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Nieuwsbrief Tuinpark Ons Buiten - 8 december 2013

Van de voorzitter

Weet u dat er ook in de wintermaanden door veel vrijwilligers veel werk wordt
verzet. Het ‘rustige’ seizoen is voor veel onderhoudsactiviteiten een prima tijd
om aan de slag te gaan. Zo worden er nieuwe vitrines gemaakt, zodat u goed op
de hoogte kunt blijven van de activiteiten. De 3e ingang, het bruggetje, is aan
vervanging toe en het bruggetje naast de Bibliotheek is ook niet meer zo goed.
De opslag van de kruiwagens was ook aan vervanging toe, dan ook maar gelijk
het toegangshek van de werf vervangen. De grasmaaier is na intensief gebruik
aan vervanging toe. U begrijpt al dat de commissies ook in het rustige seizoen
niet stil zitten, maar volop voor u allen aan het werk zijn.
De andere medewerkers blijven zich ook in de wintermaanden inzetten voor Ons
Buiten en zijn al weer volop bezig om ook van het nieuwe jaar een succes te
maken.
Ik wens u allen prettige kerstdagen en alvast een gelukkig en gezond 2014.
Wellicht zien we elkaar op één van de activiteiten die in het Verenigingsgebouw
worden gehouden.
Jan Pot

Van het secretariaat
Tuinoverdracht

De volgende tuinen zijn sinds de vorige opgave in 2013 overgedragen.
Tuin Datum Van
Dhr. A.R.
Huijbrechtse
Dhr. J.F.M.
347 7-12-13
Sicking
414 7-12-13 Mevr. I. Geerts
127 7-12-13

Aan

Rangnummer

Inschrijving

Mevr. G. de Bast

201004003

3

200707007

10

200805006

8

Mevr. J.L.B.
Hoekstra
Dhr. C.J. Wolfrat

In 2013 zijn tot nu toe 24 tuinen toegewezen aan aspiranten. Het aantal inschrijvingen bedroeg
180.

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.
Agenda

Alle evenementen vinden plaats in de grote zaal van het
verenigingsgebouw.
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14
22
5

Maand
December
December
December
Januari

Dag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zondag

Activiteit
Algemene ledenvergadering
Kerstbloemschikken
Kerstklaverjassen
Nieuwjaarsreceptie

Aanvang
13.00 uur
12.00 uur
12.00 uur
13.00 uur

Zie voor verdere informatie de vitrines en aanplakbiljetten.

Slimme eksters

Als wij op de tuin zijn, hangen we doorgaans een mezenbol aan een lijntje van
een halve meter aan een tak van een spar, waarvan wij van uit ons huisje zicht
op hebben. Nou heeft al verschillende keren dat netje van die bol, op die tak
gelegen maar wisten we nooit waar door. Maar hier komt de ontknoping: We
keken richting boom en zagen de bol stukje voor stukje omhoog gaan, het was
geen Hans Klok maar twee eksters tilden om de beurt, met hun navel, het lijntje
met bol, omhoog en konden zo op de tak, gaan smullen!
Wij vonden dit leuk en hopen onze mede tuinders ook.

Groetend : Wil en Leen Overweg.

Kerstbloemschikken

Zaterdag 14 december van 12.00 tot 14.30 uur
Op veler verzoek gaan we weer kerst bloemschikken.
Iedereen kan meedoen, ook als je nog nooit aan bloemschikken hebt
gedaan. Dus alle nieuwe tuinders, kom er ook bij! Je kunt meerdere stukjes
maken, misschien wil je er wel een cadeau doen.
Wij zorgen voor oasis en dennengroen. Uiteraard is het ook leuk wanneer je iets
uit eigen tuin meeneemt. Bij voorbeeld zaaddozen, skimmia, bessen en mooi
blad van de klimop. Hiermee krijgt je kerststuk iets persoonlijks.
Wat moet je nog meer meenemen: bakjes, schalen of een leuk mandje waarin je
gaat bloemschikken, een scherp mes en/of snoeischaar, kleine kerstballen en
lange dunne kaarsen of een kleine dikke en natuurlijk wat bloemen. Bij
verschillende tuincentra rond deze tijd is alles te koop voor het maken van
kerststukjes. Je doet dan meteen wat ideeën op!
Wij gaan bloemschikken in een feestelijk ingerichte zaal, en zorgen voor heerlijk
kerstbrood. Natuurlijk zijn ook de heren weer van harte welkom om mee te doen.
De kosten voor deelname zijn slechts 2.50 euro per persoon.
Wil je meer informatie, dan kan je bellen met Ali 06 41 730 118.
Kom je ook, het wordt weer ouderwets gezellig!
Ali met hulp van Carla en Diny

Stormschade op Ons Buiten.

Bekijk hier meer foto's van de storm en mooie najaarsfoto's van het tuinpark.

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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