
VERZORG UW VOLKSTUIN, 

    PLUK ER DE VRUCHTEN VOOR UZELF en ANDEREN 

 

  INFORMATIEBLAD  

    

De Volkstuin Vereniging Jardinga te Oosterwolde bestaat nu ruim 40 

jaar; de oprichtingsdatum was op 2 januari 1974.  

Om en nabij de 80 leden. 

Op dit moment zijn er om en nabij 80 leden die met elkaar 120 tuinen 

bewerken. Elk jaar vertrekken er tuinders en komen er weer nieuwe bij. Op 

dit moment zijn er vijf tuinen beschikbaar, elk 150 m2. Belangstellenden 

kunnen op een wachtlijst worden geplaatst (inschrijfgeld 10 euro). We 

hopen op een groei in de nabije toekomst, misschien wel 90 leden. 

Twee tuincomplexen 

De Vereniging pacht grond van de gemeente Ooststellingwerf.  

De grootste locatie is het tuincomplex Jardinga met een 70 tal tuinen. Dit 

complex ligt achter het verzorgingscentrum Rikkingahof, tegen het Groot 

Diep. Het tweede tuincomplex ligt aan de Rijweg, en wordt aangeduid met 

de naam Schottelenburg.  

We telen groente en fruit voor eigen gebruik. Wat we meer 

verbouwen, gaat (onverplicht) naar de VOEDSELBANK. 

Contributie en tuinhuur 

Een lid betaalt contributie (€ 26,- in 2016); je kunt ook lid zijn zonder een 

tuin. De huur bedraagt 9 euro per 100 m2. De standaardtuin is 150m2. 

Proef voor beginnende tuinders. 

Vanaf 2016 geven we ook 50 m2 aan mensen die eerst 

ervaring willen opdoen. Want er komt veel voor kijken 

voordat een zaadje een kropje sla of een tomatenplant 

is geworden. Op Schottelenburg is nog ruimte voor 2 

beginnende tuinders; de huur is € 5,- per 50 m2. Wilt u 

een kijkje nemen? Dat kan. Zoek tuin nummer 5 (aan 

het tweede pad, rechts).  

 

Indien gewenst begeleiden we u graag bij het opstarten. 

 
 



MEER DAN SIMPELWEG TUINIEREN 

Onze eigen tuin komt op de eerste plaats. Daar steken we veel tijd in; ieder 

op eigen wijze. Op een tuincomplex zijn wij ook samen tuin; mannen en 

vrouwen, soms ook kinderen; jong en oud; mensen die nog werk hebben, 

gepensioneerden en werkzoekenden. Met je handen in de aarde wroeten 

geeft aan iedereen veel voldoening. Maar als “volkstuinvereniging”zijn we 

ook onderdeel van de gemeenschap te Oosterwolde. We willen mensen 

ook graag betrekken bij het tuinieren.  

NIEUW INITIATIEF BLOEMENWEIDE SCHOTTELENBURG 

Op zaterdag 14 mei hebben wij de bloemenweide ingezaaid. Het zaad 

hebben we gratis ontvangen als prijs voor deelname aan project 

bloemenlint door Friesland. Daarmee maken we de grond ook geschikt 

voor een moestuin. De bloemenweide is vrij toegankelijk. 

ANDERE INITIATIEVEN 

Sinds 2015 is er een PLUKTUIN,  

waar mensen een bloemetje kunnen plukken (voortzetting project 

DemoTuin voor diverse wijzen van moestuinieren. Ook is er een 

Vlindertuin, waar men rustig kan genieten. Beide tuinen zijn te vinden bij 

de ingang van het complex Jardinga. Ze worden gedragen door leden van 

onze vereniging. We hopen deze projecten nog toegankelijker te maken. 

Daarom hopen we dat we subsidie verwerven uit het Fonds 

Ooststellingwerf, o.a. voor informatieborden en een betere website. 

 

Aan het werk op Schottelenburg, augustus 2015 

Het is altijd een prachtig gezicht. De variatie aan gewassen. Je merkt 

dat de tuinders plezier hebben in hun hobby, bezig zijn met het telen 

van gezond voedsel.  

OPEN ZATERDAGEN IN JULI: start om 10 uur ingang 

complex Schottelenburg. Rondgang duurt een uur.  

BELANGSTELLING voor een tuin? Zoek dan contact met de 

algemeen secretaris: e-mail     Secretaris@jardinga.nl; OF bel 

met mobiel 06-12549135 OF stuur een brief aan secretaris VTV 

JARDINGA, Assepot 18, 8431 SB Oosterwolde 
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