Renovatiebulletin #3

1 maart 2022

In het vorige bulletin schreven we over de aanleg van de nieuwe waterpunten en het egaliseren van
de hoofdpaden & het aanbrengen van nieuw zand erop: de eerste twee onderdelen van het totale
renovatieplan. We hebben de nodige complimenten ontvangen, waarvoor dank!

De bloemenweiden
Het volgende wat nu staat te gebeuren is het afschrapen van het gras van de weiden en het
verwerken ervan in een eco-wal. Deze wal komt te liggen op de kopse kant van het grootste stuk
weiland. Het heet eco-wal omdat de grond niet van het terrein wordt afgevoerd maar op het terrein
zelf blijft, afgedekt met oud landbouwplastic. Hierdoor kunnen onkruidzaden uit het voormalige
weiland niet verwaaien over de nieuwe bloemenweiden en blijft in de toekomst onder het plastic
‘schone’ grond over. Dit was de wens van de Cornelia Stichting, onze pachtbaas.
Fa. Tjeerd van Dijk zal op 16 maart a.s. klaar zijn met het afschrapen van het gras en het verwerken
ervan in de eco-wal. Maar…. of we dit halen is echt afhankelijk van het weer. Op dit moment kunnen
er geen machines het land in omdat de grond totaal verzadigd is door de vele regen van de laatste
weken.
Als het grondwerk klaar is zullen de bestuursleden Wil, Lysbert en Hanneke de percelen inzaaien. En
dan maar hopen dat we deze zomer al iets leuks tevoorschijn zien komen. In het tweede en het
derde jaar zal er meer te beleven zijn in onze bloemenweiden.

Vele handen maken licht werk….
In de komende periode volgen ook de andere onderdelen van het renovatieplan. En hierbij roepen
we graag jullie hulp in…. vele handen maken het werk licht en het is ook nog eens heel gezellig!
Op bladzijde 3 van dit bulletin vind je een overzicht van de werkzaamheden die we in de komende
maanden gaan oppakken en voor hoeveel hulp (leden en uren) we een beroep op jullie doen. Wil je
meedoen, zet dan je naam en telefoonnummer op de Intekenlijst die in de gereedschapsberging op
de tuin hangt.

Hoe gaat het verder?
Heb je je aangemeld voor ‘een klus,’ en is die klus aan de beurt voor uitvoering dan neemt één van
de bestuursleden contact met je op. Dan maken jullie samen afspraken over dag en tijdstip waarop
de klus wordt uitgevoerd.
Op zaterdag 14 mei a.s. zetten we tijdens een klusdag ‘de puntjes op de i’. Een maand later, op
zaterdag 11 juni a.s., organiseren we een Open Tuin voor alle Beetsterzwaagsters en andere
geïnteresseerden. En sluiten we een hopelijk mooie periode af. Ook onze sponsoren, Van Teyens
Fundatie en Rabobank Drachten-Noord Oost Friesland, nodigen we voor de Open Tuin uit.
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Foto’s gevraagd…
Het zou leuk zijn als je tijdens jullie activiteiten op een paar foto’s vast wilt leggen met wie en
waarmee je bezig bent. Dan zetten we die in een volgend Renovatiebulletin en tonen we een collage
van alle foto’s tijdens de Open Tuin van 11 juni a.s.
Je foto’s zijn welkom bij Hanneke, via onderstaand emailadres of via de website: www.wetransfer.nl
en dan verzenden aan: hanneke.van.der.mei@home.nl. WeTransfer is een erkend veilige website
waarmee je gratis grote bestanden kunt verzenden. Lukt het niet, bel dan even met Hanneke.
Heel veel succes en vooral plezier toegewenst bij jullie activiteiten!
Het bestuur
Ron Aben, Harm Bouma, Hanneke van der Mei, Lysbert Wiegersma, Wil Ramaker

Contactpersoon Renovatie
Hanneke van der Mei
T: 06-1771 2632
E: hanneke.van.der.mei@home.nl
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Attentie:

aanmelden kan alleen op de lijst die in de gereedschapsberging hangt

Wat moet er gebeuren?

Wanneer?

Hoeveel uur?

Hoeveel leden?

Rubbermatten ophalen
bij Wil Ramaker thuis
(auto en aanhangwagen worden
geregeld)

Tweede helft maart

1 ochtend: 2 uur

2 sterke mannen

Aanbrengen van de matten tegen de
omheining in de bloemenweiden

Tweede helft maart

1 middag:

3 sterke mannen

Afdekken eco-wal met landbouwplastic

Tweede helft maart

3 uur

3 leden

Onkruid verwijderen ingezaaide
bloemenweiden

Voorjaar en zomer

Op afroep;
1,5 uur per keer

3 leden

Trottoir-tegels ophalen bij
Hendrik van Linde
(auto en aanhangwagen worden
geregeld)

Zaterdagochtend
12 maart

2 uur

3 leden

Terrastegels leggen
Picknick-tafel in elkaar zetten

Tweede helft maart
Eerste helft april

8 uur
2 uur

3 leden
1 lid

Aanbrengen nieuwe perceel-paaltjes

Klusdag 14 mei 2022

3 uur

2 leden

Gereedschapsberging:
Schuren en schilderen buitenzijde
gehele berging

Tweede helft april;
afronding op Klusdag
14 mei

8 uur

2 leden

Schuren en schilderen publicatiebord
Schuren en schilderen naambord Utein

april

4 uur

1 lid

april

3 uur

1 lid

Klusdag 14 mei

2 uur

2 leden

Klusdag 14 mei

2 uur

2 leden

Rubbermatten achter omheining
West-zijde schoonmaken en opzij
leggen

Ochtend van 7 mei

4 uur

4 leden

Rubbermatten achter omheining
West-zijde weer op hun plaats leggen

Ochtend van 14 mei

4 uur

4 leden

Beschutting maken voor kratten
Voedselbank

Klusdag 14 mei

2 uur

2 leden

Aanleg put om voeten schoon te
stampen
Verspreiden deklaag op parkeerterrein
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2 uur

