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Renovatiebulletin #6                 24 april 2022          

          

Het schiet lekker op….   

Er is in de afgelopen weken weer het nodige op de tuin gebeurd; tijd om jullie bij te praten!  

Dat de ontmoetingstuin klaar is, heb je al gezien als je in de afgelopen dagen op de tuin bent 

geweest. Maar heb je ook gezien dat de eco-wal inmiddels ‘onder zeil’ is? Zo langzamerhand 

gaan we op weg naar de Klussendag op 14 mei a.s. voor de laatste loodjes… 

 

Terras klaar, beplanting en picknicktafel erin 

Aant Kingma, Joop Postma, Ron Aben en Albert Huitema hebben op 2 april het terras op de 

ontmoetingstuin aangelegd. Dank daarvoor heren! Op Marktplaats vonden we de mooie 

picknicktafel die nu op het terras op ‘het samenzitten’ staat te wachten. Koffie/thee mee! 

Wil Ramaker deed in het vorige Renovatiebulletin een oproep voor allerlei plantmateriaal 

rondom het terras. En dat is gelukt; Wil en Lysbert Wiegersma hebben alles een mooie plek 

gegeven en de groei zit er al lekker in. Dank voor alle bijdragen, in tijd en energie en plantjes! 

 

Afdekken ecowal 

Vorige week hebben Jannie Sevensma, Yme Postma, Lammert Moll en Wil Ramaker de eco-wal  

- op de kopse kant van ons complex- met oud landbouwplastic afgedekt en met zogenaamde 

zandslurven verzwaard. De zandslurven zijn bedoeld om het plastic op zijn plaats te houden.  

Dank voor het meewerken aan deze zware klus Jannie, Yme en Lammert! Door deze wal (van de 

oude graslaag van de ponyweiden mét alle onkruidzaden erin) nu te ‘verpakken’, houden we 

over een aantal jaren een wal van ‘schone’ aarde over. Dan gaan bekijken we of we de wal 

inzaaien met voor bijen en insecten geschikt bloemmengsel of met bodembedekkers.   

 

De stand van zaken 

Hierna de ‘werklijst’ van de grote klussen, mét daarbij de stand van zaken: 

1. Aanleg van acht nieuwe waterpunten          KLAAR 

2. Egaliseren van de hoofdpaden en aanbrengen van nieuw wit zand op de paden      KLAAR 

3. Ombouw van de ponyweiden in bloemenvelden     KLAAR 
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4. Inrichting van de ontmoetingstuin (naast het compostvak)    KLAAR 

5. Afdekken van de eco-wal        KLAAR 

Welke grote klussen moeten er nog gebeuren: 

6. Vlakmaken van de grond onder de rubbermatten (westzijde complex)  

Op 7 mei zal Harm Bouma met een aantal leden de rubbermatten schoonmaken en aan de kant 

leggen. Dan kan in de week erna de fa. Kuperus aan het werk met het egaliseren. Op 14 mei 

worden de matten dan weer teruggelegd op de vlak getrokken grond.  

7. Opknappen van de gereedschapsberging 

Lysbert Wiegersma en enkele leden beginnen binnenkort met het schilderen van de 

gereedschapsberging, het publicatiebord en ons ‘naambord’ aan de voorzijde van de berging.  

8. Aanpassing bestrating rondom de gereedschapsberging 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is ingestemd met het opknappen van de bestrating 

rondom de berging. Dit werk wordt door de fa. Kuperus uitgevoerd, als het kan nog vóór 14 mei 

a.s. 

9. Verbeteren van het parkeerterrein 

Ná het vernieuwen van de bestrating rond de berging egaliseert de fa. Kuperus het 

parkeerterrein. Het parkeerterrein wordt tijdelijk afgezet zodat de heren de ruimte hebben. De 

bult gravel die er inmiddels ligt, wordt op de Klussendag over het parkeerterrein verspreid. 

10. Vervanging van de bestaande markeringspaaltjes van de percelen 

Op de Klussendag van 14 mei worden de nieuwe paaltjes geplaatst. 

11. Plaatsen van een regenwaterton bij de gereedschapsberging 

Zodra de bestrating en het schilderwerk aan de gereedschapsberging klaar zijn. 

 

Zaterdag 14 mei, de laatste loodjes…. op ‘Klussendag’ 

Nu de grote klussen lekker opschieten, dienen zich tegelijkertijd allerlei kleine klusjes aan die hiermee 

samenhangen. En die klusjes willen we met jullie aanpakken op zaterdag 14 mei a.s. Binnenkort krijg je 

hierover een aparte mail waarin je kunt aangeven of je die dag kunt en wilt meehelpen.  

We starten om 9.00 uur en sluiten af als alles klaar is maar in ieder geval om 15.00 uur. Voor koffie/thee 

en wat lekkers en een eenvoudige lunch zorgen wij.  

 

Open Tuin  -  zaterdag 11 juni  

Om alle dorpelingen, sponsors en andere belangstellenden ons gerenoveerde complex te laten zien, 

organiseren we op zaterdag 11 juni een Open Tuin, van 10.00 tot 16.00 uur. 

De voorbereidingen zijn in volle gang; een tipje van de sluier kunnen we wel oplichten: het thema is 

‘bloemen, bijen, biodiversiteit’. Meer informatie volgt! 

 
                                                                              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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Het terras in wording 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      

De ontmoetingstuin 

ingericht… 

Nog 95 zakken en 80 meter afdekwerk te gaan….  


