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Een 80 jaar jonge vereniging 
Wat hebben we het getroffen met het weer 
tijdens ons wandelend buffet zaterdag 9 
september. En wat was het gezellig! Gerke 
Venema met zijn accordeon, zingende tuinder 
Willem van der Zwaag en overal kletsende en 
smullende tuinders met aanhang. In optocht ging 
het naar vak H waar 3 soorten soep klaarstonden. 

Vervolgens naar 
vak G waar 
tuinders Kus en 
……. voor 
heerlijke Turkse 
hapjes hadden 
gezorgd in een 
super sfeervolle 
kraam. De salades 
van de vakken J 

en K stonden klaar bij het verenigingsgebouw met 
een bescheiden BBQ en 10 kilo (!) gebakken 
aardappeltjes van De Domptuinders.  Na afloop ijs 
met taarten die gebakken waren door Vak F.  
 
Namens het  
bestuur, en 
zeker ook 
uit naam 
van vele 
tuinders, wil 
ik iedereen 
en speciaal 
het feestcomité bedanken voor al het werk wat 
ze hebben verzet. Zo wel in de aanloop, tijdens 
het buffet en bij het opruimen na afloop waren 
Jan-Hiddo, Fokke, Corine en Annie actief. Wat een 
werk, dank jullie wel. En ook bedankt 
tuincommissarissen voor de coördinatie van alle 
maaltijdonderdelen per vak en alles er om heen. 
En dank aan vrijwillige tuinders die bijsprongen 
waar nodig bij alle werkzaamheden. Klasse!  
 

 
 
 
 
Heeft u nog mooie oude foto’s en/of verhalen?  
Geef dat dan door. Dan kunnen we het 
jubileumnummer (digitaal) aanvullen en wordt 
het een steeds groter en completer verhaal over 
onze roemruchte geschiedenis van 80 jaar!  
 
Inmiddels is het oogsttijd en dat is goed te 
merken. Tassen, kratten, bakken en kruiwagens 
vol worden van de tuinen naar huis gebracht. Om 
direct van te genieten, om uit te delen of om te 
wekken en/of in de vriezer.  
Het is ook de tijd dat de tuin begint te verkleuren 
van groen naar geel, oranje en bruin. Mooi licht 
over het geheel, lekker in het laatste zonnetje, 
ach wat biedt een tuin toch veel goeds! 
 
En ondertussen denkt het bestuur al weer na over 
volgend jaar. Wat worden de grote klussen? Hoe 
gaan we de verkoop rondom de tuinkas 
organiseren? Het Toilet op de Domp? Lukt het om 
structureel wat aan de toestand van de paden op 
de tuin Noorderhoek te doen? Levert onze 
ledenwerfcampagne genoeg nieuwe tuinders op?  

 
U hoort het allemaal op de jaarvergadering in 
januari 2018. Maar voor die tijd is er nog de 4e 
tuinbeurt, het winterklaar maken van uw 
volkstuin en een grondbemestingscursus van 
hovenier/tuinder een van onze eigen leden in het 
verenigingsgebouw. Datum en tijd volgen nog.  
 
Ingrid Wagenaar, voorzitter 
 
Tuinbeurt zaterdag 14 oktober  
Zaterdagmorgen is het zo weer zo ver en wordt 
de laatste tuinbeurt van 2017 gehouden. Deed u 
dit jaar nog niet mee met één van de tuinbeurten 
dan is dit uw laatste kans! Elk lid is verplicht mee 
te helpen bij het algemeen onderhoud op de 
tuinen in de Noorderhoek en op De Domp. Voor € 
50,-- kan deze verplichting afgekocht worden.  
Een kantinedienst op zaterdagmiddag of een 
aantal uurtjes schoonmaken in het 
verenigingsgebouw geldt ook.  In de kantine ligt 
zaterdagmorgen een presentielijst zodat we 
kunnen zien wie er meegedaan hebben aan een 
tuinbeurt.  
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We starten stipt om 9.00 uur bij het 
verenigingsgebouw, daar wordt het werk 
verdeeld. Om 10.30 uur is er een koffiepauze en 
later SKOFT om  12.30 uur met heerlijke soep met 
broodjes voor de harde werkers.  
 

Wat gaan we in elk  geval doen?  

 Randen hoofdpad afsteken 

 Randen zijpaden afsteken 

 Onkruid onder de hagen hoofdpad 
verwijderen 

 Aantal verwaarloosde en verlaten tuinen 
opruimen 

 Snoeiwerkzaamheden 

 Opschonen borders verenigingsgebouw 
 
Artikel 3 Rechten en verplichtingen leden 
• Het lid aanvaardt de verplichting om deel 
te nemen aan het gemeenschappelijke werk ten 
behoeve van het algemeen onderhoud /jaarlijks 
groot onderhoud van het complex zoals dit 
volgens het rooster van het onderhoudsplan door 
het bestuur wordt bekend gemaakt;  
• Het lid kan de verplichting tot deelname 
aan het gemeenschappelijke werk afkopen door 
het betalen van een bedrag van €50, - Dit bedrag 
wordt jaarlijks door de algemene vergadering 
vastgesteld  
• Het bestuur kan na overleg met het lid op 
grond van bijzondere omstandigheden besluiten 
af te zien van het laten betalen van dit bedrag;  
• Het lid zal de vereniging niet aansprakelijk 
stellen voor persoonlijke schade, die ontstaat 
tijdens het verrichten van deze werkzaamheden 
en voor zover deze niet te wijten is aan 
nalatigheid van de vereniging;  
• De vrijwillige medewerkers zijn collectief 
verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid. 
 
 

 
 
Tot zaterdag en neem zelf zo veel mogelijk 
tuingereedschap, handschoenen en kruiwagens 
mee.  
 
Tuinschouwen en tuinonderhoud. 
Ook dit jaar hebben tuincommisarissen en 
bestuur verscheidene schouwrondes over de 
tuinen gemaakt. Bij een aantal tuinen is het 
onderhoud het hele jaar door minimaal tot zeer 
slecht geweest. Met deze tuinders is contact 
opgenomen. In geval van ziekte en overmacht is 
hulp geboden. Een aantal tuinders heeft zelf 
opgezegd en een aantal tuinders is door het 
bestuur de huur opgezegd. Gelukkig zijn er ook 
weer een aantal nieuwe huurders die eind van dit 
jaar starten of volgend jaar, we wensen hun veel 
succes! 
 

Tuincommissarissen per vak 
Onze volkstuinen zijn opgedeeld in vakken, elk 
vak heeft zijn eigen tuincommissaris. Daar kunt u 
terecht met al uw vragen over uw tuin. Kan hij u 
niet helpen dan neemt hij uw vraag mee naar het 
bestuur. Het bestuur vergadert elke 1e dinsdag 
van de maand en de tuincommissarissen zijn daar 
4 keer per jaar bij. Daar worden ook de schouwen 
en tuinbeurten voorbereid.  
 

 H vak Gerrit Koopmans (bestuurslid), tuin 
H7, 06-25208116 

 De Domp Bodus van der Hoop, tuin DO9, 
0515-417747 

 G vak Ben Kuipers, tuin H14, 0515-422653 

 G vak Jisk Bakker, tuin H15, 0515-421660 

 J en K vak Jappie Boersma, tuin K36, 0515-
421877  

 F vak Watze de Vries, tuin F20, 0515-
411873 

 

Volkstuinders gezocht!  

Zowel op De Domp als op de Noorderhoek is nog 
een aantal mooie tuintjes vrij. Er kan gekozen 
worden uit tuinen van 80 tot 200 m2. De jaarlijkse 
contributie van onze vereniging is € 25,-- en de 
prijs voor de huur van de grond is € 0,35 per m2 
per jaar. Weet u nog iemand die een tuin wil? 
Meld het ons!  

 



 
 
Openingstijden servicepunt vanaf  1 november 
Zaterdagmorgen:  09.30 tot 11.30 uur 
Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 
Woensdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 
 
Mest bestellen 
Er kan van af nu weer mest worden besteld in het 
servicepunt op de Noorderhoek. De mest wordt 
op de tuin of dicht in de buurt van uw tuin 
afgeleverd. Het  afleveren wordt met een trekker 
van de zorgboerderij uit IJlst gedaan. De mest 
komt eind oktober/begin november en het 
afleveren zit bij de prijs in.  

De prijs per kubieke meter zal ongeveer € 20,00 
zijn, dat hangt nog af van de hoeveelheid die de 
vereniging uiteindelijk besteld.  

De bestellijst ligt  in de winkel en denk er aan: 
bestellen = betalen! En vóór: 1 november 
 
Tevens te koop zakken gedroogde kippenmest  ca 
50 liter € 3.50. (stikstofrijk en onkruid vrij). 
De zaadlijsten worden zoals gebruikelijk aan het 
einde van het jaar toegezonden en kunnen dan 
weer op de jaarvergadering ingeleverd worden.  
 
De tuinkas van de vereniging 
 

Ook het 
tweede seizoen 
van de kas was 
succesvol, er 
was veel 

belangstelling 
voor het 
plantgoed en er 
is goed 
verkocht. Toch 
gaan we 

nadenken over het aanbod, het blijft moeilijk om 
dit goed af te stemmen op wat tuinders graag 
willen hebben. Deze winter werken we de 
plannen verder uit, u hoort er in januari over, bij 
de jaarvergadering. Ondertussen zijn suggesties 
en ideeën natuurlijk welkom.  
 
 
 
 

 

 
 
Stoppen met tuinieren?  
Wilt u dit jaar stoppen met tuinieren? Geef het 
dan schriftelijk of per mail voor 1 november 2017 
door aan het bestuur of aan Sytse Durksz. Zie 
voor info en telefoonnummers op onze website. 

Voor uw agenda:  

 14 oktober tuinbeurt in de Noorderhoek 
9.00 – 12.30 uur 

 Mest bestellen vóór 1 november 

 29 december feestelijke afsluiting van het 
jaar met de vaste vrijwilligers 
(persoonlijke uitnodiging komt) 

  29 januari 2018  jaarvergadering. 

Us Utwyk 
De kantine en servicepunt van ons 
verenigingsgebouw op de Noorderhoek worden 
goed bezocht. Het is er altijd heel gezellig! Dat 

komt door 
de vele 
vrijwilligers 
die één of 
twee keer 
per maand 
een dienst 
draaien. En 
dat doen ze 

fantastisch! Er kunnen trouwens nog wel een 
paar vrijwilligers bij, wil je ook komen  helpen? 
Neem dan even contact op met Alida van Dijk (06-
12046023). Graag tot ziens voor een bakje en 
gezelligheid! 
 

Nut & Genoegen, Sip de Ree secretaris 

Tjotterstraat 15, 8605 AD  Sneek 0515-230971 
Sipderee@home.nl 

Info: www.volkstuinensneek.nl 
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