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hoogte. 

Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 17 mei 2019

Van de voorzitter
 

Beste tuinders
 
Ik zou graag met 3 twee verzoekje beginnen, deze keer:

 Allereerst zoeken de jeu-de-boules - en de sjoel-club verse leden om
hun dalend aantal meeballers en schuivers aan te vullen met nieuwe
enthousiaste aanwas. Zie verderop in de nieuwsbrief.

 Nou, wat let u, ga gewoon eens langs en kijk of u het leuk vindt. U bent
van harte welkom. Dan nog een herhaald verzoek: er hebben zich naar
aanleiding van het vorige verzoek een paar mensen aangemeld om te
helpen �yeren voor Tuinkunst, we kunnen er nog best een paar bij
hebben, die in hun eigen straat of �at een paar �yers in de brievenbus
doen, geen hele stapels, maar alle beetjes helpen.

  
And now….something completely di�erent: Ons Buiten wil graag een
elektrische laadpaal aanvragen op de parkeerplaats, als daar
tenminste animo voor is. Om in aanmerking te komen, dienen wij aan
te geven hoeveel auto’s (ongeveer dan) daar gebruik van willen maken
met bijbehorende kentekens en eigenaar gegevens. Als u een hybrid
of volledig elektrische auto heeft en dit een goed idee vindt, meld u
dat dan aan voorzitter@ons-buiten.nl dan verzorg ik de aanvraag.

  
Op 18 april hebben Erik, Saskia en ondergetekende samen met onze
buren van de Oeverlanden blijven en het kunstenaarscollectief een
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�etstocht gemaakt door de mooie noordelijke oeverlanden samen met
2 wethouders, leden van het dagelijks bestuur Nieuw-west,
stadsplanoloog en projectleiders van dit gebied. Dit was een direct
gevolg van de brandbrief die wij samen met onze buren vorig jaar naar
de gemeenteraad hebben gestuurd om onze zorgen te uiten over
allerlei snode plannen met “ons” gebied. Wij werden uitgenodigd in de
Stopera om daarover te komen praten en nodigden daar ook de
wethouder uit om bij ons langs te komen. Een super leuke middag met
werkelijk schitterend weer, ook erg nuttig, omdat we toch weer eens
hebben kunnen laten zien hoe geweldig dit gebied is en dat dat ook
vooral behouden moet blijven, ondanks de druk van de oprukkende
stad. 

  
Graag wil ik u dan nog wijzen op de interessante weetjes verderop in
deze nieuwsbrief, dan bent u weer helemaal bij en van alles op de
hoogte.

  
Verder tenslotte nog een hele �jne mei-maand toegewenst met veel
tuinplezier en mooi weer.

  
Groetjes Hanneke

Van het secretariaat
 
ALV

Op zaterdag 18 mei is er voorjaars-alv, waarvoor alle tuinders per mail of
per post een uitnodiging en de bijbehorende vergaderstukken hebben
ontvangen. Het bestuur hoopt dat veel tuinders naar de alv komen. Deze
begint om 13.00 uur. Mocht u een andere tuinder namens u willen
machtigen om namens u te stemmen, dan vindt u in de kantine een
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machtigingsformulier. Het ingevulde formulier kunt u in de groene
brievenbus naast het verenigingsgebouw doen. Machtigingsformulieren
kunnen tot een uur voorafgaande aan de vergadering bij de secretaris
ingeleverd worden.

Prijzen Winkel van S(ch)inkel

Na een aantal jaren de prijzen niet verhoogd te hebben, heeft onze
leverancier nu wel een aantal minimale prijsverhogingen doorgevoerd.
Nieuw in het assortiment is de bio-tuinaarde, die € 2,10 kost en in zakken
van 40 liter geleverd wordt. Het prijsverschil met de gewone bemeste
tuinaarde is zeer gering, omdat in een zak 10 liter meer zit. Bovendien is
deze aarde veel beter voor het milieu.

  
Prijslijst:

 Potgrond universeel 40 liter € 2,55
 Bio-potgrond 40 liter € 3,65

 Bemeste tuinaarde 30 liter € 1,30
 Bio-tuinaarde 40 liter € 2,10

 Tuincompost 40 liter € 2,90
 Franse boomschors € 6,00

 Siergrind (groot/klein) € 2,75
 Metselzand 20 kilo € 2,20

 Lavameel 20 kilo € 20,00
 Lavameel 1,5 kilo € 5,00

Flyers TuinKunst zondag 16 juni

Een week later dan gewoonlijk is onze open dag TuinKunst dit jaar
op zondag 16 juni. De commissie TuinKunst koos als thema ‘bijen’ en zij
heeft de �yer al laten drukken: deze liggen vanaf nu al in de kantine.
Enthousiaste tuinders die �yers in hun buurt in brievenbussen willen doen,
kunnen een extra groot stapeltje afhalen in de bestuurskamer. 

Nieuwbouw winkel

Bijna dagelijks wordt er door twee van onze tuinders hard gewerkt aan de
nieuwe Winkel van S(ch)inkel. Naar het er uitziet kunnen zij vanaf juni wel
wat extra hulp gebruiken. Bent u een handige klusser en lijkt het u leuk om
eens een handje te helpen bij de nieuwbouw, stuurt u dan een mail naar
ons bestuurslid Henk van der Raaij: btc@ons-buiten.nl. geef in uw mail aan
op welke dagen en tijdstippen u beschikbaar bent. U krijgt altijd antwoord.

Schelpen
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We hebben weer een partij schelpen besteld die tuinders voor de heg op
hun pad kunnen uitstrooien. Tuinders die de schelpen op hun pad willen
aanvullen, kunnen deze van de schelpenberg afscheppen en per kruiwagen
naar hun eigen tuin vervoeren. We verwachten dat de schelpen na 20 mei
op de parkeerplaats worden gestort. Als de schelpen te dicht tegen de
stammen van uw (liguster)heg worden gelegd, loopt u de kans dat uw heg
het minder goed gaat doen.

  

Tuincontroles

Dit jaar zijn de tuincontroles in mei begonnen en heel wat tuinders hebben
een formulier op hun huisje gevonden, waarop verbeterpunten zijn
aangekruist. Omdat Ons Buiten het hele jaar geopend is voor bezoekers en
de openstelling van alle Amsterdamse tuinparken door de gemeente als
voorwaarde voor hun voortbestaan wordt gezien, is het van het grootste
belang dat alle tuinen als liefhebberstuinen kunnen worden aangemerkt.
We verzoeken tuinders aan wie gevraagd is achterstallig onderhoud weg te
werken ervoor te zorgen dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt. Ook is het
belangrijk dat wandelaars de tuinen ook kunnen zien. Een wandeling langs
paden met hoge groene wallen is weinig aantrekkelijk. Zou het niet
fantastisch zij als al onze tuinen zichtbare voorbeelden zijn van de groene
paradijzen waar Amsterdammers nu al meer dan honderd jaar een bijdrage
mee leveren aan bijzondere natuur in de stad!

  
Buxusmot

Overal in Nederland slaat de buxusmot toe en ook op Ons Buiten hebben
verscheidene tuinders met dit plaagdiertje te maken. Gifspuiten is op ons
tuinpark verboden en naar verluidt is dit zelfs niet afdoende. In het NOS-
journaal was te zien dat toenemende sterfte van jonge mezen het gevolg
moet zijn van gif dat mensen op hun buxusstruiken spuiten. Omdat vogels
heel belangrijk zijn voor ons ecosysteem, zou het gif eigenlijk helemaal niet
te koop moeten zijn in tuincentra. Als uw struikje nog niet helemaal is
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kaalgevreten, kunt u eventuele rupsen verwijderen en met een stevige
harde straal van uw tuinslang de motjes zoveel mogelijk verwijderen. Haal
ook de dode blaadjes onder de struiken weg. Als niets helpt, kunt u de
struikjes het beste rooien. Gooi deze niet op uw composthoop en lever ze
ook niet in bij de stadswerf ter compostering.

Overlast partyboten op de Nieuwe Meer

Omdat partyboten met harde muziek in de stad verboden zijn en daar een
redelijke kans lopen beboet te worden, wijken ze nu uit naar verder
afgelegen wateren zoals de Nieuwe Meer. Al enkele keren hebben de
watersporters op het meer, maar ook de recreanten eromheen daar al
behoorlijk last van gehad. Mocht u in dit seizoen ernstig gehinderd worden
door harde muziek vanaf partyboten, dan kunt u dit melden op de
volgende website: www.amsterdam.nl.wonen-leefomgeving/melding-
openbare/overlast-boten. Dat heeft dus niet op de dag zelf e�ect, maar als
er vele meldingen binnenkomen, zal de gemeente ook maatregelen
moeten nemen tegen geluidsoverlast elders op stadswateren. 

 
Data

Zaterdag 18 mei vanaf 13.00 uur: alv
 Tot 30 mei: inschrijving pinksterkamp
 Zaterdag 1 juni: inschrijving aspiranten

 Maandag 3 juni: bestuursvergadering
 Zaterdag 8 juni: vertrek pinksterkamp
 Maandag 10 juni: terugkeer pinksterkamp

 Zondag 16 juni: open dag TuinKunst
  

Evenementen buiten Ons Buiten

Woensdag 22 mei organiseren de tuinparken Nut & Genoegen en
Sloterdijkermeer een wandeling langs bijzondere tuinhuisjes. De start is ’s
avonds om 20.00 uur bij de entree van Nut & Genoegen. Sloterdijkerweg
22. Rond 21.30 uur eindigt de wandeling bij het clubhuis van tuinpark
Sloterdijkermeer, waar met een drankje nog wat nagepraat kan worden.

 Donderdag 23 mei vanaf 18.00 uur organiseert tuinpark Nut & Genoegen
een vegetarische maaltijd. De kosten bedragen € 8,00 per persoon. Omdat
er voor 50 gasten plaats is, is reserveren verplicht. U kunt appen naar Hugo
Suidgeest (06 2457 2301) of hem mailen: hugotheosuidgeest@hotmail.nl.

Kunstroute op Amstelglorie
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In het weekend van 1 en 2 juni tonen kunstzinnige tuinders van Amstelglorie
hun creatieve werk (van schilderijen tot beelden, van fotogra�e tot haken)
in hun eigen tuinhuis, tuin of kas. Het startpunt is het clubhuis van
Amstelglorie. Daar is een overzichtstentoonstelling te zien, informatie te
krijgen en er zijn daar horeca en toiletten. Deze kunstroute wordt voor de
vijfde keer gehouden, daarmee is 2019 tegelijkertijd het eerste lustrumjaar.
Ter ere van het lustrum worden er tijdelijk grote kunstwerken neergezet
Langs de Paden.

 Op zondag 2 juni houdt Amstelglorie Open Dag (Amstellanddag) en zullen er
nog meer interessante plekken zoals de kweektuin en imkerij te bezoeken
zijn.

 Zaterdag is de kunstroute open van 13 tot 18 uur en zondag van 12 tot 17
uur.

 Het adres is: Jan Vroegopsingel 7, 1096 CN Amsterdam.
  

Sjoelen
 
Vanaf donderdag 30 mei willen wij weer beginnen met sjoelen. 

 We starten om 20;00 uur in het verenigingsgebouw en wie er zin in heeft is
van harte welkom.

  

Jeu-de-boules
Ook in het nieuwe seizoen willen we weer een balletje gaan gooien op de
zaterdagmiddag vanaf 13:00 uur en op de woensdagavond vanaf 19:00
uur. Helaas zijn we momenteel met weinig spelers en zouden graag zien
dat er wat nieuwe tuinders, die dit spelletje leuk vinden, eens vrijblijvend bij
ons langs kwamen om een balletje mee te gooien.

  
Vanaf zaterdag 25 mei gaan we beginnen. Er zijn geen kosten aan
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verbonden en heeft u geen jeu-de-boules dan hebben wij ze wel voor u. 
  

Tot ziens op de boulesbaan,
 Ria Dennenbroek 

Zondag 16 juni TuinKunst! 
 
De open tuinen dag van tuinpark Ons Buiten Amsterdam, met de
(jaarlijkse!) kunstmarkt en meer. Een kunstmarkt met meer dan 40 - zowel
professionele als amateur - kunstenaars. Leuk dat we dit jaar weer een
aantal nieuwe deelnemers mogen verwelkomen. Geniet van schilderkunst,
keramiek, kalligra�e, handwerk, fotokunst, knipselkunst, sieraden en
tassen. De houtsculptuur kunstenaar gaat de grootste bij van Amsterdam
maken, de Ons Buiten imker biedt zijn bijenhoning aan, live muziek van
Swing Supply en van Ons Buiten huisband, plantenverkoop,
kinderknutselen en nog veel meer leuks! Kortom: er is veel te beleven en
wij hopen dan ook dat veel bezoekers - van Ons Buiten en daarbuiten! - het
werk van de deelnemers TuinKunst komen bewonderen, en misschien zelfs
wel kopen.

  
In de aanloop naar TuinKunst kunt u een deel van het werk van de
deelnemers al bewonderen op de Facebook event pagina 'TuinKunst 2019
De bijen' én op de (besloten!) Facebook groep TUINDERS Ons Buiten. Bent
u nog geen lid van de besloten groep, een groep voor en door tuinders,
meld u aan, u bent van harte welkom!

  
Wilt u zelf iets een bericht toevoegen aan de event pagina en/of de
besloten pagina? Leuke foto's van vorig jaar, de bijen en de imker, meer
info over de kinderschmink, een muzikaal �lmpje van de band? Graag!! 

  
De Facebook pagina(s) liken, delen, aanklikken dat u aanwezig bent,
berichten en/of foto's posten draagt bij aan positieve promotie voor
TuinKunst én al het andere wat tuinpark Ons Buiten te bieden heeft. 

  
En heeft u zelf nog aanvullende ideeën of wilt u graag �yeren in uw buurt.
Laat maar weten! 

 We hopen dat veel mensen komen genieten van TuinKunst en ons tuinpark
Ons Buiten. 

  
Komt u ook? En wie neemt u mee? 
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Groet,
 Werkgroep TuinKunst

Oproep vuilnisdienst
 
Beste tuinders,

  
Het is heel �jn dat wij op zondag ons huisvuil op de tuin kunnen inleveren.
Dit is alleen mogelijk door inzet van tuinders die vrijwillig eens in de paar
weken één uur, van 16.00 tot 17.00 uur op zondag de ‘vuilnisdienst’ doen. 

 De ploeg tuinders die tot nu toe de diensten doet is, doordat er mensen
zich hebben afgemeld, �ink geslonken. Zodanig dat de overige vrijwilligers
nu vinden dat zij wel heel vaak bij de vuilnis moeten staan. Stel je voor dat
deze mensen ook juist daarom afzeggen. We willen allemaal dat de
mogelijkheid om huisvuil op de tuin in te leveren, i.p.v. het mee naar huis te
moeten nemen, blijft bestaan.

  
Maar… dat kan alleen als er genoeg tuinders bereid zijn om daaraan mee te
helpen. Vandaar deze oproep.

  
Stuur een mail naar Bettiekeirsgieter@hotmail.com met daarin je naam,
tuin- en telefoonnummer met de mededeling: Ja! Ik wil op roosterbasis
gedurende het tuinseizoen op ongeveer vier zondagen een uur
‘vuilnisdienst’ doen.

 Bellen kan ook: 0644015230
  

Bibliotheek
 
Beste tuinders,
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De bibliotheek van Ons Buiten staat ook dit jaar weer voor u klaar.
 Vanaf zaterdag 18 mei is onze bibliotheek weer elke zaterdag geopend van

4 tot 5 uur.
 Er zijn diverse nieuwe boeken aangeschaft en hopen u van dienst te

kunnen zijn.
 Graag tot ziens op een van deze zaterdagen.

  
Groet het team van de bieb.

Bosuil gespot
 
Germaine en Klaas zagen laatst een bosuil in een boom op hun tuin aan de
Hillegondalaan. Geen verrassing want er lagen al eerder uilenballen maar
toch heel bijzonder om zo de natuur van dichtbij mee te maken!

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

 4. vrijdagavond 7 juni 22:00 uur tot dinsdagochtend 11 juni 05:00 uur
(Pinksterweekend)

 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
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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

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.
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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
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
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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)

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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