Terugblik op Open Tuin 11 juni 2022
“Het is hier een paradijsje” verzuchtte een van de 130 tuinliefhebbers die de weg naar onze
volkstuinen wisten te vinden. Zij en ook burgemeester Ellen van Selm, die in haar tuin thuis een
moestuinhoek heeft, waren lovend over ons mooie en gerenoveerde complex. Op het terras was het
de hele dag druk en gezellig.
Het was een prachtige dag: al direct om 10.00 uur liepen er mensen over het complex te dwalen en
dat ging zo de hele dag door. Er was volop aandacht voor de verschillende kraampjes. Zo was er een
kraampje van Gonnie Thomas en Wil Ramaker met bijvriendelijke planten. Ze gaven ook voorlichting
over de net ingezaaide bloemenweiden. Hilke en Wiegertje van Houten bouwden de hele dag aan
een bijenhotel. Ook was er voorlichting over honingbijen mét bijenkast door Roel Rinsema en zijn
collega-imkers. Aant Kingma gaf een demonstratie over de bokashi-bemestingsmethode en in het
kraampje van Japke Weij en Aline Noordam kregen belangstellenden voorlichting over wilde bijen,
het Groen Manifest en was er informatie voor kinderen.
Meerdere leden waren op hun eigen tuin aan het werk en beantwoorden vragen van bezoekers over
hun teelt… en kregen vaak ook nog wat mee voor thuis.
Een fotocollage van alle renovatiewerkzaamheden liet zien wat we in de afgelopen maanden met z’n
allen voor elkaar hebben weten te brengen.
De verkoop van bijvriendelijke planten bleek een echte trekker: Wil en Gonnie verkochten maar liefst
100 planten en bijenhotelletjes. Samen met losse giften kan War Child € 228 tegemoet zien. War
Child is actief voor kinderen uit de Oekraïne: ze vangen ouders en kinderen op aan de grens in
Moldavië.
De overheerlijke baksels van Jannie Sevensma, Antje Schaap, Jelly van der Kloet en Rachel Redford en
de geurige ‘groentesoep-met-ballen’ van Tine Kamphuis en Fetje Wilpstra vielen duidelijk in de
smaak.
Het door Hilke en Wiegertje gemaakte bijenhotel, dat nu in de ontmoetingstuin staat te pronken,
blijft een mooie herinnering aan deze Open Tuin van 2022.
Bedankt voor jullie inzet!
Het bestuur,
Harm Bouma, Lysbert Wiegersma, Wil Ramaker, Albert Huitema en Hanneke van der Mei

Nagekomen mededeling
In de Renovatiebulletins die eerder dit jaar verschenen is geen aandacht besteed aan twee
activiteiten waar enkele leden zich voor ingezet hebben. Bij dezen zetten we dit recht….
Het gaat dan om het werk van Hetty Hager en haar man Ron Schildknegt, die het publicatiebord en
het naambord voor op de gereedschapsberging hebben opgeknapt en in de nieuwe kleuren hebben
geschilderd. En daarnaast is ook niet vermeld dat Hanneke Bakker bezig is met de beschutting voor
de kratten met producten voor de Voedselbank. Deze beschutting komt aan de noordzijde van de
berging te staan. Maar eerst moest de bestrating rondom de berging nog worden aangepast. Nu dat
klaar is zal binnen niet al te lange tijd het scherm er staan.
Hetty & Ron en Hanneke: zeer bedankt voor jullie aandeel in alle renovatie-onderdelen!

