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Powervrouwen ...
Ineke en Rita bezig maken met de grelinette de grond luchtig

Gereedmaken van vakken voor vaste planten

Op zaterdag 4 juni 2022 is een team van 7 mensen bezig geweest met het klaar
maken van de plantvakken voor de vaste planten: Ineke Schelling, Irma Finke,
Pauline Bijjleveld, Rita Nijhoff, Geert Arendsz, Harry de Heij en Bert Finke.
Van half negen ‘s ochtends tot half drie ‘s middags werden onkruid gewied,
de grond luchtig gemaakt met een grelinette, mestkorrels gestrooid, oude
paardenmest opgebracht en als laatste een dikke laag compost. Een geweldige
basis om straks de planten een plekje te geven. De kerktuin, het schoolvak en
grassenvak zijn klaar voor gebruik.

kar paardenmest
ter beschikking gesteld door Johan Scheltens
Verrijking van de grond

De ondergrond is onderzocht op pH-waarde en voedingsstoffen. De ideale pHwaarde voor bloeiende planten is 5,5-6,5. En dat is helemaal in orde, want uit de
geteste grond kwam een waarde van 5,5 naar voren. Er is geen kalk nodig.

Pauline en Irma brengen
boven op mestkorrels en
paardenmest een laag
compost aan

Maar geheel naar verwachting werd gemeten dat er in de grond totaal geen
voeding aanwezig was. Er was daarom amper onkruid aanwezig en we zijn geen
enkele regenworm tegengekomen.
Daarom werd een dikke laag van ruim 10 cm aan meststoffen aangebracht:
biologische mestkorrels, oude paardenmest en fijngezeefde compost.

Waar zijn de mannen van Schoonebeek-in-Actie?

De vier powervrouwen die hun handen flink uit de mouwen hebben gestoken
vroegen zich wel af waar de mannen van Schoonebeek-in-Actie blijven. Zij hebben
deze eerste dag een berg werk verzet, en vinden dat de mannen aan de beurt zijn
om hun kunnen te vertonen.

Subsidie van Oranje Fonds
Het Oranje Fonds staat voor een open en inclusieve samenleving. Het fonds
gaat ervan uit dat initiatieven die hun steun ontvangen actief een open cultuur
nastreven waarin het welzijn en de veiligheid van de doelgroep, vrijwilligers en
medewerkers voorop staat en waarin zij respectvol worden behandeld.
Op 4 mei 2022 is door het Oranje Fonds een bijdrage van Euro 5.000 aan de Van
Gogh Beleeftuin toegezegd. In de afweging is meegenomen dat in ons project
door verschillende doelgroepen wordt samengewerkt: vrijwilligers, jongeren met
een beperking en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Deze groepen
ontmoeten elkaar in de Beleeftuin: kopje koffie of thee drinken, samen in de tuin
werken, met elkaar lunchen. De contacten tussen elkaar zijn belangrijk.

Subsidiënt uitgelicht
Er zijn diverse subsidiënten die financiële middelen en tijd ter beschikking hebben
gesteld om de Van Gogh Beleeftuin mogelijk te maken: Gemeente Emmen,
Stichting Poppen, Stichting ErfgoedNetwerk Emmen, Stichting Belevingsbrouwerij,
de Bewonersraad van de Kracht van de Veenkoloniën en het Oranje Fonds.
Dankzij hun royale donaties is het gelukt om de hele begroting financieel sluitend
te krijgen voor de komende 3 jaar tot en met eind 2025. Bij elkaar hebben deze
organisaties het bedrag van Euro 27.000 bijeengebracht.
Daarbij moeten we zeker niet vergeten de diverse organisaties die gratis
materialen ter beschikking hebben gesteld: een grote hoeveelheid tuingereedschappen van Landschapsbeheer Drenthe, een schaftkeet door Brands Bouw en
een picknickset van Techno-Care uit Schoonebeek.

Het eindresultaat op 11 juni 2022

De mannen vergeten we niet ...
Harrie de Heij en Geert Arendsz bezig met het afladen van de paardenmest

De opbouw van de plantvakken
Omdat de grond geen enkele voedingswaarde bevat, was het advies van Claudia
Boon - de ontwerpster van de tuin - om eerst organisch-minerale mestkorrels aan
te brengen van DCM Mix 2.
Vervolgens werd een dunne laag oude paardenmest aangebracht. die in de loop
van de week door Henri Eisen met de trekker werd opgehaald bij Johan Scheltens.
Daarna werd een dikke laag fijngezeefde compost van BOV Emmen over de vakken
verdeeld, waarmee een zeer rijke grondlaag voor de planten werd gecreëerd.
Daarna kwam op de looppaden rondom de plantvakken een dikke laag grove
houtsnippers te liggen.

Hierboven de eerste stappen van het bereiden van de vakken. Het onkruid is
gewied. De grond is met de grelinette luchtig gemaakt, en wordt aangeharkt. De
minerale mestkorrels worden over het vak verdeeld.

Wat staat er te doen?

Grondwerkzaamheden op
zaterdag 11 juni 2022
De plantvakken voor de vaste planten zijn op 4 juni 2022 klaargemaakt. Nu
moeten nog 2 vakken worden aangelegd voor de éénjarige bloeiers. Die worden
op dit moment gekweekt door de jongeren van Cosis. Maar voordat die de grond
in kunnen moeten deze vakken ook nog worden voorzien van meststoffen en
compost.
Op 11 juni 2022 gaan we één van de 2 vakken doen.
grond luchtig maken met grelinette
mestkorrels uitstrooien
laagje paardenmest erop en daarna compost
rondom houtsnippers aanbrengen

Rita Nijhoff
Het vak wordt klaar gemaakt voor de Hotlips
Werkdag zaterdag 11 juni 2022
08:30 - 11:30 uur

meenemen: kruiwagen & schop
aanmelden bij Bert Finke
bfinke@ziggo.nl
06-2255 9118
De eerste plant gaat de grond in!
En in de aankomende week gaat het gebeuren . . . de eerste plant gaat de grond
in! Dit is het moment waar in het afgelopen halfjaar naar toe is gewerkt. Na
tuin-ontwerpen en beplantingsplannen gemaakt te hebben, subsidies zoeken,
vrijwilligers enthousiast maken, materialen, planten en zaden inkopen, en zaden
kweken gaat het eindelijk gebeuren!
Rita Nijhoff zal een Salvia (salie) ras Hotlips in één van de plantvakken plaatsen.
Het is een plant die van mei tot en met september een uitbundige rood-witte
bloemnpracht laat zien. De plant wordt 75-100 cm groot en is straks te zien in de
plantvakken binnen de contouren van de voormalige Nicolaaskerk.

Harrie de Heij zet een lading mest klaar

