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Als ik dit schrijf, hebben we een groot stuk van de
drukke jubileumzomer achter de rug. Wat is er
hard gewerkt door alle vrijwilligers! Dat varieert
van op- en afbouw, techniek, muziek, beveiliging,
schoonmaak, inkoop, sponsoren zoeken,
bevoorrading, aankleding, bar, bakken, eten
voorbereiden, wassen, organisatie, logistiek, pr
en media en ga zo nog maar even door. Best wel
knap dat we dat allemaal kunnen op Ons Buiten,
en met een relatief kleine groep tuinders.
Gelukkig zijn de meesten van die tuinders gepokt
en gemazeld en van vele markten thuis. Je hoeft
het maar te vragen, (soms hoeft dat niet eens) en
het gebeurt. Het behoeft daarom geen betoog
dat we met z’n allen heel erg trots mogen zijn
op deze club. Zij vormen het hart van onze
vereniging en houden deze in leven. Tevens
vind ik dat we het nooit als gewoon mogen gaan
beschouwen, het is en blijft heel bijzonder! Mijn
dank is dan ook groot aan deze ploeg!
Verderop in deze glossy treft u foto-impressies
aan van de feestweek: heel leuk om allemaal
nog een keer te zien. Inmiddels hebben we
ook een geweldig leuke fietstocht mogen
beleven op Texel, georganiseerd door het
gouden fietstochtenduo. Het zomerseizoen is
op 27 augustus zoals altijd met de familiedag
afgesloten. De kinderen zijn weer naar school en
we komen in iets rustiger vaarwater voor de rest
van dit jubileumjaar. Er staat nog een herfstfair in
de planning op 29 oktober. En misschien volgt er
nog een kleine verassing tegen het eind van het
jaar, maar die staat nog in de kinderschoenen,
wordt wellicht vervolgd...
Voor nu een fijne herfst toegewenst, zonder
storm. Dan liever een Indian summer!
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Beste tuinders,

TOESPRAAK VAN DE WETHOUDER

Wil je een bijdrage leveren aan Ons Buiten?
Mail dan naar: redactie@ons-buiten.nl
Met de Nieuwsbrief van Ons Buiten
blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes
Stuur een mail naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl om je voor
deze nieuwsbrief aan te melden

Met vriendelijke groet,

Hanneke Weber

Ons Buiten is opgericht in 1922
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La Bloemen op
TUINKUNST
Tekst: SONJA BIJENHOF
Beeld: BABS HOGENKAMP

Op 12 juni was er weer een TuinKunst op het grote veld, en wat voor één... Dit
jubileumjaar waren er niet alleen de bekende kramen. Ook was er een vrijmarkt
voor kinderen en er waren twee rondleidingen. De topattractie was toch wel Karin
Bloemen met twee optredens. Hoe bijzonder!
La Bloemen had een grootste entree nadat ze aangereden kwam in een golfkarretje.
Ze droeg per optreden verschillende prachtige jurken en ze kletste haar liedjes
gezellig aan elkaar. We werden echt als tuinders en tuinpark aangesproken, wat veel
tuinders niet verwacht hadden. Jong en oud zong mee: geweldig.
Speciaal voor ons jubileum had Karin Bloemen een lied gemaakt:

Het Ons Buitenlied
van Karin Bloemen
(op muziek van ‘This is my life’ van
Shirley Bassey)
Het is fijn dat u er
allemaal bent
Ik weet dat u het hier
heel goed kent
Ons Buiten
U viert een uniek
jubileum met elkaar
Het bestaan
namelijk 100 jaar
Tuinpark Ons Buiten
Voorzitter Hanneke is heel erg blij
En de tuinen ook,
alles staat er prachtig bij
Op Ons buiten
Dus er wordt enorm genoten van de
tuinen
Van de planten, bloemen, de
bomen en hun kruinen
Bij Ons Buiten
Lang leve Ons Buiten
Het is een heel fijne en hechte
gemeenschap
De vrijwilligers werken hard en heel
goed samen
Dat kan mijn vriend Aad Groenendijk
beamen
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Lang leve Ons Buiten
Het hele jaar door is hier van alles te
beleven
Want 100 jaar dat moet je vieren met
elkaar
In augustus komt er nog veel meer,
het is nog lang niet klaar

Lang leve Ons Buiten
Iedereen van harte gefeliciteerd met
deze mijlpaal
U heeft met deze dag al een goed
begin
Dit is het beste tuinpark voor het
hele gezin

Van een speurtocht tot een bingo, tot
een familiedag
Er is zelfs een zeskamp waaraan u
deelnemen mag
Bij Ons Buiten

Lang leve tuinpark Ons Buiten
Lang leve tuinpark Ons Buiten
Lang leve tuinpark Ons Buiten!!

De glossy staat vol met alle plannen
Er is iets leuks voor kinderen,
vrouwen en mannen
Bij Ons Buiten
Een luisterwandeling-app en een
expositie
Het wordt een groot feest-expeditie
Bij Ons Buiten
Ik wens u allemaal heel veel plezier
Maar dat lukt sowieso wel hier
Bij Ons Buiten
Lang leve tuinpark Ons Buiten
De mooiste tuinen, de beste
vrijwilligers, de leukste feesten
Ik hoop dat dit park nog heel lang
blijft bestaan
Dat er nooit iets van weg zal gaan
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Feestavond
Tekst: ANNE-MICHELLE VAN DOCKUM
Beeld: BABS HOGENKAMP
& ANNE-MICHELLE VAN DOCKUM

Voor het 100-jarige bestaan op Ons
Buiten was tijdens de feestweek in
augustus alles uit de kast gehaald.
De week begon op zaterdagavond 30
juli met optredens van verschillende
zangers en er werd veel gedanst. Max
Muiderman, Albert Koetzier, Davey
Miller en Henk Schulz hebben er echt
een feestje van gemaakt.

Onze kinderboekenschrijver Marco Kunst
ging op de foto met
kinderen die graag
een handtekening in
hen gekochte boek
wilden.
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Zondag 31 juli was er overdag
zeskamp voor alle leeftijden. Ondanks het regenachtige weer hebben
de kinderen heel veel plezier gehad.
Zaterdagavond 6 augustus was er een
feestavond met de feestband Triple
X. De band was geweldig en bracht
muziek door de jaren heen. Er werd
veel gedanst en gesprongen.
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‘We hebben aan alle
activiteiten meegedaan
en hebben heel veel
mensen leren kennen.
Wat kunnen ze hier
feesten zeg!’

KERS

VERS

deze plek zit je echt helemaal in de
natuur. Nu ben ik waar ik wezen wil.
Het voelt als thuiskomen. Er is hier
ook zo’n mooie balans tussen het
sociale en de anonimiteit. Mensen
zijn zo betrokken bij elkaar. En ik
heb als trainingsacteur veel werk
in de Randstad en Amsterdam. Dat
kan van hieruit heel goed. We gaan
dus ook echt het hele seizoen hier
wonen. Het huisje is van binnen
perfect en in goede staat. Meubels
en andere dingen in Balinese
stijl. Ik heb ook een Balinese
buitendouche gemaakt. Later komt
er een echte binnendouche.’
In zijn werk is Henk gespecialiseerd
in agressietrainingen. ‘Ik geef
onder andere trainingen aan de
politie, het ov, winkelpersoneel en
ambtenaren. Vaak met behulp van
rollenspelen. Daar komt ook veel
psychologie bij kijken. Mensen uit
de stress zien te halen. Na een
kapingstraining bij de KLM, doe
ik dat nu ook soms samen met
Anouk. Dan is zij van de structuur
en ik meer van de energie.’

Wat kunnen ze hier feesten
zeg
Henk en Anouk hebben al veel
gedaan in en om Ons Buiten.
Henk heeft zijn vaardigheden
aangeboden aan het bestuur, voor
als er bijvoorbeeld conflicten zijn.
En hij bood aan om in de friettent
te staan, maar daar past deze
grote man niet in. Anouk heeft zich
opgegeven voor de bardienst en is
inmiddels al twee uur ingewerkt.
‘Gezellig om op die manier mensen
te leren kennen.’
En ze is beginnend imker en heeft
contact opgenomen met onze
bijenman Erik. Verder zijn ze naar
de tekenles van Anna geweest en
ze zwemmen in de Nieuwe Meer.
‘Zo prachtig daar samen met die
grazende dieren in de natuur.’
Maar een hoogtepunt was de
feestweek. ‘We hebben aan alle
activiteiten meegedaan en hebben
heel veel mensen leren kennen.
Wat kunnen ze hier feesten zeg!’

Tekst en beeld: ARIEN DE JONG

WIE? ANOUK VLAMING (54)
EN HENK HEUVELMAN (57)
WAAR? CORNELIALAAN

Kersverser kan het niet. Anouk en
Henk zijn nog maar twee weken
op de tuin als ik ze spreek. Ze
vielen met hun neus in de boter
en hebben alle activiteiten in de
feestweek meegemaakt. Daarnaast
hebben ze al veel werk op hun
eigen tuin verricht en hun diensten
aangeboden voor het algemeen
nut. Ze houden niet van stilzitten.
‘Na meer dan dertig jaar wandelingen
over het park en acht jaar inschrijving
zagen ze hun droomtuin. Anouk: ‘Ik
werk sinds een jaar als senior purser
bij de KLM op lange intercontinentale
vluchten. Drie dagen weg en dan zes
dagen vrij. Ik wilde graag een plek
vlak bij Schiphol, omdat ik af en toe
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zat te knikkebollen in de auto. We
werden meteen helemaal verliefd
op dit huisje en op de bostuin die
we heel graag wilden. Echt een
cadeautje van het universum. Alle
stress van de buitenwereld valt hier
van me af. De rust, het groen, fijne
mensen, mooi park, goeie sfeer. We
boffen echt, we zijn zo blij.
Het huisje was overwoekerd door
klimop, zo sprookjesachtig. Helaas
moesten we die wel weghalen; het
vrat het huisje op. We hebben er al
drie containers mee gevuld en gaan
nu schuren en verven.‘

Thuiskomen
Henk is na twee weken al verslaafd
aan tuinieren en aan Ons Buiten. ‘Op
SEPTEMBER 2022 | 9
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Hazesavond &
Pop-Up
Choir
GLITTERBINGO

Maandag 1 augustus was er
‘s avonds in de feesttent een
pop-upkoor. Er werd driestemmig ‘Heroes’ van David
Bowie gezongen. Met recht
kippenvel!

Zondag werden we verrast met een supergezellige bingoavond.
Onder leiding van Miss Fucksia en Miss Donatello de Versaci.
Het was een hilarische avond: we hebben met z’n allen
ontzettend gelachen om deze twee extravagant uitgedoste
dames. Na de geweldige bingo werd ook nog de uitslag van de
loterij bekend gemaakt. Er werden mooie prijzen verdeeld:
onder andere zonnepanelen, een grote parasol en een mooie tv.

Donderdagavond 4 augustus
kwam de Hindoestaanse Hazes
ons verblijden. Afwisselend
werd er gezongen en gedanst.
10 | SEPTEMBER 2022
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KOOK
Kunst
Tekst en illustraties:
LILY VAN DE VELDE

Wat

een

heerlijke

lange

zomer

winterpompoen.

Winterpompoenen

hebben we dit jaar gehad. Praktisch

zijn vanaf september tot maart te koop.

elke activiteit in het kader van ons

Soms worden er wedstrijden gedaan

100-jarige bestaan was zonovergoten.

wie de grootste pompoen kan kweken,

Maar we zijn nog niet uitgefeest. Er

maar dat komt de smaak meestal

komt nog een herfstfair aan in het

niet ten goede. Maar er bestaan

laatste weekend van oktober. Een

gelukkig ook kleinere soorten zoals

prima feestdag, aangezien in de nacht

de kobucha. Dat is een groene soort

de klok een uur wordt teruggezet en

met stevig okerkleurig vruchtvlees.

we dus een uur langer kunnen slapen!

De smaak van deze pompoen is iets

Pompoensoep met saffraan en sinaasappel
(hoofdgerecht, 4 personen)

60 ml olijfolie
2 stuks uien in parten
van 2-3 cm
1,2 kg winter- of flespompoen,
blokjes van 3 cm
1 liter groentenbouillon
2 eetlepel rozenharissa
1/4 theelepel saffraandraadjes
1 biologische sinaasappel
waarvan 1 eetlepel rasp
van de schil
5 gr korianderblaadjes
180 gr crème fraiche
zout en peper

80 gr pompoenpitjes
2 theelepels ahornsiroop
1/4 theelepel chilivlokken

Geroosterde pompoen met burrata
en crispy chili-olie

pittiger en neigt naar die van kastanjes,
Als ik aan de herfstfair denk, denk ik aan

vandaar dat hij ook kastanjepompoen

pompoenen, kastanjes en vuurkorven.

wordt genoemd. Voor soep is de

Lekker met je knuisten om een warme

flespompoen ook een uitstekende

kop soep. Vandaag een recept met

keuze.
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Verhit de oven tot 170 graden.
Meng de pitten, ahornsiroop en chilivlokken met een snuf zout in
een kom. Spreid het mengsel uit op een met bakpapier beklede
bakplaat en rooster het 15 minuten in de oven tot de pitten
gezwollen zijn en bruin worden. Zet ze koel weg om af te laten
koelen en breek het mengsel in éénhapsstukjes.
Verhoog de temperatuur van de oven naar 220 graden.
Doe de olie, ui en pompoen in een grote kom met zout en gemalen
peper. Meng alles goed en verdeel het in een met bakpapier
beklede braadslee. Rooster de groenten 25 minuten tot alles gaar
en gekaramelliseerd is. Haal de braadslee uit de oven en zet
opzij. Giet de bouillon in een grote pan met harissa, saffraan en
sinaasappelrasp, 1/2 theelepel zout en veel versgemalen peper.
Breng alles op hoog vuur aan de kook en voeg als de bouillon
kookt rustig de geroosterde pompoen en uien toe met alle olie uit
de braadslee. Ik doe het sap van de sinaasappel er ook doorheen.
Roer goed, draai het vuur halfhoog en laat de soep 5 minuten
zachtjes koken. Haal de pan van het vuur, roer de crème fraîche
erdoor en pureer de soep met een staafmixer of in een blender
helemaal glad. Serveer elk portie bestrooid met geroosterde
pompoenpitten en koriander.

(bijgerecht of lichte maaltijd, 4 personen)

600 gram pompoen
1 bol burrata (225 gram)
1 theelepel five spice
(vijfkruidenpoeder)
zonnebloemolie

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Snijd de pompoen in parten. Gebruik je een hele pompoen? Snijd ‘m
dan eerst in vieren, schep de zaadjes en het vruchtvlees eruit en snijd
‘m daarna in parten.
Leg de stukken pompoen op een bakplaat, druppel er wat
zonnebloemolie overheen en bestrooi met five spice. Strooi er ook
wat zout overheen en meng alles goed door elkaar. Bak de pompoen
in ongeveer 20 tot 25 minuten gaar in de voorverwarmde oven.

6 tenen knoflook, in dunne
plakjes
2 middelgrote sjalotten, in
dunne ringen
1 kaneelstokje
2 stuks steranijs
180 ml zonnebloemolie
4 theelepels gedroogde
chiliflakes
zeezout

Verwarm 180 ml zonnebloemolie in een sauspannetje op medium tot
laag vuur. Doe de sjalotten, knoflook, het kaneelstokje en de steranijs
erbij en voeg een snuf zout toe. Laat dit ongeveer 15 minuten zachtjes
pruttelen, tot de ingrediënten goudbruin zijn. Roer af en toe met een
vork en houd de pan in de gaten: de sjalotjes en knoflook kunnen snel
verbranden.
Zet een zeef in een maatbeker of vuurvaste kom en vang de warme
olie op. Laat de sjalotjes en de knoflook drie minuten afkoelen in
de zeef. Gooi het kaneelstokje en de steranijs weg en roer daarna
de afgekoelde sjalot en knoflook door de olie. Door ze eerst af te
laten koelen, blijven ze crispy in de olie. Roer dan ook de gedroogde
chiliflakes door de olie. Zet opzij.
Schik de parten pompoen op een bord rondom de bol burrata.
Druppel de crispy chili-olie eroverheen en smullen maar.
SEPTEMBER 2022 | 13
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High
Tea

Zondag 7 augustus was er een
high tea. We werden verrast met
heerlijke gebakjes, lekkernijen en
hartige hapjes. Van tevoren was er
door een team vrijwilligers hard
gewerkt om dit allemaal mogelijk te
maken. De etagères waren gevuld
met scones, petit fours, spekkoek
en chocoladebonbons, jam voor de
croissants, macarons en nog veel
meer. De heren van Ons Buiten
kwamen ons aan de tafels verassen
en bedienen. Het was een
geslaagde middag!
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De Wolkentuin
Tekst: LILY VAN DE VELDE
Beeld: CARLA KRISTEL

Tijdens afgelopen TuinKunst
werd de Wolkentuin van
Elspeth Diederix (in de
vlindertuin of wandeltuin)
officieel geopend. Vorig
jaar hebben we in het
zomernummer van de glossy
aandacht besteed aan het
ontwerp. Ook deelden we
foto’s van de aanleg van het
ontwerp dat Elspeth voor Ons
Buiten gemaakt heeft. In het
zomernummer van dit jaar
stond een prachtige poster/
tekening van de Wolkentuin
van tuinder Claudie de Cleen.

Zondag 12 juni stonden
Claudie de Cleen en Elspeth
Diederix met een kraam op
het middenveld, waar zij een
bijzondere collectie planten
verkochten die gretig aftrek
vonden. Om twaalf uur togen
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we met een groepje naar de
wandeltuin om de Wolkentuin
officieel te openen.
Omdat ik heel nieuwsgierig was
hoe het nu het afgelopen jaar is
gegaan, sprak ik met Pjer Vriens
die de afgelopen jaren de leiding
heeft over het onderhoud en
invulling van de wandeltuin. Hij
vertelt over de ervaring die al
was opgedaan bij het onderhoud
van de vlindertuin. ‘Het is heel
fijn om met een vast groepje
te werken. Zo zijn we verder
gegaan met de invulling van de

wandeltuin. Iedereen voelt zich
verantwoordelijk en weet welke
planten er zijn neergezet. Zo
weet iedereen bij de tuinbeurten
goed wat onkruid is en wat niet
en welke zaailingen gewenst of
ongewenst zijn.’

De tuin naar het ontwerp
van Elspeth is nog volop in
ontwikkeling, maar nu, ruim
een jaar na de aanplant, zijn de
eerste contouren van wat het
kan worden goed zichtbaar! Pjer
heeft met eigen ogen gezien
dat het boomstamzitje bij de
wilgenbogen
gebruikt
werd
door een aantal dames om
een verjaardag te vieren. Dat is
natuurlijk precies wat we willen;
dat ook buurtbewoners speciaal
voor deze mooie omgeving
ons park komen bezoeken.
Overigens vertelt Pjer dat in
het
oorspronkelijk
ontwerp
van Elspeth rozenbogen waren
getekend. Hem leek het echter
niet zo leuk om zo’n ijzeren
ding erin te verwerken. Dus de

Dat i s n at u u r l i j k
pr e ci e s wat we
wi l l e n ; dat o o k
bu u rt be w o n e r s
s pe ci a al vo o r d e z e
mooie omgeving
o n s par k ko m e n
be z o e k e n

wilgenbogen zijn uiteindelijk de
ondersteuning van de rozen die
ertegenaan gaan groeien.
Ook is er een gedeelte waar
de aanplant binnen de kortste
keren werd opgegeten door
de slakken. Vervolgens wordt
daar geëxperimenteerd door er
planten neer te zetten die minder
gauw ten prooi vallen aan de
slakkenvraatzucht. Elspeth heeft

het project inmiddels uit handen
gegeven. Het is aan de tuinders
op Ons Buiten om hierop verder
door te borduren.
Pjer merkt dat de mensen die de
tuin bezoeken heel enthousiast
zijn en van allerlei planten de
naam willen weten. Ik ben zelf
ook wel geïnteresseerd. De
mooie poster van Claudies hand
helpt niet meteen om alle planten
ter plekke te determineren, maar
Pjer vertelt dat Elspeth een hele
lijst met foto’s en namen ter
beschikking heeft gesteld. Het is
zeker de bedoeling om die nog
eens te delen. Misschien op de
website van Ons Buiten of op
een andere manier.
Verder is de samenwerking met
de werkploeg inspirerend. Deze
kwam met een mooie oude
stronk om in de tuin te verwerken.
En het insectenhotel dat bij een
klooster stond, waarvan Pjer een
foto had laten zien, werd binnen
de kortste keren gemaakt.
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GROENTJES
GROENTJES
RIAN KNOP

Wat een zomer hadden we!
Wat een zomer hadden we!
100 jaar Ons Buiten is uitgebreid
gevierd. Heb je ervan genoten?
Daarbij hadden we ook nog
stralend zomerweer… Een echte
feestzomer. Nu zit je weer op
school. Het regent soms, de
blaadjes vallen binnenkort en
je moet weer een jas aan en
schoenen aan je blote voeten.
Eigenlijk is dat ook best gezellig.

dan van een nat, vaak heel nat
seizoen naar een droog, heel
droog seizoen.
Maar wij hebben vallende
blaadjes! Daar kun je leuke
dingen mee doen. Laten we
beginnen met bladeren zoeken.
Dat kun je bijvoorbeeld in jullie
eigen tuin, het park of het bos
doen. Kijk eens goed naar de
verschillende kleuren, vormen en
grootte.
Je kunt beginnen met een
bladerendouche zoals deze
kinderen doen.

markeerstift. Daarna rijg je ze
aan een touwtje: met een stompe
naald prik je door de blaadjes
heen. Je kunt ze ook met kleine
wasknijpertjes aan het touw
hangen.
Nu gaan we iets moeilijkers
doen. Kies uit je bladeren het
allermooiste, grote blad, het liefst
met een duidelijke tekening. Dat
betekent dat de nerven zichtbaar
zijn, dat er veel lijntjes in zitten.

Weet je dat er landen zijn waar
de seizoenen niet zo wisselen
als in Nederland? In sommige
landen is het bijna altijd dezelfde
hoge temperatuur. Daar vallen
de blaadjes niet van de bomen.
In weer andere landen is het
bijna altijd koud: daar hebben
de bomen geen blaadjes maar
naaldjes. En dan zijn er ook
nog plekken op aarde waar de
seizoenen wel wisselen, maar
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We gaan een schaaltje maken.
Daar heb je klei voor nodig die
hard wordt, wit of bruin, dat maakt
niet uit. Een deegroller of een fles,
bakpapier, huishoudfolie, een
scherp mesje, een kom en verf.
Het blad moet mooi plat zijn. Als
het dat nog niet is, kun je het het
beste een paar dagen onder een
paar zware boeken leggen. Dan
droogt het plat op.
Van start! Maak je klei lekker
soepel door het goed te kneden.
Afhankelijk van hoe groot je blad
is, pak je een flink stuk klei. Als
de klei soepel is, rol je het plat,
tot je een lap hebt van minimaal
een halve centimeter dik. Niet te
dik, maar zeker niet te dun. De
lap moet groter zijn dan je blad.
Zorg dat het een mooie gladde
lap is. En het is handig om het
uit te rollen op bakpapier, zodat
je straks eenvoudig de lap kunt
oppakken zonder scheuren.
Pak nu je blad en leg dat op de
lap. Als het blad mooi ligt (het
steeltje hoeft er niet op, want dat

breekt af) pak je de deegroller
of fles. Rollen maar! Niet te hard
drukken, maar net zo hard dat
je de nerven van het blad, de
tekening, mooi ziet als je het
blad een beetje optilt. Klaar? Zie
je alle lijntjes goed zitten? Dan
pak je het scherpe mesje en
je snijdt langs de randjes
het blad uit. Haal dan heel
voorzichtig het blad weg.
Nu wordt het lastiger! Pak
de kom, leg er een laagje
huishoudfolie in en haal het
blad van het bakpapier. De
klei is zacht, dus doe het met
geduld en beleid, anders
komen er deukjes in de klei.
Het kleiblad leg je in de kom,
met de lijntjes naar boven, je
ziet de lijntjes dus nog zitten.
Een andere manier, als je
een groter blad hebt, is om
de kom op z’n kop te zetten,
eerst folie en dan de klei over
de kom te leggen. Als je het
op die manier doet, dan moet
je juist de lijntjes niet zien.
Nu moet je geduld hebben.

KINDERPORTRET
Voornaam:
Sam, Nila en Demi

Maar je kunt ze ook meteen in
een mandje of tas doen. Thuis
wachten een paar leuke dingen
om met herfstbladeren te doen.
Om in de feestsfeer van dit jaar
te blijven, zoek je de mooiste
blaadjes uit die je gevonden hebt.
Groot en klein door elkaar mag,
lekker veel liefst, want we gaan
een feestslinger maken. Leg alle
blaadjes op een rij, precies zoals
jij mooi vindt. Op de bladeren
kun je patronen tekenen met
een witte, gouden of zwarte

De klei moet echt hard zijn om
verder te kunnen en dat duurt wel
even, een paar dagen misschien.
Daarna haal je het kleiblad uit
de kom en je hebt een nieuw
schaaltje gemaakt! Dit kun je zo
laten of mooi schilderen.

Leeftijd:
Sam 14 jaar, Nila 12 jaar,
Demi 12 jaar
Lievelingsspel:
Sam: kaartspel
Nila: code

la
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Lievelingsdier:
Sam: kat
Nila: paard
Demi: tijger

Hobby’s:
Sam: volleybal en chillen
met vrienden
Nila: paardrijden en chillen
met vrienden
Sam: voetbal en chillen
met vrienden
Lievelingsplek
op de tuin:
Voor alle drie het
grote veld
Dit koop ik in de kantine:
In koor: ‘een tosti!’

SEPTEMBER 2022
2022 | 19
SEPTEMBER

Tuintips
ASTRID MOL

Najaarsklusjes
Op uw plaatsen, af:
• Maak de buitenpotten schoon en stapel
ze ondersteboven op, dan is er minder kans
op kapotvriezen. Een bamboestok door
het afwateringsgat voorkomt omvallen.
• Hark afgevallen blad tussen (niet op) de
vaste planten. Het blad is goede mulch en
beschermt de wortels tegen vorst.

• Strooi mest over het gras en bij
wintergroene heesters en hagen, dan
komen ze de winter goed door.
• Verticuteer het gazon om de viltige
moslaag eruit te halen en de wortels te
beluchten.
• Nog geen bollen geplant? Nu kan het
nog.
• Haal niet-winterharde bollen zoals
tulpen en dahlia’s uit de grond en bewaar
ze op een koele, droge plek in een kistje
met turfmolm.

• Plant bladverliezende haagplanten
zoals beuk, schijnbeuk, haagbeuk en
veldesdoorn.
• Plant rozen en hagen: ze worden
in november volop aangeboden met
kale wortels zonder pot. De prijs is
gunstiger dan van planten die zijn
opgekweekt in een pot.
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• Dahlia’s in potten? Zet deze half oktober
onder een afdak, beschermd tegen de
regen. Pas na de eerste stevige nachtvorst
knip je de stengels tot net boven de grond
af. Berg de knollen met pot en al op een
vorstvrije, droge plek op.
• Laat planten met uitgebloeide stengels
staan; snoei deze alleen kort als de
planten zijn omgevallen. Planten met holle
stengels moet je sowieso met rust laten.
Als je die kort snoeit, lopen ze vol met
water en rotten ze weg.

Neem de tuin mee naar huis
Het einde van het tuinseizoen...
We
kijken
terug
op
een
prachtige zomer vol vermaak en
bloemenpracht, waar gewenste
en ongewenste planten groeiden
als nooit tevoren. Voor bloei in
het volgende vroege voorjaar kun
je nu judaspenning, muurbloem,
juffertje-in-het-groen,
klaproos
(papaver),
koekoeksbloem
en
stokroos zaaien. Heb je ze al in de
tuin staan, dan hoef je niks te doen,
want ze vermeerderen zichzelf.
Behalve mooie bloemen geven
deze planten ook decoratieve
zaden en zaaddozen. Oogst ze,
neem ze mee naar huis, en maak
een klein stilleven door ze in een
mooi vaasje of flesje te zetten.

Pampasgras
Heb je pampas- of andere
siergrassen in je tuin? Die zijn
decoratief in huis. Snijd de lange,
pluizige stelen af en zet ze in een
vaas (zonder water) en je hebt
er de hele winter plezier van.
Heb je geen siergras in de tuin,
overweeg dan om het te planten.
Siergrassen zijn namelijk ideaal als
je een mooie tuin wilt met weinig
onderhoud. Zo zijn er wintergroene
soorten die je kunt gebruiken
als bodemdekker. Plant
de graspol tot in de late
herfst op een zonnige of
halfschaduw plek, geef
water tijdens droogte en
knip oude stengels in het
najaar af. Je kunt siergras
vermeerderen door de pol
in tweeën te delen en
het nieuwe deel op een
andere plek te planten.
Geef je pol na het
verplanten
lekker veel
water.
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Kleurige herfstbloeiers
Midden in de herfst kun je
nog volop genieten van de
warmkleurige herfstplanten die
bloeien tot laat in het najaar. Heb
je nog geen herfstbloeiers, dan is
september en oktober de tijd om
ze te planten. Wacht niet te lang,
want de vorst kan al in november
invallen. Populair zijn de gele
zonnehoed, en de rode en paarse
herfstaster. Sedum is een vetplant
die goed tegen de zon kan. Hij
heeft roze, witte of rode bloemen
die een magneet zijn voor nuttige
insecten. De herfstanemoon is
een woekeraar die houdt van een
schaduwrijk plekje. Een mooie
opvulling in een bloemenperk is
de dromerige heideaster die wat
weg heeft van het madeliefje, maar
deze groeit tot één meter hoogte.

De chrysant is er in alle kleuren
en hoogtes, en in verschillende
variëteiten. De ene soort
bloeit vanaf augustus, de
andere vanaf oktober tot
de eerste nachtvorst. Als
de tuin op z’n ongezelligst
is, geeft de helleborus of
kerstroos nog wat kleur.
Deze winterheester bloeit in
november en december.
Vul de border op met
groenblijvende hosta’s
en lampionplantjes, en
je hebt echte blikvangers.
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Hortensia snoeien, of
toch niet?
Bij de meeste struiken geldt
dat je de uitgebloeide bloemen
meteen na de bloei wegknipt,
maar over de hortensia zijn de
meningen verdeeld. De een zegt
niet snoeien in het najaar, omdat
de uitgebloeide bloemen de
plant beschermen tegen vorst.
Een ander zegt dat snoeien moet
om de plant gezond te houden
om ieder jaar meer bloemen te
krijgen. Je kunt het zekere voor
het onzekere nemen: de bloemen
na de bloei laten zitten en zodra
het voorjaarszonnetje tevoorschijn
komt in maart/april de verwelkte
bloemen en stengels wegknippen.
Wel wachten tot er geen kans
meer is op vorst.

Planten verplaatsen
Soms is het nodig om een plant
of boom te verhuizen. De herfst is
daarvoor de beste tijd. Alle vaste
planten, groenblijvende heesters,
coniferen
en
kleine
bomen
kunnen verplant worden, mits ze
niet vele jaren op een plek staan.
Bereid de plant een maand voor
de verhuizing voor door rondom
op zo’n 40 centimeter afstand van
de stam een geul te graven. Dan
snij je al wat wortels door. Graaf
voor de nieuwe plek een gat dat
twee keer zo groot is als de kluit.
Zorg dat de aarde in en om het

In de herfst bereiden
egels zich voor op de
winterslaap. Ze gaan
op zoek naar een plek
om te overwinteren.
Zie je een nestje, laat
het met rust

gat goed los
is, en meng er
voeding
door.
Let er bij het uitgraven
van de plant op dat je
aan de onderkant van de kluit de
wortels niet beschadigt. Zet de
plant op z’n nieuwe plek, vul het
gat met aarde en geef een flinke
plens water. De plant heeft wel
tijd nodig om te wennen aan zijn
nieuwe plek. Hij kan zelfs ineens
gedeeltelijk doodgaan. Dit is vaak
uit zelfbescherming: een deel
sterft af, zodat de rest voldoende
voeding kan opnemen.

Nestkastjes tegen de
winterkou
Heb je nestkastjes in de tuin
hangen? Maak ze schoon voor de
herfst begint, en hang ze weer
terug. Sommige vogelsoorten
zingen nog in de herfst en
bakenen zo hun territorium af. Als
er dan nestkasten aanwezig zijn,
zullen de vogels ze gebruiken om
te overnachten. Ook worden de
kastjes tot aan het broedseizoen
gebruikt om te overwinteren.

Egels in winterslaap
In de herfst bereiden egels zich
voor op de winterslaap. Ze gaan
op zoek naar een plek om te
overwinteren. Erg kieskeurig zijn
ze niet: onder struiken, tussen
tuinafval, onder puin of in een
stal of schuurtje - egels kunnen
de gekste plekken kiezen als
winternest. Pas dus altijd op als
je in de tuin aan de slag gaat.
Zie je een nestje, laat het met
rust. Zie je in de winter een egel
overdag rondscharrelen, bied dan
hulp. Zet het beestje in een doos,
geef het wat kattenvoer en water
(geen melk) en bel egelopvang
De Toevlucht 020 - 600 11 44 (niet
mailen).

Riemen vast
Heb je klimplanten in de tuin?
Zorg dat ze goed vast staan voor
de
herfststormen
losbarsten.
Gebladerte dat nat is van de
regen is behoorlijk zwaar. Door
het gewicht kunnen loshangende
ranken en takken afbreken. Een
stevige steun voor de stam aan
muur, schutting of klimrek is echt
nodig en bind de takken vast aan
een hekwerk of aan een frame van
draden.
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JUBILEUMFEESTEN OP ONS BUITEN

Woensdagavond 3 augustus was
er een pubquiz voor volwassenen.
Maar liefst honderd vragen in
verschillende categorieën. We
speelden verschillende rondes
en uiteindelijk kwam er ook een
winnaar uit. Het was een gezellige
avond met tussendoor muziek en
lekkere hapjes.
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Dit jaar trouwden Michael
Floor en Fleur Roos Rosa
de Carvalho vlak voor het
begin van de zomervakantie
in een rijkelijk met bloemen
versierd hoekje van het grote
veld. De redactie wilde deze
bijzondere gebeurtenis graag
delen en zocht contact met
het bruidspaar. Maar ja, dat
was samen met de kinderen
op huwelijksreis...
Via e-mail hebben we ze
toch even gestoord op hun
reis. Fleur laat weten dat

een bruiloft
ELK JUBILEUM

OP ONS BUITEN?
Tekst: LILY VAN DE VELDE
Beeld: LILY VAN DE VELDE
& ANNE-MICHELLE VAN DOCKUM

In de glossy kijken we vaak vooruit, maar we willen ook
graag verslag doen van bijzondere gebeurtenissen op
ons tuinpark. Zo was Ons Buiten dit jubileumjaar weer
een trouwlocatie. Tien jaar geleden gebeurde dat ook
al eens, en wel tijdens de feestweek.
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hun huwelijk aanvankelijk
helemaal niet gepland
was voor dit jubileumjaar.
Het huwelijk stond al in de
jaarplanning van Ons Buiten
van 2020. Maar ja, corona!
Hadden zij net alles op poten
gezet, moest de hele boel
weer worden afgeblazen en
verzet. Zo kon het gebeuren
dat zij sinds 2020 maar liefst
drie keer op de jaarplanning
van Ons Buiten stonden.
Maar in dit jubileumjaar is het
dan toch gelukt.
Fleur en Michael wilden
dolgraag hier hun liefde
vieren, dicht bij hun familie,
vrienden en Amsterdamse
huis, op een groene plek die
hun dierbaar is en die hen
verbindt. Hier voelden zij
zich helemaal vrij om hun
feest zelf vorm te geven. De
befaamde partytenten van
Ons Buiten waren met veel
bloemen omgetoverd tot
iets intiems en straalden een
romantische sfeer uit. Juist
het zelfgeknutselde karakter
paste bij wat zij voor ogen
hadden.
Essentieel hierbij en
hartverwarmend was de
gevraagde én ongevraagde
hulp van ‘vaste’ tuinhelden
als Henkie van de Raaij,
Marian en René van Deinsen.
Zij kwamen zelfs spontaan
op het idee om Fleur en
Michael met de trekker een
bijna even spectaculaire
entree te bezorgen als
met de helikopter van het
bruidspaar dat hun voorging.
Na de plechtigheid en het
diner buiten volgde nog een
onvergetelijk feestje in de
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zaal. Alle vrijwilligers van de
kantine hebben het bruidspaar
en gasten een weergaloze
avond en honderden gin-tonics
bezorgd. Veel dank namens het
bruidspaar!

Joop en Babs Richardson

@sarahvandongenillustrations
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In deze rubriek
doen we verslag
van beste of
bijzondere
werkbeurtervaringen
in woord
en beeld

MIJN BESTE BEURT
Tekst & beeld: ARIEN DE JONG

Daar lopen op een warme
zaterdagmorgen twee uitbundig vrolijke
mannen met emmers in hun handen.
Jazeker willen Elwin en Henk, allebei
‘kletsmajoors’, vertellen waarom ze zo’n
lol hebben.
‘We zijn een beetje melig, omdat onze
fantasie op hol sloeg in het Kabouterbos.
Die kabouters begonnen te leven en
wij dichtten ze allerlei eigenschappen
toe. Maar goed, we waren daar om de
hortensia’s water te geven. Twee emmers
van tien liter per plant.
Daarvoor hebben we de nieuw
aangeplante bomen op de hoofdlaan
begoten. Eveneens twee emmers per
boom. We schatten dat we zo’n 700 liter
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slootwater hebben gebruikt. Was ook
een mooie manier om zo over het park te
lopen. En een koel werkje op deze warme
dag.
En intussen leerden we elkaar al
multitaskend kennen. Drie uur lang praten
over onze levens: goede gesprekken over
de liefde, relaties, muziek, idealen, werk
en natuurlijk onze gedeelde tuinvreugde.
We hebben een gelijk energieniveau. Het
was echt genieten.’
Heb je ook weleens een bijzondere of
beste beurt gedaan? Stuur een korte
omschrijving naar redactie@ons-buiten.nl.
Dan neem ik contact met je op om daar
samen een mooi verhaaltje van te maken.

Toespraak van wethouder Marieke
van Doorninck bij de uitreiking van de
koninklijke onderscheiding aan Henk
van der Raaij, 21 mei 2022
Goedemiddag beste mensen,
Wat leuk om hier weer te zijn. In wat
volgens velen het mooiste tuinpark van
Amsterdam is. Ons Buiten: al honderd
jaar een bijzondere, fijne plek om tot
rust te komen.
Vandaag ben ik gekomen om de
ongekroonde koning van dit park, lid
van verdienste Henk van der Raaij, in
het zonnetje te zetten.
Geachte heer Van der Raaij, beste Henk,
‘Koning’ bent u hier op het park vast
nog niet vaak genoemd. Wel ‘De Kleine
Generaal’, of anders ‘Alleskunner’
‘Ploegbaas’ of ‘Chef Klaverjas’.
Feit is dat u hier al zestig jaar een
onmisbare vrijwilliger
bent:
een
energieke aanpakker, een wandelende
vraagbaak die met hulpvaardigheid en
vrolijkheid een voorbeeld en inspiratie
is voor de andere vrijwilligers.
Het was rond 1952, toen u als jongen
van 6 of 7 jaar hier voor het eerst met
uw ouders kwam. U begreep al snel dat
een vereniging niet kan bestaan zonder
vrijwilligers, en dus pakte u al op jonge
leeftijd gereedschap ter hand om te
helpen waar dat kon.
Samen met een aantal andere jongens,
tegenwoordig kennen we ze als de 65
plusploeg, groeide u hier op.
Tijdens militaire dienst kwam u tijdens
verlofdagen gewoon lekker timmeren
hier. En toen u in 1971 met uw vrouw
Tonnie een eigen tuintje kreeg,
ging er nog een schepje bovenop.
Steeds dienden er zich nieuwe
projecten aan: een aanbouw aan het
verenigingsgebouw, het JOC-gebouw,
de Winckel en de zaagloods, de aanleg
van het riool, allerlei reparaties. De
bouw van het ‘invalidenhuisje’ bij het
50-jarig bestaan van het park in 1972.
U was lange tijd technisch bestuurslid,
zette zich in voor het jeugd- en
ontspanningswerk en bent nog steeds
steun en toeverlaat van het bestuur.
Ook schreef u lange tijd de ‘Stukkies van
Henk’ voor het huisorgaan Ons Buiten
Kontakt. Daarin maande u in opgewekte

maar gedecideerde woorden tuinders
om aan het werk te gaan: één keer in
de week grasmaaien en het pad goed
schoffelen! Zo niet, volgde er een
waarschuwing: zorgen voor een ‘knap
stukkie’, of tien zaterdagochtenden
werkbeurten komen doen. Streng doch
rechtvaardig, zoals een kleine generaal
betaamt.
Sinds uw pensioen bent u de
‘ploegbaas’ van de 65-plussers, die vijf
dagen in de week – het hele jaar rond –
de tuin en de opstallen van Ons Buiten
onderhouden. Ook op zaterdag bent
u in of rond het verenigingsgebouw te
vinden, op de werf of op de tractor. U
kunt alles, repareert alles en als dat
echt niet meer lukt, speurt u net zo lang
naar de buitenkansjes tot u vindt wat u
nodig heeft.
Maar op zondag, dan bent u ‘vrij’. Die
dag is voor uw vrouw…
Al klopt dit niet helemaal, want in
de zomermaanden is er bijna ieder
weekend wel een of ander evenement,
waarbij uw hulp toch weer onmisbaar
blijkt: zorgen voor de geluidsinstallatie,
extra stoelen aanslepen, een biervat
aansluiten, zorgen voor wisselgeld, een
rolstoel uit het EHBO-gebouwtje halen,
ga zo maar door.
Vele malen droeg u een flinke steen bij
aan de organisatie van feestelijkheden,
bloemenoptochten, jubilea, jaarlijkse
evenementen, sport en spel, zoals de
wekelijkse klaverjasavond, en speciale
avonden met Pasen en kerst.
Het aansturen van vrijwilligers kan best
lastig zijn. Maar u hebt er weinig moeite
mee. Wat helpt is uw Amsterdamse hart
op de tong, uw gevoel voor mensen en
verhoudingen, en uw goed ontwikkelde
rechtvaardigheidsgevoel.
U
weet
te
verbinden
en
te
enthousiasmeren. ‘Moet je luisteren’,
klinkt het dan, en dan volgt er een
mooi voorbeeld van hoe je mensen een
steuntje in de rug kunt geven. Mensen
die hun partner hebben verloren, zieken
en hun familie: ze hoeven niet te vragen
om hulp bij het onderhoud van hun

tuin, het baggeren van de sloten, het
wegbrengen van hun huishoudelijk
afval of het brengen van een nieuwe
gasfles naar hun huisje. Het wordt
gezien, gedaan, geregeld.
Niet zo gek dus, dat je hier meerdere
malen per dag kunt horen: ‘Waar is
Henkie, ik moet hem iets vragen!’ U bent
een wandelend geschiedenisboek, u
hebt de tekeningen van riolen, leidingen
en noem maar op in uw hoofd zitten en
kunt deze haarfijn oplepelen. En noem
een tuin, en u vertelt het verhaal erbij:
wie er heeft gewoond, wat er is gebeurd
en zo verder.
Voor alles hebt u een oplossing.
Daarom verzuchten de tuinders hier
weleens: ‘Wat zouden we zonder Henk
moeten?’. Gelukkig hoeft dat helemaal
nog niet, al bent u wel, enigszins tegen
wil en dank, taken aan het overdragen
aan andere vrijwilligers. Gelukkig bent
u niet zelfzuchtig, en hebt u een kien
oog voor wat mensen willen en kunnen.
Ook dat past een echte leider.
Geachte heer Van der Raaij, beste Henk,
Mensen hebben vele bijnamen voor
u, maar noemen u vooral een ‘gouden
vent’. Een man met een groot sociaal
hart, type ‘ruwe bolster, blanke pit’,
gezellig, met altijd een vermakelijk
verhaal paraat. Kortom: een onmisbare
kracht voor de vereniging.
Het Amsterdamse verenigingsleven
drijft op mensen zoals u. Mensen die
hun schouders eronder zetten, anderen
aansporen en motiveren, en pas
stoppen als de klus geklaard is…
Het is gezien, en wordt enorm
gewaardeerd, tot in de hoogste kringen.
Want het heeft Zijne Majesteit de
Koning behaagd, u te benoemen tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau… Van
harte gefeliciteerd!
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AANBOD

Abonnement op
Ons Buiten
Geniet je (als niet-tuinder) ook zo van ons kwartaalblad Ons Buiten? Neem dan nu een abonnement!
Je ontvangt vier nummers per jaar voor € 17,50.
Stuur een e-mail naar redactie@ons-buiten.nl
met daarin duidelijk je naam, adres en postcode.
Dan ontvang je zo spoedig mogelijk onze betaal
gegevens. Zodra je hebt betaald, ontvang je het
eerstvolgende nummer en gaat je abonnement in.
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