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De tuinkas op de Noorderhoek
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Beste tuinders,
Als deze Nieuwsbrief bij u in de bus valt hebben we
niet alleen stormachtig weer maar ook al een heel
mooi voorjaarsweekeinde achter de rug. En dan
kriebelt het bij ons als tuinders al gauw. Handen uit
de mouwen, opruimen, spitten, voor zaaien en de
eerste aardappels de grond in! Overal activiteit
zowel op de Domp als in de Noorderhoek. En in ons
verenigingsgebouw is het ook een komen en gaan.
Niet alleen werk aan de winkel op uw eigen tuin,
maar ook voor de vereniging. We hebben natuurlijk
allemaal artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement
scherp voor ogen. Daarin staat dat elk lid zich
verplicht, deel te nemen aan gemeenschappelijk
werk ten behoeve van algemeen onderhoud aan onze
volkstuinen. Op de jaarvergadering is daar ook al het
nodige over gezegd.
Zaterdagmorgen 9 april is het zo ver en wordt de
eerste tuinbeurt 2016 gehouden. De werkzaamheden
staan op lijsten en het bestuur verdeelt het werk
samen met de tuincommisarissen.
Wat gaan we doen?
 Randen hoofdpad afsteken
 Randen zijpaden afsteken
 Onkruid onder de hagen hoofdpad
verwijderen
 Verfwerk huurhokjes
 Aantal verwaarloosde en verlaten tuinen
opruimen
 Schoonmaakwerkzaamheden in en om het
verenigingsgebouw
U kunt zich melden bij uw tuincommisarissen of bij
het bestuur. We starten stipt om 9.00 uur bij het
verenigingsgebouw, daar wordt het werk verdeeld.
Om 10.45 uur is er een koffiepauze van een
kwartier en daarna SKOFT om 13.00 uur met
heerlijke soep met broodjes voor de harde werkers.

Johan Hiemstra en het frezen
Zoals de meesten van jullie inmiddels al weten is
Johan wegens ziekte tijdelijk niet beschikbaar voor
werkzaamheden. Ook het frezen, dat hij voor
sommige tuinders deed, kan hij nu niet doen. In
overleg met hem is een oplossing bedacht. U kunt
zich in het verenigingsgebouw opgeven om uw tuin
te laten frezen. Doe dat zo gauw mogelijk en neem
contact geld mee, vooraf afrekenen! 50 m2 kost
ongeveer € 10, 100m2 voor € 15 en 200m2 voor
€30.

Buiten is het nog frisjes, maar in onze nieuwe
tuinkas, de opvolger van Pomona, heerst al een
aangenaam temperatuurtje. Een aantal enthousiaste
dames is daar al weken aan het werk. Diverse zaden
staan te kiemen en de eersten zijn zelfs al verspeend.
Al dat moois komt straks via de winkel allemaal in
de verkoop. Op zaterdagmiddag is de kas geopend.
Er is nog wel een aantal vrijwilligers nodig om de
boel draaiende te houden. Meld je aan!!!

Tuincommissarissen:
Onze vereniging kent tuincommissarissen, 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.
 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 (0515421660)
 Jappie Boersma (vak J en K), tuin K36,
(0515-421877)
 Vacature (vak F)
Voor vak F hebben we nog niemand, hebt u hier
belangstelling voor of wilt u meer weten over deze
functie, meldt u dan bij Gerrit Koopmans. Ook
Jappie Boersma zou graag een collega willen om
zijn beide vakken J en K goed aan te kunnen.

Servicepunt en Kantine Us Utwyk
De vrijwilligers van het servicepunt en de kantine
melden dat er goede zaken worden gedaan! En
daarnaast is het ook nog eens gezellig druk.
Ze komen soms zelfs handen tekort en daarom kunt
u zich ook nog aanmelden als vrijwilliger om eens
een ‘kantinedienst’ te draaien. Je bent dan
verantwoordelijk voor de koffie en thee en wat lichte
onderhoudswerkzaamheden in en om ons
verenigingsgebouw.
Wie zijn bestelling nog niet opgehaald heeft in de
winkel, wordt gevraagd dit met de meeste spoed te
doen! Pinnen kan niet, dus handje contantje.
Wist u dat je ook voor al uw tuinvragen en
problemen terecht kunt in het servicepunt? Uw
medetuinders helpen u graag verder!

Openingstijden verenigingsgebouw:




Zaterdagmorgen: 9.30 tot 12.30 uur
Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur
Maandag/woensdag: 13.30 tot 15.30 uur

Wat mag en wat moet!
Even een aantal belangrijke regels uit ons
Huishoudelijk Reglement zo aan het begin van het
tuinseizoen. Elk lid van onze vereniging moet zich
aan deze regels houden en in de geest ervan
handelen. Niet alles kan tot in het detail in zo’n
Huishoudelijk Reglement staan, daarom is het
bestuur altijd bevoegd een besluit te nemen. Een
aantal keren per jaar houdt het bestuur een ronde
over de tuin en ook de gemeente (die ons de grond
verhuurd) komt langs om te zien of wij ons aan de
regels houden.
Art 1 onderhoud tuin:
De tuin moet vóór 1 mei gebruiksklaar zijn.
Bij slecht of geen onderhoud volgt een
waarschuwing van de tuincommissaris/bestuur.
Art 4 Bouw en opstal:
Is uitsluitend toegestaan na instemming van het
bestuur, passende binnen de bepalingen van het
bestemmingsplan en met bouwvergunning en
voorwaarden. Alles achter op de tuin.
2 opstallen per tuin (tuinhuis en kas), 0,5 m van de
rooilijn. Voor een kippenhok geldt een maximale
12m2 op de door bestuur aangegeven plaats.
Art 5. Aardappelteelt:
Wisselteelt volgens schema, zie de tekening in de
infokastjes op de Noorderhoek. 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.
Art 6 (vrucht)bomen, struiken, heesters en hagen
Als je vruchtbomen, struiken, heesters enz. wil
planten denk dan goed om de afstand tot de
perceelgrens. Planten met een hoogte van max 2
meter, staan één meter van de perceelgrens, planten
van max 3 meter op twéé meter en planten met een
max van 4 meter moeten zeker drie meter uit de
perceelgrens staan.
Art 7 bestrijdingsmiddelen:
Gebruik zo milieuvriendelijk mogelijke middelen,
andere tuinders mogen geen last hebben van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Art 12 gebruik van plastic:
Ter bestrijding van onkruid mag alleen in herfst en
winter. In zomer alleen bij bijv. aardbeien en
pompoenen.

Attentie: De rekening voor contributie
en tuinhuur zit bij deze Nieuwsbrief.
Nieuws van de Domptuin
Na een zachte winter met veel regen is het nu weer
tijd om aan het nieuwe tuinseizoen te beginnen. In
februari heeft een aantal vrijwilligers de bomen en
struiken op de singels gesnoeid. Compost is
kortgeleden gebracht en voor een groot deel al door
de tuinders op hun perceel gebracht. Twee nieuwe
tuinders zijn erbij gekomen. Sinds kort is er een
bagagewagentje voor de tuinders beschikbaar voor

vervoer van zware zaken zoals zakken tuinaarde enz.
van de parkeerplaats naar de betreffende tuin.
GEBRUIKEN? Vraag het aan Bodus.
Momenteel zijn hier nog vier tuinen beschikbaar.
Hebt u belangstelling neem dan contact op met
Bodus van der Hoop (0515-417747).
Kippen.
Kippen houden is leuk en smullen van een vers eitje
is nog veel leuker!. Regelmatig komen er bij het
bestuur vragen over het houden van kippen. Hoeveel
kippen mogen er eigenlijk in een hok? Vuistregel is
dat een middelgrote kip, 2 tot 3 kg, 0,50m2 nachthok
nodig heeft en 1m2 ren. Voor de middelgrote
krielrassen met een gewicht onder de 1,5 kg geldt
een nachthokgrootte van 0,25m2 en een ren van
0,50m2 per kip. In ons Huishoudelijk Reglement
staat dat een kippenhok maximaal 12m2 mag zijn,
dat houdt in dat er maximaal 12 grote en 24
middelgrote kippen gehouden mogen worden op ons
tuincomplex. Zorg er voor dat uw aantal kippen
binnen de perken blijft, niet alleen het bestuur, ook
de gemeente controleert hier op.

Voor uw agenda:



9 april tuinbeurt algemeen onderhoud
Noorderhoek 9.00 – 13.00 uur
1 mei, uw tuin moet klaar, schoon en
opgeruimd zijn voor het nieuwe seizoen



11 juni stekkenruil met leden van Groei &
Bloei Sneek bij ons verenigingsgebouw
14.00-17.00 uur

Hekken dicht!
Bij het verlaten van de tuinen op de Noorderhoek
moet het hek afgesloten worden. Dit voorkomt
gespuis op de tuin en vernielingen en diefstal. Doe
dit allemaal en denk niet dat doet een ander wel!!
Na zonsondergang, dus als het donker wordt DICHT
MET DAT HEK!

Bestuurspraat.
Elke eerste dinsdag van de maand vergadert het
bestuur. Vooraf aan de vergadering komt Johan
Hiemstra van de onderhoudsploeg langs om de
lopende zaken te bespreken. Vier keer per jaar
komen de tuincommisarissen langs om met het
bestuur te spreken en de 4 tuinbeurten voor te
bereiden. In de infokastjes op de Noorderhoek hangt
het vergaderschema. Het bestuur heeft voor 2016
een jaarplanning gemaakt van alle werkzaamheden
zoals afgesproken op de jaarvergadering. U kunt
altijd met iemand van het bestuur spreken. Op de
zaterdagen in het verenigingsgebouw, maar ook op
de tuin kunt u uw tuincommisarissen aanspreken.
Nut & Genoegen, Sip de Ree secretaris
Tjotterstraat 15, 8605 AD Sneek
0515-230971 Sipderee@home.nl

