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Beste tuinders, 

 

Gelukkig wordt het toch elk jaar weer voorjaar maar 

soms zakt de moed je ook wel eens in de schoenen. 

Wat een nattigheid hebben we gehad en toen de 

eerste krokussen bloeiden, viel de vorst in. En 

daarna nog een keer. Maar nu gaat eindelijk de 

temperatuur omhoog. De natuur gaat z’n eigen gang 

en dat maakt onze hobby ook zo boeiend. Toch? 

 

We hadden een mooie opkomst op de 

jaarvergadering en hebben met elkaar de plannen 

voor De Domp en de Noorderhoek besproken. Er 

zijn bestuursleden herkozen en onze penningmeester 

Henk Bouma heeft aangegeven dat dit absoluut zijn 

laatste jaar is. We zijn dus op zoek naar een nieuwe 

penningmeester uit de eigen leden. Als dat niet lukt 

moeten we iemand inhuren en dat is niet gratis! 

 

Geen kabouters 

Wie een tuin huurt bij Nut en Genoegen zet ook zijn 

handtekening voor het ‘verplicht’ meewerken aan 

algemeen onderhoud. Net als bij bijvoorbeeld een 

voetbalvereniging of de tennisclub, moeten ook bij 

ons de leden aan de bak en meehelpen met algemene 

werkzaamheden. We hebben daar een systeem van 4 

tuinbeurten per jaar voor en we hebben een kleine 40 

vaste vrijwilligers (ook allemaal tuinders) die 

winkel- of kantinediensten draaien, in het bestuur 

zitten, tuincommissaris zijn, vast onderhoud of vaste 

klussen doen of maaien.  

 

Vorig jaar hebben we voor het eerst goed 

bijgehouden wie er mee hebben gedaan met de 4 

tuinbeurten. Aan het einde van het jaar bleek dat 

goed 50% van de tuinders op één of andere manier 

meegewerkt heeft aan algemene zaken. Wie goed 

kan rekenen begrijpt wel dat dan ook 50% niets 

heeft gedaan. Op de jaarvergadering hebben we 

uitvoering gediscussieerd over het wel of niet innen 

van de €50,-- als mensen NIET meehelpen met de 

algemene werkzaamheden op de beide tuinen. Dit 

staat al jaren in ons Huishoudelijk Reglement maar 

tot nu toe werd het aan de verantwoordelijkheid van 

de tuinders zelf overgelaten.  

Toch is het zo dat er veel werk blijft liggen, de vaste 

vrijwilligers zijn ook gewoon tuinders met een eigen 

volkstuintje en die kunnen niet opdraaien voor het 

werk dat anderen niet willen doen. En als we het 

werk uitbesteden zijn we honderden euro’s kwijt.  

 

Op de jaarvergadering hebben we besloten dat we na 

2 tuinbeurten de mensen die dan nog NIET geweest 

zijn gaan aanschrijven. Sommige tuinders kunnen 

(tijdelijk) niet meedoen met de algemene 

werkzaamheden. Met ziekte en persoonlijke 

omstandigheden daar  houdt het bestuur natuurlijk 

rekening mee en het wordt ook overlegd met de 

tuincommisarissen.  

 

Ik wens u veel tuinplezier de komende maanden, 

houdt 1 mei in de gaten, vóór die datum hoort uw 

tuintje klaar voor het seizoen te zijn. 

 

Ingrid Wagenaar  Voorzitter  

 

Hulp van leerlingen Nordwin College 
Vrijdag 9 maart waren zo'n 60 leerlingen van het 

Nordwin College met hun docent Groen en 

Recreatie Jenno de Boer actief op onze volkstuinen 

op de Noorderhoek. In 3 groepen gingen ze aan de 

slag met verdunningssnoei op Vak G en met het op 

hoogte brengen van de windsingels op Vak F. Ook 

hielpen ze mee met het opruimen van een door de 

gemeente omgekapte boom op Vak F. Tussendoor 

zorgde voorzitter Ingrid Wagenaar voor wat lekkers 

en na afloop was 

er een enorme 

takkenbult te zien 

op het voorterrein. 

Inmiddels heeft 

de zorgboerderij 

die al weer 

weggewerkt met 

de versnipperaar. 

 

Nieuws van de bijen 

Onopvallend hebben onze bijen (Vak F) tijdens de 

wintermaanden druk gewerkt achter de schermen. 

Terwijl wij  in december nog rond de kerstboom 

zitten, leggen de bijen het eerste broed aan. 

Vervolgens zorgen ze ervoor dat de uitgekomen 

larven tot volwaardige bijen uitgroeien. Deze 

ontwikkeling van Ei-Larve-Bij gaat beslist niet 

zonder het stuifmeel van onder andere de 

wilgenkatjes. Dit stuifmeel is onmisbaar tijdens dit 

groeiproces van de larven omdat dit de enigste bron 

is waar bijen eiwitten en 

vetten uithalen. Verder 

profiteren ze in deze 

voorjaarsperiode van de 

sneeuwklokjes en de 

krokussen. Binnenkort staat 
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er, voor deze jong gevormde bijen, alweer een nieuw 

gevarieerd menu klaar van onder andere bloesem 

van fruitbomen, bessenstruiken en aardbeiplanten 

die ze ijverig gaan bezoeken. Ook deze bloesem 

levert hen nectar en stuifmeel en tegelijkertijd 

werken de bijen voor de tuinders als ijverige 

bestuivers die zorgen voor een hogere opbrengst en 

kwalitatief beter fruit! 

Drie van de bijenvolken die in de bijenstal staan, 

hebben dit seizoen een speciale taak. Ze doen dienst 

als lesvolken voor zes cursisten van de Basiscursus 

Bijenhouden. Onze bijenstal in Sneek is door 

Wageningen erkend als cursuslocatie voor de 

praktijklessen. Vanaf zaterdagmiddag 14 april zullen 

er wekelijks zes cursisten komen om bij ons de 

praktijk van het bijenhouden te leren; de 

theorielessen volgen ze in Leeuwarden. In groepjes 

van twee leren ze onder begeleiding van een 

praktijkbegeleider in een bijenvolk te werken. Het 

geheel staat onder supervisie van bijenteeltleraar 

Dick Meischke. De cursus start heel basaal met het 

openen van het volk, waarna dit iedere les 

uitgebreider en ingewikkelder wordt. Na ongeveer 

tien tot elf praktijklessen in combinatie met 

theorielessen ben je imker en in staat om zelf een 

bijenvolk te beheren.  

Dan begint alles pas en kom je er achter dat je door 

het onvoorspelbare van het weer de natuur je hele 

leven blijft doorleren als bijenhouder. Door het 

steeds opnieuw weer oplossen van problemen en/of 

raadsels blijft de hobby uitdagend. Daarbij komen 

we aan bij de parallel die 

er is met het tuinieren. 

Ook als tuinder is ieder 

tuinseizoen weer anders. 

De steeds wisselende 

omstandigheden 

dwingen je als tuinder ook steeds weer om creatieve 

oplossingen te bedenken voor zaken die volgens de 

boeken gemakkelijk zijn te sturen. Natuur blijft dus 

eindeloos boeien, het maakt niet uit welke invulling 

je daar aangeeft.  

Frezen 

Als u uw tuin wilt laten frezen dan kunt u dat in het 

verenigingsgebouw laten weten. Geef uw naam, 

tuinnummer en het aantal m2 dat u wilt frezen op. 

Tot 100m2 zijn de  kosten € 20,--  daarna komt er 

per 10m2 € 2,-- bij. De mensen van de zorgboerderij 

uit IJlst gaan frezen aangevuld met vrijwilligers 

indien nodig. Het is momenteel nog erg nat op de 

tuin en daarom kan er nu nog niet  gefreesd worden.  

Frees bestellen = vooraf betalen!!! 

 

Tuinhuur en contributie 2018 

Via de mail of per post hebt u de nota 2018 van onze 

vereniging gekregen. Begin april had reeds 40% van 

de tuinders betaald. Hulde!! 

1
e
 tuinbeurt 2018 zaterdag 14 april 

 

 
 

Zaterdagmorgen  14 april is het zo ver en wordt de 

eerste tuinbeurt 2018 gehouden.  

 

We starten stipt om 9.00 uur bij het verenigings-

gebouw, daar wordt het werk verdeeld. Om 10.30 

uur is er een koffiepauze en daarna SKOFT om  

12.30 uur met heerlijke soep en broodjes voor de 

harde werkers.  

 

U hoeft niet 4 keer per jaar mee te doen, maar 1 of 2 

keer zou toch wel fijn zijn. En u kunt  dus kiezen of 

de data u uitkomen. Voor 2018 zijn dat:  

 14 april,  

 30 juni,  

 18 augustus  

 13 oktober.  

 

Op de jaarvergadering hebben we besloten dat er in 

de kantine een lijst komt te liggen met KLUSSEN 

die op elk moment gedaan kunnen worden. 

Op de meeste woensdagen kan er aangesloten 

worden bij de werkzaamheden van de zorgboerderij. 

Op de maandagochtenden kunnen leden zich melden 

voor schoonmaakwerkzaamheden in en om het 

gebouw Noorderhoek.  

Op alle dagen dat de winkel/kantine open is kunnen 

er werkzaamheden van de lijst gedaan worden. 

Tussentijds kan elke tuinder wel aan het werk, 

onkruid onder de hagen vandaan halen op het eigen 

vak of de paden onkruidvrij maken. Zwerfvuil 

verzamelen en opruimen of de berenklauwen 

verwijderen. 

 

Nieuws van De Domp 
Na het goed verlopen experiment met het tijdelijke 

toilet op de Domp is besloten een permanente 

toiletunit aan te schaffen. Dit dames/herentoilet 

wordt met een sceptictank naast het bestaande 

clubhuisje geplaatst. Het clubhuisje zelf wordt van 

een nieuw dak voorzien. Binnenkort starten de 

voorbereidende werkzaamheden. Er moet vooraf 

veel gesnoeid, vrijgemaakt en opgeruimd worden en 

we vragen daar de tuinders van De Domp voor om te 

helpen. Het is ook de bedoeling dat er bestrating 

aangelegd wordt. Zolang het nog niet klaar is, blijft 

het tijdelijke toilet natuurlijk beschikbaar.  

Tuinders van De Domp die mee willen loten met de 

koffiebonnen worden van harte uitgenodigd om 
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koffie/thee te komen drinken in de kantine op de 

Noorderhoek. Dat kan mooi gecombineerd worden 

met een bezoek aan de tuinkas en de winkel.  

 

 

Honden   

Niet iedereen houdt van honden, sterker nog: 

sommige mensen zijn echt bang voor honden. Om te 

voorkomen dat onze tuinders ‘last’ hebben van een 

ander zijn hond(en) staat al jaren in ons 

Huishoudelijk Reglement dat een hond alleen 

aangelijnd op de tuin mag zijn. Beslist niet los laten 

lopen dus! Sinds vorig jaar hebben we, na een aantal 

klachten, besloten om ook geen honden toe te laten 

in ons verenigingsgebouw. Het moet voor elke 

tuinder fijn zijn om in de kantine te komen, ook zij 

die niet van honden houden of er bang voor zijn. 

Kantine, servicepunt en tuinkas 

Het mooie weer komt er aan, dus werk aan de 

winkel op de volkstuinen. En wat is het dan fijn dat 

je tussen de bedrijven door of na afloop even in alle 

rust kunt genieten van een bakje thee of koffie in ons 

verenigingsgebouw. Onze vrijwilligers staan voor u 

klaar. En natuurlijk is ons goed gesorteerde 

servicepunt, ook gerund door vrijwilligers, open. 

Neem er eens een kijkje en zie wat er allemaal wel 

niet te koop is. En voor aantrekkelijke prijzen. 

Zoals op de jaarvergadering al bekend gemaakt is, 

gaan we dit jaar (op proef) tuinplantjes aankopen bij 

Kwekerij De Haas in IJlst. We gaan niet meer zelf 

planten uit zaden opkweken, daarvoor zijn er veel te 

weinig vrijwilligers.  

Met het nieuwe systeem worden er elke week verse 

plantjes geleverd passend bij het seizoen. En op = 

op, de week daarop komen er weer nieuwe plantjes. 

We starten met sla-planten en andijvie.  

 

 

 

Openingstijden verenigingsgebouw 1 maart:  
 

 Zaterdagmorgen: 9.30 tot 12.30 uur 

 Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

 Maandag/woensdag:  13.30 tot 15.30 uur 

 

Voor uw agenda: 

 

 14 april  tuinbeurt algemeen onderhoud 

Noorderhoek 9.00 – 12.30 uur 

 1 mei, uw tuin moet klaar, schoon en 

opgeruimd zijn voor het nieuwe seizoen 

 23 juni tuinbeurt algemeen onderhoud 

Noorderhoek 9.00 – 12.30 uur 

 25 augustus Open Dag 10.00 – 15.00 uur 

 

Hokjes, kassen en schuurtjes bouwen  
Het voorjaar nadert weer, en daarmee komen er ook 

weer veel activiteiten op beide complexen. Wij 

maken iedereen er op attent dat om iets te bouwen er 

altijd toestemming vereist is van het bestuur. In de 

kantine/servicepunt ligt het Huishoudelijk 

Reglement met de regels. Ook op de website kunt u 

het inzien. Voor alle bouwwerken is toestemming 

vereist van het bestuur, we zijn dat verplicht van de 

gemeente SWF. Bij twijfel kunt u altijd het bestuur 

aanspreken of mailen. 

 

Planten van bomen en struiken 
De laatste jaren zijn op de nieuwe tuinen veel bomen 

en struiken geplant. Daarbij moet ook echt worden 

voldaan aan wat we afgesproken hebben in het 

Huishoudelijk Reglement, dit om problemen, vooral 

als ze groter worden, te vermijden. 

Nog even alles op een rijtje.  

 

Art 6 (Vrucht)bomen, struiken, heesters en hagen  
• De gezamenlijke hagen op de perceelgrens met de 

naastliggende tuinder en die op de achterkant van 

het perceel mogen niet hoger zijn dan 1.00 m. 

(Aanpassing 2017).  

• Voor (vrucht)bomen, struiken en heesters gelden 

afhankelijk van de hoogte van het plantmateriaal de 

volgende plantafstanden:  

• op 1 m vanaf de perceelgrens plantmateriaal met 

max. hoogte van 2 m;  

• op 2 m vanaf de perceelgrens plantmateriaal met 

max. hoogte van 3 m;  

• op 3 m vanaf de perceelgrens plantmateriaal met 

max. hoogte van 4 m.  

• De leden zijn verplicht hun (vrucht)bomen, 

struiken en heesters onder controle te houden en bij 

het constateren van besmettelijke ziekten 

maatregelen te treffen welke in hun eigen belang en 

dat van medetuinders noodzakelijk zijn. Bij verzuim 

heeft het bestuur het recht de besmette bomen, 

struiken en heesters te laten verwijderen. Eventuele 
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kosten hiervan komen voor rekening van het 

betrokken lid.  

• Voor ondersteuning van gewassen en klimplanten 

is het gebruik van afscheidingen met een open 

structuur (bedrading, gaas) van maximaal 1.70 m 

hoog toegestaan. Deze afscheidingen moeten 

minimaal 1 m vanaf de perceelsgrens van de 

naastliggende tuinder en vanaf de voor- en 

achterkant van het perceel geplaatst worden. Dit in 

verband met schaduw.  

 

Aardappelen poten volgens wisselschema 
Wisselteelt volgens schema, in de Noorderhoek is 

het MIDDEN aan de beurt. Met Phytophthora 

besmet loof onmiddellijk van het complex 

verwijderen. Ook tomaten behoren tot dezelfde 

familie en kunnen ook niet steeds op hetzelfde stukje 

grond verbouwd worden. Houdt u aan de regels en 

breng geen schade toe aan uw buren. 

 

Snoeiworkshop  

Hidde de Ruiter, 

verzorgde op 

zaterdag 21 febr. 

een workshop 

wintersnoei. Met 

een groep van 

zo’n 15 tuinders, 

gewapend met 

snoeischaren, 

maakte hij een ronde over de tuinen op de 

Noorderhoek. Wintersnoei is geschikt voor appel- en 

perenbomen. Hidde gaf tekst en uitleg over de 

manier van snoeien maar ook over de noodzaak om 

je gereedschap schoon en scherp te houden. 

Gesteltakken, ziektes, onderstammen, waterlot, 

beurtjaren het kwam allemaal voorbij. Er werden 

kleine en middelgrote, jonge en oude bomen 

gesnoeid waarbij Hidde aangaf dat het voor elke 

boom noodzakelijk is om ruimte in het hart te 

creëren. Er moet voldoende licht bij kunnen komen. 

Of om met Hidde te spreken: "jo moatte de pet der 

trochhinne smite kinne". 

Greppels G 
Vorig jaar zijn de greppels op Vak G opgeschoond 

en weer op breedte en diepte gebracht door de 

zorgboerderij. Het is nu aan de tuinders zelf om de 

greppels goed schoon en leeg te houden, dat is ook 

afgesproken op de speciale vergadering van Vak G. 

Bij de voorjaarsschouw in maart bleken de beide 

achterste greppels niet helemaal in orde te zijn op 

sommige stukken. Graag daar als tuinders actie op 

ondernemen.  

 

Volkstuinders gezocht!  
Zowel op De Domp als op de Noorderhoek zijn nog 

een aantal mooie tuintjes vrij. Kleinere tuinen van 

100m2 of een grotere van 200m2. Om een tuin te 

kunnen huren moeten mensen eerst lid worden van 

onze vereniging. Wie weet is er in uw omgeving wel 

iemand die een tuin zou willen hebben.  

 

Samenwerking met bijenvereniging 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel op De Domp als op de Noorderhoek zullen 

onverhuurde tuinen en geschikte stroken grond 

ingezaaid worden met bloemenmengsels die erg 

geschikt en aantrekkelijk zijn voor bijen en andere 

insecten. Dit alles om de natuur een handje te 

helpen. U heeft vast in de media wel gelezen of 

gehoord bij de presentatie op de jaarvergadering 

over de achteruitgang van bijen en insecten en daar 

willen we als volkstuinvereniging samen met de 

NVB afdeling Súdwest Fryslân graag positief op 

inspelen.  

 

Tuincommissarissen:  
Onze vereniging kent tuincommissarissen per vak, 

hun namen en telefoonnummers staan hier onder. Zij 

zijn belast met het toezicht op de tuinen inclusief de 

opstallen. Ze controleren 4 x per jaar de tuinen en 

rapporteren aan het bestuur. Ook organiseren zij 

samen met het bestuur de tuinbeurten die 4 x per jaar 

worden gehouden.  

 

De tuincommissarissen zijn: 

 Gerrit Koopmans (bestuur) (vak H), tuin H7, 

(06-25208116) 

 Bodus van der Hoop ( De Domp), tuin DO9 

(0515-417747) 

 Ben Kuipers en Jisk Bakker (vak G), tuinen 

H14 en H15 (0515-422653) en (0515-

421660)  

 Jappie Boersma (vak J en K), tuin K36   

(0515-421877)  

 Watze de Vries (vak F) tuin F20 (0515-

411873) 

 

 

 

Nut & Genoegen, Sip de Ree secretaris 

Tjotterstraat 15, 8605 AD  Sneek 

0515-230971 Sipderee@home.nl 
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