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Beste tuinders en tuinsters, 

 

Na een paar (Corona)-jaren hadden we eindelijk 

weer eens een ‘gewone’ jaarvergadering 

compleet met spreker. En wat voor een spreker! 

Klaas Jansma sprak op zijn geheel eigen en 

onnavolgbare wijze over het belang van wormen, 

steenkrobben en ander klein insectenspul voor 

het bodemleven.  Het was een gezellige boel en 

er werd veel gelachen! 

 

 
 

Naar aanleiding van een vraag op de 

jaarvergadering hebben we gekeken naar waar 

AED’s hangen. Op beide complexen is binnen de 

vereiste afstand een AED beschikbaar. Op de 

tuinen hangen inmiddels posters met waar u ze 

kunt vinden. Bel trouwens altijd 112 als er iets is! 

 

Op de vergadering werd afscheid genomen van 

secretaris Gert Post, hij werd bedankt voor zijn 

inzet en kreeg onder luid applaus een boek. Als 

nieuwe bestuursleden werden Wietske Krist 

(Noorderhoek) en John Walta (De Domp) in het 

bestuur gekozen. We zijn weer compleet! 

 

Ondertussen heb ik zelf al weer heel wat 

opruimwerkzaamheden op mijn tuin verricht. 

Heerlijk weer, zonnetje erbij, vogels om me 

heen, gekwetter vanuit de bomen, beetje 

rugpijn….. Wat een fijne hobby hebben we toch! 

 

Ingrid Wagenaar        Voorzitter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champost bestellen 

Gezien de positieve reacties op de champost in 

plaats van compost, kan er ook dit jaar weer 

champost besteld worden. Doe dit vóór 5 maart.  

De kosten zijn € 18,-- per kuub voor zowel De 

Domp als de Noorderhoek. De levering op beide 

complexen is ongeveer eind maart, dus ook op 

De Domp wordt het gebracht. In de tuinwinkel 

ligt een intekenlijst. Graag persoonlijk 

langskomen, bestellen en betalen. Niet 

telefonisch en ook niet via de mail. En u weet het:  

BESTELLEN = CONTANT BETALEN! 

Géén pinautomaat! 

 

Champost. 

Champost is 

eigenlijk een 

restproduct van de 

champignonteelt.  

De voedings-

bodem van waar-

uit de champig- 

nons groeien 

bestaat uit een mengsel van gips, stro, 

paardenmest, kippenmest, kalk, veen  en 

schuimaarde. Na de teelt is deze voedingsbodem 

niet meer bruikbaar voor de champignonteelt. 

Het wordt gestoomd en daarna is het champost. 

De gewone compost, die we anders altijd hadden,  

is gemaakt op basis van uitsluitend plantaardige 

stoffen en kan je grond zuurder maken. 

 

Champost  is vrij van ziektekiemen 

De champignonmest wordt voor gebruik bij de 

champignonteelt ook gestoomd. Tijdens dat 

proces worden ook alle onkruidzaden 

uitgeschakeld. Het is dus vrij van ziektekiemen, 

aaltjes en onkruidzaden. Een verspreiding van 

deze zaken via de verse champost is dus 

uitgesloten. Champost is tevens vrij van 

verontreinigingen en ongewenste materialen, 

vreemde stoffen, zoals stenen, glas, plastic en 

dergelijke. 
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Waarom Champignonmest gebruiken? 

Champignonmest is naast gewone compost een 

krachtige humusrijke bodemverbeteraar en  

structuurverbeteraar. Het gaat het humusgehalte 

van de grond verhogen, met als resultaat dat uw 

grond luchtiger wordt. Het verbetert de structuur 

van uw moestuinbodem, voedt het bodemleven 

en bevat ook heel wat direct opneembare 

voedingsstoffen. Champignoncompost past zich 

aan de grond aan en maakt hem beter. 

Een groot voordeel 

bij champost is dat 

die zich bij elke 

grondsoort snel 

aanpast.  Zware 

kleigronden  of 

leem-gronden 

worden lichter en luchtiger.  Lichte zandgronden 

gaan door de champost beter en langer vocht 

vasthouden omdat er 5 à 10% veen aanwezig 

is.  Champost heeft door een zijn dosis kalk ook 

een positieve invloed op zure gronden. De kalk 

helpt je koolgewassen ook tegen knolvoet.  De 

gemiddelde pH van champost is 6.6, een ideaal 

gemiddelde voor de moestuin. 

 

1 kub verse champost bevat gemiddeld: 

170 kg droge stof 

107 kg organische stof 

3,2 kg stikstof (N) 

2,0 kg  fosfaat (P2O5) 

4,4 kg  kalium (K2O) 

1,2             kg  magnesium (MgO) 

0,5  kg natrium Na2O) 

23 kg kalk (CaO) 

 

Winkel en kantine weer meer  OPEN! 

 

 

 

Zaterdagmorgen:  09.30 tot 11.30 uur 

Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

Woensdagmiddag:   13.30 tot 15.30 uur 

 

 

VANAF 1 MAART OOK WEER OP: 

Maandagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

De start van het nieuwe bijenjaar. 

 

Op dit moment bloeien de winterakonieten en de 

sneeuwklokjes volop bij mij in de tuin. Op 

zonnige, warme momenten worden de bloemen 

van deze voorjaarsbloeiers soms even druk 

bezocht door de bijen. Op zo’n moment is het 

belangrijk dat deze bloemen niet te ver van de 

bijenkasten staan. De vliegafstand is dan niet zo 

ver en ze zijn ook snel weer terug in de kast. 

Sommige waaghalzen die te ver vliegen moeten 

dit helaas vaak bekopen met de dood. Bij te lage 

temperaturen beneden de 8 graden raakt de bij 

dan onderkoeld, kan niet meer opvliegen en komt 

vervolgens om. 

 

Tijdens deze winter-uitstapjes halen ze veel 

stuifmeel om het broed in de kast te kunnen 

voeden. Ze werken hierbij aan de opbouw van het 

bijenvolk. Met onder andere het gehaalde 

stuifmeel moet het jonge broed flink groeien. Er 

moet zo een groot en sterk bijenvolk ontstaan dat 

in staat is om volop nectar en stuifmeel te halen. 

Voldoende dracht aan voorjaarsbloeiende 

bolgewassen en wilgen zijn hierbij heel 

belangrijk. Zo werken de bijen in deze maanden 

dat het nog winter is al met een vooruitziende 

blik. Ze kunnen dan, zodra het weer omslaat en 

de temperatuur stijgt, met veel bijen op zoek gaan 

naar nectar en stuifmeel. 

 

Voor onze vereniging start het nieuwe bijenjaar 

weer met een groep van acht nieuwe cursisten. 

Zij zullen zo rond midden april o.l.v. van onze 

bijenteeltleraar Dick Meischke en een aantal 

praktijkbegeleiders op zaterdagmiddag in de 

bijenstal (op Vak F) aanwezig zijn. Zij moeten 

vanaf het begin leren een bijenvolk door het 

drukke seizoen heen te leiden. Een uitdaging die 

niet eenvoudig is omdat de bijen en de 

weersomstandigheden onvoorspelbaar zijn. 

 

 

Femke Meinen, Secretariaat NBV Sneek SWF 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiayv6QlbrRAhXUd1AKHVlmAoEQjRwIBw&url=http://gefeliciteerd-met-je-verjaardag.blogspot.com/2014/06/80-jaar.html&bvm=bv.143423383,d.ZWM&psig=AFQjCNGk3c_oGE82__dkbKBmrfcQvY99yg&ust=1484226144115267
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij7dKFl7rRAhWGYFAKHer_C-kQjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/photo_37732807_hand-getekende-vruchten-en-groenten.html&bvm=bv.143423383,d.ZWM&psig=AFQjCNEwMO6HGUM8L-MtJziPoWMKi04cJg&ust=1484227099444801
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Nieuws uit de Domptuin  

Een week na de jaarvergadering nodigt het weer 

ons eindelijk uit om weer eens lekker in de tuin 

te gaan werken. Het complex ligt er divers bij. 

Het ene perceeltje ligt nog onder plastic, een 

ander is volgens de regels 1 spade diep omgespit, 

en mijn bedjes zijn groen van het onkruid, want 

onkruid houdt geen winterslaap.  

 
Met de lezing van Klaas Jansma nog vers in mijn 

geheugen  weet ik dat het krioelt van onmisbaar 

leven in de grond. En met een droge periode voor 

de boeg, zal menig tuinder kiezen voor frezen om 

zo snel mogelijk te kunnen beginnen met zaaien 

en zo, maar er zijn ook tuinders die absoluut niet 

willen frezen. Allerlei mogelijkheden om zo 

natuurvriendelijk mogelijk te tuinieren 

wedijveren met jouw brein om een verantwoorde 

keus te maken of je hebt er gewoon schijt aan en 

je doet het zoals je het altijd hebt gedaan. 

Permacultuur, mulchen, wel of niet met koemest 

bemesten, VAM compost of eigen compost, ga 

zo maar door. Elke keuze heeft zo zijn eigen 

voor- en nadelen, wie de juiste weet mag het 

zeggen. Net als bij het komende carnaval zeggen 

we daarom maar : Agge moar leut hêt.  

Gert Post (De Domp) 

 

Onderhoud volkstuinen 

Even een belangrijke regel uit ons Huishoudelijk 

Reglement zo aan het begin van het tuinseizoen. 

Elk lid van onze vereniging moet zich aan deze 

regels houden en in de geest ervan handelen (Zie 

onze website voor de complete tekst). 

Niet alles kan tot in het detail in zo’n 

Huishoudelijke Reglement staan, daarom is het 

bestuur altijd bevoegd een besluit te nemen.  

Een aantal keren per jaar houden het bestuur en 

de tuincommissarissen een ronde over de tuin en 

ook de gemeente (die ons de grond verhuurt) 

komt langs om te zien of wij ons aan de regels 

houden.  

 

Art. 1 onderhoud tuin:  

Iedere tuinder is verantwoordelijk voor 

onderhoud van zijn perceel, het bestuur is in feite 

daar niet verantwoordelijk voor en kan daar ook 

niet op aangesproken worden.  

Maar als een tuinder die door ziekte of andere 

omstandigheden zijn tuin tijdelijk of voor langere 

tijd niet meer kan onderhouden, en geen steun 

heeft van zijn achterban, dan heeft die tuinder 

altijd de mogelijkheid een beroep te doen op één 

van de tuincommissarissen. Die proberen met 

behulp van o.a. vrijwilligers in eerste instantie 

het noodzakelijkste werk op te knappen, maar 

wacht niet te lang met vragen. Trek op tijd aan de 

bel!  

 

Tuinbeurten 2023 

 

De data voor de tuinbeurten zijn ook bekend net 

als die van de Open Dag. Zet u ze in uw agenda? 

Tuinbeurten op zaterdag: 

 

22 april (ook op De Domp) 

17 juni 

12 augustus 

21 oktober (ook op De Domp) 
 

Open Dag zaterdag 26 augustus. 
 

Bordergirls 

Er staan ook weer 3 avonden gepland voor de 

Bordergirls. De data zijn: 

 

Maandagavond 26 juni  

Dinsdagavond 25 juli  

Woensdagavond 23 augustus  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://wzzo.nl/van%20de%20voorzitterkopie.jpg-for-web-large.jpg?etag%3D%223866-4929482d%22%26sourceContentType%3Dimage/jpeg&imgrefurl=http://wzzo.nl/de%20vondelier%20nr.%207%202008.html&docid=7Lag6pacvWFmoM&tbnid=D_PTPxXErEVkTM:&vet=1&w=640&h=175&itg=1&bih=878&biw=1280&q=jaarvergadering%20tuinvereniging&ved=0ahUKEwjAtLWj5LnRAhUNN1AKHSNhBRY49AMQMwgwKC4wLg&iact=mrc&uact=8
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Verhuur verenigingskas Noorderhoek. 

 

Vorig jaar werd door tuinders het idee 

ingebracht om te kijken of het mogelijk is de 

verenigingskas op de Noorderhoek 

gedeeltelijk te verhuren aan tuinders. Dit idee 

is uitgewerkt en op de jaarvergadering 

gepresenteerd. U kunt zich hiervoor opgeven 

in de winkel of bij het bestuur.  

 

• Er is plaats voor maximaal 3 tuinders. 

• Huurder is verplicht om ook mee te 

helpen met het algemene onderhoud van 

de kas: schoonmaken, witten etc. 

• Huur is 25,00 per jaar inclusief borg 

sleutel 

• Bij meer belangstelling wordt er geloot. 

• Eerst een jaar op proef. 

• Elk jaar weer opnieuw loting indien 

nodig.  

• Andere gedeelte blijft voor plantjes 

vereniging 

• Tuinder Henk Ipema (heeft tuin 

tegenover de kas) houdt toezicht en is 

contactpersoon 

 

 

Zoektocht penningmeester gestaakt!! 

De zoektocht naar een nieuwe penningmeester is 

gestaakt! John van der Wiel (Noorderhoek) wil 

deze taak wel op zich nemen en met ingang van 

2024 gaat hij Marten Boonstra vervangen. We 

zijn er erg blij mee! 

Als bestuur zijn we bezig met het opzetten en 

uitzoeken van een nieuw financieel (computer)  

systeem en John gaat daar ook al over nadenken 

en aan meewerken.  

 

Welkom aan nieuwe tuinders en tuinsters 

Zowel op De Domp als in de Noorderhoek is een 

aantal tuinen van eigenaar gewisseld. Hierbij een 

warm welkom voor de nieuwe leden van onze 

vereniging. We hopen dat u zich snel thuis voelt 

en dat we u zullen ontmoeten bij één van onze 

tuinbeurten. Dat is altijd een gezellige boel.  

Heeft u vragen, neem contact op met uw 

tuincommissaris of met het bestuur. U kunt zich 

ook opgeven als vrijwilliger voor 

werkzaamheden als kantine- en winkeldienst. 

Kijk ook regelmatig in de infokastjes op beide 

terreinen, daar hangen de laatste mededelingen 

en nieuwtjes in. Tussentijds krijgt u 4 of 5 keer 

per jaar de Nieuwsbrief en een mailtje als er iets 

bijzonders is. Veel plezier op uw tuin!! 

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 (tijdelijk), zit zelf op tuin 

G34 (06-25545083) 

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

DO9 (0515-417747 of 06-21694934) 

 

Hekken dicht Noorderhoek en de Domp. 

Sluit als u aan het einde van de dag de tuin verlaat 

s.v.p. het hek. In de winterperiode is dat om 16.30 

uur. Vanaf 1 maart is dat straks weer 19.00 uur.  

 

 

Aardappelen poten volgens wisselschema  

 

 
Om groenten te laten profiteren van de stoffen 

die andere groenten in de grond achterlaten en 

om ziekten en plagen op een natuurlijke manier 

in de hand te houden en om te zorgen dat de 

benodigde voedingsstoffen in de bodem 

aanwezig zijn, is het belangrijk dat wisselteelt 

wordt toegepast.  

 

Ter voorkoming van aardappelmoeheid 

moeten aardappelen daarom ook elk jaar op 

een andere plek staan. Zie Huishoudelijk 

Reglement bijlage 1, artikel 5. 

 

De Domp: voorop aan het pad 

 

Noorderhoek: Vak G: aan de kant van de Dr. 

Obe Postmastraat en Ielannen 

 

Noorderhoek: Vakken F, H, J en K: aan de 

zuidoostkant, de kant van de Chr. 

Schotanusstraat en de Worp Tjaardastraat. 

 

In de infokastjes hangt het wisselteeltschema ! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiayv6QlbrRAhXUd1AKHVlmAoEQjRwIBw&url=http://gefeliciteerd-met-je-verjaardag.blogspot.com/2014/06/80-jaar.html&bvm=bv.143423383,d.ZWM&psig=AFQjCNGk3c_oGE82__dkbKBmrfcQvY99yg&ust=1484226144115267
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Wateroverlast 

Wateroverlast blijft een aanhoudend probleem 

waar we waarschijnlijk niet meer van af raken 

gezien de klimaatveranderingen. Zorg er voor dat 

u verhoogde bedden hebt die goed afwateren naar 

de zijkanten. Steek met een riek regelmatig gaten 

in de (gras)paden en houd de grond luchtig zodat 

het water goed weg kan komen. Spit aan het 

begin van het seizoen 2 spades diep de tuingrond 

om. Als u erg veel bestrating heeft denk er dan 

eens over dat wat minder te maken en haal hier 

en daar een tegel uit. Of gebruik speciale tegels 

met gaten er in. Alle kleine beetjes helpen.  

 

Start proeftuin Miscanthus 

Binnenkort starten we op de Noorderhoek op 

Vak G met de aanleg van een proeftuin (75 m2) 

voor Miscanthus Giganteus, ook wel olifantsgras 

genoemd. Het gaat hier om een soort die niet 

woekert en geen bloemen of bloempluimen heeft. 

Jan Groninger, een nieuwe tuinder, heeft het 

bestuur benaderd met de vraag of het mogelijk 

zou zijn een stuk volkstuin te huren en daar op te 

experimenteren met olifantsgras. Na een aantal 

gesprekken en in overleg met de 

tuincommissarissen zijn we hiermee akkoord 

gegaan. In de volgende nieuwsbrief leest u er 

meer over. Eén ding is alvast héél interessant, en 

dat is het feit dat er van de geoogste stengels een 

soort van stro of haksel gemaakt wordt en dat de 

SLAKKEN daar niet blij van worden. En de plant 

kan heel goed CO2 opnemen zowel boven als 

onder de grond. U hoort er nog meer van! 

 

Werk in de volkstuin in februari/maart 

Februari is een goede maand om de zaaibedden 

alvast gereed te maken. Met droog weer kun je 

beginnen met het fijnharken van de grond. Sla de 

grootste kluiten kapot. Vruchtbare grond is goed 

voor de grootte, opbrengst en kwaliteit van je 

groenten. Breng zo mogelijk om de twee of drie 

jaar goed verteerd, organisch materiaal aan. 

Denk hierbij aan tuincompost, champost of oude 

stalmest. 

 

Ook kun je alvast beginnen met het voorzaaien 

van bijvoorbeeld tomaten, erwten, tuinbonen, 

aubergines, radijs, sla, spinazie, broccoli, uien, 

prei en komkommers. Doe dat in een verwarmde 

ruimte, anders is het nog veel te koud. Gewoon 

thuis in bakken in de vensterbank is een prima 

optie.  

 

In maart kun je al beginnen met het zaaien van 

spruitjes, raapstelen, radijs, snijbiet, spinazie, 

tuinkers herfst- en winteruien, wortelen, 

kapucijners, doperwten, peultjes, postelein en 

prei. Houd wel de temperatuur in de gaten, het 

moet niet te koud zijn. 

 

Zaden GARANT liggen klaar 

 
De vrijwilligers van onze tuinwinkel druk aan het 

werk met het klaarmaken van alle bestellingen.  

 

 

Vanaf zaterdag 11 februari lagen de bestelde 

zaden klaar in de winkel op de Noorderhoek. Als 

u ze nog niet opgehaald hebt, doe dat dan zo 

gauw mogelijk. Denk er aan: GEEN PIN!  

 

De pootaardappelen van GARANT komen later 

en datzelfde geldt voor de zaden en de 

pootaardappelen van VAN DER WAL. U krijgt 

een mail als alles er is.  

 

 

Wilt u weten wat onze tuinwinkel nog meer te 

koop heeft? Kom dan eens langs. Goed advies en 

een goede prijs! 

 

                                                                                           

Adres- en emailwijzigingen graag doorgeven 

aan: nutengenoegenf35@gmail.com 

www.volkstuinensneek.nl 

 

http://www.volkstuinensneek.nl/

