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  GROENBRIEF 
15e jaargang   nummer 69   - juli  2016 

 

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

Van de voorzitter 

 

Beste tuinders, 
 

Zoals u in allerlei media hebt kunnen lezen zijn er in de maand mei van dit jaar 

twee bijzondere evenementen gepasseerd die onze vereniging in het zonnetje hebben 

gezet. 
 

Via deze Groenbrief willen we u vertellen over de veranderingen die zowel op locatie 

Jardinga als op locatie Schottelenburg zullen gaan plaatsvinden. 
 

Wat betekent de volkstuinvereniging VTV Jardinga in Oosterwolde?  

We kweken al jaren voedsel voor ons zelf en voor de voedselbank.  

Op Jardinga is een aantal jaren terug een vlindertuin. De voormalige demo-tuin is 

omgebouwd tot pluktuin. Dit jaar komen er twee bijzondere projecten bij die onze 

vereniging op een andere wijze betekenis kunnen geven.  

Hoe is dat zo gekomen? 
 

Evenement nummer 1: het bloemenlint door Friesland 

In 2015 deden we mee met een project van de Friese Milieu Federatie om een 

bloemenlint door heel Friesland te creëren om zodoende de bijenstand in onze 

provincie een extra “boost” te kunnen geven. Zo ontstond de bloemenweide op 

Schottelenburg. Met een gift van de Cruydthoeck uit Nijeberkoop van €500,- aan 

wilde bloemenzaden is op 14 mei jl. de daarvoor klaargemaakte voormalige 

ponyweide ingezaaid. 
 

Evenement nummer 2: subsidieaanvraag uit het 1 miljoenfonds. 

In april hebben wij als volkstuinvereniging een aanvraag tot subsidie ingediend voor 

het 1 miljoenfonds van de gemeente Ooststellingwerf. 

Uiteraard hebben we bij de aanvraag onze wensen kenbaar gemaakt. 

Zes deelprojecten hebben we ontwikkeld: 

a. Bouw van een berging op Schottelenburg voor het diefstalvrij stallen van onze 
maaimachines en tuingereedschap. Ook wilden we daar een informatielokaaltje 
aan vast koppelen, omdat we de inwoners van Oosterwolde en vooral ook de 

scholen nadrukkelijker bij de verbouw van groenten, fruit en bloemen willen 
betrekken; 

b. Informatieborden voor de drie specifieke tuinen, om volwassenen en scholieren 
wegwijs te maken bij een rondgang of excursie.  

c. Informatiefolder. 

d. Geld voor de verdere uitbouw van beplanting van de pluktuin. 
e. Toegankelijk maken van de vlindertuin voor bezoek, alsmede voor de continuïteit 

van de bloemenweide. 

f. Aanpassen van de bestaande, statische website aan de huidige transparante 
mogelijkheden voor communicatie met onze leden, maar ook met de inwoners 

van Ooststellingwerf, scholen en andere organisaties. 

Een uitgave van  
VTV “Jardinga” 
www.jardinga.nl 
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Vrijwel meteen na het indienen van het project hoorden we dat het gebouwtje dat 

wij op Schottelenburg wilden niet kon. Het was te groot. We hebben alle zeilen 

bijgezet voor het tijdig indienen van een aangepast ontwerp. Dat lukte. 

Op 20 mei hebben we op de publieksmarkt, georganiseerd door de gemeente, een 

presentatie gegeven waar in een uitnodigend aangeklede stand met 

informatiemateriaal van foto`s op een moodboard, mooi foldermateriaal, een 

PowerPoint over beide locaties, imker benodigdheden en een vlag met het logo van 

onze vereniging te bekijken waren. 

Dit alles was bedoeld om het publiek dat was uitgenodigd te laten stemmen op de 

meest maatschappelijk aansprekende vereniging of instantie. De adviescommissie 

die de subsidie aanvraag beoordeelde zou haar eigen beoordeling optellen bij de 

publiekspunten om zo een subsidiebedrag vast te stellen. Nadat alle stemmen waren 

geteld en de adviescommissie tot een besluit was gekomen bleek dat de aanvragen 

van alle deelnemers werden gehonoreerd. 

Met grote blijdschap kon VTV Jardinga haar aanvraag voor € 14.300,- bewaarheid 

zien worden. 

Wat een enorm bedrag zeiden een aantal tuinders tegen ons. 

Wat zijn de plannen? 
 

De gemeente geeft ons subsidie, maar we moeten er wel wat voor doen. 

In het voorjaar van 2017 moeten we ons verzoek OPNIEUW indienen, want dan gaat 

de gemeente kijken of wij ook recht hadden op het geld. Dan kijkt men heel direct 

naar de Algemene Subsidie Verordening. Bij ons hernieuwd verzoek moeten we 

voldoen aan drie voorwaarden: 

a. Een inhoudelijk verslag. 
b. Een financieel verslag of jaarrekening 

c. Een activiteitenverslag voor de gemeentelijke website. Uiterlijk op 1 oktober 
2017 wil de gemeente graag een verslag, beeldmateriaal of geluidsmateriaal 
ontvangen. Natuurlijk mogen we tussentijds ook al informatie aanbieden. 

We zijn al hard aan het werk om de zes deelprojecten gestalte te geven. 

We hebben drie specifieke tuinen, de bloemenweide, de pluktuin en de vlindertuin. 

En voor elk van deze tuinen hebben we bepaalde voorstellen. Daarnaast willen we 

de website gaan gebruiken als een interactief medium. Een modern 

communicatiemiddel, ingezet voor een gezond lichaam, te beginnen bij de moestuin. 

En dat betekent heel simpel dat je terug gaat naar moeder natuur, want het gaat 

ook om fruit, om (eetbare) bloemen voor de bijen en de vlinders, om een meditatieve 

plek. 

Voor de bloemenweide werken we in drie stappen: 

 

 

 

 

 

 Klaarmaken en onderhoud van de Bloemenweide; de eerste bloei wordt pas in 
het najaar verwacht, maar vooral in de lente / zomer van 2017. 

 Plaatsen van een informatiebord, het liefst rond 20 september 2016. 

 Plaatsen van een berging om het benodigde (waardevolle) tuinmateriaal op te 

bergen, zoals graszitmaaier, een bosmaaier en enig tuingereedschap.  
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De bouwvergunning voor de berging is aangevraagd en ligt met tekeningen en 

bestek bij de gemeente. 

Wanneer alles vlot verloopt, zouden we in de eerste week van september kunnen 

starten met de bouw. Het is de bedoeling dat Klussenbedrijf TWINS, te Fochteloo, 

dit werk uitvoert. 
 

Voor de vlindertuin en de pluktuin werken we ook in drie stappen: 

 

 

 

 

 

 

 Geld voor beplanting en verbetering van de toegankelijkheid 

 Plaatsen van een informatiebord 

 Maken van een folder. 

We willen dit informatiebord ook graag plaatsen voor 20 september 2016. 

Binnenkort willen we in onderling overleg met onze leden plannen maken voor de 

beplanting en allerlei zaken die met deze veranderingen gepaard gaan. 

 

Tuinperikelen 

 Helaas is meeldauw geconstateerd op de uien. Bestrijden kan met 
heermoesthee, wegknippen en verbranding van aangetaste delen is de eerste 

stap. Loof wel afvoeren als er niet wordt verbrand. 

 De vereiste 70 cm strook vrijhouden. Jammer genoeg is geconstateerd dat de 70 

cm strook bij een aantal tuinen op Jardinga niet vrij en schoon gehouden wordt. 
Graag actie ondernemen als de strook niet schoon is en wellicht wordt gebruikt 
door compostbakken en dergelijke. 

 Graag ook actie ondernemen bij de tuinen waar onkruid onacceptabel hoog 
staat. Denk aan een goede uitstraling van onze vereniging naar de omgeving! 

Vanuit de bestuursvergadering van 27 juni: Materiaal Commissaris 

 Harry Hooijmans wordt, naast zijn functie van tuinsecretaris op Schottelenburg, 

ook materiaal commissaris. Zo probeert het bestuur een overzicht te krijgen van 
de machines en hun gebruik op beide locaties. Ook ontstaat zo duidelijkheid 
over vragen als benzine gebruik en onderhoud. 

Op locatie Jardinga zal Harry samenwerken met Anita in haar functie als 
tuinsecretaris. 

Jan Bultman en Atte de Jong hebben op Jardinga toezicht op gebruik van 
materieel en machines.  
Op Schottelenburg werkt Harry samen met Willem Kraay. 

  

 Per 12 juli wordt een nieuw slot geplaatst op de schuur van Jardinga.  

Bij het nieuwe slot hoort een lijst met de namen van de leden die een sleutel 
willen.  
Een beperkt aantal sleutels wordt in overleg met de tuinsecretaris en de 

toezichthouder gereedschappen Jan Bultman, verstrekt.  
Leden die geen sleutel hebben kunnen alleen in overleg met Jan Bultman 

gebruik maken van gereedschappen. 
Adres en telefoonnummer van Harry: Schapenkamp 22, mobiel 06 38301612 
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Als bestuur vinden wij het fijn om u over de bijzondere ontwikkelingen van onze 

vereniging te vertellen. We verwachten veel positieve reacties en we gaan uit van 

uw hulp waar nodig tijdens deze werkzame maanden op Jardinga en 

Schottelenburg. 

Rondleidingen op Schottelenburg 

Open zaterdagen in juli: Start om 10 uur ingang complex Schottelenburg 

Rondgang duurt een uur 

Deelname is gratis 

Een goede zomer toegewenst. Het bestuur 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Toch ook al weer phytophtora in de aardappelen dus ga regelmatig controleren 
en weet je niet hoe je het kunt herkennen, vraag een medetuinder. 
Als voorzorgsmaatregel is de hierboven genoemde Heermoerthee een goed 

middel. 

 Loof afknippen, 

 In een plastic zak stoppen 

 Afvoeren naar de milieuwerf aan de Nanningaweg ( is gratis)  

 

 
Veel last van mieren? 
Een wespenvanger vullen met verdunde limonade en een borrelglaasje jenever 

toevoegen, regelmatig controleren en eventueel vervangen.  
Succes gegarandeerd. Na een paar keer zijn alle mieren verdwenen. 

 

 


