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Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 21 Maart 2013

Van de voorzitter

Wij hebben gemerkt dat gelukkig veel tuinders zich inmiddels hebben
aangemeld voor de nieuwsbrief. Toch zijn er nog veel die dit nog moeten doen.
Dus een oproep aan u allen om uw mede tuinders er op attent te maken om zich
aan te melden op de nieuwsbrief. Dat gaat gemakkelijk door naar onze website
www.ons-buiten.nl te gaan.
U blijft door de nieuwsbrief op de hoogte van wat er op Ons Buiten gebeurt.
Jan Pot

Tuinkunst 2013

Het is nu alweer de achtste keer dat dit zomerse sprookje werkelijkheid wordt.
Zorg dat u erbij bent op zondag juni 9 juni vanaf 11.00 uur.
Vorig jaar waren er 30 kramen met afwisselende creatieve uitingen, geweldige
muziek, tekenen en boetseren naar levend model ...
lees verder
Het duurt nog even maar de TuinKunst-werkgroep is al weer aan de slag om er
ook dit jaar weer een groot succes van te maken.
Indien u een bijdrage wil leveren bij de creatieve en uitvoerende organisatie
meld u zich dan aan.

We vergaderen op :
Zaterdag om 13.00 uur tot ± 14.00 uur op:
6 april
27 april
11 mei
25 mei
1 juni
Heeft u verfrissende ideeën breng deze in!
Naast de gebruikelijke Kunstmarkt, KindertuinKunst, speurtocht, modeltekenen,
levende muziek en natuurlijk een stralend zonnig terras is er dit jaar een
verbindend thema:
Bijen onze natuurlijke vrienden!

Aanmelden voor deelname werkgroep of inbreng leuke ideeën:
Ruud van Buren, r.v.buren@chello.nl

Over bomen en struiken

Op de drie hoeken van onze ruim 350 m² grote tuin stonden Italiaanse
populieren. Zoals iedereen weet zijn dat van die zuilvormige bomen en
anders van vorm dan de Canadese populieren, die veel breder uitgroeien.
Italiaans slaat op de afkomst, uit Lombardije. De bomen waren maar klein
toen ze geplant werden, maar in de vochtige, vruchtbare bodem groeiden
ze als kool.
Lees verder

EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken)
Even het volgende. Zoals u weet hebben we sinds 5 jaar op Ons Buiten
een AED en gelukkig hebben we die nog nooit nodig gehad, maar je weet
het natuurlijk nooit.
U kunt de EHBO en reanimatie lijst op de website van Ons Buiten bekijken
maar u kunt hem ook downloaden in pdf formaat zodat u deze makkelijk
kunt printen en ophangen in uw tuinhuis.
Let op: de EHBO’ers verstrekken geen medicijnen en alleen Eerste Hulp Bij
Ongevallen. Bij de mensen van de reanimatie kunt u terecht voor
reanimatie en bediening van de AED.
Wij wensen u namens de EHBO Commissie een goed en gezond tuinjaar
toe.

Voorjaarsplantenmarkt
Op zaterdag 6 april a.s. hebben we weer de voorjaarsplantenmarkt van
12.00 tot 14.00 uur op het Vroegopplein.
Heeft u ook teveel zaadjes gezaaid of hebben uw planten zich ook teveel
uitgebreid en wilt u het wel delen. Kom dan naar onze stekkenmarkt. Tuinders
kunnen hier hun overtollige planten, zaden en of stekken aanbieden en ruilen.
Vaak worden planten te groot en moeten worden afgestoken of gescheurd.
Tevens voor nieuwe tuinders een leuke manier om gratis en voor niks aan een
mooie plant te komen.
Wilt u de naam en de hoogte en kleur van de aangeboden plant vermelden.
U komt toch ook? Misschien is er voor u ook
iets bij.
We starten pas om 12.00 uur, om diegenen
die deze ochtend een werkbeurt hebben, de
gelegenheid te geven om ook bij ons langs te
komen.
Kom met de kruiwagen en fiets en deel, ruil
en/of neem mee!
Neem ook voor de stekken wat plastic zakken mee!
Wees er snel bij want alles is zo weg!!
Tot 6 april, Ali

Hulp gezocht

De paashaas is op zoek naar kinderen en kleinkinderen van Ons Buiten die
alle verloren eieren willen helpen opsporen.
Dus ben je goed in het herkennen van sporen, kun je goed ruiken, en
herken je de hazepaden…kom dan op 1e paasdag om 1 uur naar Ons
Buiten en help mee. Als jullie terug komen, hebben jullie vast honger. We
kunnen jullie hulp gebruiken bij het versieren van eierkoeken.
Wij maken van het eerste evenement weer een feest en sluiten af met een
altijd prijs Bingo. Papa’s , mama’s, opa’s en oma’s mogen je om ongeveer 4
uur weer ophalen.
Tot de 1e paasdag op 31 maart
Start 13.00 uur - Einde 16.00 uur
Geef je op: Loyu@xs4all.nl

Agenda
Maand Dag

Activiteit
Presentatie verenigingsrecht
door mr F. Kollen voor
16 Maart Zaterdag bestuurders en aspirant
bestuurders van BVV –
Bond van Volkstuinders
24 Maart Zondag Paasklaverjassen
31 Maart Zondag 1e Paasdag

Aanvang

Paaseieren zoeken,
31 Maart Zondag eierkoeken versieren en
bingo – voor de kinderen
1 April Maandag2e Paasdag
6 April Zaterdag Overdrachten
Inschrijving aspiranten
6 April Zaterdag

13.00 uur
tot
16.00 uur

11.00 uur
tot
13.00 uur
12.00 uur

1. 09.00 uur
2. 11.00 uur

6

April

8

April

8 April
30 April

Inschrijving aspiranten
(toekomstige leden)
Vergadering BTC en VFC
Maandag
incl. overleg met leden
MaandagBestuursvergadering
Dinsdag Koninginnedag
Zaterdag

2. 11.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

De eerste maandag van de maand vergaderen de BTC, VFC en het
bestuur.
Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neemt u contact
op met de secretaris, bij voorkeur per mail secretariaat@ons-buiten.nl.
Toelichting
1. Indien er overdrachten zijn en uitsluitend op uitnodiging.
2. Inschrijving aspiranten (toekomstige leden)
Aspiranten kunnen zich op de 1e zaterdag van de maanden april t/m
september inschrijven. Vanaf 10.00 tot uiterlijk 10.45 uur kunt u een
inschrijfvolgnummer afhalen in de kantine. Om exact 11.00 uur starten we
in de zaal met het verstrekken van informatie aan de aspiranten. De deur
van de zaal sluit om 11.00 uur, u dient dus tijdig aanwezig te zijn. Alleen
met een inschrijfvolgnummer kunt u zich definitief inschrijven als aspirant
van tuinpark Ons Buiten. De inschrijfkosten bedragen € 15,00 en dienen
contant te worden voldaan. Er is geen pinbetaling mogelijk.
NB: Het uitgangspunt is dat u al ingeschreven bent bij de Bond van
Volkstuinders voordat u zich laat inschrijven op Ons Buiten. Zie voor
informatie de website www.bondvanvolkstuinders.nl bij inschrijving.
Het geven van de toelichting met de beantwoording van uw vragen en
aansluitend inschrijven duurt meestal minimaal 1 uur. Uiteraard afhankelijk
van het aantal geïnteresseerden.
Zie voor het overzicht van het gehele jaar de jaaragenda algemeen 2013.pdf
Of bekijk de Google-agenda
Aan het bestuur en leden van tuinpark Ons Buiten,
Door deze wil ik graag Bestuur en Leden van Ons Buiten hartelijk bedanken
voor het prachtige boeket dat Ali Hafkamp namens U kwam brengen na
mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
Ook alle leden die via een kaartje of telefoontje hun belangstelling hebben
getoond wil ik hierbij bedanken.
Wij vinden het heel bijzonder dat wij, nadat wij de tuin hebben verkocht, nog
zoveel belangstelling hebben ondervonden. Het geeft ons veel steun in
deze moeilijke tijd. Wij hopen de komende zomer weer regelmatig een
bezoekje te kunnen brengen aan Ons Buiten.

Tot Ziens dus!
Hans en Joke Kuyper

Overdrachten - het opzeggen van een tuin

Binnenkort start het taxeren van de opstallen en tuinen in verband met het
opzeggen van een tuin. Informatie over de procedure kunt u vinden op onze
website. Loes Blaauw-Perk heeft het verzorgen van de overdrachten van Mary
Ravesteijn overgenomen. Loes is op zaterdagochtend tussen 09.00 en 12.00
uur telefonisch bereikbaar op 020-6174707.
Post graag zenden naar Riekerweg 15, 1066 BT Amsterdam.
Maar bij voorkeur per e-mail overdrachten@ons-buiten.nl.

Water

Het water gaat er naar verwachting
komende zaterdag 23-03-2013 op!

Jeu de Boules

Start nieuwe seizoen Jeu de Boules. Ook in het nieuwe seizoen starten we met
ons spel. Onze oproep van vorig jaar om meer leden heeft helaas maar 1 nieuw
lid opgeleverd, Miriam, die erg enthousiast is. Dus willen we weer vragen, kom
eens een balletje meegooien, misschien vindt je het toch wel leuk om te doen.

Als je geen boules hebt, hoeft dat geen probleem te zijn, wij hebben genoeg
reserve-boules om het uit te proberen. Aarzel niet en stap op ons af, het is echt
een leuk spel om te doen en de regels zijn niet echt ingewikkeld.
Zaterdagmiddag 12 mei, aanvang 13.00 uur.
Woensdagavond 15 mei, aanvang 19.00 uur. Woensdagavond is in
competitieverband en loopt door tot 30 augustus, dan wordt de winnaar bekend
gemaakt.
De Franse Dag

Zaterdag 13 juli aanvang 11.00 uur.
Sjoelen

Ook het sjoelen gaat weer beginnen en wel op:
Donderdagavond 9 mei t/m 29 augustus, aanvang 20.00 uur
Ik zie jullie weer graag,
groet van Bep

De Winkel van S(ch)inkel

Aan de vooravond van het nieuwe seizoen de nieuwe prijzen:
Tuinaarde 30 liter
Potgrond. 40 liter
Franse boomschors 40
liter
Turfstrooisel 40 liter
Tuincompost 40 liter
Metselzand 25 kg
Koemest 5 kg
Kalk 5 kg

Per stuk
Per stuk

1,15
2,35

Per stuk

5,80

Per stuk
Per stuk
Per stuk
Per stuk
Per stuk

2,70
2,65
2,19
4,00
2,75

Vanaf 23 februari zijn we weer elke zaterdag open.
maart en april
mei-juni-juli-augustus
september
oktober en November
december
openingstijden
zaterdag
donderdagavond

elke zaterdag
zaterdag en elke,
donderdagavond
elke zaterdag
laatste zaterdag van de
maand
gesloten
10.00-12.00
19.00-20.30

Voor eventuele noodgevallen ben ik in het hoofdseizoen voor 80% op de tuin en
telefonisch bereikbaar.

telefonisch bereikbaar.
Prettig tuinseizoen,
Ton Groeneveld , telefoon 06-15329643

Bijdrage leveren

Wilt u een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?
Mail dan naar de nieuwsbrief@ons-buiten.nl
Foto's zijn ook altijd welkom en kunt u ook mailen naar bovenstaand email adres.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Jan
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