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  GROENBRIEF 
15e jaargang   nummer 68   - april/mei  2016 

 

Volkstuinvereniging “Jardinga 
Opgericht 2 januari 1974 ; 
Bankrelatie: 
Rabobank  “De Stellingwerven” rek. Nr. NL78 RABO 034 99 19 070 
 

Van de voorzitter 

 

Beste tuinders van VTV Jardinga, 

 
In deze Groenbrief leest u over allerlei zaken van belang voor de vereniging. 

En natuurlijk van belang voor u als tuinder op locatie Jardinga en op locatie 
Schottelenburg. 
 

VTV Jardinga en de secretarisfunctie 
Het eerste aandachtspunt is een positieve gebeurtenis. 
VTV Jardinga heeft een nieuwe secretaris.  

Om als bestuur te kunnen functioneren is een secretaris onmisbaar. 
De meesten van u kennen Henk Woelders  als bestuurslid van de vereniging. 

Henk  heeft zich bereid verklaard het secretariaat op zich te willen nemen tot de 
voorjaarsvergadering van 2017. Als bestuur verwelkomen we Henk nu als secretaris 
en spreken ons vertrouwen in hem uit. 

 
Stekjes- en plantjesdag 

In de grote kas op locatie Jardinga hebben twee leden, Folkert en Wilbert, stekjes en 
plantjes opgekweekt. Het is al jaren de gewoonte om op een morgen in mei de 
plantjes buiten de kas aan te bieden aan de leden, hun familie, hun buren en 

iedereen die interesse heeft in tuinieren. Een kleine vergoeding van uw kant komt 
ten goede aan VTV Jardinga. 
Deze morgen in mei is gepland op 7 mei van 10 uur tot 11 uur op locatie Jardinga. 

 

 
 

VTV Jardinga in de wandeltuin van Stellinghaven 
Op 21 mei houdt de buurtvereniging SaWoNo een markt in de wandeltuin van 

Stellinghaven waar groepen en verenigingen uit de buurt van Oosterwolde Noord 
hun activiteit kunnen tonen. VTV Jardinga is ook uitgenodigd om haar activiteiten 
als tuindervereniging voor het voetlicht te brengen. Tijdens deze middag van 13.00 

tot 16.00 uur is er een kraampje voor VTV Jardinga gereserveerd. Een aantal 
bestuursleden zullen dit kraampje bemensen. Hebt u als leden van VTV Jardinga 

nog zaaigoed of plantjes die u op uw tuin niet kunt planten? Maak gebruik van het 
kraampje op 21 mei. 
 

Wijzigingen op de locaties 
Zowel op locatie Jardinga als op locatie Schottelenburg is de bezetting van de tuinen 
veranderd. 

Op Jardinga hebben 2 nieuwe tuinders bestaande tuinen overgenomen. Daarbij 
heeft één van die tuinen een doeltreffende onderhoudsbeurt ondergaan in 

samenwerking met de tuinsecretaris en de tuinder. Eén tuinder heeft een tweede 
tuin toegevoegd bij haar eerste tuin. 
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Op Schottelenburg heeft één  tuinder gewisseld van tuin door over te stappen naar 
een hoger gelegen tuin. Vooral de laag gelegen tuinen geven tuinders hoofdbrekens. 
Een andere tuinder overweegt de overstap naar het hogere deel van de es. De tuin 

van Henk Kampman wordt dit jaar gebruikt voor de voedselbank. Onze Chinese 
tuinder zegt aan het eind van dit jaar zijn derde tuin op i.v.m. de hoeveelheid werk. 

Zoals u ziet is er altijd leven in de brouwerij op de locaties. Dat maakt het lid zijn 
van een volkstuinvereniging ook steeds weer nieuw. De tuinsecretarissen lossen veel 
van deze vragen naar andere of nieuwe tuinen op met goed gevolg. 

Niet altijd kunnen het bestuur of de tuinsecretarissen oplossingen bieden voor 
problemen of irritaties bij tuinders onderling. 
Lid zijn van VTV Jardinga vraagt inzet en oplossingsbereidheid van alle tuinders. 

Samen zijn we lid en samen werken we aan alle werk- en andere problemen op de 
locaties.  Zo ook wordt van iedere tuinder op locatie Jardinga gevraagd te reageren 

op de hulpvraag, rondgestuurd door de tuinsecretaris. Hebt u nog niet uw reactie 
gegeven doe het dan alsnog. Het opstellen van een plan om de werkzaamheden goed 
te laten verlopen hangt van u af. 

Nu de demotuin op Jardinga niet meer als voedselbanktuin maar als pluktuin wordt 
ingericht zal op de komende bestuursvergadering worden gesproken over het 
gebruik van de kas, die voorheen als kweekkas voor de demotuin werd ingezet. 

 
Plaatsing van tuinnummers  

Op beide locaties is het plaatsen van de paaltjes met tuinnummers in volle gang. De 
nummering vergemakkelijkt de uitgifte van tuinen voor de tuinsecretarissen. 
 

Het bestuur wenst alle leden van VTV Jardinga een groeizaam seizoen met veel 
mooie dagen. 

 

Locatie Schottelenburg. 

 

De ontwikkeling van grasland naar bloemenweide als extra ondersteuning voor de 
bijenstand en als uiteindelijke grondverbetering voor moestuingebruik komt in de 

volgende fase. 
Nadat de weide is geploegd en gefreesd wordt de grond nog glad getrokken. 
Johan, één van de imkers, en Nol zetten de 8 zaaicompartimenten uit in de week 

van 25 t/m 30 april. 
 
Op 14 mei a.s. vanaf 11.00 uur worden de 8 compartimenten ingezaaid door Johan, 

Nol en Christine. Er zijn  meerdere handen om te zaaien nodig. 
 

 
U wordt uitgenodigd 
om het zaad in goede aarde te laten vallen. 

 
 

 
 
Om dit evenement te vieren worden gemeente, pers, Friese Milieu Federatie en 

De Cruydt-Hoeck, zaadleverancier, uitgenodigd bij het zaaien aanwezig te zijn. 
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CREADOE en INFOMARKT, zaterdag 21 mei, 

wandeltuin Stellinghaven (13-16 uur). 

 
Wij kregen een uitnodiging van de stichting SaWoNo (Samen Wonen Noord) òf wij op 

zaterdag 21 mei ook een (gratis) kraam wilde afnemen om onze organisatie te 
promoten. En dat wil het bestuur graag doen. Dat hebben we geschreven en 

vandaag, zaterdag 23 april, rolt de e-mail bevestiging in de INBOX. Er zal een 
overdekte kraam zijn, die we vanaf 11 uur kunnen inrichten. 
 

Secretaris Henk Woelders coördineert onze aanwezigheid. Aanvankelijk hoopten we 
op een combinatie met onze eigen plantjesdag, maar spontane acties zijn zelden op 
elkaar afgestemd. Ook nu. Maar het zal vast en zeker wel lukken om onze 

volkstuinvereniging, en dan met name het perceel te Schottelenburg, te promoten. 
Immers, dat ligt een paar minuten van de woonwijk. Bovendien zijn er tuinen over; 

en we kennen sinds kort ook een proef met de uitgifte van 50 m2 (om het werken in 
de moestuin onder de knie te krijgen). 
 

Ik zoek: 
1. foto's van een actieve tuinder 

2. foto's van producten 
3. foto's van levering aan de voedselbank 
 

Indien een medetuinder plantjes over heeft, of al een krop sla of andijvie pluk klaar 
heeft op zaterdagmorgen 21 mei, dan zou ik dat graag weten. Dan brengen we dat 
aan de man of vrouw. 

 
Bel met Henk Woelders: 0516-515410 (of mobiel: 06-12549135) 

Of stuur een e-mail: woeldershenk@gmail.com 
 
En... langskomen op zaterdagmiddag 21 mei is natuurlijk ook mogelijk. De markt is 

open van 13 tot 16 uur en is te vinden in de WANDELTUIN van het verpleeghuis 
Stellinghaven, aan de Schapenkamp (naast de school). 
 

Dank en tot ziens, 
 

Het bestuur 
 
 

 
 

 

Data voor uw agenda:  
 
zaterdag 7 mei Plantjesmorgen  locatie Jardinga 

zaterdag 21 mei CreaDoe en infomarkt wandeltuin  Schapekamp 
dinsdag 8 november Najaarsvergadering 
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Tuinvereniging Jardinga 

 Oosterwolde 

Op zaterdag 7 mei 2016 

 

Stekjes en plantenmorgen 

 

 Locatie Jardinga. Terborghlaantje 

 

Aanvang 09.30 uur tot 11.00 uur 

 

Iedereen is welkom neem je familie, buren 

en kennissen mee. 

 

Een vrijwillige bijdrage 

 

Neem stekken, plantgoed en zaden, je kunt 

er iemand anders blij mee maken 

 

De stekjesdagcommissie 

 

 


