
maal tien jaar werkbeurten doen, ongeacht hun leeftijd.

Ralf Grevelink (bondsbestuur) vindt het fijn dat de af-
gevaardigden het bondscongres gaan bijwonen en hij 

wil graag met hen kennismaken. Het bestuur van Ons 
Buiten overlegt vooraf met de afgevaardigden.

In de Rondvraag wordt naar aanleiding van een vraag 
van Sonja Lindhout gesproken over plastic afval en ge-
scheiden inzameling. Het bestuur kijkt of het mogelijk 
is om het plastic afval op Ons Buiten separaat in te 
zamelen. Daarnaast kijken we of we een systeem kun-

nen ontwikkelen waarbij de tuinders groen-
afval kunnen inleveren. Uiteraard is het de 
bedoeling dat de tuinders zo veel mogelijk 

tuinafval composteren op hun tuin.
Het bestuur probeert om uiteindelijk te komen 

tot een soort afvalstation.

De informatievoorziening van 
activiteiten verloopt niet altijd 

optimaal. Het is vooral belangrijk 
dat degene die een activiteit organi-

seert, of een commissie, informatie 
tijdig, juist en compleet toezendt aan 

de redactie en de nieuwsbrief. De Ons 
Buiten glossy en de Nieuwsbrief worden 
gemaakt door vrijwilligers. Daardoor 

kan het voorkomen dat gestelde dead-
lines niet altijd worden gehaald. Voor de 

Glossy geldt dat kopij per nummer 
binnen moet zijn voor de 20e van de 
maanden november, februari, april en 
augustus. Dan kan de info nog mee 

in het volgende winter-, lente-, zomer- of 
herfstnummer. 

Zoals bekend gelden op Ons Buiten veel regels. 
Het is belangrijk dat wij ons allemaal aan die regels 

houden. Dus niet alleen voor 
tuinders, maar ook regels die 
wij, bestuur en commissies,  
aan onszelf hebben opge-
legd, moeten in acht worden 
genomen. Het bestuur heeft 

toegezegd daar goed op te letten.

Christa van Dam vertelt over haar keiharde maar ver-
geefse gevecht tegen de Japanse duizendknoop die 
(bijna) niet uit te roeien is en alle planten overwoekert. 
Het kan niet genoeg worden benadrukt dat het heel 
onverstandig is om de Japanse duizendknoop op de 
tuin te handhaven. Het is een complete ramp en dus 
zaak om deze te bestrijden. Helaas is nog steeds niet 
iedereen, waaronder de gemeente, voldoende actief.

Geert van Tijn sluit  de gezellige alv  af met het lied ‘De 
nozem en de Non’.

Het uitgebreide verslag staat op www.ons-buiten.nl.

ZEKER OP HET GEBIED 
VAN COMMUNICATIE IS VEEL 
WERK TE VERRICHTEN
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Doorberekening jaarkosten 2016
Voor de doorberekeningen is uitgegaan van de hui-
dige bedragen, al bekende tarieven en een eventuele 
raming.

Toelichting
1. Door het betalen van de boete is het lid niet ont-
slagen van de verplichting om de werkbeurt(en) in te 
halen.
2. Dit is geen afkoopsom. Het baggeren moet alsnog 
worden gedaan.
3. Indien bij overdracht van een tuin nog sprake is 
van niet-vervulde werkbeurten of afwikkeling conform 
regeling werkbeurten.
4. Indien is nagelaten zelf te baggeren, wordt het 
baggeren door tuinpark Ons Buiten gedaan waarbij 
doorberekening aan de tuinder plaatsvindt.
5. Indien de tuinlasten per 1 april, van het lopende 
jaar, nog niet zijn voldaan.
NB. Indien er bij de opgaaf waterstand, baggeren en/
of niet-vervulde werkbeurt, sprake is van eenzelfde 
administratieve vergoeding (boete) in het voorgaande 
jaar, dan wordt het bedrag verdubbeld tot € 52,00.

Begroting 2016
De realisatie van 2015 is nog onbekend. De verwach-
ting is dat de kosten 2015 de opbrengsten niet zullen 
overschrijden. Bij de voorgestelde begroting is ervan 
uitgegaan dat de voorgestelde bedragen voor door-
berekening jaarkosten worden goedgekeurd.
Er is voor 2016 wederom sprake van een sluitende 
begroting. De baten en lasten nemen ten opzichte van 

de begroting van het voorgaande jaar beperkt toe.

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

Verzekering tuinhuizen
Dit betreft de premie voor de collectieve verzeke-
ringen van de Brand-, storm- en glasbreukverzekering 
en de inbraakverzekering.

Contributie AVVN/BVV
Dit betreft de afdracht aan de Bond van contributie 
leden. In de contributie van de leden zit een bedrag 
van ca. € 11.000 dat door de Bond aan het AVVN 
wordt doorbetaald, derhalve is de bijdrage aan de 
Bond ruim € 25.000.

Beveiliging
Dit betreft de beveiliging van de verenigingsgebouwen 
en de beveiliging van het tuinpark buiten het tuin-
seizoen.

Bomenfonds
Met ingang van 2005 is de bijdrage bomenfonds 
ingesteld. Het fonds is nodig om uitvoering te geven 
aan het bomenbeleid. Door het meeste onderhoud 
in eigen beheer uit te voeren, is het mogelijk om de 
bijdrage beperkt te houden.

Verenigingsinkomsten
Exploitatie Winkel van S(ch)inkel
De opbrengsten minus de kosten van de exploitatie 

V e rs c h i l

2015 2016 %
Jaarnota
Contributie AVVN/BVV 76,50 77,80 1,7%
Jaarlijkse algemene bijdrage 99,00 102,00 3,0%
Grondhuur eigen tuin - per m2 0,49 0,49 0,0%
Grondhuur algemeen groen 61,50 61,50 0,0%
Watergeld:
- retour voorschot voorg. jaar -36,00 -36,00 0,0%
- algemeen verbruik voorg.jaar 10,60 10,60 0,0%
- verbruik tuin voorg.jaar - per m3 1,79 1,79 0,0%
- voorschot komende jaar 36,00 36,00 0,0%
Assurantie - doorberekening 
o.b.v. opgave AON
Waterzuiveringskosten 42,00 42,00 0,0%
Beveiliging 12,00 13,00 8,3%
Vuilafvoer 28,00 29,00 3,6%
Onroerend Zaak Belasting 2,00 2,00 0,0%
Bijdrage bomenfonds 5,00 8,00 60,0%
Bijdrage t..b.v. Behoud Ons 
Buiten

10,00 10,00 0,0%

Diverse door te berekenen bedragen
Boete niet gedane w erkbeurten 25,50 26,00 2,0% 1
Boete geen (tijdige) opgaaf 
baggeren

25,50 26,00 2,0% 2

Boete geen (tijdige) opgaaf 
w aterstand

25,50 26,00 2,0%

Doorberekening niet gedane 
w erkbeurt

102,00 104,00 2,0% 3

Indien het baggeren 102,00 104,00 2,0% 4
Boete i.v.m. te laat betalen - per 
w eek

12,00 12,00 0,0% 5

Door te bereken bedragen

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

we rk e l i jk b eg r o t i ng b eg r o t i ng

BATEN 2014 2015 2016
Doorberekend aan leden
Grondhuur 99.202 98.000 98.000
Waterverbruik 18.734 15.700 15.700
Afvalstoffenheff ing/vuilafvoer 12.516 12.500 13.000
Verzekering tuinhuizen 40.440 42.200 42.200
Contributie AVVN/BVV 34.898 35.700 36.100
Rioolrecht en OZB 22.350 19.700 19.700
Beveiliging 4.470 5.400 5.800
Bomenfonds 2.235 2.200 3.600
BOB - Behoud Ons Buiten 4.470 4.500 4.500
Totaal Doorberekend aan leden 239.315 235.900 238.600

Verenigingsinkomsten
Entreegelden 2.380 2.800 2.400
Jaarlijkse bijdrage 43.359 44.300 45.600
Bijdrage aspirant leden 1.084 1.100 1.500
Rente spaarrekening/deposito 4.654 5.000 4.500
Onderhoudsbijdrage Stadsdeel 13.428 12.000 12.000
Diverse opbrengsten 12.910 2.500 2.500
Opbrengst Winkel van S(ch)inkel 54.203 52.000 52.000
Opbrengst Verenigingsgebouw 79.703 75.000 75.000
Totaal Verenigingsinkomsten 211.721 194.700 195.500

Totaal BATEN 451.036 430.600 434.100

RESULTATENOVERZICHT
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van de Winkel zijn per saldo nul. Het uitgangspunt is 
dat de kosten worden gedekt door de opbrengsten.

Exploitatie verenigingsgebouw 
De opbrengst minus de kosten van de exploitatie van 
de kantine bedraagt € 7.000. Naast inkoopkosten is 
er sprake van kosten voor verlichting, verwarming, de 
premie van de verzekering en onderhoud.

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

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

Verenigingsblad en drukwerk
Dit betreft het saldo druk- en verzendkosten minus de 
opbrengsten van abonnementen van niet-leden.

Overige kantoorkosten
Dit betreft o.a. de nieuwjaarsreceptie, representatie bij 

lief en leed en administratieve kosten.

Verzekeringspremies
Dit betreft in hoofdzaak de premie voor de vereni-
gingsopstallen en inventarissen.

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

Ondersteuning seniorentuinders
In 2002 is in de alv besloten om oudere tuinders die 
zeer veel moeite hebben om de tuin te onderhouden, 
maar die nog graag enkele jaren van de tuin gebruik 
willen maken,  te ondersteunen. Het uitgangspunt 
was dat de tuinder hierdoor iets langer op de tuin kon 
verblijven, zonder dat het onderhoud boven het hoofd 
zou groeien.
Het uitgangspunt en doel zijn dus zeer duidelijk:
- Hulp aan seniorentuinders die het onderhoud ab-
soluut niet meer zelf kunnen doen en die ook niet op 
iemand kunnen terugvallen.
- Hulp gaat om een beperkte periode, namelijk de 
laatste periode van het verblijf op Ons Buiten.
In de praktijk blijkt dat deze regeling een eigen leven 
is gaan leiden en dat veel tuinders deze zien als een 
verworven recht. Bij meerdere tuinders is van de 
oorspronkelijk uitgangspunten absoluut geen sprake 
meer.
Het bestuur gaat na overleg de uitvoering van de 
ondersteuning seniorentuinders weer conform de 
uitgangspunten regelen. In de praktijk bestaat de kans 
dat er wellicht discussie ontstaat over de mate waarin 
de tuinder in staat is om zelf nog een tuin te onder-
houden. Om te voorkomen dat wij hierover een echte 
inhoudelijke beoordeling moeten doen, gaan we de 
volgende regels hanteren.
De regeling is niet van toepassing:
- Wanneer er op de tuin sprake is van een partner, 
kinderen, medegebruiker enz. jonger dan 70 jaar.
- De tuinder moet minimaal 10 jaar lid zijn.
De regeling bestaat uit:
- Het ondersteunen van de tuinder tot maximaal 2 jaar.

Wij hopen dat de ondersteuning seniorentuinders met 
deze aanscherping goed uitvoerbaar blijft en dat we 
de tuinders die de ondersteuning echt nodig hebben, 
kunnen blijven helpen.

Deze nieuwe werkwijze gaat in per 2016. Wij gaan 
de tuinders die nu van de ondersteuning senioren-
tuinders gebruikmaken vragen of ze dit willen blijven 
doen. Zo ja, dan gaat vanaf 2016 de termijn van twee 
jaar gelden. Wij vragen de tuinders of er sprake is van 
een partner, kind, medegebruiker of iemand anders 
die jonger is dan 70 jaar. Wij rekenen erop dat ieder-
een zo sportief is om dit naar eerlijkheid te vermelden.

we rk e l i jk b eg r o t i ng b eg r o t i ng

LASTEN 2014 2015 2016
Doorberekend aan leden
Grondhuur 99.202 98.000 98.000
Waterverbruik 18.734 15.700 15.700
Afvalstoffenheff ing/vuilafvoer 12.010 12.500 13.000
Verzekering tuinhuizen 40.375 42.200 42.200
Contributie AVVN/BVV 34.898 35.700 36.100
Rioolrecht en OZB 8.776 19.700 19.700
Beveiliging 3.645 5.400 5.800
Bomenfonds 2.235 2.200 3.600
BOB - Behoud Ons Buiten 4.470 4.500 4.500
Totaal Doorberekend aan leden 224.345 235.900 238.600

Gebouwen en tuinpark
Afschrijving - groot onderhoud 0 9.500 9.500
Energie 2.346 3.000 3.000
Onderhoud tuinpark 40.654 26.400 26.400
Totaal Gebouwen en tuinpark 43.000 38.900 38.900

Kantoorkosten
Porti 18 800 800
Communicatie 1.468 1.200 1.200
Verenigingsblad en drukw erk 6.003 6.500 7.300
Overig 11.340 6.800 6.800
Totaal Kantoorkosten 18.829 15.300 16.100

Algemene kosten
Verstrekkingen kantine 7.650 8.000 8.000
Verzekeringspremies 8.205 8.500 8.500
Diverse 1.743 4.000 4.000
Totaal Algemene kosten 17.598 20.500 20.500

Overige
Kosten Winkel van S(ch)inkel 50.064 52.000 52.000
Kosten Verenigingsgebouw 78.327 68.000 68.000
Totaal Overige 128.391 120.000 120.000

Saldo baten en lasten 18.873 0 0

Totaal LASTEN 451.036 430.600 434.100

RESULTATENOVERZICHT



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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MOESTUINspecial 
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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 
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In dit nummer
speciale 

aandacht voor 
onze mentoren, 

de duizendknoop 
en buitenbadjes
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AFSCHEID!
van de zomer
van Ons Buiten
van bewoners
van je huisje

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


