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Beste tuinders
Noorderhoek,

op

De

Domp

en

in

de

Als ik dit stukje voor de Nieuwsbrief schrijf is het
nat en koud. Mist hebben we al gehad en ook de
eerste nachtvorst. De winter staat voor de deur.
En het is ook een
beetje winter in
onze
harten.
Johan Hiemstra
is overleden. We
wisten dat het
zou komen, hij
was ongeneeslijk
ziek, maar toch… Plotseling is hij er nu niet meer.
Een vertrouwd gezicht is van de volkstuin
verdwenen. Heel veel leden hebben Johan de
laatste eer bewezen. De familie heeft ons
daarvoor bedankt. Het bestuur heeft uit naam
van de leden een advertentie geplaatst en er is
een mooi bloemstuk gemaakt.
Met ons wandelend buffet deze zomer, bij ons
80-jarig bestaan, hebben we royaal de kranten
gehaald. Aanleiding voor de organisatie van Op ‘e
Strún om dit jaar de strúntocht over de volkstuin
op de Noorderhoek te laten lopen. Het hoofdpad
wordt aan beide kanten met honderden lichtjes
gemarkeerd, bij het verenigingsgebouw is muziek
en we delen foldertjes uit om reclame te maken
voor onze volkstuin.
Want nieuwe
leden blijft een
aandachtspunt
ook voor 2018.
Daarom hangt
er al een groot
spandoek aan
ons verenigingsgebouw en ook voor De Domp is
er een spandoek gemaakt.

Bij deze Nieuwsbrief zitten ook weer de catalogi
voor de bestelling van de zaden, pootaardappels
en andere zaken. Lever de bestellijsten op tijd in,
dan krijgt u korting.
Op maandag 29 januari 2018 staat onze
jaarvergadering gepland, we zullen er voor zorgen
dat u op tijd de stukken krijgt. Zet u de datum
alvast in de agenda?
We proberen een interessante spreker te regelen
en natuurlijk praten we u bij over de plannen
voor 2018.
Maar zo ver is het nog niet, ik wens u allereerst
“noflike” feestdagen toe met allen die u dierbaar
zijn. Daarna zie ik u graag op de jaarvergadering
om u persoonlijk de hand te schudden en u een
mooi tuinjaar toe te wensen met geweldige
opbrengsten.
Ingrid Wagenaar, voorzitter
Openingstijden servicepunt vanaf november

Zaterdagmorgen:
Zaterdagmiddag:
Woensdagmiddag:

09.30 tot 12.30 uur
13.30 tot 15.30 uur
13.30 tot 15.30 uur

Tuinschouwen en tuinonderhoud in 2017
Dit jaar hebben tuincommisarissen en bestuur
verscheidene schouwrondes over de tuinen
gemaakt, zowel in de Noorderhoek als op De
Domp. In oktober 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.
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 moet asbest verwijderd worden.
Op een aantal tuinen werd veel hout, stenen en
afval opgeslagen en er werd een bak van asbest
aangetroffen. Tevens is gekeken naar de toestand
van de schouwpaden en de hoofd- en zijpaden.
De desbetreffende tuinders hebben bericht gehad
en de paden staan voor 2018 op de planning.
Mest
Het
bestellen,
betalen en rondbrengen van mest
ging
dit
jaar
prima. En een
fijne
meevaller
was dat het ons
gelukt is om goedkopere mest te krijgen. Het was
wel even wennen want deze mest bestaat uit
geperste koemest en het ziet er heel anders uit.
En het ruikt behoorlijk en dat is dan voorzichtig
uitgedrukt. Op De Domp is de mest al gebracht,
maar in de Noorderhoek is wat vertraging. Ook
het natte weer werkt niet mee. We willen niet de
paden en de grasranden kapotrijden.
Goedkope mest is fijn maar we kunnen dan niet
meer precies op de dag nauwkeurig aangeven
wanneer het er is. Dat is dus een nadeel, maar
wie wat geduld heeft, ziet vanzelf de mest zijn of
haar kant opkomen. Tuinieren is een relaxte
aangelegenheid en geen aangenomen werk.
Toch??
Hekken voor schouwpad Vak G
Bij de ingang van de tuin aan de kant van de Dr.
Obe Postmastraat heeft de gemeente de
groenstrook opgeruimd en opnieuw ingezaaid.
Daar zijn we erg blij mee want het was een dikke
troep.

Verzoek van de gemeente aan tuinders die vanaf
die kant komen: zet uw auto op het
parkeerterrein in de straat en niet op het
grasveldje voor de ingang. De zaak wordt
helemaal kapot gereden. Het hek, dat op die kant
(Vak G) de toegang tot het schouwpad afsloot,
was te klein geworden omdat we het schouwpad
breder gemaakt hebben. In overleg met tuinder
U. de Jong is een stuk van zijn tuin aan het
schouwpad toegevoegd. Nu kunnen de maai- en
hekkelmachines daar goed langs. De hekken
hebben we van de gemeente gekregen.
Vrijwilligers Nut en Genoegen
Zonder
onze
vaste vrijwilligers
zou de vereniging
NERGENS
zijn.
Daarom ook dit
jaar weer een
eindejaarsborrel
compleet
met
appelflappen, oliebollen en snert voor alle
vrijwilligers die het hele jaar door actief zijn
geweest. Als dank voor al het werk dat ze voor
ons tuinders hebben verricht. Iedereen krijgt een
persoonlijke uitnodiging per mail of per post!
Werkbezoek Zorgboerderij IJlst
In november is het bestuur op bezoek geweest bij
de zorgboerderij, deze wordt mede gerund door
de zoon van één van onze tuinders: Stanley Sealy.
Het was een gezellig en nuttig bezoek, we waren
onder de indruk van de hoeveelheid werk die de
mensen van de zorgboerderij verzetten. Bij ons
komen ze één maal in de 14 dagen op de
woensdag om de wat grotere klussen te doen.
Momenteel het rondrijden van de mest, maar ook
straks het snoeiwerk aan de singels en het netjes
maken van tuinen die door tuinders niet goed
achtergelaten zijn.
Voor uw agenda:



Maandag 29 januari 2018 jaarvergadering
Zaterdag 14 april 1e tuinbeurt

Nut & Genoegen,
Sip de Ree secretaris, Tjotterstraat 15, 8605 AD
Sneek 0515-230971 Sipderee@home.nl

