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 VAN DE VOORZITTER 

 

Zoals u allen al weet moet ik om gezondheidsredenen over een poosje het 

voorzitterschap jammer genoeg neerleggen. Om voor hen geldende redenen 

hebben ook de penningmeester en de secretaris (a.i.) besloten hun functies ter 

beschikking te stellen. Met elkaar vinden we wel dat we door zullen gaan tot 

het subsidieproject volledig is afgesloten. Dat zal medio september het geval 

zijn. Dat is dan ook het moment dat ik moet stoppen. 

Hoe is de stand van zaken op dit moment met het project? 

Het totale project is opgedeeld in een aantal deelprojecten: 

De Bloemenweide op Schottelenburg is afgerond. Doel was om de grond te 

verbeteren zodat t.z.t. deze weer als moestuinen verhuurd kan worden. 

De Vlindertuin en de Pluktuin op Jardinga zijn nog in ontwikkeling. Vooral het 

weer “toonbaar” maken en verder inrichten van de tuinen heeft zijn aandacht. 

Gelukkig is in ieder geval één van onze leden bereid dit (weer) ter hand te 

nemen. En wanneer andere leden daar ook aardigheid in hebben en de 

helpende hand willen uitsteken… , heel graag! 

Afspraken zijn al gemaakt om langs de Vlindertuin een rolstoelvriendelijke pad 

aan te leggen (Ronnie Zomer) en daar een duurzaam en vandalismebestendig 

bankje te plaatsen (fa. TWINS). Een en ander zal in de maand augustus 

gebeuren. (zie pagina 2 en 3) 

De inbraakveilige berging op Schottelenburg is klaar en naar volle 

tevredenheid in gebruik. 

De beide Informatiepanelen op Jardinga en op Schottelenburg zijn eveneens 

gemaakt en geplaatst. 

De nieuwe Informatiefolder is ook gemaakt. Geheel in eigen beheer. Omdat in 

de eerste uitgave storende onvolkomenheid stond (er werd geschreven over 

“biologisch” tuinieren, terwijl “milieuvriendelijk” tuinieren meer op zijn plaats 

is) is ondertussen een tweede uitgave verschenen en hier en daar al 

rondgedeeld. 

En, tenslotte, is ook de vernieuwde Website gebouwd en in gebruik. 

Om er zeker van te zijn dat we t.z.t. de juiste en volledige stukken voor de 

definitieve toekenning van de subsidie kunnen overleggen, zijn de penningmeester 

en ik op 12 juli met de projectleider van het 1 Miljoenfonds, mevr. Pina Dekker, 

gaan praten. Wij konden mw. Dekker al het “Concept verslag vaststelling van het 

subsidiebedrag” en het “Voorlopig financieel overzicht” overleggen.  

We hebben de voorzichtige indruk gekregen dat we na beëindiging en verant-

woording van het project een positieve beoordeling tegemoet kunnen zien. 

 

De voorzitter 

Een uitgave van  
VTV “Jardinga” 
www.jardinga.nl 



GROENBRIEF 

 

 

– 2 – 
 

 NIEUWS VAN LOCATIE SCHOTTELENBURG 

 

De Bloemenweide 

Als je langs het complex Schottelenburg fietst zie je de bloeiende Bloemenweide. 

Om goed onderhoud te plegen moet de weide regelmatig gemaaid worden. 

Een aantal Schottelenburgers heeft deze taak op zich genomen. 

Goed onderhoud riep ook de vraag op of nieuw zaad moest worden besteld bij de 

Cruydt-Hoeck. 

Johan heeft met Nelleke van de Cruydt-Hoeck de weide bekeken. 

Jammer genoeg heeft Nelleke een streng oordeel moeten vellen over de huidige 

stand van de wilde bloemen. 

Er groeit teveel gras tussen de bloemen en dat is niet goed voor het verder uitzaaien 

van het wilde bloemenzaad.  

Dus maaien is de enige manier om opnieuw goed onderhoud te plegen. 

De begroeiing was al hoog waardoor de bosmaaier niet gebruikt kon worden. 

Gelukkig heeft onze buurman de Bloemenweide met de machine kunnen maaien 

tegen een kleine vergoeding. 

Het maaisel kan niet te lang blijven liggen en is door Schottelenburgers van de 

weide verwijderd. 

Jammer dat de weide nu weer kaal is na de eerste mooie bloei. 

Dat is de natuur zoals ik de Schottelenburgers altijd hoor zeggen.  

 

De Voedselbank 

Schottelenburg en de Voedselbank; een begrip…! Op woensdag 

12 juli hebben Schottelenburgers de aardappels  

gerooid en boontjes geplukt, alles bestemd 

voor de Voedselbank. Dank aan alle 

helpende handen.  

 

Christine Goudberg-van Oostveen 

 

 !!! BELANGRIJK BERICHT VOOR LEDEN VAN LOCATIE JARDINGA !!! 

 

Beste leden, 

14 en 15 augustus is locatie Jardinga NIET toegankelijk met auto’s. Het 

rolstoelvriendelijk pad, bekostigd vanuit de subsidie van het 1 Miljoenfonds, 

wordt op deze dagen aangelegd. Het kan zijn dat ook een korte periode hierna 

het pad niet bereden mag worden met auto’s, indien dit zo is volgt hier nog 

verdere informatie over. 
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Na de aanleg van het pad is klussenbedrijf TWINS gevraagd een bankje aan het 

pad te plaatsen, met uitzicht over de vlindertuin. Wij vragen hiervoor 2 

vrijwilligers om TWINS hierbij te assisteren om de kosten te drukken.  

Aanmelden kan via de tuinsecretarissen Bertus en Anita.  

Spreek ze aan, bel ze, 0516 432778, of mail ze, tuinsecretaris@jardinga.nl. 

 

 DRINKWATER LIJDT ONDER GIF SPUITENDE TUINIERS 

 

7 tips voor groen tuinieren 
 

1. Gebruik natuurlijke bestrijdingsmiddelen. 

2. Verwijder onkruid met de hand en trek ook de wortels eruit, dan blijft het 

langer weg. 

3. Schrob groene aanslag van het terras met heet water, stoom of branders.  

4.  Kies tuinplanten die minder kwetsbaar zijn voor insecten of ziekten. 

5. Bedek de bodem met een laag van dode bladeren, houtsnippers of 

schelpen. 

Dit onderdrukt de groei van onkruid. 

6. Bladluis laat zich verjagen met teentjes knoflook in de grond. 

7. Veeg regelmatig  de tegels of stoep. Je veegt dan zand en zaden (onkruid) 

weg. 

 

 DE EERSTE DRIE WERKBIJEENKOMSTEN ZIJN ACHTER DE RUG! 

 

De opkomst op alle bijeenkomsten was 100%, op de eerste twee waren zelfs nog 

extra vrijwilligers aanwezig die niet op de lijst stonden. 

Er is dan ook een hoop werk verzet: 

De eerste zonnige morgen is de tuin naast de Vlindertuin schoongemaakt. 

Planten die erop stonden en voor de Vlindertuin geschikt zijn staan nu tijdelijk 

in de grond in de buurt van de picknicktafel.  
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Het voorste stuk van 50 m2 is sinds 1 juli 

verhuurd aan Marion Hoekstra dus dat 

stuk is extra schoongemaakt en omgespit. 

De rest van de tuin is na het bosmaaien 

geschoffeld en afgedekt met 

landbouwplastic om onkruidgroei en 

kweekgras een halt toe te roepen. 

Op morgen twee, ook met prachtig zomers 

weer, is de vrijgekomen verwaarloosde tuin 

van Priska Bruggink onder handen 

genomen. Ook deze tuin is voorlopig 

voorzien van een plastic deken. 

En de derde bijeenkomst, op een 

donderdagavond en in de regen deze keer, 

is gebruikt om de twee brekebenen van onze vereniging, Gerben van Stralen en 

Zorka Marčan, een helpende hand toe te steken door het weelderig groeiende 

onkruid van hun voorlopig stilliggende tuinen te verwijderen en deels ook af te 

dekken. 

Natuurlijk is op de 

bijeenkomsten ook de tijd 

genomen om gezellig met 

elkaar aan te schuiven voor 

koffie, thee en een 

versnapering! 

Drie zeer nuttige 

bijeenkomsten dus en 

behalve dat ook drie zeer 

gezellige bijeenkomsten! De 

sfeer was onverhoopt positief 

en vrolijk, de koffie en de 

thee stroomde rijkelijk en 

iedereen raakte gezellig met 

elkaar in gesprek waarbij ook leden met elkaar in contact kwamen die elkaar 

helemaal niet bleken te kennen terwijl ze al tijden op hetzelfde complex 

tuinieren… 

Kort samengevat kunnen we vaststellen dat de werkbijeenkomsten een groot 

succes zijn. Iedereen die aanwezig was hoopt op een positieve voortgang 

hiervan, ziet het nut hiervan terdege in en heeft met veel plezier deelgenomen.  

Als tuinsecretarissen zijn Bertus en ik heel erg blij hiermee en we kijken vol 

verwachting uit naar de volgende bijeenkomsten met jullie allemaal! 

 

Groet van uw tuinsecretarissen, 

Anita en Bertus 


