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2e tuinbeurt 2017 zaterdag 17 juni
Zaterdagmorgen 17 juni is het weer zo ver en
wordt al weer de tweede van de vier tuinbeurten van
2017 gehouden. Deze tuinbeurt staat geheel in het
teken van de Open Dag op 1 juli a.s.
Wat gaan we doen?
 Heg langs hoofdpaden op 1 meter knippen
 Randen hoofdpad en zijpaden afsteken
 Onkruid hagen hoofdpad verwijderen
 Rommel afvoeren van voorterrein
 Schilderwerkzaamheden
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Als u deze Nieuwsbrief ontvangt zit ik in België of
al in Frankrijk en ben ik op vakantie. Op vakantie
ben ik de eerste dagen altijd nog heel druk bezig met
thuis en met het werk. En met de tuin. Ook al
hebben we geregeld dat er mensen oppassen en dat
alles water krijgt, dan nog laat de tuin me het
allerlaatste los.

We starten stipt om 9.00 uur bij
het verenigingsgebouw, daar
wordt het werk verdeeld.
Om 10.45 uur is er een koffiepauze en daarna
SKOFT om 13.00 uur met heerlijke soep en
broodjes voor de harde werkers.

Dit jaar helemaal, want als we weer thuiskomen is
het al bijna zo ver dat de Open Dag losbarst. En dan
willen we natuurlijk onze volkstuincomplexen van
de allerbeste kant laten zien. En ik mijn eigen tuin
thuis, want Groei en Bloei Fryslân organiseert in dat
weekeinde ook nog eens haar Open Tuinenroute
Fryslân en daar doe ik dit jaar aan mee.

U hoeft niet 4 keer mee te doen, maar 1 of 2 keer
zou toch wel heel fijn zijn. En u kunt dus kiezen of
de data u uitkomen. Voor 2017 zijn dat: 8 april, 17
juni, 18 augustus en 14 oktober. In de kantine ligt
zaterdagmorgen een presentielijst.
Artikel 3 Rechten en verplichtingen leden

Op zaterdag 1 juli is het zo ver en zijn er op onze
volkstuin activiteiten die we tegelijkertijd met de
opening van de Ontmoetingstuin Noorderhoek, de
Open Dag van het AZC, de opening van de groene
wandelroute Noorderhoek organiseren. Op de
Groene Infomarkt op ons voorterrein zijn
demonstraties, wordt er vis gerookt, hout gedraaid,
zijn er plantjes en cadeautjes te koop, staat de
bijenvereniging en Groei en Bloei en nog vele
anderen.

•

•

Ook het bestuur staat er met een stand, we willen dit
jaar veel aan ledenwerven doen, onze vereniging
heeft dat nodig. Daarom is het van belang dat het
hele terrein er goed en uitnodigend uit ziet. We
vragen u als leden om uw tuin extra mooi te maken,
dat helpt om anderen over de streep te trekken!!

•

•

De tuinbeurt op 17 juni staat in dat teken en ook de
extra avond op 21 juni. Maar niets houdt u tegen om
tussendoor aan de slag te gaan .
•

Oh ja, denkt u ook nog even om de berenklauwen?
Met tuinvriendelijke groet,
Ingrid Wagenaar
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Het lid aanvaardt de verplichting om deel te
nemen aan het gemeenschappelijke werk ten
behoeve van het algemeen onderhoud
/jaarlijks groot onderhoud van het complex
zoals dit volgens het rooster van het
onderhoudsplan door het bestuur wordt
bekend gemaakt; Het lid kan de verplichting tot deelname aan
het gemeenschappelijke werk afkopen door
het betalen van een bedrag van €50, - Dit
bedrag wordt jaarlijks door de algemene
vergadering vastgesteld
Het bestuur kan na overleg met het lid op
grond van bijzondere omstandigheden
besluiten af te zien van het laten betalen van
dit bedrag;
Het lid zal de vereniging niet aansprakelijk
stellen voor persoonlijke schade, die ontstaat
tijdens
het
verrichten
van
deze
werkzaamheden en voor zover deze niet te
wijten is aan nalatigheid van de vereniging;
De vrijwillige medewerkers zijn collectief
verzekerd
tegen
Wettelijke
Aansprakelijkheid.

Opening Bijenstal
bijenvereniging NBV Súdwest
Fryslân

Promotiefilm N&G
Marlot Vellinga, leerling van het Friesland College
in Leeuwarden, maakt in het kader van haar studie
Mediavormgever, een promotiefilmpje van onze
vereniging. Daar zijn we heel blij mee, want het past
prima is onze planen om meer leden te werven. Dus
ziet u een jongedame met camera op de tuin of in het
verenigingsgebouw dan is dat Marlot!!

Sinds 1 maart is onze bijenvereniging NBV Súdwest
Fryslân neergestreken op het terrein van het
volkstuincomplex Nut en Genoegen. Wij zijn net als
Nut en Genoegen een vereniging die al lang bestaat;
76 jaar. Ondanks onze hoge leeftijd zijn wij een
levende vereniging en openen wij op 1 juli onze
bijenstal.
Met name de aandacht in de media voor de afname
van de honingbij heeft er toe geleid dat veel mensen
de basiscursus bijenhouden zijn gaan volgen.
Daarmee is het aantal imkers en ook leden van onze
vereniging toegenomen. Ook vanuit de naaste
omgeving en van scholen komt steeds meer vraag
naar voorlichting en educatie. Zo zijn er meer taken
voor onze vereniging bij gekomen waarvoor wij als
vereniging
onvoldoende
toegerust
waren.
Onze vereniging was daarom ook blij met het
aanbod van ons oud-bestuurslid Jan Mosterman om
gebruik te gaan maken van zijn bijenstal op het
terrein van Nut en genoegen.

MENPOWER en GIRLPOWER
Vele tuinders zijn als vrijwilliger actief, maar zo nu
en dan een paar in het zonnetje zetten kan geen
kwaad. Jan Mosterman en Wiebe Cnossen (beide
vak F) zijn de hele winter in de weer geweest om
twee nieuwe infokasten te maken en te schilderen.
Honderden uren staken zij hierin en wat moest de
vereniging (wij dus) betalen??? Alleen de
materiaalkosten. Hulde heren!!! We hopen dat ze
nog geplaatst kunnen worden voor de Open Dag.
Een aantal dames liet zich in mei ook niet onbetuigd
en stortte zich met 10 personen op
de tuinkas en de borders rondom het
verenigingsgebouw
in
de
Noorderhoek. Alles weer spic en span en na afloop
had de voorzitter als verrassing tapas en een lekker
drankje klaarstaan. De dames waren zo enthousiast
dat er op 21 juni een vervolg komt zodat alles voor
de open dag mooi en opgeruimd is bij het gebouw.

In deze bijenstal worden de
bijenkasten bevolkt door zachtaardige
Carnica-bijen.

Snorrende windmolen

Ook zijn er door onze vereniging enkele percelen
ingezaaid met zaden van bijenplanten. Bijenplanten
zijn erg belangrijk om de bijen van voldoende nectar
en stuifmeel te voorzien en hen daarmee ook vitaal
te houden. Daarom zal er tijdens de opening van
onze bijenstal op 1 juli ook een stukje grond worden
ingezaaid met zaden van bijenplanten. Dit inzaaien
zal gebeuren door schoolkinderen. Hiermee zijn
deze kinderen actief bezig met dit natuurlijk
gebeuren en leren ze op een hele directe manier hoe
alles werkt. Het is belangrijk dat de jonge generatie
die de toekomst vormt hier alvast in meegroeit.
Verder hebben bijenhouders en tuinders veel
raakvlakken op het gebied van planten en
biodiversiteit. Jullie kunnen als tuinders daarom ook
deelnemen aan onze workshops wanneer deze ook
interessant zijn voor jullie. Jullie ontvangen daar dan
ook
een
uitnodiging
van.
Op deze wijze kunnen wij als verenigingen elkaar
versterken wat belangrijk is in deze tijd waarin de
natuur en de biodiversiteit steeds meer onder druk
komen te staan.

Naar aanleiding van klachten over geluidsoverlast
van een snorrende windmolen op vak J is er
gesproken met de desbetreffende tuinder. Als
vereniging zijn we zeer ingenomen met wind- en
zonne-energie maar het tuinplezier van anderen
moet er natuurlijk niet onder lijden. We hebben
afgesproken dat de windmolen in de periode dat er
getuinierd wordt (apr-okt) niet gebruikt wordt. Dat
kan want dan heeft deze tuinder voldoende zonneenergie om alles draaiende te houden.

Maatschappelijke stage op onze tuin
Kevin Faber, van de onderhoudsploeg, heeft stage
gelopen op onze tuin. Hij heeft hier 30 uur gewerkt
en
voornamelijk
onderhoudswerk gedaan. Dit
alles met dank aan Johan
Hiemstra die dit regelde op
de tuin en met Kevins school
het Nordwin College Sneek!

De bereklauw die in de directe
omgeving van uw tuin staat even met

Femke Meinen, secretariaat NBV Sudwest Fryslân.

een schoffel omsteken voordat ze gaan

Nieuws uit De Domp

bloeien.

Er zijn nog enkele tuinen te huur.
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Aardappels spuiten
Volgens de wetgever is de volkstuinder
wettelijk
verplicht
om
Phytophthora
(aardappelziekte) te bestrijden en als het
toeslaat te vernietigen. Daarom heeft ook onze
vereniging heeft het preventief spuiten
verplicht gesteld. Zie huis-houdelijk reglement
bijlage 1 aardappelteelt. (ook op onze website
www.volkstuinensneek.nl).

Heg langs hoofdpad Noorderhoek
De heg langs het hoofdpad is eigendom van de
vereniging. Hij wordt aan de
voorkant en op de bovenkant door de
onderhoudsploeg of door vrijwilligers
tijdens de tuinbeurt gesnoeid. De
afmetingen van de heg zijn: 1 meter hoog (overal) en
60 centimeter breed (overal). De binnenkant van de
heg moet door de aangrenzende tuinders zelf
bijgehouden worden. En ook het onkruid onder de
heg moet door de tuinders zelf in toom gehouden
worden. Houdt u zich aan de opgegeven maten, dan
oogt de heg mooi strak op het gehele complex. Het
spreekt voor zich dat u niet zonder toestemming of
overleg met het bestuur stukken uit de heg haalt of
verplaatst. Maar dat is natuurlijk een open deur…….

Onderhoud terrein
De afgelopen maanden is er veel werk verzet door
de mensen van de zorgboerderij. Bijna elke
woensdagmiddag hebben ze het afgelopen jaar aan
het terrein gewerkt. Afgelopen najaar en winter zijn
daarbij vooral de windsingels stevig teruggesnoeid.
Windsingels

Preventief spuiten (om de 7 tot 10 dagen
afhankelijk van het weer) doe je in een vroeg
stadium, want als de planten ziek zijn ben je te
laat en heeft spuiten weinig effect meer. Zodra
je op het blad van de aardappel of in de oksels
van de bladeren een bruine verkleuring ziet,
met aan de onderkant op de scheiding van
bruin en groen een witte schimmelrand, is het
welhaast zeker de beruchte Phytophthora
schimmel. Op dat moment is het helaas niet
meer zinvol om alsnog bestrijdings-middelen te
gebruiken.

Na die stevige snoei actie van de afgelopen
wintermaanden wordt het effect nu zichtbaar. Veel
struiken beginnen nu van onder af
weer uit te lopen. Het uiteindelijke
doel is om daardoor de windsingels
gevarieerder te krijgen, bij een meer
beperkte hoogte en breedte. En ook te proberen de
berenklauwen uit te roeien.
Planning komend jaar
Komend najaar en winter wordt er opnieuw aan de
windsingels gewerkt. Dat wordt de basis voor het
gewenste eindresultaat. Bredere schouwpaden en
een windsingel die meer haagachtig wordt, dus met
een beperkte breedte en hoogte.
Greppels
Dit voorjaar waren ook de greppels aan de beurt. De
greppels worden (dit najaar) ook nog wat verder
bijgewerkt. De buizen in de schouwpaden zijn al
verlaagd. De achterste greppel op G is opnieuw open
gegraven. Nu is het wel zaak om gezamenlijk de
greppels schoon te gaan houden.

Nieuws uit het verenigingsgebouw
Het is volop mooi weer en dan is het fijn om te
weten dat er in ons verenigingsgebouw een bakje
thee of koffie voor u klaarstaat. Even een rustpuntje
tijdens uw drukke tuinwerkzaamheden. De
vrijwilligers staan voor u klaar, ook in het
servicepunt. Goede raad is meestal duur, maar zo
niet in ons gebouw. Medetuinders helpen u graag op
weg en het is er altijd erg gezellig.

Hekkelen en baggeren
Hoewel beide noodzakelijk waren is er wel flinke
schade ontstaan aan de paden dat wordt nu
langzamerhand hersteld. Dat is ook de reden van het
nieuwe verbindingspad naast de kas om te
voorkomen dat zwaar materiaal opnieuw over het
pad moet.
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Openingstijden verenigingsgebouw:




Zaterdagmorgen: 9.30 tot 11.30 uur
Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur
Maandag/woensdag: 13.30 tot 15.30 uur

Larven
lieveheersbee
stjes
bestrijden de
luizen.

Voor uw agenda:



17 juni tuinbeurt algemeen onderhoud
Noorderhoek 9.00 – 13.00 uur
21 juni 19.00 – 21.00 uur GIRLPOWER
met tapas in de borders verenigingsgebouw



1 juli Open Dag 10.00 – 16.00 uur



9 september: tuinfeest voor alle leden

De koolgalmug is een ontzettend klein insect , je
kunt het bijna nooit waarnemen. Het
legt eitjes in het hart van de plant,
waarna piepkleine larfjes tevoorschijn
komen en de bladeren beginnen aan te
vreten. Een typisch verschijnsel zijn de
vergroeiingen in het hart van de plant, die in de
meeste gevallen resulteren in het ontwikkelen van
zijscheuten. Ook ernstige rottingsverschijnselen
kunnen een oorzaak zijn van de larven van de
koolgalmug. Voornamelijk kolen hebben er last van,
wat voor bloemkolen en broccoli meestal het einde
van de teelt betekent wanneer niet vroegtijdig wordt
ingegrepen. De enige doeltreffende manier om het
probleem te voorkomen is het gebruik van fijn
insectengaas. Andere preventieve middeltjes: zaai de
kolen voor juni, zet de planten op een winderige
plaats en behandel het hart van de plant met een
aftreksel van boerenwormkruid: 1 kilogram verse
bestanddelen op 10 liter water, 24 uur laten trekken
(niet langer!) en onverdund over de plant verdelen.

(u krijgt hier na de zomer bericht over)

Van het servicepunt/tuinkas:
Bij ons extra aanbieding:
culterra € 17,95 , koemestkorrel € 11,95.
Tonkinstokken 2.70m voor slecht €0.80.
In de kas zijn heel veel planten te koop!

Volkstuinders gezocht!
Zowel op De Domp als op de Noorderhoek
zijn nog een aantal mooie tuintjes vrij.
NUT & GENOEGEN

Basaltmeel
Basaltmeel is een lavagesteentemeel dat je kunt
gebruiken als bescherming tegen schimmels, tijdens
het dieven of verwijderen van okselscheuten. Bij
elke dief die je wegneemt ontstaan namelijk kleine
wondjes. Die wondjes kunnen een poort zijn voor
schimmels en virussen met slechte bedoelingen.
Door over elke wond een beetje basaltmeel te
poederen, breng je een beschermlaag aan en bied je
het hoofd aan schimmels zoals Phytophthora of
tomatenplaag.

1937 – 2017
9 september groot tuinfeest
---------------------------

Contributie
en
huur
Via de mail en via de post hebt u de
rekening voor 2017 ontvangen. Wilt
u deze zo spoedig mogelijk betalen?
Van de 223 leden hebben 65 nog
niet betaald. Zijn er problemen, kunt u de rekening
niet meer vinden of wilt u uitstel, neem dan contact
op met onze penningmeester Henk Bouma.

Slakken? Eierschalen, oesterschelpjes en koffiedik
om de plant doen. Kippen, vogels en egels vinden
slakken lekker..
Of ecologische slakkenkorrels.
Wieden doe je beter drie keer per week dan eens om
de twee weken.

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