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Asfalt op de paden in de Noorderhoek 
 

Als bestuur 
hebben we jaren 
achter de 

schermen 
gewerkt om wat 
te doen aan de 
toestand van de 
paden. Bij slecht 
en regenachtig 
weer en met 

vorst en dooi was het bijna geen doen op de 
koersmixpaden. Maar sinds eind september ziet 
alles er geweldig uit! We hebben asfalt op de 
paden! Alles is aan de zijkanten aangevuld met 
grond en ingezaaid. Dat is natuurlijk nog niet 
meteen weer groen, maar dat komt wel. Met 
dank aan de gemeente SWF, dat mag ook wel 
eens gezegd worden.  
 
Mijn vraag aan u allen is: zorg even goed voor het 
strookje ingezaaide modder voor uw tuin. Hier en 
daar zit er wat rommel in, haal het er uit. Hark 
het mooi aan, stamp het graszaad wat aan.  En als 
het in deze drukke periode door alle 
werkzaamheden toch weer stuk gaat, doe het dan 
nog een keer. Volgend voorjaar kunnen we er dan 
van genieten met z’n allen. 
 
Ook onze tuinders hebben het druk, tassen, 
kratten, bakken en kruiwagens vol worden van de 
tuinen naar huis gebracht. Om weg te geven, op 
te eten, in te vriezen of anders te bewaren. De 
eerste herfstkleuren zijn te zien, er zijn nog mooie 
zonnige momenten. Het leven van een tuinder is 
soms zo gek nog niet! 
 
 
Ingrid Wagenaar, voorzitter 
 

 
 
 
 
 
 
Tuinbeurt zaterdag 13 oktober  
 
Zaterdagmorgen is het zo weer zo ver en wordt 
de laatste tuinbeurt van 2018 gehouden. Deed u 
dit jaar nog niet mee met één van de tuinbeurten 
dan is dit uw laatste kans! Elk lid is verplicht mee 
te helpen bij het algemeen onderhoud op de 
tuinen in de Noorderhoek en op De Domp.  
Voor € 50,-- kan deze verplichting afgekocht 
worden.  Een kantinedienst op zaterdagmiddag of 
een aantal uurtjes schoonmaken in het 
verenigingsgebouw geldt ook.  In de kantine ligt 
zaterdagmorgen een presentielijst zodat we 
kunnen zien wie er meegedaan hebben aan een 
tuinbeurt.  
 
We starten stipt om 9.00 uur bij het 
verenigingsgebouw, daar wordt het werk 
verdeeld. Om 10.30 uur is er een koffiepauze en 
later SKOFT om  12.30 uur met heerlijke soep met 
broodjes voor de harde werkers.  
 
Wat gaan we in elk  geval doen?  

 Plaatsen hek op Vak G 

 Snoeiwerkzaamheden/berenklauwen 

 Grond paden bijwerken 

 Rommel afvoeren 

 Brievenbus plaatsen 

 Huishoudelijke klussen 
 
Tot zaterdag en neem zelf zo veel mogelijk 
tuingereedschap, handschoenen en kruiwagens 
mee.  
 
Penningmeester 
We zijn nog steeds op zoek naar een 
penningmeester voor 2019. We hebben al een 
aantal tuinders/leden benadert met de vraag of 
ze die functie willen overnemen. Maar tot nu toe 
zonder succes. Weet u iemand die het zou 
kunnen? Als bestuur weten we niet van alle leden 
zijn of haar (beroeps)achtergrond.  
Lukt het niet dan moeten we iemand inhuren, dat 
kost geld dus dan moet misschien de contributie 
omhoog. 
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Nieuws uit de NVB bijenstal 
De herfst is aangebroken, de dagen worden 
korter en in de tuin heeft alles zijn cyclus 
voltooid. Inmiddels is al veel van onze oogst 
omgezet achter glas of in de vriezer, goed 
geconserveerd voor de winter. Wij gedragen ons 
in die zin niet veel anders dan de bijen. Ook zij 
slaan hun voorraden op in de raten voor koudere 
en slechtere tijden. Het proces begint met het 
binnenbrengen van nectar door de haalbijen. Zij 
geven het door aan de huisbijen die een soort van 

keten vormen en de nectar aan 
elkaar doorgeven. Iedere huisbij in 
deze keten voegt enzymen toe, dus 
hoe groter het volk is, des te meer 
enzymen er aan de honing worden 
toegevoegd. Vervolgens dikken de 
bijen de honing in tot deze een 

waterpercentage heeft van 40-50%. Deze honing 
slaan de bijen op in de raten. Hier wordt de 
honing nog verder ingedikt en de bijen kiezen 
voor dit doel bij voorkeur raten in de buurt van 
het broednest waar de temperatuur het hoogst 
is. Bij een waterpercentage van 20% is de honing 
rijp en wordt het door de bijen opnieuw 
getransporteerd naar de honingcellen. Deze 
honingcellen worden gevuld en voorzien van een 
wasdeksel zodat alles goed geconserveerd is. De 
enzymen die tijdens het proces door de bijen zijn 
toegevoegd zorgen ervoor dat de enkelvoudige 
suikers glucose en fructose worden gevormd.  
We zijn nu zover in het seizoen dat er geen dracht 
meer te verwachten is, ook de temperaturen 
gaan nu omlaag waardoor de bijen grotendeels 
binnen blijven. Ze trekken zich samen tot een 
wintertros en maken zich alleen op warme dagen 
tussendoor nog even los. De honingkamer kan nu 
verwijdert en opgeslagen worden. De bijen zijn 
ingewinterd met wintervoer en daarmee 
helemaal winterklaar. 
Bron foto: imkerpedia. 

 

Nieuwe paden en nog meer werkzaamheden 
In de 2e week van oktober begint de 
Zorgboerderij te rijden met de oude koemest. Als 
die rondgebracht is, volgt de gedroogde koemest.  
Houd rekening met het weer, dat hebben we niet 
in de hand. 
 

 
In dezelfde periode wordt er ook gehekkeld. En 
wordt er op ons voorterrein gewerkt aan de 
riolering en ook in de Christiaan Schotanusstraat. 
Drukke boel dus, het gaat vast overlast geven 
maar uiteindelijk wordt alles beter. 
 
Gratis zand 
Omdat het nieuwe asfaltpad veel hoger ligt, sluit 
het niet meer aan op de ingangen naar de diverse 
tuinen en zijpaden. Als u uw pad wilt ophogen en 
herstraten is daarvoor zand beschikbaar. U kunt 
halen wat u hiervoor nodig heeft, het zand komt 
op het voorterrein te liggen. Maar pas als het 
werk wat hier boven staat klaar is, anders 
hebben we er geen ruimte voor. Geduld graag. 
 

Openingstijden servicepunt vanaf  1 november 
Zaterdagmorgen:  10.00 tot 12.00 uur 
Zaterdagmiddag: 14.00 tot 15.30 uur 
Woensdagmiddag: 14.00 tot 15.30 uur 
 
Stoppen met tuinieren?  
Wilt u dit jaar stoppen met tuinieren? Geef het 
dan schriftelijk of per mail voor 1 november 2018 
door aan het bestuur of aan Sytse Durksz. Zie 
voor info en telefoonnummers op onze website. 

Voor uw agenda:  

 6 oktober tuinbeurt op De Domp 9.00 uur 

 13 oktober tuinbeurt in de Noorderhoek 
9.00 – 12.30 uur 

 28 december feestelijke afsluiting van het 
jaar met onze vaste vrijwilligers 
(persoonlijke uitnodiging komt) 

  28 januari 2019  jaarvergadering. 

Nut & Genoegen, Sip de Ree secretaris 

Tjotterstraat 15, 8605 AD  Sneek 0515-230971 
Sipderee@home.nl 

Info: www.volkstuinensneek.nl 
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