
NIEUWSBRIEF 

 
 
www.volkstuinensneek.nl  
AUGUSTUS 2016  Nr.4 
 
Veel tuinplezier. 
Alles staat volop in bloei op onze tuinen in de 
Noorderhoek en op De Domp. Bijen zweven van plant 
naar plant en er wordt volop geoogst. De vriezers 
raken al weer vol met groenten en de kasten gevuld 
met potten jam. Er worden voorraden aardappelen en 
uien  aangelegd en straks ook nog voorraden bonen 
om goed de winter door te kunnen komen. Er is ook 
tijd voor ontspanning. Ik zie tuinders lekker in het 
zonnetje zitten of kletsen met de buren onder het 
genot van een bakje koffie.  Kortom: het is momenteel 
goed toeven op de tuinen. 
 
Maar hier en daar is er ook sprake van leed en 
verdriet. Door ziekte of door overlijden.  Dat laatste 
doet altijd pijn, zeker als het ook nog eens heel 
onverwacht komt. Gelukkig zijn er dan altijd weer 
tuinders die bijspringen en de helpende hand bieden. 
Klasse!  
Onze Johan Hiemstra, van de onderhoudsploeg, zit het 
ook niet echt mee. Momenteel moet hij een tweede, 
veel zwaardere chemokuur ondergaan. U begrijpt dat 
hij momenteel geen extra klussen kan aannemen. 
Gelukkig krijgt ook de onderhoudsploeg hulp van 
andere tuinders, zodat het complex er toch zo netjes 
mogelijk uitziet. Vanuit het bestuur onze dank 
daarvoor.  
 
Ingrid Wagenaar, voorzitter 
 

2e Schouw 
In juli heeft het bestuur de tweede schouw van dit jaar 
verricht op de Noorderhoek. De op- en aanmerkingen 
die gemaakt zijn bij de eerste schouw gingen bijna 
allemaal over het nog niet seizoensklaar hebben van 
de tuin, compostbakken en bulten voor op de tuin, de 
grote hoeveelheid onkruid onder de hagen, niet 
afgestoken grasranden langs de tuinen, illegale 
kippenhokken en opslag van materiaal achter de 
hokjes op de schouwpaden. Bij de tweede schouw 
konden we zien dat heel veel tuinders aan het 
opruimen geslagen zijn. De schouwpaden lagen er veel 
beter bij, veel rommel is achter de hokjes weggehaald 
en afgevoerd. Ook bij de grasranden langs de 
voorkanten en onder de heggen is veel werk verricht.  
 

 
 
Onkruid 
Tevens werd er gekeken of er ook nieuwe zaken bij 
waren gekomen die niet toegestaan zijn. Door het 
groeizame weer zagen we op een aantal tuinen heel 
veel onkruid staan. Daar worden deze tuinders 
allemaal op aangesproken. Het is niet alleen zo dat het 
lelijk staat, ook andere tuinders krijgen er last van 
door rondwaaiend zaad en voortwoekerende planten. 
Een volkstuintje betekent in het hoogseizoen: 
wekelijks onderhoud!  
Op Vak G zagen we veel achterstallig onderhoud aan 
en begroeiing in de greppels waardoor de waterafvoer 
niet optimaal is. Deze greppels moeten schoon en 
onkruidvrij zijn zodat ze het water goed kunnen 
afvoeren. Bouwwerken in de greppels zijn al helemaal 
niet de bedoeling.  

 
Onderhoud 
Nog even ter herinnering: Elk lid is verplicht zijn 
gehuurde tuin en de aan deze tuin grenzende paden, 
bermen en beplanting vrij te houden van afvalstoffen 
en onkruid en voor een goede waterafvoer zorg te 
dagen. 
 

De Domptuin 

 

Ook op De Domp heeft een schouw plaatsgevonden, 

het algemene beeld was daar goed. Hier en daar is 

een tuinder aangesproken op achterstallig onderhoud 

of rommel bij de tuin. Bij sommige tuinen zijn de 

perceelgrenzen niet goed duidelijk, daar wordt in het 

najaar naar gekeken door het bestuur.  

 
Gemeente Súdwest-Fryslân  
Niet alleen het bestuur 
schouwt, ook de gemeente 
inspecteert als eigenaar van de 
grond onze tuincomplexen. Dat 
deden zij dit jaar in juni.  
Over het algemeen was de gemeente tevreden over 
de algehele toestand van het complex op de 
Noorderhoek. De schouwpaden langs de sloten waren 
nog niet overal onkruid vrij en er werd geconstateerd 
dat er leden zijn die een loopplank richting tuinen 
hebben, dat is niet toegestaan. Er werd 
aardappelziekte geconstateerd en aan het bestuur 
gevraagd de leden hier op aan te spreken. Dat is 
inmiddels gebeurd. Ook werden er illegale bouwsels 
aangetroffen. Ook daarvan werd aan het bestuur 
gevraagd om de tuinders hier op aan te spreken, ook 
dat is inmiddels gebeurd. Verder zijn er afspraken 
gemaakt over het hekkelen en over groot onderhoud 
aan de koersmixpaden.  
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Tuinbeurt zaterdagmorgen 13 augustus 

Zaterdagmorgen  is het zo weer zo ver en wordt de 

derde tuinbeurt 2016 gehouden. De werkzaamheden 

staan op lijsten en het bestuur verdeelt het werk 

samen met de tuincommisarissen.  

 

Wat gaan we in elk  geval doen? 

 Randen hoofdpad afsteken 

 Randen zijpaden afsteken 

 Onkruid onder de hagen hoofdpad 

verwijderen 

 Aantal verwaarloosde en verlaten tuinen 

opruimen 

 Schoonmaakwerkzaamheden in en om het 

verenigingsgebouw 

 

U kunt zich melden bij uw tuincommissaris 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 en later SKOFT om  

13.00 uur met heerlijke soep met broodjes voor de 

harde werkers.  

Tot zaterdag en neem zelf zo veel mogelijk 

tuingereedschap, handschoenen en kruiwagens mee.  

 

 

Tuincommissarissen:  

Onze vereniging kent tuincommissarissen per vak, hun 

namen en telefoonnummers staan hier onder. Zij zijn 

belast met het toezicht op de tuinen inclusief de 

opstallen. Ze schouwen 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.  

 

De tuincommissarissen zijn: 

 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 (0515-421660)  

 Jappie Boersma en Freddy Meijer (vak J en K), 

tuin K36 en F8,  (0515-421877) en (05115-

781411) 

 Watze de Vries (vak F) tuin F20 (0515-411873) 

 

Watze de Vries en Freddy Meyer zijn nieuwe 

tuincommissarissen, we wensen hun veel succes bij 

hun werkzaamheden! 

 

Ús Útwyk 

Zoals u wellicht hebt 

gelezen, willen we een 

andere kapstok maken in 

de hal van ons gebouw. 

We zijn nog op zoek naar 

oude, antieke zwarte 

kapstokhaken, wie heeft ze liggen? U mag ze afgeven 

in de winkel of kantine, dan maken wij daar een 

prachtige kapstok van! 

Wilt u of jij ook eens helpen in de kantine, waar het 

altijd beregezellig is? Heel graag! Neem contact op 

met Alida van Dijk (06-12046023) 
 

Nieuws uit het servicepunt. 

Het tuinseizoen vordert al weer. Er wordt volop 

geoogst en daar doen we het uiteindelijk allemaal 

voor. Ook het hoogseizoen in ons servicepunt is zo 

langzamerhand voorbij. We kunnen terugzien op een 

geweldig positief seizoen. De verkoop stemt tot 

tevredenheid en ook naar het eind van dit tuinseizoen 

zijn wij nog optimistisch gestemd.   

De tuinkas bleek ondanks enkele 

startproblemen een gouden greep 

en erg veel plantjes hebben via dit 

nieuwe initiatief hun weg naar de 

tuinders gevonden. 

Zoals u weet zijn we permanent bezig met 

seizoensgebonden activiteiten zoals nu weer de 

verkoop van aardbeiplantjes. U leest er verderop 

meer over.  



Verder willen wij u er op attenderen dat u voor advies 

en goede raad ook altijd bij het servicepunt terecht 

kunt, hebben wij niet direct het goede antwoord op 

uw vraag of probleem paraat, dan zorgen wij ervoor 

dat wij dat op zeer korte termijn krijgen. Wij kunnen u 

ook het gehele jaar door voorzien van verse eieren, 

kippen- en konijnenvoer en een groot assortiment aan 

meststoffen De verkoop van zaden komt 

langzamerhand wat op een laag pitje te staan, 

alhoewel sommige producten nog prima gezaaid 

kunnen worden, zoals diverse slasoorten,  spinazie  

enz.  

Aardbeiplanten bestellen.  

U kunt bij het servicepunt weer 

aardbeiplantjes voor het seizoen 2017 

bestellen. Let wel, we bestellen 

uitsluitend plantjes die in het voorjaar 

vruchten zullen dragen en geen 

zogenaamde doorbloeiers, die worden in het voorjaar 

van 2017 besteld en geleverd. 

Bestellen en betalen vóór 15 augustus in het 

servicepunt. De prijs is € 8.95 per bosje van 20 

plantjes en de levering is midden september. 

Hieronder een korte omschrijving van de rassen, die 

de inkoopcommissie selecteerde:  

A:  Daroyal, is een sterk groeiend vroeg ras met 

lekkere  en grote aardbeien. Is minder gevoelig voor 

bodemziekte. 

B:  Korona, dieprode en erg zoete en sappige 

aardbeien met  hoge opbrengst en weinig ziekte-

gevoeligheid.  

C:  Sonata, is gekozen als vervanger van Elsante die 

minder geschikt op aardappelgrond blijkt te zijn. 

Sonate is een kruising van Elsante en Polka en volgens 

kenners  een  absolute topper, zeker voor de 

hobbytuinders  Zowel smaak als  opbrengst zijn zeer 

goed. Een echte aanrader! 

D:  Senga Sengana,  Klassieker voor veel 

hobbytuinders, draagt erg veel ietwat kleinere 

aardbeien met een sublieme aardbeien-

smaak  Voor  de echte liefhebber dus. 

Inkoopcommissie: Marco, Bjorn en Sijmen. 

 

Mest. 

In september komt er informatie over het bestellen, 

betalen en afleveren van de mest in oktober.  Nu ons 

aller Johan Hiemstra even een stapje terug moet 

doen, bekijken we even hoe we dat gaan regelen. 

Wordt vervolgd!  

 

 

De openingstijden servicepunt: 

 Ús Útwyk: 

Zaterdagmorgen: 9.30 tot 12.30 uur 

Zaterdagmiddag:  13.30 tot 16.00 uur 

Maandag - en woensdagmiddag: 

13.30 tot 15.30 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 

 

Voor uw agenda: 

 13 augustus  derde tuinbeurt algemeen 

onderhoud Noorderhoek 9.00 – 13.00 uur 

 20 augustus Open Dag 10.00 – 15.00 uur 

 15 oktober vierde en laatste tuinbeurt 

algemeen onderhoud Noorderhoek 9.00 – 

13.00 uur 



Open Dag Nut en Genoegen 

 

Op zaterdag 20 augustus houden wij onze 

jaarlijkse open dag, zoals altijd gecombineerd met 

een bescheiden groene infomarkt. Wij hopen die 

dag ook weer nieuwe leden te werven. Daarom is 

het van groot belang dat het gehele 

volkstuinencomplex er netjes en verzorgd uitzien. 

Iedereen wordt dan ook vriendelijk verzocht daar 

aan mee te werken door zijn of haar tuin in orde 

te brengen.  

De open dag begint om 10 en eindigt om 15 uur.  

Daar is voor gekozen om te voorkomen dat 

standhouders te vroeg willen stoppen. Op deze 

manier komen we ze daarin tegemoet. Dat heeft 

dus vooral betrekking op de markt omdat ons 

gebouw natuurlijk pas om 16.00 uur sluit en het 

terrein nog langer open is... 

Groenten, fruit en bloemen.  

Zoals altijd hebben wij weer onze eigen Nut & 

Genoegen-stand voor de verkoop van groenten 

en fruit en voor het werven van nieuwe tuinders. 

Producten voor de verkoop in de N&Gkraam  

kunnen vrijdagmiddag 19 augustus al in het 

verenigingsgebouw worden gebracht. En 

natuurlijk op zaterdagmorgen 20 augustus. Lukt 

dat niet; vraag dan uw buurman of buurvrouw 

om het aan te leveren. De opbrengst is voor de 

vereniging, en voor de bezoekers is het leuk om 

te zien wat je allemaal kunt oogsten op een 

volkstuintje. Bloemen zijn ook welkom zowel voor 

verkoop als voor versiering. 

Versiering.  

Om het terrein wat aan te kleden zijn vlaggetjes 

en dergelijke welkom. Ook oude lakens, gordijnen 

etc. kunnen we goed gebruiken. Die kunnen in 

stroken worden geknipt of gescheurd, die zijn dan 

bruikbaar om het nogal saaie gaas van het hek 

wat op te fleuren. De bedoeling is om dat al op 

vrijdagmiddag 19 augustus te doen. Ook moeten 

er wat affiches worden opgehangen aan de 

lantaarnpalen etc.  

Zin om daaraan mee te helpen? Geef het even 

door per mail of via het servicepunt of kantine 

(Ben Rutten 06-42874357). 

Kraam huren?  

Kent u mensen die graag op de markt willen 

staan, verwijs ze dan door naar de website of geef 

het aan ons door (Ben Rutten 06-42874357). Ook 

suggesties zijn welkom. Zelf een kraam huren kan 

ook, de kosten zijn € 16 voor een hele kraam. De 

kraam is 4 meter lang en 1.20 meter breed en 

heeft een dakje. Voor op- en afbouw wordt 

gezorgd.  

 
 

 

Nut & Genoegen, Sip de Ree secretaris 

Tjotterstraat 15, 8605 AD  Sneek 

0515-230971 Sipderee@home.nl 

Info: www.volkstuinensneek.nl 
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