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Moai waar en lange dagen, 

 

Afgelopen week hoorde ik een zacht gezoem boven de 

volkstuinen op de Noorderhoek. Nieuwsgierig 

geworden ging ik op onderzoek uit. Het bleek een 

drone te zijn die opnames aan het maken was voor een 

speciaal kunstproject. De bestuurder van de drone 

bleek de Sneker kunstenaar/fotograaf Han Reeder te 

zijn die helemaal gefascineerd is van de lijntjes, de 

rijtjes en de vlakjes die hij van bovenaf ziet. Voor uw 

privacy hoeft u niet bang te zijn, er staan geen mensen 

op zijn opnames en als bestuur vinden we het leuk dat 

onze tuintjes straks onderdeel zijn van een 

kunstproject. 

 

Net als vorig jaar, hebben we ook dit jaar te kampen 

gehad met droogte. Het was weer een heel geploeter 

met emmers, gieters en pompen. Maar het resultaat 

mag er zijn, en er wordt overal al geoogst! Soms ook 

door niet tuinders, en dat is wel héél sneu voor al het 

werk.  

Ondertussen wordt er ook nog genoten van al het 

moois en zien we de bijen uit de bijenstal druk heen en 

weer vliegen. De ingezaaide bloementuinen zijn 

inmiddels gemaaid om zaadverstrooiing tegen te gaan. 

Naast de bijenstal heeft de bijenverenging zelf 

bloemen geplant en gezaaid die later bloeien. Zodat er 

toch voldoende voeding is.  

 

En de Open Dag komt er aan, we zijn, als bestuur,  

druk bezig alles te organiseren. Is het complex netjes 

en ziet alles er mooi en goed onderhouden uit? Is alles 

geregeld voor de tuinbeurt van de 17
de

 augustus? 

Hebben alle standhouders bericht? Zijn de kramen 

gehuurd? Persberichten, folders en posters klaar? U 

ziet het, we hoeven ons niet te vervelen.  

 

Tot gauw bij de tuinbeurt en later op de Open Dag. 

 

Ingrid Wagenaar, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
de

 Tuinbeurt: Alles netjes voor de Open Dag! 

 

 
 

Zaterdagmorgen  17 augustus wordt de 3
de

  tuinbeurt 

2019 gehouden. We starten stipt om 9.00 uur bij het 

verenigingsgebouw, daar wordt het werk verdeeld. Om 

10.30 uur is er een koffiepauze en daarna SKOFT met 

om 12.30 uur heerlijke soep en broodjes voor de harde 

werkers.  

 

Wat gaan we doen? 

 Berenklauwen wegsteken 

 Greppels op G met bosmaaier vrijmaken 

 Aantal tuinen opruimen 

 Voorterrein opruimen en aanvegen 

 Onkruid onder de hagen vandaan halen 

 Schoonmaakwerkzaamheden servicepunt  

 

Op de jaarvergadering in 2018 hebben de leden beslist 

dat tuinders die NIET meedoen aan het algemene 

onderhoud op de beide volkstuincomplexen, een 

bijdrage in de kosten van €50,-- betalen. Dat is nodig 

om mensen in te huren om datzelfde werk te doen. Wie 

de eerste 2 keren nog niet meegeholpen heeft krijgt 

binnenkort een herinnering toegestuurd of gemaild.  

 

Hek geplaatst op schouwpad Vak G 

We hadden van 

de gemeente een 

aantal hekken 

gekregen om het 

schouwpad op 

Vak G af te 

kunnen sluiten. 

Na wat passen, meten en bewerken is het gelukt om er 

een ‘kreas’ hek van te maken. Met grote dank aan onze  

tuinders Lieuwe Kooistra en vader en zoon Jan en Jaap 

Has die onder tropische omstandigheden deze klus 

geklaard hebben. 
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Op weg naar het najaar met de bijen. 

Als ik op de vliegplank kijk, worden er al weer 

mannelijke bijen (=darren) verjaagd door de werksters. 

Darren kunnen ze niet gebruiken in de winter. 

Het darrenseizoen loopt van april tot eind augustus. 

Hun taken in een bijenvolk zijn het warm houden van 

het broed en een aantal van ongeveer 6 tot 8 darren 

bevrucht de jonge koningin. 

Verder eten ze gezellig mee van het binnen gebrachte 

voedsel door de werksters. In een bijen volk zijn 

ongeveer 500 darren aanwezig 

in het zomerseizoen. 

 

Als we op de volkstuinen kijken 

zijn er wel groenten planten door 

geschoten, gooi ze niet direct op 

de composthoop, de bijen zijn u er dankbaar voor deze 

toegift. 

Als ik om me heen kijk op de tuinen hebben de bijen 

en andere insecten weer voor veel fruit gezorgd. 

In het aankomende najaar moet er nog wel wat gewerkt 

worden in de bijenvolken, maar dat willen we u graag 

vertellen op de open dag van het volkstuinencomplex 

op zaterdag 24  augustus. We staan met een kraam met 

informatie, bijenproducten en overheerlijke honing op 

de groene infomarkt.  

 

Dick Meischke Imker in Mirns 

 

Nieuws van De Domp 

Op de Domp zitten ze ook niet stil! Bij het 

clubgebouwtje is nieuwe bestrating door tuinders 

aangebracht en de werkzaamheden aan de toilet-unit 

vorderen gestaag. Zodra de watertanks vol zitten, kan 

er gebruik gemaakt worden van de toiletten.  

 

Tot die tijd 

blijft de  

tijdelijke wc 

staan. Puntje 

van aandacht 

is wel dat het 

water uit de 

kraan GEEN 

drinkwater is.  

 

Het is regenwater uit de tank. De containers zijn van 

een nieuwe laag verf voorzien. In de herfst wordt het 

dak van het clubhuisje vernieuwd 

 

 

 

Nieuws uit het servicepunt. 

U kunt weer aardbeiplanten bestellen in het 

servicepunt op de Noorderhoek. Doe dat vóór 1 

september. De intekenlijsten liggen vanaf zaterdag 10 

augustus  in het servicepunt en u weet het:  

BESTELLEN = BETALEN. 

De prijs van al deze rassen is     

 € 10,00  per 20 stuks  

 

 

 

De volgende rassen zijn te beschikbaar:  

 Daroyal: een rijk dragend en vroeg ras.   

  Korona : prima  dieprode aardbei, heerlijk 

zoet en spappig, dus perfect voor de jam.  

 Sonata:  mooie grote aardbeien, is een 

kruising van Elsanta en Polka.  Minder 

gevoelig voor ziekten. 

 Senga Sengana: de aardbei van vroeger. 

Klein, glanzend en donkerrood. De vruchten 

zijn kwetsbaar en de plant is gevoeliger voor 

ziektes dan de nieuwere rassen. 

 Lambada: voor de echte fijnproever. 

Geweldige smaak maar geeft wel een lagere 

opbrengst! 

 Faith: mooie grote vruchten, weinig gevoelig 

voor meeldauw en vruchtrot. 

 Malwina: grote donkerrode met een 

fantastische smaak. Weinig ziektegevoelig. 

 Ostara: een prima doordragend ras met goede 

opbrengst en veel smaak. 

 Favori: een nieuw doordragend ras met veel 

smaak en grote vruchten  

Eenmaal dragende aardbeien kun je goed in augustus 

nog uitplanten. Vanwege de huidige droogte kun je 

beter geen planten met blote wortels in de volle grond 

zetten. Oppotten en dan enkele weken later uitplanten 

is beter. Gebruik schermdoek/schaduwnet om de 

planten te beschermen tegen uitdroging door de felle 

zon. Doordragend planten kunnen zowel in september 

als in april de grond in.  

MEST bestellen kan vanaf begin september, u 

krijgt hierover apart bericht.  
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Voor uw agenda: 

 17 augustus  derde tuinbeurt algemeen 

onderhoud Noorderhoek 9.00 – 13.00 uur 

 21 augustus Bordergirls 19.00 – 21.00 

verenigingsgebouw Noorderhoek 

 24 augustus Open Dag N&G 10.00 – 16.00 

uur met springkussen voor de jeugd!! 

 28 september Burendag Noorderhoek 13.00 

-16.00 uur met Natuurontmoetingstuin, AZC 

en Wijkplatform Noorderhoek) (onze 

vereniging staat daar met een eigen stand) 

 19 oktober vierde tuinbeurt  algemeen 

onderhoud Noorderhoek 9.00-13.00 uur 

Open Dag Nut en Genoegen 

Op zaterdag 24 augustus houden wij onze jaarlijkse 

open dag, zoals altijd gecombineerd met een 

bescheiden groene infomarkt. En voor de jeugd is het 

springkussen er weer! We zijn druk bezig met het 

maken van reclame en het organiseren. Onze eigen 

tuinders staan er met gerookte makreel, Turkse en 

Thaise hapjes, en natuurlijk is ook de bijenvereniging 

present met lekkere honing. Verder worden er kaarten, 

kaarsen, groenten en fruit verkocht en is de Turegluur 

er, de vogelkijkhut van het IVN.  

Wij hopen die dag ook weer nieuwe leden te werven. 

Daarom is het van groot belang dat het gehele 

volkstuinencomplex er netjes en verzorgd uitzien. 

Iedereen wordt dan ook vriendelijk verzocht daar aan 

mee te werken door zijn of haar tuin in orde te maken. 

Belangstellenden kunnen een rondleiding over het 

complex krijgen en uiteraard informatie over de 

mogelijkheden en kosten. 

Een aantal leerlingen van de Johannes Postschool is 

met Juf Rennie  aanwezig op de schooltuin om trots te 

laten zien wat daar allemaal groeit en bloei. 

Graag groenten, fruit en bloemen inleveren.  

Zoals altijd 

hebben wij weer 

onze eigen Nut & 

Genoegen-stand 

voor de verkoop 

van groenten en 

fruit en voor het 

werven van 

nieuwe tuinders. Producten voor de verkoop in de 

N&G kraam  kunnen vrijdagmiddag 23 augustus in het 

verenigingsgebouw worden gebracht. En natuurlijk op 

zaterdagmorgen vroeg op 24 augustus. Lukt dat niet; 

vraag dan uw buurman of buurvrouw om het te 

brengen. De opbrengst is voor de vereniging, en voor 

de bezoekers is het leuk om te zien wat je allemaal 

kunt oogsten op een volkstuintje. Bloemen zijn ook 

welkom, zowel voor verkoop als voor versiering.  

 

 

 

 

Tuincommissarissen:  

Onze vereniging kent tuincommissarissen per vak, hun 

namen en telefoonnummers staan hier onder. Zij zijn 

belast met het toezicht op de tuinen inclusief de 

opstallen. Ze controleren 4 x per jaar de tuinen en 

rapporteren aan het bestuur. Ook organiseren zij samen 

met het bestuur de tuinbeurten die 4 x per jaar worden 

gehouden.  

 

De tuincommissarissen zijn: 

 Gerrit Koopmans (bestuur) (vak H), tuin H7, 

(06-25208116) 

 Bodus van der Hoop ( De Domp), tuin DO9 

(0515-417747) 

 Ben Kuipers en Jisk Bakker (vak G), tuinen 

H14 en H15 (0515-422653) en (0515-421660)  

 Watze de Vries (vak F) tuin F20 (0515-

411873) 

 Jappie Boersma (vak J en K), tuin K36   

(0515-421877) 

 

Hoge bomen 

Op de jaarvergadering hebben we het al aangekondigd, 

dit jaar gaan we als bestuur samen met de tuin 

commissarissen extra aandacht besteden aan de bomen 

op onze volkstuinen. En dan vooral aan de bomen die 

geplant zijn na de verhuizing van 2011. We doen dit 

om te voorkomen dat de bomen zo groot worden dat ze 

bijna niet meer te verplaatsen zijn, te veel schaduw 

geven of anderszins overlast geven. Als bestuur voeren 

we de door u als tuinders opgestelde regels uit en die 

geven duidelijk aan wat wel en niet kan/mag. Ook 

worden de kosten om een boom met een kraan of 

shovel uit te graven veel te hoog, zowel voor uw als 

tuinder of eventueel voor de vereniging. Aan u dus de 

vraag eens even kritisch over uw eigen tuin te lopen en 

te bekijken wat daar te hoog wordt en wellicht ook te 

dicht op de erfgrens staat of te dicht op het pad of 

schouwpad. In de herfst is het een goede periode om 

bomen te verplaatsen.  

 

 



 

Onderhoud 

Nog even ter herinnering: in ons Huishoudelijk 

Reglement staat dat elk lid verplicht is zijn gehuurde 

tuin en de aan deze tuin grenzende paden, bermen 

en beplanting vrij te houden van afvalstoffen en 

onkruid en voor een goede waterafvoer zorg te 

dragen. Dus kijk even verder dan uw eigen tuintje lang 

is…….. 

 

Hekken dicht! 

Helaas hebben we ook dit jaar, in de oogstperiode, last 

van lieden die ongevraagd aan het oogsten zijn op onze 

volkstuintjes. Dat is erg sneu voor al het werk dat je als 

tuinder verzet! Houd daarom elkaars tuinen in de 

gaten, geef aan je buren door dat je op vakantie bent. 

En wie er op je tuin past. En doe het hek op slot. Bij 

het verlaten van de tuinen op de Noorderhoek moet 

het hek ’s avonds afgesloten worden. Doe dit allemaal 

en denk niet: dat doet een ander wel!! 

Alle tuinders hebben een sleutel en degene die dat niet 

heeft, heeft vaak bewust geen sleutel omdat ze alleen 

overdag op de tuin zijn.  

Bordergirls voor 2
e
 keer in actie  

Dinsdagavond 30 juli waren de bordergirls voor de 2de 

keer deze zomer in actie rondom het 

verenigingsgebouw op ons volkstuinencomplex aan de 

Noorderhoek. Deze keer zijn alle terrassen onkruidvrij 

gemaakt evenals de 

omgeving van de 

tuinkas. De 

beukenhagen zijn 

geknipt en onkruidvrij 

gemaakt. In de 

keuken werd een kast 

‘uitgemest’! Tussendoor was er water voor de 

werklustige dames en na afloop zoals gebruikelijk een 

hapje en een drankje. Woensdagavond 21 augustus is 

de 3
e
 en laatste bordergirlsavond. Dan maken we alles 

netjes voor de Open Dag. Kom langs: het is altijd 

beregezellig!  

Knolvoet en draaiharten in de koolsoorten.  

Op dit moment hebben veel tuinders met koolplanten 

last van zowel knolvoet als van zogenaamde 

draaiharten of klemharten. Bij dat laatste lijken de 

kolen goed en gezond maar zit er een verdraaid of 

geklemd hart in. Knolvoet is een wortelziekte die via 

een schimmel in de grond knobbelvormige 

verdikkingen op de wortels van de koolplant maakt.  

 

Wie heeft bruikbare tips voor volgende jaar om dit te 

voorkomen of te bestrijden. We horen het graag. Meld 

het bij het bestuur.  

Parkeren ingang Dr. Obe Postmastraat 

De gemeente heeft ons gevraagd om aan onze tuinders 

door te geven om NIET meer te parkeren op het 

grasveldje vóór de ingang. Ze hebben er niet alleen last 

van met het maaien maar het mag ook gewoon niet. 

Wacht niet tot je een dikke boete hebt, maar parkeer in 

de Dr. Obe Postmastraat..  

HIER PARKEREN = BOETE RISKEREN! 

Daar is voldoende parkeerruimte en anders wel op het 

parkeerterrein aan de andere ingang van de 

Noorderhoektuinen bij de Christiaan Schotanusstraat. 

Laden en lossen kan natuurlijk altijd maar laat uw auto 

niet te lang voor het hek staan.  

Contributie en tuinhuur 2019 

Mocht u nog niet betaald hebben, doe dat dan zo snel 

mogelijk. Dan hoeven we geen aanmaningen te 

versturen. Dat scheelt weer werk! 

Zijn er speciale omstandigheden waardoor u niet of 

niet nu kunt betalen, neem dan contact op met onze 

penningmeester Marten Boonstra.  

 

 

 

 

 

 

Openingstijden verenigingsgebouw:  

 Zaterdagmorgen: 9.30 tot 11.30 uur 

 Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

 Maandag/woensdag:  13.30 tot 15.30 uur 

 

Nut & Genoegen, Gert Post secretaris 

Dekamalaan 13, 8604 ZE  Sneek 

gertpost@home.nl 

Info: www.volkstuinensneek.nl 

mailto:gertpost@home.nl
http://www.volkstuinensneek.nl/
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

