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Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 19 februari 2019

Van de voorzitter
 

Beste tuinders
 
Afgelopen maand kregen we van alle soorten weer een mooi overzicht:
van vries en sneeuw via ‘voorjaar’ met een zonnetje langs storm en
regen. Voor ieder dus wat. Ik loop in deze - voor mij relatief rustige-
 periode veel over het park om te kijken, te leren en mezelf te
informeren. Wat hebben wij toch een mooi tuinpark, en wat zou het
nog mooier worden als iedereen zich aan zijn of haar
onderhoudsplicht zou houden. Hierbij dan ook een gentle reminder
om de tuinregels er nog eens op na te slaan. Zo houden we Ons
Buiten het mooie park dat het is.

  
Het gras is mij via social media al een beetje voor de voeten
weggemaaid, maar ik wil u toch even bijpraten over de caravans op de
parkeerplaats. Na de ontruiming van hun vorige plek (het ADM-terrein)
zijn deze mensen richting onze parkeerplaats getrokken. Dit is onder
controle en begeleiding gebeurd van de Gemeente Amsterdam.
Natuurlijk hebben wij contact gezocht met de desbetre�ende
ambtenaar en onze  zorg uitgesproken over de ontstane situatie. Mij is
echter verzekerd dat deze mensen geen overlast of schade zullen
veroorzaken, dat hebben zij in de voorgaande jaren ook niet gedaan.
Er is door hen zelfs aangeboden een “oogje in het zeil” te houden, wat
natuurlijk nooit kwaad kan. Donderdagmiddag werd ik gebeld door de
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ambtenaar met de mededeling dat er een nieuwe plek is gevonden
voor deze caravans in Amsterdam-Noord, die bij aanvang van ons
tuinseizoen beschikbaar komt. Tot die tijd zullen ze de caravans naar
het Petaloveldje verplaatsen, dit is daarop meteen in gang gezet.

  
Dan wil ik tot slot een ieder nogmaals verzoeken om het bij ons
bekende e-mailadres up to date te houden. Ons Buiten, maar ook de
Bond van Volkstuinders gebruikt de bij ons bekende gegevens indien
er iets belangrijks gemeld dient te worden. Ook deze keer kwamen we
er weer achter dat een aantal e-mailadressen niet (meer) juist is.
Alstublieft, geeft u uw gewijzigde gegevens aan ons door, net zoals u
dat aan uw andere contacten doet. Een mailtje aan
ledenadministratie@ons-buiten.nl is daarvoor genoeg. 

  
Tot zover mijn bijdrage aan deze nieuwsbrief, die verder gevuld is met
nuttige en handige informatie. 

  
Met vriendelijke groet,

 Hanneke

Van het secretariaat
 
Middag voor nieuwe tuinders

Op zondag 24 februari houdt het bestuur vanaf 14.00 uur een
ontmoetingsbijeenkomst voor allen die in 2017 of 2018 een tuin kregen op
Ons Buiten. Doel van de middag is om de onderlinge banden te verstevigen
en ervaringen uit te wisselen. Ook kunnen de aanwezige bestuursleden
eventuele vragen beantwoorden. Alle nieuwe tuinders zijn per mail voor
deze middag uitgenodigd. Aan hen is gevraagd om te laten weten of ze wel
of niet naar deze middag kunnen komen. Nog niet van iedereen ontvingen
we een reactie. Hierbij dus nogmaals het verzoek een mailtje te sturen naar
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secretariaat@ons-buiten.nl waarin u schrijft of u wel of niet naar de
bijeenkomst komt.

  

Jeugdboomplantdag

Ons Buiten wordt nog groener. Het bestuur organiseert een
jeugdboomplantdag en stelt jonge fruitboomplantjes ter beschikking
inclusief een bordje met naam van de jeugdige planter. Kinderen tot 15 jaar
kunnen op hun tuin dan een eigen fruitboom planten. Zo leren wij hun het
belang en waarde van bomen in hun leefomgeving kennen. En de kinderen
helpen ons bij het halen van ons klimaatdoel-2020.

 Het zelf verzorgen en koesteren van hun eigen vruchtenboom is leuk,
leerzaam en lekker. Planten, snoeien en na een paar jaar oogsten van je
eigen appel, peer, kers, pruim of noot is iets waar je veel plezier aan kunt
beleven.

  
Hoe werkt het?

 De jeugdboomlantdag is op zondag 31 maart 2019, bij de start van het
tuinseizoen. Vanaf heden tot 25 maart a.s. kunnen kinderen zich
aanmelden. Meld je aan door een mail te sturen naar secretariaat@ons-
buiten.nl en vermeld daarin je naam en leeftijd. Per kind is één boom
beschikbaar! We vragen hiervoor een kleine vergoeding van € 5,00 als
bijdrage in de kosten van aankoop. 

 We verzamelen op zondag 31 maart om 13.00 uur in de grote zaal van ons
verenigingsgebouw. We vertellen dan iets over het belang van bomen en
dan worden de bomen en naamplantjes uitgedeeld. We hopen op veel
jonge planters.

  

Water aansluiten

Op zaterdag 16 maart wordt het water aangesloten. Omdat de
temperaturen nog laag kunnen zijn, zullen de meeste tuinders nog even
wachten met de aansluiting van hun leidingen op het net. Hebt u lekkage
geconstateerd, draai dan onmiddellijk de kraan in uw put weer dicht en
sluit uw water pas na reparatie weer aan. Het heeft beslist zin om te
controleren of u in het najaar uw leiding goed had afgesloten, zodat er
geen water uw huisje en/of tuin inloopt, waardoor u volgend jaar een �inke
kostenpost op uw tuinrekening aantreft. We raden iedereen aan om in het
weekend van 16 en 17 maart op de tuin te kijken of alles in orde is. Kunt u
niet zelf naar de tuin komen, vraag dan een tuinbuurman of -vrouw of een
andere bekende om een rondje door uw tuin te lopen.
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Openingstijden winkel

Het fundament is gelegd, maar onze vrijwilligers zullen naar alle
waarschijnlijk dit hele jaar nodig hebben om een nieuwe winkel op te
bouwen. Dit betekent dat er voorlopig alleen aarde en gas�essen te koop
zullen zijn. Vanaf 23 februari gebeurt dat op de zaterdagochtenden van
10.00 tot 12.00 uur. De medewerkers van de winkel houden dan kantoor in
de kantine. Tot eind maart zijn er alleen gas�essen en tuinaarde te koop.
Vanaf eind maart kunnen tuinders ook weer compost, zand, potaarde etc.
kopen.

Jubileumhuisje

Van 30 maart tot 26 oktober is ons jubileumhuisje weer beschikbaar voor
oud-tuinders en voor familieleden en vrienden van tuinders die 50 jaar of
ouder zijn. Het huisje wordt steeds voor één week verhuurd en de
wisseldag is zaterdag. De kosten zijn iets verhoogd: de huurprijs is nu 90
euro per week. Het huisje is geschikt voor maximaal twee personen. Marian
van Deinsen en Carla Kristel zijn ook dit jaar de gastvrouwen.
Inschrij�ormulieren liggen in de kantine; ook staan deze op de website.
Aanvragen voor een logeerweek kunt u in de groene bestuursbrievenbus
naast het clubhuis doen. Ook naar het mailadres jubileumhuisje@ons-
buiten.nl kunt u het ingevulde formulier opsturen. 

  

Kapvergunningen

Als er een boom in uw tuin is waarvoor u een kapvergunning wilt
aanvragen, stuurt u een mail naar btc@ons-buiten.nl. Henk van der Raaij
zorgt er dan voor dat de vergunning wordt aangevraagd. Het is niet
toegestaan om zelf een kapvergunning aan te vragen. 

  

Werkzaterdagen

Op zaterdag 23 februari beginnen de werkzaterdagen weer. In de
nieuwsbrief van januari hebben we de namen van alle tuinders die
tuinbeurten doen gepubliceerd. Daarbij staat ook vermeld op welke
zaterdag zij verwacht worden. Op uw eerste werkzaterdag ontvangt u van
de coördinator uw werkbeurtkaart. 

  

Data

Zaterdag 23 februari:
 Winkel van S(ch)inkel open van 10.00 – 12.00 uur
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Zondag 24 februari:

 Vanaf 14.00 uur: ontmoeting met nieuwe tuinders (2017 + 2018)
  

Maandag 4 maart:
 Bestuursvergadering

  
Zaterdag 16 maart:

 Water wordt aangesloten

Evenementen:

21 t/m 24 februari:
 Tuinbeurs Tuinidee in Brabanthallen, ’s Hertogenbosch. Op website AVVN

vindt u een kortingsbon van €3,50
  

23 t/m 25 februari:
 Bloembollenshow Lente�ora in het Hobaho-gebouw in Lisse (ZH). Met een

tentoonstelling van door kwekers uit de Bollenstreek gekweekte
bolbloemen. Het thema is dit jaar: ‘Delfts Blauw’. Daarnaast is er verkoop
van bloembollen op pot. Za en zo van 10-17 uur. Ma van 8-17 uur. 

 Info: www.lente�ora.nl. Toegang is gratis.
  

24 februari + 10 maart:
 Sneeuwklokjes in het Duin in de tuin De Doornduyn in Bakkum-Noord

(Castricum, NH). Met duizenden bloeiende sneeuwklokjes. Ruim veertig
Galanthus-soorten zijn te zien en verkrijgbaar. Naast de sneeuwklokjes zijn
er nog tal van andere voorjaarsbloeiers te zien. Van 11-16 uur.

 Info:  www.doornduyn.nl. Toegang €4.
  

16 & 17 maart:
 Groenmoesmarkt in tuinmarkthallen Boekel. Op website AVVN vindt u een

kortingsbon van € 1.
  

Kijk ook op de website van het Amsterdamse Bos voor alle evenementen
die daar gehouden worden:

  www.amsterdamsebos.nl/boskalender
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Iedere Amsterdammer een boom
Jaah, daar staat ze dan; de perenboom op Ons Buiten. Woensdag 6 februari
2019 is ze geplaatst door Max, Maximiliaan en Joost. Boomverzorgers die
actief betrokken zijn bij het project Bomen voor Amsterdam. Onder het
toeziend oog van bestuursleden Henk en Erik is de peer geplaatst, vlakbij
de kinderspeeltuin. De Gezonde Stad laat bomen plaatsen bij particulieren
en in de openbare ruimte. Vaak gaat plaatsing in de openbare ruimte toch
niet door vanwege kabels en leidingen in de grond. Plaatsing in particuliere
tuinen en tuinparken is veel eenvoudiger. 

  
Perentaart op de stamtafel
Aan de stamtafel was de plaatsing meteen gesprek van het moment. Naar
de mening van de een was een andere soort, bijvoorbeeld een lekkere
appel, beter geweest vanwege een aandoening die roest genoemd wordt.
Roest zit ook in de jeneverbes en kan zomaar overwaaien naar onze nieuw
geplaatste perenboom. Een ander verhaalde over hoge opbrengsten van
een stoofpeer in zijn tuin. Wat gaat onze perenboom doen? Verkommeren
of kisten vol peren leveren? De tijd zal het leren.

  
Vraag aan die boom

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/uoI-L
https://us5.campaign-archive.com/home/?u=b878930f0c80a416556084610&id=5690dceb21
javascript:;


Op de website van de Gezonde Stad kun je aangeven wat voor soort boom
je zou willen hebben. Als winnaar krijg je de boom dan thuisbezorgd en
geplaatst. Wat een service! Schrijf je in en wie weet komen er nog meer
bomen naar Ons Buiten.

  
Erik Hooijberg (groen@ons-buiten.nl)

Geslaagde tuinvogeltelling Ons Buiten
 
Op zondag 27 januari 2019 was het weer zover; de nationale
tuinvogeltelling op Ons Buiten. Er was voor het hele weekeinde regenachtig
weer voorspeld en dat bleek ook op zondag het geval. Akelig weer voor de
vogels en voor de jonge vogeltellers die zich hadden verzameld in de
kantine. De opkomst bleek groter dan vorige jaar en de verwachtingen
waren hoog gespannen. “Mama, is het al zondag? Mogen we al gaan
tellen?”

  
Rond twee uur trok de regen weg en konden ze aan de slag. Gewapend met
een tuinvogel-herkenningskaart en een potlood trokken ze er op uit. Bij de
grote schietwilg naast de werf was het meteen al raak. Een zwerm van
zeven tot negen straatmezen was  aan het lunchen in de berken. Ze zaten
hoog in de bomen te foerageren en lieten zich goed zien. De staartmees is
een standvogel die het hele jaar rond niet ver van zijn geboortegrond gaat.
Goede kans dus dat deze vogels ooit op Ons Buiten uit het ei zijn gekropen
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en hier zijn opgegroeid. Staartmezen zijn gezellige vogeltjes, ze komen
nooit alleen en maken heel �jne, kleine geluidjes. Het lijkt een beetje op het
geknetter van elektriciteit.

  
In de slootjes tro�en onze tellers wilde eenden en meerkoeten aan en in de
Westsingel dobberden mooie krakeenden. Om de hoek bij het gemaal
zaten kuifeenden; bruine vrouwtjes en bonte (zwart-witte) mannetjes met
een kuifje op hun kop. Met een beetje wind staat die kuif prachtig af van
het koppie. Een stoere aanblik. Hoog in de lucht vloog een aalscholver over
en wat dichterbij twee buizerds. In de lucht mogen die eigenlijk niet geteld
worden, maar ze zijn toch op de lijst gekomen. De meldingen van kinderen
buitelden over elkaar heen; iedereen zag wel wat en iedereen zag wel weer
iets anders of iets nieuws.

  
Vanwege de kou had ik er een beetje een hard hoofd in of we ook klein grut
zouden zien. Gelukkig viel dat heel erg mee en kwamen ook koolmezen,
pimpelmezen en grote bonte spechten in beeld. Dikke plopzakken van
stads- en houtduif werden ook gespot. Dankzij de overburen is er ook een
roodborstje geteld. Met een koud zonnetje zaten er ook vinken in de
toppen van de bomen. Een prachtig gezicht. Op de terugweg waren er op
de stammen van elzen schitterende korstmossen te zien; een samenleving
(symbiose) van schimmels en algen die kunnen leven van de lucht en wat
regenwater. Prachtige bekermossen niet groter dan een kinderpinknagel. In
de kantine werden de kinderen getrakteerd op een plak cake met slagroom
en lekkere warme chocolademelk. Volgend jaar weer? Volgend jaar weer, ijs
en weder dienende.

  
Voor de landelijke resultaten zie https://www.tuinvogeltelling.nl/resultaten 

  
Erik Hooijberg (groen@ons-buiten.nl)

  
Dit is de lijst met getelde vogels op Ons Buiten:

  
•    Aalscholver 1

 •    Buizerd 2
 •    Ekster 3

 •    Grote bonte specht 2
 •    Halsbandparkiet 3

 •    Houtduif 4
 •    Kauw 2

 •    Koolmees 6
 •    Krakeend 8
 •    Kuifeend 20
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•    Meerkoet 18
 •    Pimpelmees 2

 •    Roodborst 1
 •    Spreeuw 7

 •    Staartmees 7
 •    Stadsduif 2

 •    Vink 4
 •    Wilde eend 19

 •    Zwarte kraai 6

Tuinenbridgedrive
 
Ik ben op zoek naar tuinders die hun tuinhuis willen openstellen voor
bridgers die dan vier spelletjes komen doen en dan na een halfuur je tuin
weer verlaten en op zoek gaan naar een volgend tuinhuis om daar weer
verder te bridgen. Deze groenekroegentocht moet nog op de planning
komen in een weekend ergens in de zomermaanden als de tuin er het
mooist uitziet.

  
Wat heb je nodig om mee te kunnen doen? Vier stoelen en een tafel (liefst
niet te groot). Gastvrijheid! 

 Mee bridgen mag, maar hoeft niet…. De bridgespullen verzorg ik net als het
speelschema/loopschema. De ontvangst is in het clubhuis. In de ochtend
gaan we 2 of 3 rondes bridgen. Lunch is in het clubhuis en daarna volgt
weer een aantal rondes bridgen. De prijsuitreiking gaat weer in het clubhuis
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plaatsvinden.
 Het wordt dus een complete dag met gasten die van tuin naar tuin lopen,

beginnend en eindigend in het clubhuis.
  

Mail naar hans.selman@gmail.com van tuin 165 als je belangstelling hebt
om mee te doen. We organiseren ook een instructiemiddag in het clubhuis
voor hen die geen idee hebben hoe dit allemaal gaat.

Bridge op Ons Buiten
 
Met plezier ga ik weer een starterscursus (van 10 lesjes) bridgen geven op
de tuin vanaf april op de zaterdagmiddag (na de tuinbeurten) in het
clubhuis. Vind je kaartspellen leuk en kan je minstens tot 13 tellen, dan leer
ik je de beginselen van bridgen. Er moeten zich wel 4-8-12-16-20 personen
opgeven om de speeltafels vol te maken. Een proe�es geven, daar doe ik
ook aan! Dus geef je op, dan maken we een afspraak over een proe�es en
gaan we samen iets leuks leren. 

  
Mail naar hans.selman@gmail.com van tuin 165, als je belangstelling hebt
om mee te doen. We organiseren ook een proe�esje in het clubhuis voor
hen die geen idee hebben hoe dit allemaal gaat.

TUINKUNST 2019 
Zondag 16 juni Thema: BIJ-EN....Alles wat leeft en groet. 

  
OPROEP: 

 DE WERKGROEP WIL HEEL GRAAG VERSTERKING ! 
 Er is dringend behoefte aan nieuwe werkgroep-leden. 

 Wie wil er een bijdrage leveren aan dit bijzondere evenement. 
 Creatief mee denken en organiseren. 
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± 4 vergaderingen op zaterdag 
bedenken en helpen met het organiseren van passende activiteiten 
publiciteit ondersteuning 
assisteren bij publiciteit ondersteuning 
invulling geven aan de kinderactiviteiten 
assisteren bij de opbouw en afbouw 

Meld je aan en ondersteun het huidige team
 Ruud van Buren (r.v.buren@chello.nl)

  
Daarnaast zijn we nog op zoek naar groot en klein om een creative bijdrage te leveren. 

 Literair, muziekaal, dans of schminken.Ruud van Buren (r.v.buren@chello.nl)

Dagcursus Gezond Moestuinieren 
door Janneke Tops van Gezonde Moestuin

  
Datum:             Zondag 31 maart

 Locatie:            Tuinpark Ons Buiten Amsterdam
 En op diverse andere tuinparken op 22, 24 en 31 maart, 6, 13 en 14 april en 10 mei 

 Meer info:         www.gezondemoestuin.nl
 

Subscribe Past Issues Translate

mailto:r.v.buren@chello.nl
mailto:r.v.buren@chello.nl
http://www.gezondemoestuin.nl/
http://eepurl.com/uoI-L
https://us5.campaign-archive.com/home/?u=b878930f0c80a416556084610&id=5690dceb21
javascript:;


Aanmelding:     via de website www.gezondemoestuin.nl
 Kosten:             30 euro pp. voor leden van de Tuinvereniging (= incl. pdf cursusmateriaal)

 50 euro pp. voor niet-leden (= incl. pdf cursusmateriaal)
  

Teel je al jaren je eigen groenten, weet je dat er meer inzit en zoek je inspiratie en kennis
om meer uit je tuin te halen op een gezonde manier? Of wil je beginnen maar weet je niet
precies hoe? Dan kan deze cursusdag je veel handvaten bieden. Janneke Tops van
Gezonde Moestuin verzorgt door het hele land (dag)cursussen om beginnende en
gevorderde moestuiniers (verder) op weg te helpen in hun moestuin en hen te voorzien
van raad en daad. 

  
De cursusdag begint met een presentatie over de levende moestuinbodem, waar het
allemaal mee begint. Waarom is een gezonde bodem belangrijk, en hoe krijg je dat in je
tuin? Dan volgt een uitleg over composteren, on(gewenste) kruiden, combinatieteelten,
natuur in de tuin (waaronder slakken…), verschillende manieren van tuinieren
(kleinschalig, volkstuinaanpak en permacultuur) en allerlei praktische tips. 

  
’s Middags kan iedere deelnemers een persoonlijk tuinadvies krijgen en is er ruimte voor
alle tuinvragen die er nog zijn. Er is daarom plaats voor maximaal 10 à 12 deelnemers. Het
is een intensieve dag waarmee je jaren vooruit kunt en veel inspiratie zult opdoen.

  
Voor wie. De cursus richt zich op moestuiniers met tuinervaring, maar de ervaring heeft
geleerd dat ook beginnende moestuiniers dankzij de duidelijk uitleg en het persoonlijke
tuinadvies veel op kunnen steken deze dag.

  
Janneke Tops heeft in Wageningen biologische landbouw gestudeerd, en was vervolgens
13 jaar ecologisch tuinder op 2 ha groenteteelt op een ecologische leefgemeenschap in
Frankrijk. Sinds 2012 is ze weer in Nederland en verzorgt ze vanuit haar bedrijf ‘Gezonde
Moestuin’ cursussen, lezingen en advies over gezond moestuinieren. Dankzij haar
heldere, deskundige en inspireerde stijl heeft ze al honderden moestuinders een stap
verder geholpen. Meer informatie over Janneke Tops op www.gezondemoestuin.nl

Bijdrage leveren
Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?  Leuk! 

 Mail dit dan naar nieuwsbrief@ons-buiten.nl voor de 15e van de maand dan wordt uw

kopij meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief.

Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres. 

Bij voorbaat dank.

Facebook Website Email
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