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Beste tuinders op De Domp en in de 
Noorderhoek, 
 
Volgens mij hebben we een fantastische nazomer 

gehad, bij ons op 
de tuin bloeide 
de perenboom 
zelfs voor de 
tweede keer!  En 
het was volop 
genieten van de 

mooiste 
herfstkleuren.  
Maar een succesvolle tuinder kijkt ver vooruit: 
daarom is er al volop mest rondgebracht en treft 
u bij deze Nieuwsbrief ook weer de catalogi voor 
de bestelling van de zaden, pootaardappels en 
andere zaken aan.  Lever de bestellijsten op tijd 
in, dan krijgt u korting. 
 
Het bestuur heeft met de gemeente 
onderhandeld over het baggeren van de sloten 
rondom ons complex op de Noorderhoek. Zodra 
dat rond is, en uitgevoerd, worden ook de 
koersmixpaden aangepakt en bijgewerkt.  
 
 
Op maandag 30 januari 2017 staat onze 
jaarvergadering gepland, we zullen er voor zorgen 
dat u op tijd de stukken krijgt. Zet u de datum 
alvast in de agenda? 
Op de vergadering zullen een aantal 
aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement 
behandeld worden, het onderhoud van de beide 
complexen staat op de agenda en de plannen die 
het bestuur voor het jaar 2017 heeft. 
 

 

Ook staat er een geringe contributieverhoging op 
de agenda. Er zijn veel te weinig vrijwilligers om 
de beide tuincomplexen goed te onderhouden. 
Dat maakt dat er hulp van buiten ingeschakeld 
moet worden.  
 
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 de hand te schudden en u een goed en 
vruchtbaar tuinjaar toe te wensen.  
 
Ingrid Wagenaar, voorzitter 
 
 
Onderhoud 2017  
Johan Hiemstra heeft aangegeven dat hij en de 
mannen van de onderhoudsploeg (Jaap, Kevin, 
Jacco en Gerlof) volgend jaar alleen nog maar 
maaien. In overleg met Johan zijn we daarom in 
gesprek met de Zorgboerderij in IJlst om 
afspraken te maken over al het andere 
onderhoud, zoals het snoeien van de 
boomsingels, het frezen van de tuinen, het 
gebruiksklaar maken van te verhuren tuinen, 
rondbrengen van mest en grond, knippen van de 
heggen langs de hoofdpaden enz enz.  
 
Extra vergadering tuinders Vak G 
Met de tuinders van Vak G op de Noorderhoek 
hebben we een extra vergadering gehad, het 
verslag daarvan wordt binnenkort toegezonden. 
Er is gesproken over 
afwatering op dit vak en 
over de bewerkbaarheid 
van de grond. 
Afgesproken is dat de 
bestaande greppels 
opgeschoond en waar nodig uitgediept worden.  
Over de grond is afgesproken dat tuinders op G 
en op F, gebruik kunnen maken van het aanbod 
om zwarte teeltaarde of groene grove compost 
via de vereniging te kopen tegen een gereduceerd 
tarief. Per 100m2 wordt 1 kub beschikbaar 
gesteld voor € 15,00 (gebracht op of vlakbij de 
tuin). Alle tuinders van G en F ontvangen nog een 
mail of brief over dit aanbod en over het 
bestellen en betalen in 2017.   
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Openingstijden servicepunt vanaf november 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdagmorgen:  09.30 tot 12.30 uur 
Zaterdagmiddag: 13.30 tot 16.00 uur 
Woensdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

 

Het is zo fijn dat steeds meer tuinders komen 

voor een kopje thee/koffie met of zonder een 

stukje cake! Wat een gezelligheid, en wat te 

denken van de vele goede tips voor het tuinieren, 

wat een kennis! 

In onze tuinwinkel is ook altijd wat te doen, nu 

staat er een doos met kalebassen, om zo mee te 

nemen, en een aantal tupperware spullen ook om 

zo mee te nemen, neem eens een kijkje en laat je 

verrassen door wat er allemaal te vinden is voor 

de tuin, en altijd een gezellig praatje en ook daar 

waardevolle informatie over alles wat met 

tuinieren te maken heeft! 

Graag tot ziens in ons 

sfeervolle gebouw Us 

Utwyk. 

 
Alida 

 
 
Tips en wetenswaardigheidjes vanuit het 
servicecentrum. 
Er werd het afgelopen jaar erg veel gebruik 

gemaakt van ons service centrum , ook wel onze 

winkel genoemd .  In samenspel met de kantine 

blijkt dit een uitstekend middel  om de toch al 

uitstekende sfeer binnen onze vereniging op een 

nog hoger peil te brengen. Naast de goede sfeer, 

blijkt het ook de verkoop flink te bevorderen, wat 

weer leidt  tot een tevreden penningmeester. 

Hoe meer wij omzetten in ons servicecentrum en 

uiteraard ook winst maken, hoe beter het is voor 

de financiële positie  van Nut en Genoegen. De 

verkoop van met name eieren, zaden, kunstmest, 

kippenvoer, potgrond en bemeste tuinaarde,  

alsmede tonkinstokken, is flink gestegen.  

Er is  echter ook een grens aan  onze 

verkoopmogelijkheden. Hoewel wij het aantal 

producten wat wij tegenwoordig aanbieden 

aanmerkelijk verhoogd hebben , kan en moet 

men niet verwachten dat wij alle soorten zaden, 

kunstmest enz. op voorraad hebben.  Daarvoor is 

onze verkoopruimte ook te beperkt. 

 
Wij roepen u dan ook op om bij het bestellen van 

uw zaden , pootaardappelen enz. eerst  serieus na 

te denken  wat u zoal wilt verbouwen . Met name 

zaden van niet gangbare groentesoorten, 

siergewassen en exotische soorten pompoenen 

en kalebassen hebben wij meestal niet op 

voorraad, daar er niet genoeg vraag naar is.  

 Wij streven er wel naar, om van de gangbare 

groentezaden een ruim assortiment in voorraad 

te hebben en vullen die indien nodig regelmatig 

aan. Het gebeurt meerdere keren, dat leden ons 

voor allerlei onderwerpen om advies vragen en 

waar mogelijk geven wij die graag . 

Hebben wij niet de oplossing, dan proberen wij 

via andere wegen toch de vraag beantwoordt te 

krijgen.  

Kortom het servicecentrum bruist van activiteit 

en hoopt dat  in het nieuwe jaar ook weer met 

volle moed te blijven doen. 

Wij zoeken goed oud gereedschap voor 

beginnende leden. 

Tenslotte wensen wij u allen heel fijne kerstdagen 

en een gezond en voorspoedig tuinjaar 2017 toe. 

Marco , Jorn  

Sijmen. 
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Verhuur tuinen in 2017 
Zowel op de Noorderhoek als in De Domp zijn nog 
een aantal tuinen beschikbaar voor de verhuur. 
Weet u iemand die belangstelling heeft voor een 

volkstuin, geef dit dan 
door aan het bestuur.   
Of tip de belangstellende 
dat we graag nog een 
aantal enthousiaste 
tuinders welkom heten.   

 
Tuinschouwen en tuinonderhoud in 2016. 
Dit jaar hebben tuincommissarissen 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. 
 
De tuincommissarissen zijn: 

 H vak Gerrit Koopmans (bestuur), tuin H7, 
06-25208116 

 De Domp Bodus van der Hoop, tuin DO9 
0515-417747 

 G vak Ben Kuipers tuin H14 0515-422653 

 G vak Jisk Bakker, tuin H15 0515-421660 

 J en K vak Jappie Boersma tuin K36 0515-
421877  

 J en K vak Freddy Meijer tuin F8 0515-
781411 

 F vak Watze de Vries tuin F20 0515-
411873 

 
Mest  

Het bestellen, betalen 
en rondbrengen van 
mest ging dit jaar 
prima. Maar over de 

geleverde 
hoeveelheden was 
heel erg veel discussie. 

Allereerst is het natuurlijk zo dat het bestuur er 
geen belang bij heeft dat er te weinig dan wel te 
veel mest rondgebracht wordt. Eerlijkheid duurt 
het langst. 

 
Vooraf was goed gekeken naar de hoeveelheid 
die op het karretje paste en daar werd dan nog 
een kop op gezet.  
In de ogen van het 
bestuur was dat een kub, 
veel tuinders dachten 
daar anders over. Wie 
van mening is dat hij of zij 
te weinig heeft gehad kan 
€ 3,00 per bestelde kuub terugvragen in de 
winkel. 
Voor volgend jaar zijn we van plan om vooraf, 
samen met u als tuinders, een openbare en 
zichtbare vaststelling van de KUUB te 
organiseren, zodat er dan geen discussie meer 
mogelijk is. Wel zou het fijn zijn als er wat 
tuinders mee kunnen helpen bij de verspreiden 
van de mest. 
 
Domptuin nieuws: 
Het is stil op de domptuin er is weinig 
bedrijvigheid, het geeft aan  dat het winter is. 
Over een paar weken hebben wij alweer de 
kortste dag. Zo nu en dan wordt er een tuin 
omgespit. Het zou goed voor de grond zijn dat de 
weergoden wat vorst brengen, dat is goed voor 
de structuur. Boerenkool, prei en spruitjes zijn de 
groenten die nu nog vers van de tuin worden 
gehaald.  
Jammer genoeg is een aantal tuinen  niet 
verhuurd. Weet u nog een nieuwe tuinder?   
Alle tuinders goede feestdagen en  een gelukkig 
nieuwjaar toegewenst. 
Aagje en Bodus vd Hoop 
 
Vrijwilligers Nut en Genoegen  
Waar zouden we als 
vereniging zijn zonder 
vrijwilligers? Nou het 
antwoord daarop kan kort en 
krachtig zijn:  NERGENS!  
Daarom organiseren we aan 
het einde van het jaar een 
gezellige borrel met oliebollen 
en snert voor alle vrijwilligers 
die het hele jaar door actief zijn 
geweest. Iedereen krijgt een 
persoonlijke uitnodiging!     
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Aanvullen heggen hoofdpad  
Zaterdagmorgen 26 november meldde er zich een 

tiental tuinders om het bestuur en de tuin-

commissarissen  mee te helpen met het opvullen 

van de kale plekken in de heggen aan het 

hoofdpad. Gerrit Koopmans had 300 hegplanten 

aan laten rukken en daarvan zijn er een kleine 

250 geplant.  

Aan het pad van het 

verenigingsgebouw 

richting F en G zat 

hier en daar een gat 

in de heg, maar de 

grote slag werd 

geslagen achteraan op Vak G en F. Daar waren 

hele stukken heg verdwenen en doodgegaan. 

Alles ziet er nu weer netjes uit en we hebben nog 

wat hegplanten achtergehouden voor uitval.  

 
Hek voor schouwpad  
We waren zo gelukkig dat we via de gemeente, 

die aan het opruimen was, een hek konden 

krijgen. Bij de ingang van de tuin aan de Dr. Obe 

Postmastraat was het hek, dat het schouwpad 

afsloot, compleet verrot. Daar staat nu een 

‘nieuw’ draaibaar breed hek.  

 

Baggeren 

Na het hekkelen wat kort geleden al is gebeurd 

wordt er nu ook nog gebaggerd. Dat gebeurt niet 

in alle sloten, de " tussensloten" zijn goed op 

diepte. Het werk is in uitvoering, helaas is dat op 

het tuincomplex ook goed te zien.  

 Het gebruikte materiaal is 

(te) groot en zwaar, er is dus 

helaas ook nogal wat schade 

ontstaan. Het bestuur gaat 

onderzoeken of er 

aanpassingen aan het terrein 

mogelijk zijn. Dit om in de 

toekomst schade te 

voorkomen. Er zal namelijk 

toch altijd gehekkeld moeten 

worden. 

Voor uw agenda:  

 30 januari 2017 jaarvergadering. 

 30 januari laatste dag voor het inleveren 
van de zaadbestellijsten. 

 Wij proberen zoveel mogelijk via de mail 
te sturen. (goedkoper en sneller) 

 Ontvang je geen mail van “Nut en 
genoegen”, en heb je wel een e-mail 
adres geef het dan even door aan 
nutengenoegenF35@gmail.com 
 

Nut & Genoegen, Sip de Ree secretaris 
Tjotterstraat 15, 8605 AD  Sneek 0515-230971 

Sipderee@home.nl 

Info: www.volkstuinensneek.nl 

 

 

  Houd deze basisregels in de 

gaten om je rug te sparen: 

–  Hou de spade lichtjes schuin, 

zodat deze niet te diep de grond in 

gaat. 

–  Til de spa met de aarde niet 

hoger op dan nodig is. 

–  Spit liever elke dag een stukje, 

dan in één dag de hele moestuin. 

Spitten vormt een aanslag op je 

spieren… Spaar je rug en schaf een spade aan met een 

steellengte die bij je lichaamslengte past en zorg ervoor dat 

het blad scherp is. 

 
Ecologische tuiniers vinden spitten zinloos en zelfs schadelijk 
voor het evenwicht in de grond. Zij zweren bij mulchen, 
waarbij je de grond afdekt met organisch materiaal zoals 
compost. 
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