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‘Klus geklaard….’
Met de Klussendag van afgelopen zaterdag is het renovatieproject afgerond. Er zijn nog een
paar kleinigheden af te werken maar dat houdt verband met het – uitgestelde – werk van de
firma Kuperus aan de bestrating, het parkeerterrein en het vlak trekken van het pad achter de
omheining aan de West-zijde.
Verderop in dit bulletin een kort verslag en foto’s van de Klussendag. Maar in de weken die
achter ons liggen werd ook nog het nodige aangepakt. Daarover ook enkele korte berichten.
De ontmoetingstuin – wat is de bedoeling en wie houdt hem bij?
Perceel 1 met het terras en de aangelegde tuin is onze ontmoetingstuin. Het woord zegt het al:
je kunt er elkaar ontmoeten, om een praatje te maken aan onze picknick-tafel. De tuin erom
heen is met een speciale bedoeling aangelegd. Hieronder informatie over de kruiden en
planten die er in staan: wat heb je eraan en wie houdt de tuin bij?
Voor algemeen gebruik (dus neem wat mee als je wilt)…
direct langs het terras aan weerszijden staan verschillende kruiden. In de tuin staan verder 2
zwarte bessenstruiken en 1 appelboompje en 1 perenboompje.
De kruiden, de zwarte bessen, de appels en de peren zijn voor algemeen gebruik van de leden.
Alleen voor bijen bestemd, dus niet meenemen….
de rest van de tuin is beplant met hoofdzakelijk bij-vriendelijke vaste planten. Die zijn bedoeld
als voedsel voor de bijen en kunnen dus NIET geplukt worden door de tuinleden.
Dit jaar wordt de tuin onderhouden door Lysbert Wiegersma en Wil Ramaker. Graag zelf géén
werkzaamheden in deze tuin doen, hoe goed je het ook bedoelt. Maar Lysbert en Wil weten
precies wat er thuishoort en wat niet.
Heb je vragen over de planten en de kruiden in de ontmoetingstuin, neem dan met hen contact
op.
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Het is de bedoeling dat de komende jaren steeds 1 of 2 tuinleden de ontmoetingstuin gaan
onderhouden. Zo wordt de tuin een beetje van ons allemaal.
Open tuin op 11 juni a.s.
Dit zevende Renovatiebulletin is het laatste wat uitkomt. De renovatiewerkzaamheden zijn
klaar en we richten ons nu op de Open Tuin van 11 juni a.s. Waarin we vol trots aan heel
Beetsterzwaag en andere geïnteresseerden kunnen laten zien wat we hier in de afgelopen
maanden voor elkaar hebben gekregen: een vernieuwd complex waar we met zijn allen hard
aan hebben gewerkt en waardoor we weer helemaal ‘bij de tijd zijn’.
We wensen jullie, onze leden, toe dat we hier in de komende jaren heel veel plezier aan
beleven.
DANK voor al jullie hulp!

Het bestuur
Harm Bouma, Albert Huitema, Hanneke van der Mei, Lysbert Wiegersma, Wil Ramaker

Wat gebeurde er in de weken voorafgaande aan de Klussendag van 14 mei? Je leest het op de
volgende bladzijden.
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Wiedploeg voor het eerst aan het werk
Het eerder dit voorjaar ingezaaide bloemenmengsel komt heel mooi op. Tijd voor een paar
leden van de Wiedploeg om voor het eerst de bloemenweiden in te gaan en al opkomende
onkruiden eruit te halen. Op de foto van Willem de Boer (zie verderop) staan Wil Ramaker en
Yme Postma. De andere leden van de Wied-ploeg, Jane de Jong en Theodora Zijlstra zullen in de
komende weken en maanden meewerken aan het onkruidvrij maken en houden van de nieuwe
bloemenweiden. Verwacht dit jaar nog niet veel meer dan het ontkiemen van de zaden. Ze
zullen pas volgend jaar een beetje bloei geven; vanaf 2024 is de bloei dan op volle sterkte. Het zijn
vaste planten die elk jaar terugkomen.
Bedankt voor dit moment en in de komende maanden, Willem, Yme, Theodora, Jane en Wil.
De ‘Wied-ploeg’ aan het werk
Deze foto is gemaakt
door Willem de Boer
– hij staat er zelf dus
niet op maar heeft
zijn steentje wel
degelijk bijgedragen.

De west-zijde aangepakt….
Voordat de fa. Kuperus het pad achter ons complex (westzijde) kan egaliseren moesten de daar
aanwezige rubbermatten aan de kant worden gelegd. Dat is gebeurd op zaterdag 7 mei.
Tegelijkertijd zijn alle overhangende braamstruiken flink terug gesnoeid. Henk Stelwagen, Ester
Wielenga, Yme Postma, Harm Bouma, Akke Visser en Herman de Vries – mét vriendin Laura van
Houten en nichtje Senna – en Hanneke van der Mei stroopten de mouwen op en klaarden deze
klus. Na afloop was het goed toeven op het terras in de ontmoetingstuin.

Lees verder op pagina 4
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Het snoeien van de bramenstruiken voordat de matten werden opgerold.
Op de voorgrond Laura
van Houten en Senna,
Akke Visser en Herman
de Vries.
Op de achtergrond zijn
Ester Wielenga, Yme
Postma, Henk Stelwagen
en Harm Bouma aan het
werk.
Bedankt allemaal!

Na afloop met elkaar op het nieuwe terras even wat (fris)drinken…
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Schilderen berging
In de afgelopen weken heb je de gereedschapsberging letterlijk van kleur zien verschieten door
het noeste werken van Roel Rinsema, Marten Postma en Lysbert Wiegersma. Een grote klus!
Maar ook een groot succes want iedereen is zeer te spreken over de ‘hippe’ kleur; de berging
komt geweldig mooi tot zijn recht op de tuin. Zeer bedankt Roel, Marten en Lysbert!

Roel Rinsema en Lysbert Wiegersma in actie. Marten Postma ontbreekt op deze foto
maar heeft op andere dagen meegeholpen.

Klussendag 14 mei
Er zijn héél veel klussen en klusjes op deze dag afgewerkt. Hieronder een opsomming en op de
laatste pagina enkele foto’s van het gezellige koffiemoment op het nieuwe terras. Het weer
werkte perfect mee.
Jannie Sevensma – Yme Postma – Harm Bouma – Wil Ramaker:
zandslurven vullen en aanbrengen op de eco-wal
Anja en Marcus Minkes en Sietse de Vries:
herstel gaas van de omheining
Hilke van Houten, Ester Wielenga, Joop Postma en Ron Aben:
perceelpaaltjes vervangen door nieuwe en aanbrengen perceelnummers
Albert Huitema en Hanneke van der Mei:
aanbrengen van de opsluitbanden langs percelen 1 en 76
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Hendrik van Linde:
snijden van stroken rubber waarmee de rubbermatten tegen opwaaien kunnen worden
vastgezet
Janneke Ruijne:
ductape rond de leidingen van de waterbakken aanbrengen
Jane de Bruijn en Theodora Zijlstra:
onkruid verwijderen uit hoofdpaden en de paden rechttrekken
Roel Rinsema en Anja Minkes:
onderbegroeiing bomen langs uitrit verwijderen (voor beter zicht op het fietspad)
Antje Schaap en Hanneke Bakker:
onkruid verwijderen uit de omheining
Joop Postma en Hanneke van der Mei:
vervanging van de afzetting van de weide langs Skeanpaed
Lysbert Wiegersma:
afschilderen van de berging.

We noemen hier ook nog twee leden die er vandaag niet konden zijn maar die we in de
afgelopen week wel bezig zagen:
- Henk van der Velde, die het onkruid op de parkeerplaats verwijderde
- Jane de Jong, die aan het wieden was op de bloemenweiden.
De koffie/thee pauze was gezellig zoals te zien is op de foto’s op de volgende bladzijden. Niet in
de laatste plaats door de meegebrachte eigen ‘baksels’ van Anja Minkes, Theodora Zijlstra en
Antje Schaap. Lekker hoor!

Twee foto’s op de volgende pagina van de koffiepauze op 14 mei.
Er staan in dit bulletin géén foto’s van alle onderhanden genomen klussen op deze dag maar bij
de Open Tuin op 11 juni komen ze in een fotocollage van het hele renovatieproject te hangen.
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Klussendag 14 mei 2022 – tijd voor koffie/thee en eigen gemaakt gebak
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