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Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 12 Augustus 2013

Van de voorzitter

De kinderschoolvakantie zit er bijna op en daarmee ook het hoog seizoen. Veel
activiteiten gaan nog gewoon door en we hopen uiteraard op een mooi
naseizoen.
Denkt u er aan dat u deze maand de waterstand opneemt en tijdig doorgeeft aan
de penningmeester. Dit kan gemakkelijk met e-mail water@ons-buiten.nl of vult u
het waterbriefje in en doe dat voor 1 september 2013 in de bestuursbus.
Bij diverse gelegenheden hebben we gemerkt dat het onderhoud van de tuinen
niet altijd op orde is. Verschillende tuinders hebben naar aanleiding van de
beoordeling van de tuinen een brief gekregen en zijn daarop gewezen. Bij het
maken van de foto’s voor de aanvraag van de kapvergunning hebben wij ook
verschillende tuinen gezien waar extra aandacht voor de tuin hard nodig is.
Het zou goed zijn wanneer tuinders zich realiseren dat een goed onderhouden
tuin beter is, ook wanneer de tuin in de verkoop gaat. Wij hebben in de afgelopen
maanden bij meerdere tuinen een forse aftrek moeten doorvoeren.
Jan Pot

Van het secretariaat

Wist u dat en denkt u er aan dat:

Er op de cursus Natuurlijk tuinieren eind september gehouden wordt op
Ons Buiten op dinsdagavond 24 september, 1 oktober en 8 oktober in
het Verenigingsgebouw van tuinpark Ons Buiten. Aanvang 19.45 uur.
Kosten € 30,00. Bent u geïnteresseerd in Natuurlijk tuinieren meldt u
zich dan aan per mail groen@ons-buiten.nl (t.a.v. Erik Hooijberg).
Er in de laatste Ons Buiten een oproep stond voor leuke bijdrages. Dus
heeft u een leuk verhaal, tip, suggestie, een leuke of mooie foto zend
het op aan redactie@ons-buiten.nl
Inschrijving aspiranten

Op zaterdag 6 juli hebben 9 en op 3 augustus 16 belangstellenden voor een
tuin op Ons Buiten zich ingeschreven als aspirant. Er zijn in 2013 nu 52
nieuwe aspiranten. De volgende mogelijkheid is 7 september, de eerste

nieuwe aspiranten. De volgende mogelijkheid is 7 september, de eerste
zaterdag van de maand. Alleen als aspirant van Ons Buiten kunt u
inschrijven op een beschikbare tuin.
Zie het overzicht inschrijving aspirant huurders 2013
Tuinoverdracht

De volgende tuinen zijn sinds de vorige opgave in 2013 overgedragen.
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In 2013 zijn tot nu toe 6 tuinen toegewezen aan aspiranten.
Het aantal inschrijvingen bedroeg 51.
Aantal jaren ingeschreven - 2013
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U kunt alleen in aanmerking komen voor een tuin als u als aspirant bij
tuinpark Ons Buiten bent ingeschreven.
Zie voor de inschrijvingen het overzicht Overdracht tuinen 2013.
Wij wensen de vertrekkende leden het allerbeste toe en hopen dat ze goede
herinneringen zullen bewaren aan tuinpark Ons Buiten. De nieuwkomers
wensen wij veel tuingenot toe. We hopen dat ze zich snel thuis zullen
voelen op ons mooie tuinpark.

Familiedag 2013

Op zaterdag 17 augustus is het weer Familiedag op Ons Buiten
Het thema van dit jaar is ‘stripfiguren’. Daarmee hebben we voor iedereen een
fraai programma samengesteld.
Wegens groot succes hebben we ook dit jaar een pieremagoggel race. Dus
maak een mooie, gekke of snelle pieremagoggel en doe mee!
Programma
10.30 - Versier je fiets, je kar of een pieremagoggel met bloemen. Verder
kan je ook lampionnen maken voor de optocht ’s avonds.
11.30 - ballonnen oplaten, iets lekkers voor de kids
11.45 - pauze
12.30 - pieremagoggel race op (en in) de Westsingel
14.30 - penalty schieten en spijkerbroek hangen op het Grote Veld. De
winnaars krijgen natuurlijk weer een fraaie prijs.
17.00 - Surinaamse gerechten op het Grote Veld. Je moet je hiervoor van te
voren inschrijven en betalen. Vol = vol. Dus schrijf je tijdig hiervoor in!
19.30 - ‘Ons Buiten Got Talent’ finale. Iedereen die dus ergens talent in
heeft, kan hieraan meedoen. Ben je bijvoorbeeld goed in gymnastiek,
voorlezen, jongleren, zingen, dansen, een muziekinstrument bespelen,
boetseren, sneltekenen etc, doe mee! Als er heel veel inschrijvingen zijn,
gaan wij voor de familiedag zelf nog een aantal voorrondes organiseren.
Het spreekt voor zich dat ook deze winnaars fraaie prijzen krijgen.
21.00 - Lampionnenoptocht. Dit jaar vindt de tocht plaats in het
middengedeelte van ons tuinpark. Zie bijgevoegde plattegrond met daarop
de route. Hoe meer mooie versierde tuinen (die misschien ook aansluiten
op het thema ‘stripfiguren’!), hoe leuker voor iedereen natuurlijk!
Na de lampionnenoptocht: nagenieten van hopelijk weer een geslaagde
familiedag.
Nog nooit een Familiedag op Ons Buiten meegemaakt?

Bekijk dan de foto's van de Familiedag 2012.

Wie wordt het talent van Ons Buiten

Jullie kennen ongetwijfeld het programma ‘Holland got Talent’ waarin zowel
jong als oud hun kunsten mogen vertonen en na voorrondes, kwart en halve
finale in de grote finale kunnen komen. Zoiets willen wij op Ons Buiten ook
proberen. We kunnen in het hoogseizoen, kindervakantie, doordeweeks, de
voorrondes, op de familiedag de kwart en halve finale overdag en de grote finale
s ’avonds houden.
Ben je goed in gymnastiek.
Kun je goed voorlezen.
Kun je jongleren.
Kun je goed fluiten (op je vingers).
Kun je goed zingen.
Kun je goed boetseren.
Kun je goed schilderen/tekenen.
Praat je 5 kwartier in een uur.
Kan je goed trommelen.
Kan je een muziek instrument bespelen, etc.
Wij hopen dat er heel veel aanmeldingen komen en een deskundige jury zal het
‘Talent van Ons Buiten’ beoordelen en kiezen.
Geef je op bij John Drieman, Maarten Kox of Ed van der Kelen.
Namens het J.O.C.

Flarden

Heeft u dat nou ook, dat je je dingen van vroeger slechts bij vlagen
herinnert? Het is nooit een doorlopende film, ’t zijn altijd van die momenten
en de rest moet je er maar bij verzinnen en dat doe ik dan ook een beetje. In
de oorlogsjaren werd er natuurlijk van alles op de tuin verbouwd: sla,
andijvie, boontjes en bietjes en zelfs aardappelen. Ik herinner me nog de
prikkelende geur van... Lees verder
Jim Mönch

Volg het Tuinpark

Iets gemist? Of wil je nog eens kijken hoe gezellig het toen was? Volg het
Tuinpark Ons Buiten:
Bekijk de foto's van evenementen die in 2013 tot nu toe zijn gehouden

In memoriam
Wij kregen het droevige bericht, dat op 26 juli is overleden
in de leeftijd van 68 jaar
Hans Kuijper
Johannes Hendrikus
Wij wensen Joke en familie heel veel sterkte toe
om dit grote verlies te kunnen verwerken.

Bedankjes

Beste medetuinders

Ik wil via deze weg iedereen bedanken voor de belangstelling bij mijn ziek zijn.
Ik dank de woensdag ploeg extra voor de hulp, zij weten waarvoor.
Ook Marjan die namens het bestuur een boeket bloemen kwam brengen.
Paul Jansen die namens de kantine commissie een boeket plus een bon kwam
brengen na twintig jaar kantine werk.
Bedankt allen,
Th. Blekendaal tuin 56

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 Pot
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