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Renovatiebulletin #4                  22 maart 2022          

          
 

Website 

Een bijzondere ‘kop’ boven het Renovatiebulletin dit keer…. het is namelijk de homepage 

van onze vernieuwde website. Yme Postma, onze websitebeheerder maar ook zoon van ons 

lid Marten Postma, heeft voor deze opfrissing (en betere beveiliging) gezorgd. Bedankt Yme! 

De vernieuwde site past ook mooi bij het doel van het renovatieplan, ons volkstuincomplex 

bij de tijd te brengen. De site is te bekijken op https://www.volkstuinbeetsterzwaag.nl/ 

 

De bloemenweiden  

Dankzij het goede weer kon Loonbedrijf Tjeerd van Dijk onlangs toch het land op en heeft de 

bovenste laag van de weiden afgeschraapt en tot een wal verwerkt aan de kopse kant van 

ons complex.  

Daags erop konden we de rubbermatten uitrollen, die nu langs de Oost- en Zuidzijde van het 

complex tegen de omheining liggen. Met deze matten voorkomen we dat het 

bloemenlandschap op den duur onze tuinen ingroeit.  

Voor het ophalen van de 10 zware rollen zorgden Willem de Boer, Marten Postma en Tjitze 

van der Wal. In de middag was Lammert Moll aanwezig om de rubbermatten op de goede 

plaats te leggen. Willem, Marten, Tjitze en Lammert: bedankt! 

Het weer was ideaal (milde buien gedurende een paar nachten) zodat de weiden al konden 

worden ingezaaid en ingeharkt met ‘Bloemrijk grasland’ op de lange zijden en 

‘Bosrandmengsel’ op de kopse kant. Wil, Lysbert en Hanneke hebben deze klus in twee 

ochtenden geklaard. En nu maar hopen dat het zaad opkomt! Het eerste jaar is er nog niet veel 

te zien, alleen het opkomen van de zaden en het ontwikkelen van de vaste planten daaruit. Dit jaar  
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dus nog geen bloei, dat komt volgend jaar en zeker in 2024. 

 

Dringende oproep aan de tuinders op Oost en Zuid…. (kweek)gras uit omheining halen 

Willen de tuinders op de percelen 1 t/m 18 én 58 t/m 76 zo spoedig mogelijk de omheining 

bij jullie perceel helemaal vrijmaken van (kweek)gras en andere groeisels in de omheining?  

Bij het leggen van de rubbermatten hebben Lammert Moll en de bestuursleden Lysbert, Wil 

en Hanneke aan de buitenkant alles zo goed mogelijk weggehaald. Als jullie dit nu doen aan 

de binnenkant (én in de toekomst vrijhouden van kweekgras e.d.) dan kunnen we het 

probleem van het kweekgras onder de duim krijgen en houden. Bij voorbaat dank. 

 

Terras ontmoetingstuin 

Hendrik van Linde stelde 100 tegels beschikbaar voor het terras op de ontmoetingstuin. 

Samen met Marten Postma en Tjitze van der Wal hebben we deze tegels opgehaald en naar 

de tuin gebracht, waarna de koffie klaar stond bij Hendrik thuis. Bedankt Hendrik, Marten en 

Tjitze.  

Zodra het kan, wordt het nieuwe terras aangelegd. De leden die zich hiervoor hebben 

aangemeld, krijgen nog bericht van Ron Aben over een mogelijke datum.  

 

Intekenlijst  

In de weken tot aan de gezamenlijke klusdag op 14 mei a.s. staan nog de nodige 

klussen/klusjes op het programma.  

Op de intekenlijst in de gereedschapsberging is bij veel ‘klussen’ al een naam (of meerdere namen) 

gezet; daar zijn we blij mee. Maar er zijn nog wel wat open plekken…. Wie wil meehelpen? Gewoon 

doen! Het is maar voor een paar uur.  

 

 

Het bestuur (in nieuwe samenstelling) 

Harm Bouma, Albert Huitema, 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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