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Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 15 april 2019

Van de voorzitter
 

Beste tuinders
 
Het hek is los!!!!!! En wel 24x7 vanaf het weekend van 30/31 maart. Een
vliegende start deze keer. Buiten de bijzonder aangename
temperaturen, het was al een paar keer T-shirt weer. De goedbezochte
moestuincursus, reuze leuk, en zeer informatief, zeker als u iets met
moes-tuinieren heeft of wil gaan krijgen.

  
De jeugdboomplantdag, een succesnummer, 50 minifruitbomen
hebben een goed thuis gevonden bij de kinderen van Ons Buiten. Voor
een kleine bijdrage ontvingen de kinderen een fruitboom en een
bordje met hun naam erop om bij de boom te planten. En nu maar
wachten op de eerste oogst. Jong geleerd, is oud gedaan en op deze
manier hoopt het bestuur de liefde voor alles wat groeit en bloeit te
stimuleren bij onze volgende generatie tuinders. Verder gaan
natuurlijk alle commissies aan de slag met de voorbereidingen voor de
rest van het seizoen. Uw hulp wordt daarbij soms zeer op prijs gesteld.

  
Tijdens het maken van deze tekst word ik toevallig aangesproken door
de leden van de commissie Tuinkunst, die gezellig bij mij in de
bestuurskamer zitten te vergaderen. Zij zijn naarstig op zoek naar
mensen die in hun eigen straat of �at wat �yers in de brievenbussen
kunnen stoppen. Zo bereiken we meer mensen en zetten we Ons

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/0f8625685c5f/jeugdboomplantdag-groot-succes-en-lees-meer-over-de-afsluiting-van-de-a10?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/0f8625685c5f/jeugdboomplantdag-groot-succes-en-lees-meer-over-de-afsluiting-van-de-a10?e=[UNIQID]
mailto:nieuwsbrief@ons-buiten.nl?subject=Voeg%20dit%20e-mailadres%20toe%20aan%20uw%20adresboek
http://www.ons-buiten.nl/
http://eepurl.com/uoI-L
https://us5.campaign-archive.com/home/?u=b878930f0c80a416556084610&id=5690dceb21
javascript:;


Buiten weer meer op de kaart. U ziet het: met een kleine inspanning
kunt u echt het verschil maken en het is dus echt geen monnikenbaan.
U kunt zich aanmelden op algemeen@ons-buiten.nl. U wordt bij
voorbaat hartelijk bedankt!!!

  
Verder staat deze nieuwsbrief weer vol met nuttige en vooral leuke
stukjes van het secretariaat, Groen en algemene zaken. Ik zou zeggen,
lees hem goed dan bent u op de hoogte van alle nieuwtjes. Verder
wens ik u een prachtige lentemaand toe met veel tuinplezier.

  
Groetjes Hanneke

Van het secretariaat
 
Bezoek wethouders aan Ons Buiten

Nog deze maand brengen de wethouders Marieke van Doorninck
(Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid) en Laurens Ivens (Groen) een
bezoek aan de noordelijke Oeverlanden. Het bezoek is voortgekomen uit
een brandbrief die vertegenwoordigers van de kunstenaarsvereniging
Nieuw en Meer, bestuur van de vereniging De Oeverlanden Blijven en
bestuur van Ons Buiten september vorig jaar aan het college van B & W
hebben gestuurd. In die brief uitten zij hun bezorgdheid over de
onduidelijke plannen voor een zogeheten ‘metropolitaan’ stadspark op de
noordelijke Oeverlanden. In een gesprek met  Marieke van Doorninck dat
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hierop in oktober volgde, zei zij dat ze de Oeverlanden in het voorjaar graag
wilde komen bezoeken. Dat gaat dus nu gebeuren. Tijdens een �etstocht
die begint bij Nieuw en Meer zal gestopt worden bij enkele belangrijke
locaties in het gebied. De �etstocht eindigt op Ons Buiten. Het verheugt ons
dat twee wethouders zich persoonlijk komen oriënteren, waardoor plannen
voor de toekomst beter beoordeeld  zullen kunnen worden.

Mountainbiketrail definitief van de baan

Een week voordat een begin zou worden gemaakt met de aanleg van een
mountainbiketrail over de Oeverlanden en langs de zuidkant van Ons
Buiten besloot wethouder Marieke van Doorninck de aanleg op te schorten.
Dit was in september vorig jaar. Onlangs ontvingen wij een brief waarin zij
schrijft dat zij de aanleg niet wenselijk vindt. Belangrijkste reden is dat de
natuur van de Oeverlanden te kwetsbaar is om gecombineerd te worden
met zo’n sportvoorziening. Net als het bestuur van De Oeverlanden Blijven!
is het bestuur van Ons Buiten blij met dit besluit. Een mtb-trail pal
tegenover onze Zuidsingel, zou namelijk kunnen betekenen dat het
vogelbos tussen ons tuinpark en de Nieuwe Meer zowel gewenste als
ongewenste bezoekers zou gaan trekken..

  

Afsluiting A10 en minder treinverkeer in mei en juni

Gedurende vijf weekenden in mei en juni wordt gewerkt aan de uitbreiding
van station Amsterdam-Zuid. Het werk is onderdeel van het project
Zuidasdok. Dit project verbreedt de A10 Zuid tussen de knooppunten De
Nieuwe Meer en Amstel van vier naar zes rijstroken. Een deel van de A10
Zuid verdwijnt onder de grond. Zowel autoverkeer als openbaar vervoer
zijn hierdoor in de weekenden beperkt.

 5 weekenden géén auto- en treinverkeer
  

In mei en juni 2019 zijn er grote werkzaamheden aan de A10 Zuid en aan
het spoor. Wilt u in deze weekenden de weg op of gebruikmaken van het
openbaar vervoer, houd dan rekening met extra reistijd, afsluitingen en
omleidingen. De vertraging kan oplopen tot een uur.

  
 Werkzaamheden aan de A10 Zuid en het spoor.

 1. vrijdagavond 10 mei 22:00 uur tot maandagochtend 13 mei 05:00 uur
 2. vrijdagavond 17 mei 22:00 uur tot maandagochtend 20 mei 05:00 uur
 3. vrijdagavond 24 mei 22:00 uur tot maandagochtend 27 mei 05:00 uur
 4. vrijdagavond 31 mei 22:00 uur tot maandagochtend 3 juni 05:00 uur

 5. vrijdagavond 7 juni 22:00 uur tot dinsdagochtend 11 juni 05:00 uur
(Pinksterweekend)
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De opbouw van de afsluitingen begint om 21:00 uur
  

 A4 & A10 Zuid
 In deze weekenden zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Rijdt u

vanuit het noorden (A8) richting Utrecht (A2), dan kunt u rijden via de A10
Oost. Voor de richting Schiphol/Den Haag kunt u uw gebruikelijke route
nemen. Komend vanaf A4/Schiphol is de snelweg (A4 en A10 Zuid)
afgesloten vanaf knooppunt Badhoevedorp. U wordt omgeleid via de A5 en
A9. Oprit S109 blijft in alle weekenden te gebruiken. De A10 Zuid in de
richting van de A4 (Schiphol) blijft ook gewoon open.

  
 Treinverkeer

 Treinverkeer van, naar en via de stations Amsterdam-Zuid en Amsterdam-
RAl is in deze weekenden niet mogelijk. Alleen in het laatste weekend, het
Pinksterweekend, is er beperkt treinverkeer mogelijk. U kunt omreizen via
Amsterdam-Centraal of gebruikmaken van metro en tram.

  
 Meer hinder

 Naast de vijf weekenden in mei en juni, zijn er ook enkele weekenden
waarin er bij station Amsterdam-Zuid en Amsterdam-RAI minder treinen of
metro's rijden.

 De reisplanners zijn hierop aangepast.
  

 Meer informatie
 Weggebruikers: www.vananaarbeter.nl

 Treinreizigers: de NS-reisplanner
 Alle openbaar vervoer: 9292.nl

 
Takken inleveren

Op woensdag 17 en 24 april en zaterdag 20 en 27 april kunt u nog takken
inleveren bij de werf, waar deze gehakseld zullen worden.  

  

Grasstukjes

Nog niet alle tuinders die een grasstukje onderhouden, zijn met het werk
aan hun stukje begonnen. De tijd dringt nu echt. Als binnenkort blijkt dat
uw stukje verwaarloosd wordt, loopt u de kans dat u gevraagd wordt om
het stukje in te leveren en naar de zaterdagse werkochtenden te komen.

  

Taxaties tuinhuisjes in de verkoop
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Begin mei pakt de taxatiecommissie haar werkzaamheden weer op. Er zijn
nog maar een paar tuinen aangemeld voor verkoop. Half mei zullen de
eerste tuinen die te koop komen op het mededelingenbord hangen.

  

Het Petalo-veldje

Beste tuinders de logeerpartij van de huidige bewoners is, met
toestemming van stadsdeel nieuw west, verlengd voor ongeveer 2
maanden. De werkzaamheden van Zuidas dok zijn met deze periode
uitgesteld.

Data

Zondag 21 april: paaseieren zoeken kinderen
  

Zaterdag 27 april: Koningsdag
  

Zaterdag 4 mei: inschrijving aspiranten
  

Zondag 5 mei: bevrijdingsdag
  

Maandag 6  mei:    bestuursvergadering
  

Zaterdag 18 mei: alv

Reactie op de enquête via internet groot succes !
 
Van de 401 gemailde tuinders hebben inmiddels 155 tuinders de enquête
volledig ingevuld. Dat is al een geweldig resultaat voor een enquête. Neemt
niet weg dat allen die nog niet hebben gereageerd de enquête nog tot 1
mei kunnen invullen. Vooral doen want een score van meer dan 50% zou
helemaal geweldig zijn. Er zijn al heel opzienbarende resultaten te zien,
sommige conform verwachting, andere best verrassend. De
eindpresentatie zal worden getoond tijdens de algemene ledenvergadering
van zaterdag 18 mei.

  
Jammer dat we nog steeds 46 tuinders (10%) hebben die niet per e-mail te
bereiken zijn, omdat zij dat of niet hebben of niet hebben doorgegeven aan
de ledenadministratie (ledenadministratie@ons-buiten.nl ). 

 Het voltallige bestuur dankt  alvast iedereen die de enquête nog invult.
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Jeugdboomplantdag op Ons Buiten
 
Ons streven is om de groene longen van Amsterdam te behouden. Zeker
de mooiste groene long: Ons Buiten. Maar kijk eens om je heen; het lijkt
wel of er in Amsterdam geen boom meer veilig is. Kappen daarmee! 

  
Onder het moto ‘de jeugd heeft de toekomst’ heeft het bestuur de
JEUGDBOOMPLANTDAG geïnitieerd. Hoe kan het dan ook anders dan dat
op de dag van de zomeropenstelling van ons tuinpark weer van start ging
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ruim 50 kinderen een fruitboom hebben geplant. Het was een geweldig
succes! Heel veel leuke reacties zijn er binnen gekomen en mogelijk zullen
we dit volgend jaar weer herhalen. Wat is er leuker om je eigen boom te
hebben, te onderhouden en straks te proeven. 

  
Ons Buiten laat zien dat ook de jeugd wil dat Amsterdam groen blijft! 

  

Het grootste Amsterdamse kabouterbos 
 
De kabouters hebben het van de winter koud gehad. Maar nu de eerste
zonnestralen het kabouterbos weer in het volle licht zetten, zullen alle
kabouters daarvan genieten. Binnenkort wordt het bos geheel gereed
gemaakt  voor het nieuwe seizoen. Er wordt zelfs een kaboutervijver
gerealiseerd en er zijn weer extra kabouters aangeleverd die voor een nog
grootser bos gaan zorgen. 

  
Heeft u nog geen kabouter aangeleverd, dan is dit uw kans. De
opperkabouter wil er graag 400 in zijn bos. In tuincentra vind je leuke
kabouters, maar ook in kringloopwinkels of op rommelmarkten kun je ze
voor een klein prijsje bemachtigen. 

  
PS Het kabouterbos is (nu er helaas veel bomen zijn gekapt) vanaf de weg
goed zichtbaar. 

Schoorsteen vegen
 
Onderstaand bericht stond al eerder in de nieuwsbrief. We herhalen het
graag nog een keer, omdat het belangrijk is dat alle schoorstenen bijtijds
geveegd worden.

  
In september 2018 is er een schoorsteenbrand geweest in een van de
tuinhuisjes met een houtkachel. Daarbij bleek dat de schoorsteen helemaal
niet geveegd was. Wie na een brand de schade vergoed wil krijgen van de
verzekering, is verplicht om ten minste een keer per jaar zijn/haar
schoorsteen te vegen. Het materiaal hiervoor kunt u op aanvraag lenen bij
de werf. Dit kan steeds alleen op woensdag- of zaterdagochtend. Het
materiaal moet dezelfde dag teruggebracht worden. Voor het uitlenen
wordt een kleine vergoeding gevraagd. We zijn bezig met een plan om het
vegen te laten doen voor tuinders die dit niet zelf kunnen. Ook hiervoor zal
dan een vergoeding worden gevraagd.
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In verband met mogelijke brand zijn tuinders met een houtkachel verplicht
een zinken emmer en een houttang aan te scha�en. Met de tang kunnen
dan brandende houtblokken uit de kachel gehaald worden in het geval van
een schoorsteenbrand. 

  
Alle tuinders met een houtkachel moeten aan onze
houtkacheltoezichthouder, Tom Valk, laten weten dat hun schoorsteen
geveegd is. Dit kunt u per mail doorgeven aan tom.valk@hotmail.com

 U kunt Tom Valk ook bellen: 0650650988. Wilt u nader geïnformeerd
worden over dit bericht, dan kunt u eveneens contact opnemen met Tom
Valk.

DOE MEE !
 Fotowedstrijd wilde bijen volkstuinen 2019

Stuur je 3 mooiste foto's van wilde bijen of hommels op naar
bijenglorie@gmail.com
Inzending geopend van 17 tot en met 27 juni 2019
De bestandsnaam van je foto is je naam plus het cijfer 1, 2 of 3, 
bijvoorbeeld mariestam1. Vermeld ook je tuinpark en je e-mailadres
Een deskundige jury zal de foto's beoordelen

 
Zondag 7 juli van 14:00 tot 16:30 uur is de feestelijke uitreiking van de
prijzen
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De meest opvallende foto's zullen geprojecteerd en besproken worden. De
drie mooiste foto's krijgen van de jury een prijs. In het Clubhuis van
Amstelglorie, Jan Vroegopsingel 7, 1096 CN Amsterdam.

  

De Tekenclub
 
Inmiddels bestaat al meer dan tien jaar de tekenclub, op dinsdag in de
grote zaal van de kantine. Ook deze zomer willen we weer van start gaan.
We variëren in technieken en in onderwerpen. Behalve tuinders van Ons
Buiten hebben we ook wat enthousiaste deelnemers uit de buurt van Ons
Buiten die met ons mee tekenen. Kortom een levendige club met beginners
en gevorderden door elkaar heen. Lijkt het je leuk, sluit je dan bij ons aan.
We beginnen weer op:

  
Dinsdag 4 juni 2019, aanwezig zijn om 19.45 uur.

 We vragen een bijdrage van € 3,- per keer.
  

Pinksterkamp 2019
 8, 9 & 10 juni

 
Wat is Pinksterkamp?
Onder leiding van een achtkoppig team (Daan, Dennis, Robin, Leonie,
Debby, Gaby, Naomi en Iris) worden de kinderen tijdens het kamp verwend
met feestmaaltijden en vermaakt met leuke activiteiten. Zo gaat de groep
zwemmen in het zwembad en worden er een bingo, nachtspel en zeskamp
georganiseerd. Bovendien zijn er een discoavond en een bezoek aan de
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boerderij om de hoek. En dat is nog niet eens alles …!
  

Inschrijving Pinksterkamp
Pinksterkamp is van zaterdag 8 juni 09:00 uur tot en met maandag 10 juni
17:00 uur. Alleen kinderen en kleinkinderen van leden van Ons Buiten in de
leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen mee.

 De kosten voor het Pinksterkamp zijn zoals ieder jaar €65,00 per kind en
kan uitsluitend overgemaakt worden op rekeningnummer NL 95 INGB 0001
42 7120 t.n.v. Bond van Volkstuinders inzake JOC Ons buiten. Met als
beschrijving: Betaling Pinksterkamp, naam van uw kind/kinderen en
tuinnummer.

  
Uiterlijke betaaldatum: donderdag 30 mei.

  
Dus…ben je al 6 jaar of gelukkig nog steeds 14 jaar, ga dan gezellig met ons
mee! 

  
Voor nieuwe tuinders: Pinksterkamp bestaat al bijna 40 jaar, de meeste
begeleiders zijn jarenlang als

 kind mee geweest. Het is de manier om nieuwe vriendjes te maken. (bekijk
hier de foto's van Pinksterkamp 2018)

  
Inschrijfformulier Pinksterkamp
 
Schrijf uw kind(eren) in via dit e-mailadres: pinksterkamp-
onsbuiten@hotmail.com. 

 Bij de inschrijving zal gevraagd worden naar:

Naam van het kind
Jongen / meisje
Leeftijd en geboortedatum
Is uw kind (zijn uw kinderen) in het bezit van een zwemdiploma
Gebruikt (gebruiken) het kind (de kinderen) medicijnen.
Naam tuinder
Adres
Postcode / Plaats
(mobiele) Telefoon

* Let op! Wilt u in verband met de reisverzekering de geboortedatum van
uw kind(eren) vermelden?

  
(eventueel kunt u ook de gevraagde informatie op papier zetten en in de
bestuursbus bij het Clubhuis deponeren)
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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

Copyright © 2019 Tuinpark Ons Buiten, Alle rechten
voorbehouden.

  
Hier kunt u zich uitschrijven van deze lijst    

  
Heeft u een nieuw e-mail adres of wilt u iets anders
aanpassen aan uw profiel dan kunt u dat hier aanpassen.
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