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Beste tuinsters en tuinders op De Domp en in de 
Noorderhoek, 
 
Het is een open deur, maar wat vliegt de tijd 
toch! Alweer december en het tuinseizoen loopt 
op zijn end. Nog even wat mest over de tuin, 
alvast wat spitten en opruimen en dan komt de 
winterrust. Voor zowel de tuin als voor de 
tuinder. Alhoewel? Wie boerenkool, spruiten en 
winterprei heeft staan, of kippen houdt, maakt 
natuurlijk nog regelmatig een tochtje naar de 
tuin.  
 
De tuinbeurten dit jaar zijn goed verlopen en er 
hebben weer meer tuinders meegedaan dit jaar. 
Zo langzamerhand wordt het een goede en 
gezellige traditie. Een aantal tuinders is ‘op 
leeftijd’ en heeft daardoor vrijstelling. Tuinders 
met ziekte wordt rekening mee gehouden. Ook 
een aantal koopt het bij voorbaat af door € 50,-- 
te storten. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid.  
Maar het basisidee blijft: wie lid van onze 
vereniging is en een tuin kan onderhouden, kan 
ook meehelpen met de tuinbeurten.  
 
Op dinsdag 28 januari 2019 wordt onze 
jaarvergadering weer gehouden in de 
Schuttersheuvel. We zorgen er voor dat u op tijd 
de stukken krijgt. Zet u de datum alvast in de 
agenda? En extra attentie: het is deze keer op een 
DINSDAG!! 
We hebben voor na de pauze een interessante 
spreker uitgenodigd: Ype van de Werf van de 
Vogelwacht in Sneek. Hij laat een film zien en gaat 
vertellen over het werk van de Vogelwacht.   
 
Voor de pauze praten we u bij over het 
(financiële) wel en wee van de vereniging en 
moeten er een aantal bestuursleden gekozen en 
herkozen worden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
U krijgt de catalogi voor de bestelling van de 
zaden, pootaardappels en andere zaken hierbij. 
Lever ze vóór 28 januari  in, dan krijgt u korting. 
 
Maar zo ver is het nog niet, ik wens u alvast hele 
fijne feestdagen toe en een goede start van het 
nieuwe jaar. Daarna zie ik u graag op de 
jaarvergadering om u persoonlijk de hand te 
schudden en om u een goed tuinjaar toe te 
wensen.  
 
Ingrid Wagenaar, voorzitter 
 
Openingstijden servicepunt vanaf november 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdagmorgen:  09.30 tot 11.30 uur 
Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 
Woensdagmiddag: 14.00 tot 15.30 uur 
 
Tuinschouwen en tuinonderhoud in 2019 
Ook dit jaar hebben onze tuin commissarissen 
met en zonder bestuur verscheidene 
schouwrondes over de tuinen gemaakt, zowel in 
de Noorderhoek als op De Domp. Kortgeleden 
heeft de laatste ronde plaatsgevonden. 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.  
 
Hoge bomen en struiken 
Dit jaar was er extra aandacht voor hoge bomen 
en struiken. Soms staan ze op een verkeerde plek, 
soms worden ze niet onderhouden en geven ze 
overlast voor de buren. En soms zijn ze ook 
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gewoon veel te hoog en te breed. In alle gevallen 
zijn de tuinders aangesproken of geschreven. De 
meeste tuinders zijn inmiddels al in actie 
gekomen of doen dat binnenkort.  
 
Gemeentelijke schouw. 
De gemeente komt ook elk jaar langs om te kijken 
of onze verenging zich aan de afspraken in het 
huurcontract houdt. Zo is het bijvoorbeeld 
verboden om de tuinen te gebruiken voor opslag 
van materiaal en moeten de schouwpaden 
vrijgehouden worden. Hier en daar waren er 
opmerkingen van de gemeente over teveel opslag 
op de tuinen, rommel op het schouwpad en 
planken over de sloot vanaf de Dr. Obe 
Postmastraat.  
 
Vrijwilligers Nut en Genoegen  

Onze vereniging telt zo’n 
45 vaste vrijwilligers die 
alles draaiende houden. 
En dat zijn allemaal 
gewoon tuinders die het 
naast hun eigen tuintje 
er bij doen. 

Als dank voor al het werk organiseren we ook dit 
jaar weer een eindejaarsborrel compleet met 
appelflappen, oliebollen en snert. Alle vrijwilligers 
hebben een persoonlijke uitnodiging per mail of 
per post gehad!     
 
Vogelwacht Sneek e.o. 

Ik ben coördinator van de vogelwacht Sneek e o, 
en dit met name voor de broedzorg, dit houdt in, 
zoveel mogelijk broedparen die broeden in 
nestkasten in kaart te brengen in en rondom 
Sneek. Het gaat dan meest om koolmezen, maar 

ook om pimpelmezen, winterkoninkjes, (ring) 
mussen, maar ook bv om torenvalken. Ik probeer 
al enkele jaren enig inzicht te krijgen in hoeveel 
broedparen en nestkasten aanwezig zijn op ons 
complex in de Noorderhoek. Maar dat is vaak 
natte vingerwerk, aangezien ik bij lange na niet  
weet wie en waar nestkasten op zijn perceel 
heeft hangen en wat er in gezeten heeft 
eventueel het afgelopen jaar. Daarom bij deze de 
vraag aan alle tuinders, zou u aan mij willen 
melden wie een nestkast heeft op zijn perceel, 
met perceelnummer graag. Ik wil dan eventueel 
ook wel kapotte kasten repareren. Als u andere 
broedende vogels buiten een nestkast op u 
perceel aantreft zou ik dat ook graag willen 
weten, winterkoninkjes bv broeden zelden in een 
kast, alle meldingen zijn  welkom. H 
 
Ik hoop op aller medewerking. Ook mensen van 
de Domp kunnen mee doen (graag zelfs), zodat 
we t.z.t. kunnen aantonen hoe belangrijk onze 
complexen zijn voor de natuur, insecten en  
vogels in Sneek.  
Nog een tip, het is nu tijd om de nestkasten 
schoon te maken. 
 
Meldingen graag naar : Jappie Boersma   
j-boersma@ziggo.nl   telefoon 06-42049166. 
 
De zaden kunnen weer besteld worden. 
 

 
U kunt weer zaden, pootaardappelen enz. 

bestellen, bij één van de beide leveranciers! 

U krijgt een leuke korting! De zaden worden in 

het voorjaar geleverd! U krijgt bericht wanneer ze 

er zijn! 

   
Tenslotte wenst het bestuur u allen heel fijne 

kerstdagen en een gezond en voorspoedig 

tuinjaar 2020 toe. 
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