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Beste tuinsters en tuinders op De Domp en in de
Noorderhoek,
Het wil maar niet winter worden dit jaar. We zijn
al december en de rozen staan nog te bloeien in
mijn tuin. Bijzonder! Zou de klimaatverandering
ook toeslaan op onze volkstuinen?
Het opvallendste dit
jaar was natuurlijk
de aanleg van de
asfaltpaden op de
Noorderhoek. Het
geglibber op de
koersmixpaden
is
verleden tijd en het
ziet er ook nog eens mooi strak en netjes uit. Elk
voordeel heeft z’n nadeel, zou Cruijff wel zeggen,
want omdat de hoofdpaden hoger liggen sluiten
ze niet meer goed aan op de tussenpaden en
tuinen. Zoals al eerder aangekondigd, komt er
gratis zand beschikbaar om de zaak op te hogen.
Maar niet op dit moment, want net zoals het
restant van de mest niet rondgebracht kan
worden, zo kan er ook geen zand op het
voorterrein gebracht worden. Ook wij kunnen er
gewoon even niet bij. Zodra het zand er is, krijgt u
bericht.
Ook op De Domp heeft men niet stilgezeten, daar
is na een lange voorbereidingsperiode inmiddels
een toiletunit geplaatst. Er wordt gewerkt aan de
plaatsing van een septictank zodat het
toiletgebouwtje in 2019 in gebruik genomen kan
worden. De stichting Oud Papier Actie
Gereformeerde Kerk Sneek (OPA) schonk ons een
mooi bedrag zodat de kosten van het geheel weer
wat lager uitvallen. Onze dank!
U krijgt de catalogi voor de bestelling van de
zaden, pootaardappels en andere zaken hierbij.
Lever ze vóór 29 januari in, dan krijgt u korting.

Op maandag 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?
We hebben een interessante spreker uitgenodigd
die gaat vertellen over de Stichting
Zadenbibliotheek Fryslân en het nut van
biodiversiteit. Je kunt gratis lid worden van de
zadenbibliotheek, ze zitten in Joure en in
Leeuwarden. Je kunt er kosteloos zaden lenen,
ruilen en inbrengen. U wordt dan ook allemaal
gevraagd zaden mee te nemen naar de
jaarvergadering. Wat meer verschillende soorten
er in de bibliotheek zitten, wat beter. Je verrijkt
het aanbod en de biodiversiteit op de tuinen én
op je etensbord.
Bij de zadenbibliotheek kun je kosteloos zaden
lenen. Het werkt vanuit 100% vertrouwen. Je
kiest zaden die je graag wilt hebben of proberen.
Daarna zaai je deze in je tuin. Van de planten die
opkomen, laat je de mooiste plant bloeien en
zaad maken. Dat zaad verzamel je en laat je
drogen. Als dat klaar is breng je de zaden naar de
bibliotheek. Bij tweejarigen is dat pas het jaar er
op. Je zaden worden toegevoegd aan de collectie
en weer uitgeleend aan andere tuinders.
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. Datzelfde geldt ook voor mij
als voorzitter. Mijn eerste 3 jaren zitten er op en
met uw goedvinden wil ik er nog wel een paar
jaar aan vastknopen.
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 met smakelijke opbrengsten.
Ingrid Wagenaar, voorzitter

Openingstijden servicepunt vanaf november
Afspraak maken grote hek open
Wie met groot of zwaar spul te tuin op moet dat
niet door het loophek past, kan vragen of het
grote hek open kan. Daar moet wel een afspraak
over gemaakt worden.
Bellen als je al voor het hek staat en dan
verwachten dat er direct iemand met een sleutel
aankomt, is niet de bedoeling.
Zaterdagmorgen:
Zaterdagmiddag:
Woensdagmiddag:

09.30 tot 11.30 uur
13.30 tot 15.30 uur
14.00 tot 15.30 uur

Tuinschouwen en tuinonderhoud in 2018
Dit jaar hebben tuincommisarissen en 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.
Voorterrein Noorderhoek
Maandenlang wordt er
al gewerkt aan de
vervanging van de
riolering in de Chr.
Schotanusstraat. Ook
onze aansluiting op het
riool wordt vervangen,
daar zijn we erg blij mee, er waren vaak
problemen. Vanwege die nieuwe aansluiting ligt
ook ons voorterrein over de kop. Het wordt straks
bestraat en de hekken worden weer geplaatst.
Langs de hekken komen aan de buitenkant
sleuven waar de klimop in kan groeien. Zo
ontstaat er in de loop van de tijd een mooie
groene wand. Door alle werkzaamheden is ook
ons verenigingsgebouw zo nu en dan niet of
moeilijk te bereiken. Er zit vaak niets anders op
dan de ingang aan de andere kant te nemen, bij
de Dr. Obe Postmastraat. De werkzaamheden zijn
ergens in januari/februari 2019 klaar.

Maak op tijd een afspraak dat voorkomt
teleurstellingen en scheelt in de frustrateis van
beiden kanten! Gerrit Koopmans kunt u bellen
voor een sleutel van het hek. 06-25208116. Of u
kunt in het servicepunt vragen of het hek open
gemaakt kan worden, dit kan tijdens de
openingstijden. U mag NIET met een auto op de
tuin, een aanhanger moet met menskracht
geduwd worden.
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. Ook moeten de
vergunningen voor de tuinhuisje kloppen en de
afwatering in orde zijn. Er zijn ook zorgen
uitgesproken over bomen en struiken die te dicht
op de erfgrens van de tuinen staan en op den
duur voor overlast en/of teveel schaduw kunnen
gaan zorgen.

Vrijwilligers Nut en Genoegen
Onze vereniging telt zo’n
40 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. Iedereen krijgt
een persoonlijke uitnodiging per mail of per post!

Mest te koop
Er is nog gedroogde koemest over. Voor € 1,00
per kruiwagen kunt u die kopen. Zelf naar de tuin
brengen. Vooraf in de winkel betalen en
afspreken.
Schooltuin
Er is dit jaar hard gewerkt
op de schooltuin, niet
alleen door de leerlingen
van de Johannes Postschool
maar ook door Roelof Jan
Boers (tuinder op De
Domp) en juf Rennie. Als
dank kregen ze een
bloemetje van een van de
tevreden ouders!
Nieuws van de bijen
Het jaar loopt ten einde en de catalogi worden
weer verstuurd met bijgaande bestellijsten. Altijd
een feest om weer zaden te noteren, met alle
verwachtingen erbij gedacht.
De bijen hebben ook hun
best
gedaan
op
de
volkstuinen en daar buiten.
Ze zitten nu dicht bij elkaar
en verwarmen zo elkaar. Ook
door het doorgeven van
suiker en honing, als de temperatuur in het volk
te laag dreigt te worden, de streeftemperatuur is
12 graden Celsius.
Ook verstoring van het bijenvolk kan funest zijn in
deze periode. Belagers zijn muizen, dus de
vlieggaten verkleinen is de opdracht voor de
imker. Koolmezen lusten graag bijen, ze lopen
heen en weer op de vliegplank, de bij gaat buiten
kijken en hap weg is de bij. Een aardbeiennet kan
helpen. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft net
duizenden bollen geplant, deze zijn biologisch
gekweekt. Ik zal de bijen op oudjaarsavond
vertellen wat ze in het aankomende voorjaar
kunnen verwachten. Hulde aan de gemeente en
dank namens alle bijen en imkers in Sneek en
omstreken.
Dat het maar een mooi bijenjaar mag worden in
2019.
Dick Meischke, Imker in Mirns.

Wintersnoeien
Bij voldoende deelname
geeft onze tuinder Hidde
de Ruiter in februari
2019 een workshop over
de wintersnoei. Als het
zo ver is, krijgt u bericht
en kunt u zich opgeven. IJs en weder dienende.
De tuin moet op 1 mei gebruiksklaar zijn
De winter is de goede periode om te zorgen dat
de tuin op 1 mei gebruiksklaar is. Blijf onkruid
wieden, als dat nodig is. Bemest en strooi kalk
indien nodig. Spit een spade diep om, op zware
grond, of mulch.
Te hoge bomen op de tuin?
Dit staat er in het Huishoudelijk Reglement:
Artikel 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 kosten hiervan komen voor rekening
van heb 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
perceelgrens van de naastliggende tuinder en

vanaf de voor- en achterkant van het perceel
geplaatst worden. Dit in verband met schaduw.
(Aanvulling 2017)

De zaden kunnen weer besteld worden.

Wilt u geen (hoge) bomen op de tuin?
Denk dan aan een fruithaag, maar houdt wel
rekening met de buren en de erfscheiding!
Fruitbomen op de tuin? Neem een fruit-haag!
U kunt ook een fruithaag maken. Het grote
voordeel van leifruit is dat ze weinig
bodemruimte vragen, dat ze niet hoog zijn en met
een kleine fruithaag kan een zeer hoge productie
behaald worden! De haag is zeker niet breed,
wanneer de takken goed aangebonden worden is
30 cm meer dan voldoende. De haag vraagt
weinig onderhoud, snoeien en oogsten kan
zonder ladder en als je de juiste rassen uitkiest
zijn ze ook goed ziekteresistent.
Fruitbomen of bessenstruiken
Heeft u weinig plaats? Kies dan voor houtig klein
fruit zoals rode- en witte bessen, Japanse wijnbes,
kruisbessen, bramen, frambozen en druiven,
want die kunnen op kleine afstand uitgeplant
worden.
Een appel-, peren-, pruimen- en/of kersenboom
heeft meer tussenruimte nodig dan een
bessenstruik.

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 2019 toe.

Een fruithaag kan zelf gemaakt worden door
palen te slaan en daartussen draden te trekken.
Aan de draden kunnen de takken geleid worden.
De hoogte kunt u zelf bepalen, rekening houdend
met het huishoudelijk reglement.

Voor uw agenda:



Een voorbeeld

Maandag 28 januari 2019 jaarvergadering
Tevens laatste dag inleveren zaad- en
aardappellijsten.

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

