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Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is.
Voeg nieuwsbrief@ons-buiten.nl toe aan uw adresboek en blijf op de
hoogte.

Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 15 maart 2019

Van de voorzitter
Beste tuinders
Het lijkt wel of alle jaargetijden in de war zijn, hartje winter konden we
genieten van een heus voorjaar, en we waaien met stormachtig
herfstweer richting het voorjaar en dus de opening van ons
tuinseizoen. Nog 21 dagen en dan mogen we weer wonen, roept
Jochem mij toe in het voorbij lopen, en hij heeft gelijk, het schiet al
weer op. Heerlijk!!
Natuurlijk zijn we bij Ons Buiten nooit echt helemaal dicht, een hoop
werk gaat gewoon door tijdens de wintermaanden, de winkel is
gesloopt, opgeruimd en er is alweer een ink begin gemaakt met de
nieuwe! Een beste klus die een groot deel van het seizoen nog wel
nodig heeft. De winkelmedewerkers laten zich echter niet kisten en
vinden gedurende deze periode elders een plekje, wel met een
aangepast assortiment, maar toch! Tevens is er hard gewerkt aan een
nieuw beveiligingssysteem van alle gebouwen, een elektronisch
systeem waarbij geregistreerd wordt wie er wanneer een ruimte
binnen gaat. Het oude systeem voldeed niet meer en vloog bij elke
update van ons computernetwerk uit de lucht, waardoor de toegang
tot de gebouwen geblokkeerd werd en er vervolgens weer mensen
opgetrommeld moesten worden om een en ander te verhelpen. De
kantine is opgefrist, en dit is nog maar een voorlopertje op wat er nog
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bomen bijna volledig weggewerkt, ook een inke klus omdat die mede
door eerdere stormschade ink opgelopen was. U ziet het, stilzitten is
er voor de vaste medewerkers ziet echt bij.
Nu begint het voorjaar weer te lonken en gaan we weer aan de slag
met inschrijving van nieuwe aspirant-tuinders, het taxeren en
overdragen van huisjes, leuke nieuwe projecten en alle verdere
gezelligheden en activiteiten, waarvoor ik u van harte uitnodig.
Ik wens dan ook iedereen een gezellig tuin seizoen toe met veel mooi
weer.

Met vriendelijke groet,
Hanneke

Van het secretariaat
Opening tuinseizoen
Op zondag 31 maart begint o cieel het tuinseizoen weer. Vanaf vrijdag 29
maart zijn de zij-ingang en de hoofdingang dag en nacht open. Ook wordt
het bruggetje bij de Westsingel weer over de sloot gelegd. We verzoeken
alle tuinders wel om de hekken ’s avonds dicht te doen. Dit om ongenode
gasten niet uit te nodigen het park ’s nachts te betreden.
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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@onsbuiten.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.

Moestuincursus - zondag 31 maart
Voor de moestuincursus van Janneke Tops hebben zich acht deelnemers
aangemeld. Dat is precies het aantal waarmee de cursus doorgang vindt.
Het zou jn zijn als er zich nog een paar tuinders zouden aanmelden,
omdat de cursus dan niet afgelast hoeft te worden als een of twee
deelnemers zich zouden terugtrekken. Hieronder volgen nog een keer de
belangrijkste gegevens:
Meer info:
www.gezondemoestuin.nl
Aanmelding: via de website www.gezondemoestuin.nl
Kosten:
30 euro pp. voor leden van Ons Buiten (= incl. pdf
cursusmateriaal)

Water aansluiten - zaterdag 16 maart
Op zaterdag 16 maart worden alle huisjes weer op de waterleiding
aangesloten. Het is belangrijk dat u zeker weet dat de kraan in uw put is
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winter hebben gehad, is het toch mogelijk dat er een leiding bevroren is

geweest. Voordat u uw hoofdkraan openzet, sluit u het tapkraantje in de
waterput en alle kranen in uw huisje. Daarna controleert u of er geen
enkele lekkage is. Zijn uw leidingen de winter goed doorgekomen, dan kan
het tuinseizoen zorgeloos beginnen. Denkt u er wel aan dat de hoofdingang
tot het einde van de maand om 17.00 uur dicht gaat.

Enquête
Uw mening is belangrijk voor ons! Daarom sturen wij alle tuinders deze
maand een online enquête met het vriendelijke verzoek om de enquête in
te vullen, want uw mening is erg belangrijk voor het bestuur van Ons
Buiten. In onze besluitvorming kunnen we dan rekening houden met de
wensen van de tuinders. Een grote respons op de enquête is daarom van
zeer groot belang. Aan degenen die moeite hebben met internet vragen wij
om te rade te gaan bij kinderen en/of kleinkinderen om de enquête samen
met u in te vullen. Ook zullen enkelen de enquête niet ontvangen, omdat er
of geen e-mailadres bekend is in onze ledenadministratie, of dat er nog een
oud e-mailadres in staat. U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date
houden van uw e-mailadres door een e-mail te sturen naar
ledenadministratie@ons-buiten.nl indien het adres is gewijzigd of nog nooit
is doorgegeven.

Werkbeurten en grasstukjes
Op zaterdag 23 februari zijn de werkzaterdagen weer begonnen. Alle
tuinders die werkbeurten doen, krijgen van Wim en Jos hun werkkaart op
de eerste zaterdag waarop zij zich melden.
Van tuinders die een grasstukje onderhouden, wordt verwacht dat ze
uiterlijk in maart beginnen en hun stukje het hele seizoen goed bijhouden.
Als u wekelijks het gras maait en het pad van uw stukje scho elt, is dat een
halfuurtje werk.

Takken inleveren
Tot eind april kunnen alle tuinders op woensdag- en zaterdagochtend nog
takken inleveren bij de werf. Het haksel van de takken kunt u gratis
ophalen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld natuurvriendelijke tuinpaadjes
maken.

Jubileumhuisje
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De gastvrouwen van het jubileumhuisje hebben veel aanvragen voor een
logeerweek op Ons Buiten ontvangen en zij zijn ook druk bezig geweest een
rooster te maken. Vooral in april en na half september zijn er nog een paar
weken waarvoor zich nog geen logés hebben aangemeld. Dit zijn week 14
t/m week 16 en week 36 t/m week 43. Hebt u vrienden of familieleden van
50+ die het leuk zouden vinden om een week op Ons Buiten te verblijven,
stuurt u dan een gedownload inschrij ormulier naar: jubileumhuisje@onsbuiten.nl. In de witte nieuwsbriefmap in de kantine liggen ook
inschrij ormulieren die u na invulling in de bestuursbus naast de kantine
kunt doen. De huur is slechts een onkostenvergoeding: logés betalen 90
euro voor een hele week in ons mooie tuinpark.

Paasbloemschikken afgelast
Helaas kan het paasbloemschikken dit jaar niet doorgaan omdat de zaal op
zaterdag 20 april niet beschikbaar is.

Ons Buiten op de website van de Bomenstichting
De Bomenstichting heeft de folder met de wandeling langs de
monumentale bomen van Ons Buiten op haar website geplaatst. Deze
vinden belangstellenden als zij op de website van de Bomenstichting
klikken op ‘Bomen in uw buurt’.
De Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad
en op het platteland. De Bomenstichting wil bomen de ruimte geven en ze
behoeden voor ondoordachte acties. Bomen zijn geen wegwerpproducten,
ze geven zuurstof, schoonheid en schaduw. Bomen zijn onmisbaar als het
gaat om waterbeheer, verkoeling van de stad, klimaat, opname CO2, een
prettige leefomgeving enz. Veel mensen voelen zich betrokken bij bomen,
bomen kennen een andere tijdsdimensie dan wij. Ze betekenen voor veel
mensen ook emotie en geborgenheid

Dode bomen
In verschillende tuinen staan bomen die de droge zomer van 2018 niet
overleefd hebben. Als deze bomen op 1.30 meter hoogte een omtrek
hebben van minimaal 31 centimeter, hebt u een kapvergunning nodig.
Deze vraagt het bestuur voor u aan, als u mailt naar btc@ons-buiten.nl. Is
uw boom of struik dunner dan 31 centimeter dan hoeft u geen
kapvergunning aan te vragen. U kunt deze boom dan zelf wegzagen of u

kunt aan
deIssues
tuinders van de 65+-ploeg vragen om dit voor u te doen.
Subscribe
Past
Hieraan zijn dan wel kosten verbonden.

Translate

Data
Zaterdag 16 maart: Water wordt aangesloten
Zondag 31 maart: Begin zomertijd
Zondag 31 maart: Opening tuinseizoen
Zondag 31 maart: Jeugdboomplantdag
Zondag 31 maart: Moestuincursus Janneke Tops
Maandag 1 april: Bestuursvergadering
Vrijdag 5 april: Begin klaverjasseizoen (aanvang 20.00 uur)
Zaterdag 6 april: Inschrijving aspiranten
Zondag 14 april: Paasklaverjassen (aanvang 12.00 uur)

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
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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
Schrijf uw kind(eren) in via dit e-mailadres: pinksterkamponsbuiten@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
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Nationale Bijentelling
Op zaterdag en zondag 13 en 14 april organiseert Nederland Zoemt voor
de tweede keer de Nationale Bijentelling. Kom je ook in actie voor de wilde
bij?
Wat zoemt er in jouw achtertuin?
Denk jij bij ‘bij’ aan een vriendelijk geel-zwart insect? Dan weet je vast niet
dat er in Nederland bijna 360 soorten wilde bijen voorkomen. Wij willen
graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter
kunnen helpen.
Doe mee!
Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. We nemen je
stap voor stap mee bij het herkennen van de 20 bijensoorten die je eind
april in je tuin kunt tegenkomen.
Waarom bijen tellen?
De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote
gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van
bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen
helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk
bijenonderzoek.
Hoe werkt het
Tel op 13 of 14 april een halfuur de bijen in jouw tuin of op je balkon. Doe
dit op een zonnig - of in ieder geval droog - moment. Loop rustig één
rondje door je tuin heen en noteer alle soorten en aantallen die je ziet.
Download het telformulier voor de Nationale bijentelling 2019
Van de website van Nederland zoemt – www.nederlandzoemt.nl – kun je
het formulier voor de telling downloaden. Ook vind je daar nadere
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Bijzondere zadenmarkt in Amsterdam
23-24 maart 2019, Amsterdam: Reclaim the Seeds
In het weekend van zaterdag 23 en zondag 24 maart is er weer een
zadenmarkt van de stichting Reclaim the Seeds. Deze stichting stelt zich ten
doel om zaden te winnen en verspreiden van bijzondere en biologisch
gekweekte planten en groentes.
Dit jaar is er meer binnenruimte en dus een uitgebreidere markt. Ook nu is
er bovendien een kritisch en interessant workshopprogramma.
Adres
Fruittuin van West
Tom Schreursweg 48, Amsterdam
Meer informatie op http://www.reclaimtheseeds-amsterdam.nl
Contactadres: info@reclaimtheseeds-amsterdam.nl

In memoriam
Met droefenis ontvingen wij bericht van het overlijden van twee van onze
tuinders.
Op 18 februari overleed na een ernstige ziekte op 79-jarige leeftijd Jaap
Verhaar, man van Agnes. Jaap heeft als tuinder heel veel graafwerk verricht,
daar was hij goed in. Zo heeft hij alle drainagegeulen rondom opstallen van
Ons Buiten gegraven. “Jaap stond al in een kuil als jij je schop in de grond
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kwamen vele tuinders. Namens allen had het bestuur een bloemstuk laten
maken.
Op 2 maart overleed Loeki van Nes, vrouw van Ron die deel uitmaakt van
de 65-+-ploeg. Vlak voor kerst hoorde Loeki dat ze ongeneeslijk ziek was,
wat ze dapper aanvaardde. Tot haar dood heeft Ron Loeki thuis verzorgd.
Ook bij Loeki’s uitvaart op Westgaarde waren er vele tuinders – met witte
rozen - aanwezig. Namens allen was er een bloemstuk met witte rozen en
lentebloesem. Net als Jaap bereikte Loeki de leeftijd van 79 jaar. Het heeft
Ron getroost dat zo velen hem en Loeki kaarten stuurden en naar haar
uitvaart kwamen. Hij heeft gevraagd u allen daar in deze nieuwsbrief heel
hartelijk voor te bedanken.
Tijdens hun ziekte heeft onze gastvrouw Sippy ten Brink Jaap nog
opgezocht en bij Loeki bloemen laten bezorgen. Ook hield zij contact met
Agnes en Ron.

Het grootste kabouterbos van Amsterdam
Verleden jaar hebben vele vrijwilligers een bijdrage geleverd om het
KABOUTERBOS te realiseren een bijzondere prestatie. Ook hebben veel
tuinders groot en klein een kabouter ter beschikking gesteld. Het streven
was 400. Vierhonderd huisjes op Ons Buiten dus ook 400 kabouters.
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Maar namens alle 200 kabouters reeds aanwezige nodigen we alle tuinders
uit om het Grootste Kabouterbos van Amsterdam nog grootster te maken.
Lever uw kabouter bijdrage in.
Hans Krijger
Bestuurslid algemene zaken

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.
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