
  

1 

 

 

NIEUWSBRIEF 

www.volkstuinensneek.nl 
Oktober 2022 nr. 5 
 

Beste tuinders en tuinsters, 

 

Op dit moment is het genieten van het mooie 

herfstweer compleet met een lekker zonnetje. Ik 

zie allemaal oogstactiviteiten om me heen. En 

tuinieren blijft een bijzondere hobby want waar 

de één emmers en kruiwagens vol appels en 

peren van de tuin af haalt, zo heeft een ander 

bijna niks aan zijn fruitbomen hangen. De natuur 

gaat zo zijn eigen gangetje.  

 

Tijdens de bestuursvergadering hebben we de 

werkzaamheden en plannen besproken die we het 

komende jaar/jaren uit willen voeren. Regeren is 

vooruitzien en dat geldt ook voor onze 

vereniging. Op De Domp moet de oude 

opslagcontainer op enig moment vervangen 

worden en we kijken daar ook naar het eventuele 

opknappen van het opslaghok voor het materiaal.  

 

Op de Noorderhoek willen we misschien nog een 

kleinere opslagcontainer erbij want de opslag van 

brandgevaarlijke materialen is nu nog in het 

verenigingsgebouw en dat is beter van niet. Dat 

vindt de verzekering ook trouwens!Ook een 

aantal zaken die op de jaarvergadering naar voren 

kwamen zijn opgenomen in de planning. 

 

Vanuit het bestuur beterschap voor onze leden 

die met gezondheidsproblemen kampen. Bent u 

langdurig ziek, geef het dan even door. Helaas 

stijgen ook de Coronabesmettingen weer, ook 

onder onze leden. Sterkte allemaal.  

 

We gaan als tuinders een wat rustiger periode in, 

dat geldt ook voor de winkel/kantine, die sluit per 

1 november op de maandagen. Zaterdag de 15de 

oktober is onze 4e tuinbeurt van het jaar 2022, ik 

zie u daar graag! En u weet het: zelf gereedschap, 

handschoenen en/of een kruiwagen meenemen.  

 

Ingrid Wagenaar                        Voorzitter  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinbeurt zaterdag 15 oktober 

Zaterdagmorgen  15 oktober is het al weer zo 

ver en wordt de 4e en laatste tuinbeurt van dit jaar 

op de Noorderhoek én De Domp gehouden. 

Deed u nog niet eerder mee, kom dan nu wél 

langs en help mee!  

We starten zaterdagmorgen stipt om 9.00 uur bij 

het verenigingsgebouw op de Noorderhoek, daar 

wordt het werk verdeeld. Voor de Domp geldt 

verzamelen bij de ingang. Om 10.30 uur is er een 

koffiepauze. De gezamenlijke lunch met soep en 

broodjes is om 12.30 uur.  

 

 
 

Wat gaan we doen op de Noorderhoek? 

• Heg aanplanten  

• Opruim en schoonmaakwerkzaamheden  

• Een paar tuinen opschonen 

• Berenklauwen wegsteken 

• Tafels in de olie zetten 

• Greppels maaien Vak G 

Wat gaan we doen op de Domp? 

• Snoeiwerkzaamheden 

• Heg knippen 

• Beugels/goten plaatsen clubgebouwtje 

• Opruim en schoonmaakwerkzaamheden 
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Meehelpen met klussen op de tuinen 

U hoeft niet elke keer mee te doen met het 

algemeen onderhoud op de beide complexen, 

maar 1 of 2 keer per jaar meedoen, hoort wel bij 

uw lidmaatschap. En u kunt aan het begin van het 

jaar kiezen of de data u uitkomen.  

Er bestaat ook de mogelijkheid om deze plicht 

voor € 50,-- per jaar af te kopen.  

Wie beslist niet op een zaterdagmorgen kan, kan 

er ook voor kiezen om op een ander moment 

algemene werkzaamheden voor de volks-

tuinvereniging te doen. Neem dan even contact 

op met uw eigen tuincommissaris. Of schrijf de 

klus die u gedaan heeft op de lijst die in de hal 

van ons verenigingsgebouw Noorderhoek hangt. 

Tuinders op De Domp kunnen zich bij Bodus van 

der Hoop melden.  

 

 OPENINGSTIJDEN WINKEL/KANTINE 

 

Vanaf 1 november zijn de kantine en onze 

tuinwinkel op de MAANDAG GESLOTEN!  

 

Zaterdagmorgen:  09.30 tot 11.30 uur 

Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

Woensdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

 

De maandag openstelling komt er op 1 maart 

2023 weer bij. 

ATTENTIE: Op oudejaarsdag zaterdag 31 

december zijn we ook GESLOTEN! 

 

Hekkelen 

Binnenkort wordt er op beide complexen 

gehekkeld. Houd daar rekening mee, het kan 

enige overlast veroorzaken. 

 

Mest  

De bestelde stalmest en kalvermest wordt 

binnenkort geleverd. De mest wordt naar De 

Domp gebracht en daar via tuincommissaris 

Bodus van der Hoop verdeeld. Op de 

Noorderhoek wordt de mest op of zo dicht 

mogelijk in de buurt van de tuin gebracht.  

Nieuws van de Domptuin 

 

 
 

Er is door veel vrijwilligers gewerkt aan het 

verbeteren van de paden. Eerst gras wegsteken en 

vervolgens met de door de gemeente verstrekte 3 

kubieke meter schelpen de paden opvullen. Het 

ligt er allemaal weer netjes bij, maar het blijft 

voorlopig gevaarlijk om zomaar op de fiets een 

bocht te nemen door de losse schelpenmassa, zo 

belandde ik zelf bijna in de kast van de 

voedselbank.  

Die is trouwens goed gevuld met allerlei soorten 

groenten, maar de courgette is verreweg de meest 

geleverde vrucht, het lijkt wel een wedstrijdje 

wie de meeste en grootste courgettes weet te 

leveren.  

De herfst is begonnen, je kan het zien en ruiken, 

de oogsten zijn overvloedig, we hoeven niet meer 

te gieten en deze vrijkomende uren kunnen wij 

nu gebruiken voor het opruimen van stokken, 

doorgeschoten groenten, composthopen om-

zetten en ga zo maar door. Kortom, we hoeven 

ons niet te vervelen.  

 

 
 

Gert Post, De Domp 

 

Bestuursleden 

We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden, 

lijkt het je wat? Meld je dan aan bij een van de 

bestuursleden. 
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Onze tuincommissarissen zijn: 

 

Bij vragen, problemen of ziekte kunt u contact 

opnemen met uw eigen tuincommissaris. 

 

Vak G: Sytse Durksz, zit zelf op tuin F35 (06-

22407119) 

Vak F: Watze de Vries, zit zelf op tuin F20 

(0515-411873 of 06-5168976 

Vak H: Jisk Bakker,  zit zelf op tuin H15  (0515-

421660)  

J en K: Sjoerd Huitema, zit zelf op tuin G34 (06-

25545083) 

De Domp: Bodus van der Hoop, zit zelf op tuin 

DO9 (0515-417747 of 06-21694934) 

 

 

De bijen in de winterrust 

Na een hete, droge zomer zitten de bijen dan nu 

in een welverdiende winterrust. Iedere dag zon 

en warmte. Dit betekende voor de bijen dagelijks 

hard werken. Ondanks de droogte leverden de 

bloemen hen voldoende nectar om dit in honing 

om te zetten. Voor de imker en de bijen was dit 

een ideale zomer. 

Ook de volken in de bijenstal van de vereniging 

deden het goed. Veel werkzaamheden in de 

bijenkasten werden tijdens de praktijklessen van 

de Basiscursus Bijenhouden uitgevoerd door 

onze cursisten. Zo leerden ze vanaf het begin tot 

het einde van het bijenseizoen alle 

werkzaamheden binnen het bijenvolk kennen en 

uitvoeren. Op 21 september werd de cursus 

afgesloten met een examen. Al onze cursisten 

konden we feliciteren met het behalen van hun 

diploma. En dan nu zelf aan de slag met een 

bijenvolk. Het is toch net als met zoveel 

disciplines, je leert het door alsmaar bezig te zijn.  

De winterrust betekent niet dat we even niet meer 

aan onze bijen hoeven te denken. We kunnen er 

nu voor zorgen dat er aan het begin van het 

volgende jaar voldoende nectar en stuifmeel voor 

hen is. Juist in die periode bloeit er bijna nog 

niets en moeten de bijen met de aanleg van een 

broednest het hele bijenvolk weer opbouwen. 

Hierbij kun je denken aan het planten van 

sneeuwklokjes, winterakonieten, krokussen en 

blauwe druifjes. Deze bolgewassen kun je nu 

planten zodat de bijen ze straks volop kunnen 

bevliegen voor nectar en stuifmeel. Mocht je 

geen tuin hebben dan staan deze bolgewassen 

ook heel mooi in potten en bakken. De bijen 

maakt het helemaal niets uit.  

Femke Meinen 

Secretariaat NBV Sneek SWF 

 

 

Toegangshekken sluiten vanaf 1 november 

a.s. weer om 16.30 uur! 

De hekken moeten vanaf 1 november rond 16.30 

uur gesloten worden. Dat doen we omdat er in de 

herfst/winter rond die tijd nog weinig mensen op 

de tuin zijn en er dus geen toezicht op ongenode 

gasten is. Bescherm uw en andermans 

eigendommen: sluit de hekken en houd ze ook 

gesloten. Op 1 maart gaan we weer over op de 

zomertijden en sluiten de hekken om 19.00 uur.  

 

Oude foto Volkstuinen Noorderhoek 

 

 
 

Op deze oude foto is te zien dat er op Vak F een 

grasveldje ligt. Zo te zien op de laatste twee of 

drie tuinen. Wie weet nog waarom dat was? En 

wanneer dat was? Zijn er tuinders die dat nog 

weten? We horen het graag.  
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Ruime keuze in eigen winkel N&G 

Wist u dat onze eigen tuinwinkel in het 

verenigingsgebouw Us Utwyk op de 

Noorderhoek een ruim assortiment tuinartikelen 

heeft tegen redelijke prijzen? Een greep uit ons 

assortiment:  

• meststoffen: kalk, kali- en stikstofmest en 

mengmeststoffen, bloedmeel en 

beendermeel, koemest korrels etc. 

• gewasbeschermingsmiddelen: middelen 

ter voorkoming van Phytophthora, 

bestrijdingsmiddelen tegen kruipende en 

vliegende insecten, antispruitmiddelen, 

biologische bestrijdingsmiddelen. 

• zaden: de meest gangbare zaden zijn 

voorradig  

• tuinplantjes uit onze verenigingstuinkas 

• tuinaarde: bemeste tuinaarde, tuinturf, 

potgrond, zaai- en stekgrond, culterra etc. 

zakken van 40 of 50 liter 

• stro: in pakken en in plastic balen 

• kippen- en konijnenvoer: legkorrel, 

legmeel, gemengd graan, schelpengrit en 

konijnenvoer 

• tuingereedschap, tuinnetten (diverse 

maten), vliesdoek  

• verse scharreleieren XXL en nog veel 

meer ......... 

Kortom: kom langs en koop bij uw eigen 

vereniging.  

 

Waar moeten de aardappels staan 2023?  

 

Ter voorkoming van de aardappelmoeheid 

moeten aardappelen elk jaar op een andere plek 

staan. Zie Huishoudelijk Reglement bijlage 1. 

artikel 5.  

Als je de mest op de tuin brengt kun je vast 

rekening houden waar de aardappelen moeten 

staan.  

 

Op de Domp: voorop aan het pad.  

 

Noorderhoek:  

Vak G.: aan de kant van de Dr Obe Postmastraat 

/ Ielânen.  

 

Vakken F, H, J en K:  

Aan de zuidoostkant, de kant van de Christiaan 

Schotanusstaat / Worp Tjaardastraat.  

 

 

   

Tip:  Als je de tuin gaat spitten, maak dan bedden 

die op afwateren liggen, met een pad of greppel 

die bij plensbuien het overvloedige water snel 

naar de sloot af kan voeren.  Vooral op de 

kleigrond duurt het langer voordat de drainage 

het overtollige water afvoert.  

 

Bordergirls deze zomer 3 avonden in actie  

 

 
Deze zomer waren de Bordergirls 3 avonden 

actief. En het resultaat mocht er elke keer weer 

zijn. De bestrating onkruidvrij, borders netjes en 

de rand langs het parkeerterrein opgeschoond.  

Woensdag 24 augustus waren 12 dames voor de 

laatste keer dit seizoen in actie. Na afloop was er 

nog een gezellige nazit met tapas en een drankje!! 

Bedankt allemaal en tot volgend jaar!!                                                 

 

 

 

Adres-, telefoon- en emailwijzigingen graag 

doorgeven aan: Gert Post secretaris N&G 

Dekamalaan 13, 8604 ZE Sneek Telefoon: 

0515-423832  

gertpost@home.nl  

www.volkstuinensneek.nl 

nutengenoegenf35@gmail.com 
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