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Beste tuinsters en tuinders op De Domp en in de 
Noorderhoek, 
 
Vorig jaar om deze tijd meldde ik in de december 
Nieuwsbrief dat de jaarvergadering NIET doorging. 
Dat zou deze keer net zo goed weer kunnen 
gebeuren. We hebben al wel een datum geprikt 
(28 januari 2022) en het wijkgebouw afgehuurd, 
maar of het ook echt door kan gaan? We wachten 
het af en houden u uiteraard op de hoogte. 
 
Ondertussen is ook de KANTINE weer dicht. We 
durven het niet aan om hem open te houden. 
Gelukkig kan de winkel wel openblijven. 
Mondkapje op en goed afstand houden! 
 

De tuinbeurten 
konden gelukkig 
dit jaar wel 
doorgaan. We 
hadden steeds 
mooi weer zodat 
het hele koffie- en 

soepgebeuren 
buiten kon. En wat is er veel werk verzet! De 
laatste keer hadden we er een kraantje bij en dat 
heeft het zwaarste werk gedaan. Maar er kwam 
ook nog heel wat zwoegwerk bij van onze tuinders. 
 
We houden u op de hoogte van het wel en wee van 
onze vereniging en hopen op betere tijden. U krijgt 
in januari 2022 alle stukken toegestuurd voor de 
jaarvergadering of die nou doorgaat of niet. Zo 
kunt u zien hoe we er voor staan. Ook financieel.  
 
Ik wens u en uw familie goede feestdagen en een 
voorspoedig 2022. Ondanks alle beperkingen die 
het Corona-virus ons op dit moment oplegt. Blijf 
gezond en zo positief mogelijk. Er zijn meer dingen 
die WEL kunnen dan die niet kunnen.  
 
Ingrid Wagenaar, voorzitter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden servicepunt/winkel: 
Woensdagmiddag:  13.30 tot 15.30 uur 
Zaterdagmorgen:  09.30 tot 11.30 uur 
Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 
 
De winkel blijft OPEN maar houdt 1,5 m afstand en 
ga met één persoon tegelijk naar binnen.  
 
ONZE KANTINE IS GESLOTEN IVM CORONA. 
 
Vaste vrijwilligers Nut en Genoegen  

Wist u wel dat onze 
vereniging ruim 40 
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 er bij 
doen. Respect en waardering dus! 

Als dank voor al het werk organiseerden we elk 
jaar een eindejaarsborrel compleet met snert en 
oliebollen en de beroemde appelflappen van Henk 
Bouma!! Gezien alle maatregelen rondom de 
oplopende Corona-besmettingen zit dat er ook dit 
jaar niet in. Het bestuur fietst daarom nog voor de 
Kerst bij alle vaste vrijwilligers langs met een kleine 
attentie als dank.  
 
Voedselbank 
Als bestuur, maar ook uit naam van de stichting 
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 
boodschappen bij deden. Hoe geweldig is dat? 
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Nieuws uit de Domptuin  
Het is op de Domp één 
grote natte bende, maar 
als je daar vooraf rekening 
mee houdt, dan is het best 
mogelijk om nog goed 
bezig te zijn op de tuin. Er 
is geen slecht weer, wel 
slechte kleding. Aan het 
nieuwe hek is iedereen 
ondertussen gewend en 
zonder sleutel is het in dit 

jaargetijde een grote gok om binnen te komen, 
zelfs midden op de dag. 
De laatste andijvie is nu wel verdwenen, maar het 
is sowieso een kale bedoening dit jaar, slechts 
weinig boeren- en spruitkoolplanten hebben de 
slakkenoorlog overleefd. En nu is het zaak om te 
proberen om de tuin op orde te krijgen, en de 
grond om te spitten net op tijd voordat de vorst 
invalt. Ben je te vroeg, dan verslempt de boel door 
de vele regenval en kan je opnieuw beginnen. De 
grond op de Domp is duidelijk anders dan op de 
Noorderhoek . 
Maar op beide complexen zal tijdens de 
werkzaamheden in deze maand vaak gedacht 
worden: “ik zal blij zijn als het weer voorjaar is”.  
 
Gert Post, De Domp. 
 

Aandachtspuntjes 

• 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! 

Pawpaw ( Asimina triloba)  (zuurzakfamilie) 
Een jaar of 6 geleden kreeg ik een takje met wat 

wortels. Ik zette het in 
mijn volkstuin en 
wachtte af. Het groeide 
niet goed en bloeide 
enkele jaren zonder 
vrucht te dragen.  
 

Dus gaf ik de struik wat extra mest, je weet maar 
nooit! Dit voorjaar bloeide de heester in april 
volop en hij zat later volop 
in het blad. In augustus zag 
ik verscholen tussen de 
bladeren vruchten hangen 
en die groeiden door tot 
eind oktober begin 
november. 
 

De vruchten zijn rijp in 
november, ze  ruiken dan erg 
zoet. De foto is op 24 oktober 
gemaakt. De vruchten hebben 
een zoete smaak die zit tussen 
mango, banaan, of een mix van 

meloen, banaan, mango en ananas. Op internet 
vond ik dat het een  pawpaw plant is. Hij wordt ook 
wel de Amerikaanse papaja genoemd. 
 
Sytse Durksz , Vak F Noorderhoek   
 
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 22 
januari 2022! 
 
U krijgt een leuke korting! De zaden en de 
pootaardappelen  worden in het voorjaar van 2022 
geleverd. U krijgt bericht wanneer ze er zijn!  
 

   



Verschillende grondsoorten op onze volkstuin 
Op ons complex op de Noorderhoek zijn er 
moestuinen met zandgrond ( daar waren eerder 
de sportvelden ) en tuinen met kleigrond (was de 
oude Middelzee). De grootte van de steenkorrels 
bepaalt je grondsoort in je moestuinbodem. Grote 
korrels is zand (0,05-2 millimeter) en kleinere 
korrels is leem (0,002-0,005 millimeter). De 
kleinste korrels is klei (kleiner dan 0,002 
millimeter). 
 
Zandgrond is luchtig waardoor de wortels van de 
planten goed kunnen groeien. Zandgrond warmt 
snel op en is gemakkelijk te bewerken, maar houdt 
moeilijk water en voedingsstoffen vast. Giet er 
maar een emmer water op. Erwten, bonen, 
wortelen en gewassen uit warmere streken 
groeien er goed op. Zandgrond kun je verbeteren 

door er bentoniet aan toe te voegen.  Bentoniet 
bestaat uit kleimineralen die de bodemstructuur 
aanzienlijk verbetert. De voedingstoffen worden 
beter vastgehouden. 
 
Kleigrond is niet luchtig en het is voor de 
plantenwortels moeilijker om diep in de grond 
voedsel te gaan zoeken. Kleigrond warmt veel 
trager op en blijft vooral in het voorjaar veel langer 
nat. Kleigrond kan heel erg kleven, maar houdt wel 
goed water en mineralen vast. Aardappelen, 
bieten en knollen zijn topgroenten voor de 
kleigrond. Kleigrond kun je verbeteren door er 
lavagruis (lavameel)  aan toe te voegen. Lavameel 
verbetert de bodemstructuur, bevat veel 
mineralen, de grond wordt losser en warmt sneller 
op.  
 

Compost is door micro-
organismen, schimmels, 
bacteriën en bodem-
dieren (vooral wormen) 
omgezet organisch 
materiaal. Het is dus 

half verteerd. En als het noch zachter wordt dan 
wordt het humus  genoemd. 
 
Humus ontstaat na het composteerproces. Het is 
een sponsachtige stof in de bodem die vooral 
gebaseerd is op koolstof. Humus voelt aan als een 
kleverige spons die water en veel mineralen 
vasthoudt tot de plant ze nodig heeft, het is 
eigenlijk de lijm die in onze moestuingrond  alles 
samenhoudt tot de plant ze opeet. Het ruikt naar 
bosgrond. 
 
Bodemleven is heel belangrijk voor een gezonde 
moestuin. Elk diertje, elke schimmel, elke bacterie 
helpt mee aan het maken van humus.  

 

 

 

 

       

 

 

Winterwerk voor de bijen. 

Winterrust is een relatief begrip voor zowel de 
imker als de honingbijen. Het lijkt tijdens deze 
periode vrij rustig, maar toch wordt er alweer 

gewerkt aan het komende nieuwe seizoen. 
In de winter wordt er al begonnen met de aanleg 
van het broed van de zomergeneratie. Een groot 
gevaar vormen hierbij de varroamijten. Dit zijn niet 
uitgenodigde medebewoners in de bijenkast die 
zich voortplanten in de broedcellen van de 
honingbij. Ze voeden zich met de eiwitten van de 
zich ontwikkelende poppen. Zodra de mijt 
volwassen is zoekt ze een bij en kruipt vervolgens 
tussen de achterlijfsegmenten van deze bij om zich 
te voeden met eiwitten uit het eiwitvetlichaam. 
Om deze eiwitten binnen te kunnen krijgen boort 
de mijt gaatjes in het chitine pantser van de bij. 



Hierdoor ontstaat blijvende openingen in het 
pantser van de bij die niet weer dicht groeien. 
Door deze openingen kunnen virussen rechtstreek 
in het bijenlichaam komen en uiteindelijk leiden 
tot de sterfte van het bijenvolk. Het is voor de 
imker dus heel belangrijk om deze mijten in de 
winterperiode tijdig te bestrijden door het 
druppelen met oxaalzuur. Naast deze negatieve 
mijtenbestrijding zijn er gelukkig ook positieve 
acties die je als bijenhouder kunt ondernemen in 
aanloop naar het voorjaar. Je kunt in de maanden 
oktober en november voorjaarsbloeiers planten 
die de bijen helpen in het hele vroege voorjaar 
wanneer er verder nog niets bloeit. Hierbij moet je 
denken aan bollen van krokussen, sneeuwklokjes 
en winterakonieten. Deze voorjaarsbloeiers 
zorgen in het vroege voorjaar al voor nectar en 
stuifmeel. Zodra de zon even schijnt in het vroege 
voorjaar kun je zien dat de bijen hier dankbaar 
gebruik van maken en zie je ze vaak massaal op 
een veldje krokussen.  

Femke Meinen, Secretariaat NBV Sneek SWF 
 
Met dank aan de Zorgboerderij. 
Ook al werken ze officieel niet meer op ons 
complex aan de Noorderhoek toch helpen ze nog 
elk jaar weer met het rondbrengen van de mest. 
En daar zijn we natuurlijk heel blij mee! Als dank 
hebben we ook dit jaar weer kerstbroden naar IJlst 
gebracht, lekker voor bij de koffie!! 

 
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.  

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.  

Adreswijzigingen, mailadreswijzigingen etc. graag 
doorgeven aan onze secretaris.  

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 

• Heeft de vereniging ook een privacy statement 

 

En daarnaast staan er op beide tuincomplexen 

infokasten waarin u actuele informatie vindt.  

Kijk voor meer informatie op:  

www.volkstuinensneek.nl   

 

Tenslotte wenst het bestuur u allen heel 

fijne feestdagen en een gezond en 

voorspoedig tuinjaar 2022 toe. 
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