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Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 6 September 2013

ProRail werkzaamheden

ProRail legt twee extra sporen aan tussen Schiphol/Riekerpolder en station
Duivendrecht. Om dit te kunnen realiseren moet een aantal
werkzaamheden worden verricht.
De werkzaamheden vinden in het weekend van 7,8 en 9 september 2013 's
nachts plaats.
Lees meer over deze werkzaamheden in de brief die ProRail heeft
gestuurd.
Je kunt de werkzaamheden ook volgen via een webcam van ProRail.

Van de voorzitter

De schoolvakanties zitten er op. Dat betekent voor Ons Buiten dat veel
onderhoudsactiviteiten weer worden opgestart. Het grote speelveld wordt
grondig aangepakt en krijgt een nieuwe grasmat. Het hakselen gaat ook weer
beginnen. Kortom volop werk aan de winkel.
Gelukkig is het weer nog prachtig en wellicht krijgen we een mooie nazomer.
Een goede gelegenheid om volop in de tuin bezig te gaan. Voor een aantal
tuinders is dat beslist niet overbodig. We merken dat er op veel tuinen nog veel
te doen is
Jan Pot

Van het secretariaat

Wist u dat en denkt u er aan dat:

De proef voor openstelling van tuinpark Ons Buiten in oktober, tot aan
de wintertijd, wordt gecontinueerd. Dit betekent concreet dat de
hoofdingang t/m zaterdag 26 oktober 2013 geopend blijft. De 1e
ingang en het bruggetje sluiten wel per 1 oktober.
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.
Heeft u iets te melden voor de nieuwsbrief zend het op aan
nieuwsbrief@ons-buiten.nl.
Inschrijving aspiranten

Op zaterdag 7 september 2013 kunnen belangstellenden voor een tuin op
Ons Buiten zich, voor de laatste keer dit jaar, nog inschrijven als aspirant.
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.
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.

Geachte tuinders,

Gisteren, zondag 18 augustus, waren we op Ons Buiten in het kader van
nostalgie.
Ooit, ruim zestig jaar geleden, bivakkeerden mijn ouders steeds een half jaar op
de tuin en woonden dan in de winter in Amsterdam Noord.
De waarschijnlijk te lastig te beantwoorden vraag luidt:
Is er iets bekend over het echtpaar Visser, Herman (H.G., 1918) en Lotte
(B.C.M. Visser-Roelofsen, 1920) met hun zoontje Gijs geboren 6 augustus 1948
(dat ben ik dus) dat na de oorlog een huisje op Ons Buiten huurde (?En van wie
dan?)?
Doe niet al teveel moeite, maar mocht iemand iets weten dan houd ik me
aanbevolen.
Gijs (H.G.F) Visser
Parklaan 35
1777BA Hippolytushoef

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

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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