
NIEUWSBRIEF 

 
 
 
www.volkstuinensneek.nl  december 2022  Nr.5 
 
Beste tuinsters en tuinders op De Domp en in de 
Noorderhoek, 
 
Soms zit geluk in een klein hoekje. Zo zat ik met 
een bakje koffie wat over de tuinen te staren toen 
ik uit mijn ooghoek wat blauws voorbij zag 
schieten. Een ijsvogel! Op de rand van onze vijver 
en de sloot rondom de volkstuinen. Hoe mooi is 
dat? 

Ook fijn was het om samen 
met de bijenvereniging een 
nieuwe boom op ons 
complex Noorderhoek te 
planten. Wat zijn we blij 
met een ‘eigen’ bijen-
vereniging die beide 
complexen van bijenvolken 
voorziet! 
 

Na een aantal “corona” jaren kunnen we eindelijk 
weer op maandag 30 januari onze gewone 
jaarvergadering houden. Deze keer in wijkcentrum 
De Eekmolen aan de Frederik Hendrikstraat 22.  
Komt allen want we hebben ook nog eens een 
leuke spreker. Klaas Jansma ( ja, die van Omrop 
Fryslân) houdt een superleuke Friestalige lezing 
over een gezond bodemleven.  
 
U krijgt in januari 2023 alle stukken toegestuurd 
voor de jaarvergadering en in de kantine liggen de 
financiële stukken dan ter inzage.  
 
Ik wens u en uw familie goede feestdagen en een 
voorspoedig 2023. Blijf actief op uw volkstuin dat 
is een heel goede manier om lang gezond te 
blijven. Ik hoop u op de jaarvergadering te zien! 
 
Ingrid Wagenaar, voorzitter 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden kantine/winkel: 
Woensdagmiddag:  13.30 tot 15.30 uur 
Zaterdagmorgen:  09.30 tot 11.30 uur 
Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 
 
Financiën 2022 
Ook het jaar 2022 is voor onze vereniging weer een 
goed jaar geweest wat betreft de financiën. Nog 
niet alles is verrekend op het moment dat ik dit 
schrijf, maar in januari 2023 ligt er in de kantine 
weer een financieel overzicht en kunt u alle cijfers 
bekijken. Het voordelig saldo zal ook dit jaar weer 
uitkomen op zo’n € 3500,00. Dat is natuurlijk erg 
mooi, maar als u om u heen kijkt op de beide 
complexen, dan moet er altijd veel gedaan worden 
aan onderhoud en natuurlijk ook aan de machines 
die we bezit hebben. Maar ook ons 
verenigingsgebouw en de toiletunit en blokhut op 
de Domp vragen regelmatig om onderhoud. 
Gelukkig kan dat allemaal met inzet van 
vrijwilligers en zo houden we twee prachtige 
volkstuincomplexen. 
Wat erg fijn is voor onze club, is het 
servicepunt/winkel en steeds meer leden halen 
daar hun benodigde spullen voor hun tuin 
vandaan. De winkelvrijwilligers zijn er erg druk 
mee, maar het levert een mooi bedrag op voor de 
club. 
Marten Boonstra, penningmeester. 
 
Voedselbank 

Als bestuur, maar ook 
uit naam van de  
Voedselbank, willen 
we alle leden die zo 
trouw elke week 
groenten en fruit 
inleveren bedanken. 
De ‘oogst’ is elke 
week weer geweldig. 
Extra dank nog voor 
die tuinders die er ook 
nog extra bood-
schappen bij deden.  
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Vaste vrijwilligers Nut en Genoegen  

Wist u wel dat onze 
vereniging ruim 45 
vaste vrijwilligers telt 
die alles zo goed 
draaiende houden? 
Die zijn bezig met de 
winkel, de inkoop, het 

schoonmaken, eventuele  noodhulp, grasmaaien, 
onderhoud, schilderen, snoeien, de tuinkas, de 
tuincommissarissen, de nieuwsbrieven, de 
ledenadministratie, lief en leedcommissie en ga zo 
maar door. En dat zijn allemaal gewoon tuinders 
en tuinsters die het, naast hun eigen tuintje op De 
Domp of de Noorderhoek, er bij doen. Respect en 
waardering dus! 

Als dank voor al het werk organiseren we ook dit 
jaar weer een eindejaarsborrel compleet met 
snert en oliebollen. Alle vrijwilligers hebben een 
persoonlijke uitnodiging gehad.  
 
Nieuwe secretaris 
Helaas, helaas, onze secretaris Gert Post houdt er 
mee op. Dus zijn we als vereniging op zoek naar 
een nieuwe. Binnen onze vereniging is er veel 
hulp voor de secretaris functie. Je staat er niet 
alleen voor!  De notulen worden door iemand 
anders gedaan net als de ledenadministratie. De 
Nieuwsbrieven en de website worden door een 
redactieteam gedaan. Wil je ons bestuur komen 
versterken? Meld je aan bij Gert Post, hij kan je 
ook meer over zijn werkzaamheden vertellen.  
 
Nieuws uit de Domptuin  
De afgelopen weken weinig op de tuin geweest. 

Mist, kou en regen 
zijn daar debet aan. Er 
zijn ook veel andere 
zaken, die onze 
aandacht opeisen.  
De laatste jaren had 
het tuinklaar maken 
voor de winter niet 
zo'n hoge prioriteit, 
en zeker niet het 
omspitten van de 
grond, want eind 
december was de 
grond meestal alweer 

dicht-geslempt door de vele regenbuien. Maar op 
het moment van schrijven komt er een portie kou 
aan, die de kleigrond bij ons goed kan gebruiken 

voor structuur verbetering en de traditionele 
tuinder is spekkoper. De boerenkool heeft zijn 
eerste nachtvorst allang gehad en gaat kwalitatief 
alweer achteruit, dus ik oogst het nu en verwerk 
het in de vriezer. Ook andere kolen (de echte 
kolen) bekijk je toch anders tijdens een WK door al 
die mannen met ballen. Door hekkelen en 
drainage voorkom je dat ons tuincomplex geen 
ondergelopen watervlakte is geworden die bij de 
komende vorst geheid in een schaatsbaantje zou 
veranderen. Maar zou het niet een enorme 
belevenis zijn geweest om nog voor de Kerst over 
je eigen veldsla en peterselie te kunnen 
schaatsen?  
Gert Post, De Domp. 
 

Verzorging aardbeiplanten in de winterperiode 
In deze editie van onze nieuwsbrief, geven we tips 
over welke verzorging de aardbeiplanten nodig 
hebben tijdens de winter. 
Aardbeiplanten zijn over het algemeen winterhard 
en kunnen enkele graden vorst prima weerstaan. 
Toch kan er, bij strenge aanhoudende vorst, 
schade optreden in de planten. Vooral voor de 
aardbeiplanten die in potten of bakken staan, is 
het oppassen geblazen. 
Vorstschade door aardbeiplanten uit zich in het 
voorjaar door het wegvallen van planten of het 
achterblijven in groei. Deze vorstschade is te 
voorkomen met een paar eenvoudige 
maatregelen. 
  
Algemene tips voor de winter 
Bescherm je aardbeiplanten tegen de kou. Neem 
geen risico en bedek de planten met vliesdoek of 
folie. Deze slaan warmte op en helpen om hele 
koude dagen goed te overleven. Verwijder geen 
blad van de aardbeienplant. 
In de nazomer vergeten te snoeien? Wacht tot na 
de winter met het verwijderen van het dode 
(oude) blad. In de winter hebben de 
aardbeiplanten het blad nodig als bescherming 
tegen de kou.  
Bemesting is niet nodig in de winter. De 
aardbeiplanten gaan in een natuurlijke 
winterslaap en nemen dus geen voedingsstoffen 
op. 
 
Wintertips voor teelt in bakken 
Aardbeiplanten in bakken zijn gevoeliger dan in de 
moestuin. Dat komt omdat de bakken sneller 
bevriezen en de planten daardoor schade kunnen 
oplopen.  



Wat te doen om dit te voorkomen? Zet planten 
eventueel tijdelijk in een schuurtje. Als de vorst 

 
voorbij is, kunnen ze weer naar buiten. Zet de 
bakken bij elkaar in hoekje van het terras afgedekt 
met plastic of vliesdoek. Let op: hou de grond in de 
bakken tijdens de winter wel vochtig. 
Voor het  snoeien en bemesten geldt hetzelfde als 
voor de teelt in volle grond. 
 
De zaden kunnen weer besteld worden. 
U kunt weer zaden, pootaardappelen enz. 
bestellen bij Garant zaden. De catalogus vindt u bij 
deze Nieuwsbrief. Omdat er de laatste jaren maar 
weinig meer via Van der Wal besteld werd, hebben 
we besloten die catalogus niet meer standaard 
naar iedereen te sturen. Maar u kunt nog steeds 
met korting bij Van der Wal zaden bestellen, de 
catalogus en de bestellijsten van deze firma kunt u 
in de winkel ophalen.  
 
Bestellijsten inleveren bij de winkel vóór 28 
januari 2023! 
 
U krijgt een leuke korting! De zaden en de 
pootaardappelen  worden in het voorjaar van 2023 
geleverd. U krijgt bericht wanneer ze er zijn!  
 

   
 
Verkeer Dr.Obe Postmastraat 
Bij het bestuur is de vraag neergelegd of in deze 
Nieuwsbrief ook aandacht gevraagd kan worden 
voor te hard rijden in de Dr. Obe Postmastraat. 
Tuinders op de Vakken F en G maken meestal 
gebruik van de ingang aan deze straat. Het is een 
straat met veel fietsverkeer van schoolgaande 
kinderen en er mag  waar 30 kilometer gereden 
worden. Houd u aan deze snelheid en breng de 
aanwonenden en hun kinderen niet in gevaar. 

Aandachtspunten. 

• Geen afval, takken of ander spul in de 
singels gooien. De singels zijn van de 
gemeente en niet van ons. Ook zelf daar 
geen compostbulten in maken of 
takkenbulten voor vogels. Niet doen. 

• Kijk ook even of uw eigendommen op uw 
eigen tuin staan en niet op het schouwpad. 
Ook de schouwpaden rondom onze 
complexen zijn van de gemeente. Ze 
mogen niet gebruikt worden voor opslag 
van hout, compostbakken, kruiwagens of 
wat dan ook maar. Zet dit op uw eigen tuin, 
die huurt u en daar betaalt u voor. 

• Geef uw kippen in de ochtend voer. Dan 
kunnen ze daar de hele dag van eten. Doet 
u het aan het einde van de dag, dan gaan 
ze bijna op stok en is het voer een feest 
voor de ratten!!! 

• Spit uw tuin op afwateren, zo zorgt u er 
voor dat het water van dikke regenbuien zo 
vlug mogelijk naar de greppel of sloot 
stroomt. En houd de greppel schoon! 

 
De meerwaarde van een boom. 

Ondanks de winterrust van de bijen hebben wij als 
imkers de afgelopen tijd niet stil gezeten. Steeds 
proberen wij de leefomgeving van onze bijen te 
verbeteren zodat er gedurende het hele jaar 
voldoende nectar en stuifmeel is. Een punt van 
verbetering hierin is de dennenboom die bij de 
ingang van het pad van de bijentuin staat. Een 
boom die ooit in een tijd met andere tuininzichten 
met de beste bedoelingen is geplant.  
Helaas is deze dennenboom van geen waarde voor 

de bijen en staat hij 
te dicht bij het asfalt 
van het pad met zijn 
wortels. Wij gingen 
daarom ook graag in 
op het aanbod van 
Nut en Genoegen 
om deze boom in de 
winter te laten 
rooien en te 
vervangen door een 
andere bij-
vriendelijker boom. 

Gezamenlijk 
hebben onze beide verenigingen op zaterdag 26 
november een Malus “Red Sentinel” geplant. Deze 

 



boom bloeit in de maanden april en mei met 
mooie geurende witte bloesem die door de bijen 
druk bevlogen kan worden. In het najaar levert hij 
rode appeltjes waar de vogels weer van kunnen 
profiteren.  
Een boom is niet alleen mooi om te zien maar een 
boom draagt ook positief bij aan het verminderen 
van onze klimaatproblematiek. Bomen vangen 
koolstofdioxide op uit de lucht en ze geven 
verkoeling tijdens hittegolven. Daarnaast voegt 
een boom ook nog eens veel ecologische waarde 
toe aan de omgeving. Veel organismen profiteren 
van een boom: vogels, insecten, schimmels die 
samenleven via de wortels en kostmossen op de 
stam. Het is dus echt van groot belang om onze 
bomen goed te beheren. 

Femke Meinen, Secretariaat NBV Sneek SWF 
 
Met dank aan Jaap Has. 
De afgelopen jaren bracht de zorgboerderij uit IJlst 
altijd de mest rond op de volkstuinen 
Noorderhoek. Dit jaar konden ze helaas geen tijd 
en mensen vrij maken. Gelukkig wilde Jaap de klus 
wel doen. We hebben een shovel gehuurd en Jaap 
heeft alles netjes rondgebracht.  Onze dank is 
groot! 
 
Onze tuincommissarissen zijn: 
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)  
Vakken J en K: Sjoerd Huitema, zit zelf op tuin G34 
(06-25545083) 
De Domp: 
Bodus van der Hoop, (0515-417747 of 06-
21694934) 

 
Heeft u een vraag over uw tuin of een probleem? 
Neem dan contact op met uw eigen 
tuincommissaris. Ook bij ziekte, vakantie of 
tijdelijke vervanging is het goed de 
tuincommissaris te informeren.  

Wat kun je doen in je moestuin in december?  

In de winterperiode kun je nog heel goed groenten 
oogsten zoals boerenkool, spruitkool, winterprei 
en winterpostelein.  
Daarnaast is het tijd om de grond alvast voor te 
bereiden op het nieuwe moestuinseizoen. 
Compost of mest opbrengen of kale stukken 

bedekken met een lekkere laag mulch. Hiermee 
bescherm je de bodem tijdens de wintermaanden 
en de bodemdieren zetten het om in compost, 
waar je planten in het voorjaar weer van 
profiteren. 
Het is ook de tijd om een moestuinplan te maken. 
Bekijk wat wel en niet goed ging het afgelopen jaar 
en pas je tuinplan daar op aan. Pas wisselteelt toe 
zodat niet elk jaar dezelfde groente op dezelfde 
plek staat. Voor aardappelen is dat zelfs verplicht.  
En je kunt zaden en pootaardappelen bestellen. 
Spit de zadengids door en verwen jezelf en je 
moestuin eens met verrassende andere groenten 
en/of fruit.  
 

Nut & Genoegen,  

Gert Post secretaris 

Dekamalaan 13,  8604 ZE  Sneek   

gertpost@home.nl 

Vragen? Kijk ook eens op de website. 

Zowel in de winkel als bij het bestuur en bij de 
tuincommissarissen komen vaak vragen binnen. 
Dat is helemaal goed en we beantwoorden die ook 
graag. Maar wist u dat heel veel antwoorden 
gewoon op onze website staan?  

• Wat is er te koop in de winkel 

• Wat staat er in het Huishoudelijk 
Reglement 

• Hoe vraag ik een bouwvergunning aan voor 
een hokje of kas 

• Wat zijn de openingstijden van de 
winkel/kantine 

• Wat kost het om een volkstuin te huren  

• Wie zitten er in het bestuur 

• Mag je een vuurtje stoken op de volkstuin? 
 

En daarnaast staan er op beide tuincomplexen 
infokasten waarin u actuele informatie vindt.  

www.volkstuinensneek.nl   

 

Tenslotte wenst het bestuur u allen heel 

fijne feestdagen en een gezond en 

voorspoedig tuinjaar 2023 toe. 
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