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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 - 19 juli 2019

Van de voorzitter
Beste tuinders
Komende weken hebben de kinderen vakantie en dan is het dus druk
op Ons Buiten. Een vol programma van het JOC staat op de planning.
Met voor ieder wat wils, we hopen u dus veelvuldig in en rond het
verenigingsgebouw te zien.
Uw tuin opzeggen: Als u dit jaar uw tuin wil opzeggen dan dient dat te
gebeuren vóór 1 augustus, d.w.z. voor die datum een opzegformulier
in de mail van overdrachten@ons-buiten.nl of in de groene brievenbus
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bij de bestuurskamer. Als
u later opzegt komt de
taxatie-commissie er niet
meer aan toe om alles dit
jaar te verwerken en wordt
de overdracht over de
winter heen getild, wat
vaak niet wenselijk is in
verband met onderhoud
en dergelijke. Meestal
weet u wel of u de tuin wilt
opzeggen, het is dan ook
verstandig dit zo vroeg
mogelijk in het seizoen te
doen, u kunt altijd aangeven dat de daadwerkelijke overdracht pas aan
het eind van het seizoen mag plaatsvinden.
Ook wil ik graag nog even de diverse activiteiten onder de aandacht
brengen die gedurende het seizoen worden aangeboden zoals
tekenen, kinder knutselen, jeu de boules, sjoelen, klaverjassen en crea
avonden. Als u zich wil aanmelden voor een activiteit, kom naar de
kantine, daar is altijd wel iemand die u in contact kan brengen met de
organisator van deze “vaste” activiteiten.
Verder zijn we weer bij diverse gesprekken en vergaderingen
aangesloten over de toekomst van ons gebied de Noordelijke
Oeverlanden. In de najaar Glossie zal ik een jaaroverzicht maken wat
zoal de revue is gepasseerd, heeft u het overzichtelijk op een rijtje.
Nog een dringende oproep: als u een platte kar meeneemt om uw
spullen te vervoeren van en naar uw tuin, wilt u deze dan
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terugbrengen naar de werf en niet achterlaten daar waar het u
uitkomt? We moeten de karren delen met diverse tuinders en als we
achter deze karren aan moeten jagen gaan we ze achter het hek
bewaren en kunt u tegen een borg een kar meenemen. Niet leuk om
te moeten zeggen, maar helaas wel weer nodig.
Dan rest mij alleen nog u een geweldige maand toe te wensen met
veel mooi weer, af en toe (vooral ’s nachts) een mals buitje, en heel
veel plezier. Houd rekening met elkaar, dan hebben we het allemaal
goed.
Met zomerse groet,
Groetjes Hanneke
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Van het secretariaat
Uw tuin in de verkoop
Tot nog toe konden tuinders die hun wilden verkopen dit tot 1
september aan het bestuur doorgeven. Bij tuinoverdrachten komt veel
werk kijken voor de vrijwilligers die de taxaties doen en het team
Overdrachten. Daarom heeft het bestuur besloten dat tuinders die hun
tuin willen verkopen dit tot 1 augustus kenbaar kunnen maken. Aanvragen
die we na 1 augustus a.s. ontvangen worden pas in april volgend jaar in
behandeling genomen.
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Eikenprocessierupsen
Het zal u niet ontgaan zijn, dat we in Nederland dit jaar veel meer last
hebben van eikenprocessierupsen. Ook op Ons Buiten werden de rupsen in
een aantal eiken aangetro en. Tuinders die in hun tuin een eik hebben met
rupsen kunnen dit doorgeven aan de GGD:
telefonisch via het algemene informatienummer van de gemeente
14020
per mail via eikenprocessierups@ggd.amsterdam.nl
Als u de GGD mailt, is het handig om een foto van de rupsen mee te
sturen.
Hebt u vanwege jeuk en uitslag het vermoeden dat uw eik is aangetast door
rupsen, dan kunt u dit eveneens melden. Inmiddels heeft de GGD een van
onze tuinders laten weten dat het te druk is om de bestrijdingsdienst naar
verdachte bomen toe te sturen. De prioriteit ligt bij openbare ruimten. Ons
tuinpark is evenwel semi-openbaar en zowel de tuinders zelf als bezoekers
zijn vooral buiten. Vermeldt u dit als u een verdachte eik aanmeldt.
Aan het weg laten halen van de eikenprocessierupsen zijn geen kosten
verbonden.
Ten slotte wil het bestuur u erop wijzen dat de aanwezigheid van
eikenprocessierupsen in eiken geen reden is voor kap van de boom. Wij
raden tuinders die een eik in hun tuin hebben om mezenkasten op te
hangen en te zorgen voor een zo groot mogelijk diversiteit aan planten en
bloemen.

Tuincontroles
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In mei is een groepje tuinders alle tuinen gaan controleren op ‘groene
gebreken’ en achterstallig onderhoud. Op de ramen van huisjes in tuinen
waarin iets niet in orde was, werden lijsten of briefjes achtergelaten. In juni
zijn deze tuinen opnieuw bezocht. Als geconstateerd werd dat er nog
steeds verbeterpunten waren, werden de nummers van deze tuinen
overgedragen aan het bestuur. Inmiddels hebben ruim zestig tuinders een
algemene brief van het bestuur ontvangen, waarin zij worden gemaand om
er snel voor te zorgen dat hun tuin op orde wordt gebracht. Vaak gaat het
om een kleinere klus, zoals het aanbrengen van een tuinnummer op het
tuinhek of het bij planten van ligusters of andere planten, zodat de heggen
aaneengesloten zijn. In een kleiner aantal gevallen gaat het om behoorlijk
veel achterstallig onderhoud. Alle tuinders is nog een keer duidelijk gezegd
dat de aanwezigheid van volkstuinen in snel groeiende steden alleen kan
worden verdedigd als duidelijk is dat er stedelingen zijn met een groen hart
die een belangrijke bijdrage leveren aan een heel diverse ora en fauna en
aan parken die ook voor bezoekers aantrekkelijk zijn. In augustus worden
de tuinen van degenen die zijn aangeschreven opnieuw bezocht.

Gebiedsontwikkeling
Ons Buiten bevindt zich in een groot groengebied dat ontwikkeld moet
worden tot aantrekkelijker recreatiegebied voor bewoners van Nieuw-west
en het Schinkelkwartier. Het college van B & W dat in april 2018 aantrad,
heeft twee nieuwe projectleiders de opdracht gegeven met de ontwikkeling
aan de slag te gaan. De brandbrief die namens alle bewoners en
beheerders van het gebied – en dus ook namens Ons Buiten – in
september vorig jaar naar het nieuwe college en alle raadsleden werd
gestuurd, zal daar zeker aan bijgedragen hebben. In die brief maakten we
vooral bezwaar tegen het totale gebrek aan betrokkenheid bij de
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plannenmakerij onder de vorige projectleider. Inmiddels heeft het
kernteam van alle betrokkenen gesproken met een van de twee nieuwe
projectleiders: stadsecoloog Remco Daalder. Ons werd toegezegd dat we
nauw betrokken zullen zijn bij de plannen die nu opnieuw worden gemaakt.
Voorlopig zijn er ook geen plannen om aan de vijf volkstuinparken in het
gebied een andere bestemming te geven.

Zuidasdok
Zoals u misschien in de krant hebt gelezen, hebben de drie bedrijven die
belast zijn met de uitvoering van het grootschalige infrastructurele project
Zuidasdok hun werknemers in juni van het project afgehaald. Op dit
moment liggen de werkzaamheden stil en wordt er overlegd met
Rijkswaterstaat en de gemeente over de voortgang. Wat de uitkomst zal
zijn, is onzeker.

In memoriam
Met leedwezen heeft het bestuur van Ons Buiten kennis genomen van het
overlijden van zijn tuinder Benoit Sloet. Benoit was al geruime tijd ziek, wat
niet wegneemt dat zijn dood voor zijn naasten toch nog als een schok
kwam. Het bestuur heeft hun namens alle tuinders zijn welgemeende
condoleances gestuurd.

Zomeractiviteiten
De kop is eraf. TuinKunst werd dit jaar misschien iets minder druk bezocht
dan in 2018, maar organisatoren, tuinders en bezoekers waren het er
allemaal over eens dat het weer een zeer geslaagde dag was. De houten bij
die op TuinKunst werd gemaakt, heeft inmiddels een prominente plaats bij
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de ooievaarspaal gekregen.
Op 7 juli trad het Amsterdamse volkskoor op voor een zaal van wel zeker
honderd tuinders, die hebben genoten van het echte Amsterdamse
levenslied. Op 13 juli was er een gezellige feestavond voor de
dansliefhebbers. Zondagmiddag de 14e konden de kinderen meedoen met
een natuurspeelmiddag van de Buitenjuf.
Er zijn nog veel meer activiteiten op komst. In het clubhuis hangen
intekenlijsten en het bestuur raadt allen die op de desbetre ende data niet
met vakantie zijn vooral mee te doen aan dat wat de Jeugd- en
ontspanningscommissie voor u heeft georganiseerd.

Houtkachels en aggregaten
In de zomermaanden is het niet toegestaan om houtkachels te laten
branden of om voor kluswerkzaamheden aggregaten of andere lawaaierige
gereedschappen te gebruiken.

Loslopende honden
Regelmatig zien we loslopende honden op ons park, terwijl dit echt niet is
toegestaan. Het bestuur krijgt hier dan ook zeer regelmatig klachten over.
Het verzoekt alle tuinders daarom nog eens dringend om honden op het
park aangelijnd te houden. Ook als u een oude, kleine of lieve viervoeter
hebt, die altijd braaf op de paden blijft, mag die buiten uw tuin niet los
lopen.
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Zaterdag 20 juli - bingo-avond
Zondag 21 juli - kindervissen
Zondag 21 juli - hogehoedtoernooi
Zaterdag 27 juli - spelavond
Zondag 28 juli - zeskamp voor kinderen
Zaterdag 3 augustus - fancy fair
Zondag 4 augustus - afbreken fancy fair
Maandag 6 augustus - bestuursvergadering
Zaterdag 10 augustus - feestavond
Woensdag 14 augustus - tentje slapen
Zaterdag 17 augustus - bingo-avond
Zondag 18 augustus - borrelmiddag

Aangepaste regels schademeldingen
De regels met betrekking tot het indienen van schademeldingen zijn
enigszins veranderd.
Hieronder informatie hoe u als tuinder in het geval van schade moet
handelen en wat er ingeleverd moet worden om een snelle afhandeling te
bewerkstelligen.
Inbraak of diefstal:
In geval van inbraak of diefstal levert u in:
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Volledig ingevuld schadeformulier (dit is te downloaden van de
website van Ons Buiten)
Proces-verbaal
Aankoopbonnen van de vermiste goederen
Factuur m.b.t. eventuele herstelkosten (mag pro-forma factuur of
o erte zijn)
Foto's van de aangetro en situatie (in kleur).
Het gehele dossier doet u in een envelop t.a.v. de verzekeringen en deze
deponeert u in de groene bestuursbus die aan het verenigingsgebouw
hangt.
Glasschade:
In geval van glasschade neemt u contact op met Service Glasherstel 0229283362 (onder vermelding van de postcode tuinpark).
Zij regelen de administratieve afhandeling met de verzekeraar. U hoeft de
kosten van de vervanging dan ook niet zelf voor te schieten zoals in het
verleden wel het geval was.
Graag ontvangen wij wel een schadeformulier.
De Bond van Volkstuinders kan niet garanderen dat een schademelding
van glasschade op een andere wijze in behandeling wordt genomen.
Hertaxatie.
Indien u een hertaxatie van uw opstallen wenst voordat de reguliere
hertaxaties plaatsvinden dan kunt u dit middels het formulier “wijzigen
verzekerde bedragen” kenbaar maken.
Als u de hertaxatie tijdens het seizoen aanvraagt dan zullen uw opstallen in
september getaxeerd worden. De kosten hiervoor bedragen € 25,00.
Mocht u hierop niet willen wachten of u vraagt een hertaxatie aan buiten
het seizoen dan zal een bedrag van € 70,00 in rekening worden gebracht.
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Het verzoek is om niet zelf het verschuldigde bedrag over te maken. De
afdeling Financiën van de Bond van Volkstuinders zal het verschuldigde
bedrag op de eerstvolgende jaarnota in rekening brengen.
Met vriendelijke groet,
Reno Vegting
Bestuursmedewerker Verzekeringen
e-mail: verzekeringen@ons-buiten.nl
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De bibliotheek is extra open!
De bibliotheek van Ons Buiten is in de schoolvakantie extra open!
De woensdagen 24 en 31 juli, 7, 14, 21 en 28 augustus zijn wij ook geopend
van 4 tot 5 uur. Kom eens kijken op de jeugdafdeling van onze bieb!!
Op zaterdag 27 juli is er BOEKENMARKT vanaf 12 uur voor de
bibliotheek.
Wij hopen u daar te zien.
Met vriendelijke groet, de medewerkers van de bibliotheek.
Ans, Dora, Ellen, Fransje en Jon.

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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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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