Renovatiebulletin #1
Goed nieuws: we kunnen de renovatieplannen voor ons volkstuincomplex gaan uitvoeren! We
krijgen van de Rabobank en van de Van Teyens Fundatie de gevraagde subsidies om ons
volkstuincomplex te renoveren. De plannen daarvoor zijn vorig jaar oktober gepresenteerd in de
Algemene Ledenvergadering; de aanwezige leden besloten toen dat de gepresenteerde plannen
kunnen worden uitgevoerd als de benodigde financiële middelen ook écht zijn toegezegd; en dat is
nu dus het geval.
Wat gaat er gebeuren?
In de komende maanden staan de volgende werkzaamheden op het programma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aanleg van acht nieuwe waterpunten
Egaliseren van de hoofdpaden en aanbrengen van nieuw wit zand op de paden
Ombouw van de ponyweiden in bloemenvelden
Inrichting van de ontmoetingstuin (naast het compostvak)
Vlakmaken van de grond onder de rubbermatten (westzijde complex), met verplaatsing van
het toegangspoortje
Opknappen van de gereedschapsberging
Plaatsen van een regenwaterton bij de gereedschapsberging
Verbeteren van het parkeerterrein
Vervanging van de bestaande markeringspaaltjes van de percelen.

Gezamenlijke klusdag - voor leden
Open Tuin - voor dorpelingen Beetsterzwaag
Tijdspad
Op maandag 31 januari starten we al. Als eerste worden de nieuwe waterpunten aangelegd. Na het
grondwerk voor de leidingen volgt het egaliseren van de hoofdpaden (begin februari).
Daarna volgt de ‘ombouw’ van de ponyweiden tot bloemenvelden (februari/maart).
De andere werkzaamheden spreiden we uit over de maanden maart, april en mei.
In mei – op een gezamenlijke klusdag – willen we de werkzaamheden afronden. In juni volgt dan een
Open Tuin waarbij alle inwoners van Beetsterzwaag een kijkje kunnen nemen op ons vernieuwde
complex.
Om alvast te noteren in je agenda:
•
•

Zaterdag 14 mei:
Zaterdag 11 juni:

afrondende gezamenlijke klusdag
Open Tuin

‘Handjes gevraagd’…… houd de intekenlijst in de gaten
Genoeg te doen dus, het komende halfjaar. Veel wordt voor ons gedaan (het grote en zware werk)

maar bij een aantal werkzaamheden vragen we jullie hulp.
Over een paar weken komt in de gereedschapsberging een intekenlijst te hangen voor welke
werkzaamheden we hulp willen inroepen. We zien jullie massale aanmeldingen graag tegemoet!
Informatie
Tot zover het eerste bericht over het renoveren van ons complex. In de komende weken en maanden
krijgen jullie via Renovatiebulletins meer informatie over wat er bij de verschillende werkzaamheden
gaat gebeuren.
Contactpersoon Renovatie
Hanneke van der Mei kun je bellen of mailen voor informatie over de exacte plannen en de
uitvoering ervan:
T: 06-1771 2632
E: hanneke.van.der.mei@home.nl

