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Beste tuinders, 
 
Als ik dit schrijf (28 maart) is het wel guur en koud 
weer, maar toch kriebelt het bij iedereen al weer: aan 
de slag op de tuin. Na zo’n winterperiode wil je weer 
graag beginnen. Maar ook in de media, op televisie 
en in kranten, wordt het hebben, onderhouden en 
genieten van een volkstuin, breed uitgemeten. Zelfs 
een serie uitzendingen wie de mooiste wortelen, 
aardappelen of slakroppen heeft gekweekt. 
Bij ons op het Noorderhoekcomplex hebben we 
aanstaande zaterdag 11 april een Himmel- en 
klussendag. Verderop vindt u daar meer informatie 
over. Op ons Dompcomplex is dat al enkele weken 
geleden gebeurd. 
De aanschaf van de verenigingskas nadert nu ook snel 
en om die te plaatsen is ook hulp van een aantal 
vrijwilligers nodig. Er zijn ook al enkele vrouwelijke 
leden bereid gevonden om deze kas te onderhouden. 
Het zou erg fijn zijn als er nog enkelen bijkomen. Zo’n 
groep kan dan de taken die erbij horen goed 
verdelen. 
Op onze goed bezochte jaarvergadering kregen we na 
de pauze een uitgebreide lezing te zien en te horen 
van de heer Lok van Ecostyle. Een samenvatting 
daarvan vindt u op onze website. 
Langs deze weg wil ik Jan van de Berg bedanken voor 
al die jaren dat hij de kinderen van de Johannes 
Postschool begeleidde op de schooltuin en dat deed 
hij met veel enthousiasme.  Door drukke 
werkzaamheden in het land kan hij daar geen tijd 
meer voor vrijmaken. Douwe Rienstra gaat er mee 
door en hij krijgt daarbij hulp van mevrouw Boorsma, 
die ook in de Ouderraad van die school zit. 
Als Volkstuinvereniging met elkaar werken, praten, 
even samen zijn, koffiedrinken, het vraagt ook om 
vrijwilligers. Al veel leden doen op allerlei manieren 
al iets voor die vereniging, toch blijft het bestuur zo 
nu en dan leden vragen om zich in te zetten voor een 
of andere klus. Zo kunnen we met elkaar nog verder 
bouwen aan een goede en sterke club. 
Ik wens u allemaal weer veel tuinplezier toe en tot 
ziens op een van beide complexen. 
Marten Boonstra (voorzitter) 
 

Domptuin  
 
Het is weer voorjaar. De tuinders op de Domp 
hebben weer zin te gaan tuinieren. 
Met enthousiasme is er op een zaterdag  in de singels 
gesnoeid en een dennenboom is omgezaagd. Na de 
arbeid was er voor de mannen koffie met koek. 
 

 
 
Een vracht compost is gebracht en in een mum van 
tijd was er al  per kruiwagen  een bult van 20 m3 naar 
de diverse tuinen  gebracht. 
Alle tuinen zijn inmiddels weer verhuurd. 
Als het weer meezit en de tuinen niet te nat zijn 
worden deze, voor wie dat wil, gefreesd.  
Het is nog vroeg in de tijd, maar zodra het kan, zal er 
gezaaid en aardappels gepoot worden.  
Het wordt vast een mooi tuinjaar en de Domptuin 
wordt weer een klein paradijs. 
 

Verenigingstuin en kas 
 
De leden die op het oude complex hebben getuinierd 
herinneren zich nog wel de kas “Pomona”. Daar 
hebben veel mensen gebruikt van gemaakt. Deze kas 
was echter niet verhuis baar. Een kas wordt echter 
node gemist. 
Op de tuin naast het terras is plaats gereserveerd 
voor het plaatsen van een kas. Na het nodige zoeken 
hebben wij een kas gevonden die binnen het 
beschikbare legaat van mevr. Ortwein past. Deze kas 
die ongeveer 3 x 6 meter is moeten wij zelf 
opbouwen.  
Wanneer de kas is geplaatst is er nog ruimte 
beschikbaar voor nieuwe ideeën. Gedacht kan 
worden aan leden die op een kleinere tuin aan de 
slag willen, bijvoorbeeld plantvakken en verhoogde 
tuinen. 
 

Klussendag 
 
11 april 2015 is het klussendag, die begint om 9.00 
uur en eindigt om 12 uur. Zoals in het Huishoudelijk 
reglement staat -  art.   …  - is elke tuinder verplicht 
hieraan mee te werken.  Na afloop zijn er broodjes en 
soep in de kantine. 
In de kantine ligt een lijst van de te verrichten 
werkzaamheden op het complex, zoals het 
opschonen van sloten, paden, schouwpaden enz. Wij 
hopen op een ruime deelname. 
Onderhoudsploeg(en) 
Op dit moment is het zo dat een kleine groep leden 
veel werk verzet in het reguliere onderhoud van het 
terrein. Soms blijven zaken noodgedwongen liggen 
dus is er meer hulp nodig. Wij doen dan ook een 
oproep aan de leden om zich meer in te zetten voor 
het regelmatig onderhoudswerk. 
 

 

http://www.volkstuinensneek.nl/


Servicepunt en kantine 
 
Wij als vrijwilligers vinden het heel erg fijn dat de 
kantine en winkel zo goed worden bezocht en doen 
dan ook ons best om het de tuinders naar de zin te 
maken. Regelmatig staan er ook leuke spullen in de 
winkel, buiten het reguliere assortiment, die verkocht 
kunnen worden, kom in de winkel en kijk maar eens 
rond daar. 
Maar voor de maandagmiddag hebben wij nog een 
vrijwilliger(ster) nodig voor de winkel, dat is dan van 
13.30 tot 15.30. Kom langs voor informatie, of meld 
je aan, dan wordt uitgelegd hoe het een en ander in 
zijn werk gaat. 
Verder een oproep voor iedereen, om de toiletten 
netjes achter te laten, zodat een ander ook van een 
schoon toilet gebruik kan maken. 
De schilders worden bedankt voor het prachtige 
resultaat! En wij zien jullie graag weer terug als het 
mooi schilderweer is en dan voor buitenom.  
Sommige tafels in de kantine moeten ook worden 
geverfd worden, wie helpt? 
Namens alle vrijwilligers, een fijn tuinseizoen 
gewenst en tot ziens in ons prachtige gebouw op 
maandagmiddag, woensdagmiddag en zaterdag! 
Voor een ieder is het een mooie gelegenheid de 
tuinders te leren kennen. 
 
Potgrond spotgoedkoop! In de aanbieding! 
 

Huishoudelijk reglement 
 
Op de jaarvergadering van 26 januari 2015 is het 
vernieuwde huishoudelijk reglement goedgekeurd en 
aangenomen. Een paar artikelen willen wij u extra 
onder de aandacht brengen. 

 Elk lid moet zorgen zijn tuin uiterlijk 1 mei 
gebruiksklaar is 

 Elk lid is verplicht zijn gehuurde tuin, het aan 
deze tuin grenzende pad, bermen en 
beplanting vrij te houden van afvalstoffen en 
onkruid en voor een goede waterafvoer zorg 
te dragen 

 De financiële verplichtingen moeten voor 15 
april van ieder jaar aan de penningmeester 
zijn voldaan 

 Voor het bouwen van opstallen moet een 
schriftelijke aanvraag bij het bestuur worden 
ingediend. Na verleende toestemming mag er 
worden gebouwd 

 En in geval er niet conform de aanvraag is 
gebouwd, is het lid verplicht de opstal aan te 
passen dan wel af te breken 

 De gezamenlijke hagen op de perceelgrens 
met de naastliggende tuinder en die op de 
achterkant van het perceel mogen niet hoger 
zijn dan 1.50 m 

 Tuinafscheiding van bramen of andere 
hinderlijke struiken of bomen evenals forse 
afscheidingen zoals schuttingen is verboden. 
Lage hekwerkjes en/of hagen mogen worden 
geplaatst/geplant na overleg met en 
instemming van de aangrenzende tuinder 

 Voor (vrucht)bomen, struiken en heesters 
gelden afhankelijk van de hoogte van het 
plantmateriaal de volgende plantafstanden: 

o op 1 m vanaf de perceelgrens 
plantmateriaal met max. hoogte van 
2 m; 

o op 2 m vanaf de perceelgrens 
plantmateriaal met max. hoogte van 
3 m; 

o op 3 m vanaf de perceelgrens 
plantmateriaal met max. hoogte van 
4 m. 

 Gebruik van plastic met als doel 
onkruidbestrijding is alleen toegestaan in de 
herfst- en wintermaanden. In de  
zomermaanden mag plastic worden gebruikt 
bij de teelt van bijvoorbeeld aardbeien, 
pompoenen en dergelijke. 

 Ieder lid heeft de verplichting om deel te 
nemen aan het gemeenschappelijke werk ten 
behoeve van het algemeen onderhoud 
jaarlijks groot onderhoud van het complex. 
Het bestuur of de tuincommissie kan een 
beroep op u doen om mee te helpen op de 
klussendag. 

 

De tuincommissie: 
 is belast met het toezicht van de tuinen, de 

opstallen, en  de paden,  bermen, sloten. 

 zal de leden die zich niet aan de gestelde 
regels houden, hierop in eerste instantie 
aanspreken 

 controleert in de weken van: 
1 mei - 15 juni  - 1 augustus - 1 oktober 

 rapporteert hierover aan het bestuur. 
 
 

 In de Noorderhoek zijn nog enkele tuinen 
beschikbaar.  

 U bent van harte uitgenodigd  in ons 
clubgebouw 
 “ús Útwyk” Chr. Schotanusstraat 2a 
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