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Maart roerde zijn staart, april doet wat hij wil
Hoe waar is dit….. er ligt sneeuw na weken prachtig voorjaarsweer! Maar we laten ons er
niet door afleiden en gaan rustig verder met de renovatiewerkzaamheden. Er is al heel wat
gebeurd! Als eerste staat nu de ontmoetingstuin op het programma.
Terras ontmoetingstuin
Aant Kingma, Joop Postma, Ron Aben en Albert Huitema zullen morgen, zaterdag 2 april, het
terras aanleggen. Hilke van Houten zet de picknicktafel in elkaar en zo kunnen we
binnenkort – met hopelijk weer een lekker zonnetje erbij – gezellig met elkaar samen zitten
op het terras, wat bijpraten en genieten van het uitzicht over ons mooie complex.
Gezocht: plantmateriaal voor de ontmoetingstuin – inzameling op 6 en 7 april
Wil Ramaker en Lysbert Wiegersma zullen de ontmoetingstuin beplanten. En daarvoor zijn
ze op zoek naar kruiden en vaste planten die goed zijn voor (wilde) bijen en vlinders.
Ons idee is dat leden, bij het naar huis gaan, kunnen plukken van de aanwezige kruiden, de
zwarte bessen en van de appel- en perenboom. De vaste planten zijn voor de bijen en
vlinders. De stekken van deze kruiden en planten vragen wij uit jullie tuinen om zo de kosten
laag te houden. Het spreekt eigenlijk vanzelf, maar de planten moeten niet behandeld zijn
met insecticiden!
Op woensdag 6 en donderdag 7 april a.s. van 17.00 uur tot 19.00 uur kunnen de kruiden en
planten worden ingeleverd. Wil Ramaker is dan op de tuin om ze in ontvangst te nemen.
Lukt het niet op deze beide dagen neem dan contact op met Wil: (0512-) 850564 of
06-12092628.
Als we veel planten ontvangen, wordt het overschot verkocht op de Open Tuin van 11 juni;
de opbrengst is voor het goede doel.
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Wat zoeken we?
KRUIDEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bieslook
Salie
Wijnruit
Rozemarijn
Chinese bieslook
Hyssop
Marjolein
Vast bonenkruid
Lavas
Munt
Citroenmelisse
Roomse kervel
Mierikswortel
Tijm.

VASTE PLANTEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klokjesbloemen (campanula) alle soorten
Kattenkruid (nepeta faassenii)
Lavendel (lavandula angustifolia)
Knoopkruid (centaurea jacea)
Beemdkroon (knautia arvensis, blauw en knautia macedonia, donkerrood)
Ooievaarsbek (geranium) alle soorten
Kattenstaart (lytrum salicaria)
Vrouwenmantel (alchemilla mollis)
Japanse anemoon (anemone japonica wit en roze)
Rudbeckia (rudbeckia fulgida)
Herfstaster (alle soorten)
IJzerhard (verbena bonariensis)
Langbladige ereprijs (veronica longifolia)
Dopheide (erica carnea)
Steentijm (calamintha nepeta)
Bergamotplant (monarda)
Zonnehoed (echinacea purpurea)
Duizendblad (achillea millefolium).

Lege plastic bloempotten in verschillende maten zijn ook welkom.
Alvast heel erg bedankt!
En verder….. zoeken we nog wat hulp voor de volgende werkzaamheden:
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Afdekken ecowal
We zoeken nog een paar sterke mensen (m/v) die willen helpen bij het afdekken van de
ecowal. Het werk bestaat uit het verspreiden van losse stukken landbouwplastic over de wal
en het vullen en aanbrengen van zandslurven ter verzwaring van de afdekking.
Het materiaal is aanwezig, nu nog wat menskracht: wie wil hieraan meewerken? De datum
waarop stellen we in overleg vast.
Als je dit wilt doen, graag een bericht aan Hanneke van der Mei:
hanneke.van.der.mei@home.nl of: 06-1771 2632.

Rubbermatten achter de omheining aan de West-zijde: 7 en 14 mei
Ook zoeken we nog hulp voor de zaterdagochtenden 7 en 14 mei, dan staat werk gepland
aan de rubbermatten achter de omheining aan de West-zijde. Het is de bedoeling om in de
ochtend van 7 mei de matten schoon te vegen en vervolgens aan de kant te leggen. Op
zaterdagochtend 14 mei worden de matten weer teruggelegd – op een dan vlak-getrokken
ondergrond. Dit vlaktrekken gebeurt in de tussenliggende week door de fa. Kuperus.
Er is al enige hulp toegezegd, maar we hebben nog wel wat meer mensen nodig. Wie kan
ons hierbij helpen? Je aanmelding kan naar Hanneke van der Mei:
hanneke.van.der.mei@home.nl of: 06-1771 2632.

Klussendag 14 mei
Heb je deze dag (vooral: ochtend) al in je agenda staan? Dan vinden klussen plaats die al op
de intekenlijst staan, maar dan willen we ook de puntjes op de i zetten: er zijn altijd nog wat
kleine klussen te doen. We beginnen om 9.00 uur. Voor koffie/thee en lekkere koek wordt
gezorgd.

Het bestuur
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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