
 
NIEUWSBRIEF 

 
 
www.volkstuinensneek.nl  
AUGUSTUS 2018  Nr.4 
 

Warm en droog! 

 

Wat is het dróóg geweest! Dit hebben we echt in jaren 

niet zo beleefd. Ik zag tuinders slepen met gieters en 

hier en daar stond een pomp te brommen om 

slootwater op de tuin te brengen. Onze plantjes hebben 

het zwaar. En de tuinders ook, wat een gezwoeg in de 

hitte!  

Ondanks alles staat er veel in bloei op onze tuinen in 

de Noorderhoek en op De Domp. Al is er hier en daar 

ook niets opgekomen of verdord. Gelukkig zweven de 

bijen van plant naar plant en kan er ook geoogst 

worden. Ik zie tuinders lekker zitten kletsen met de 

buren onder het genot van een bakje koffie of een 

verkoelend drankje. Kortom: het is momenteel goed 

toeven op onze volkstuinen. 

Niet iedereen kan genieten van zijn tuintje, enkele 

leden zitten ziek thuis of liggen zelfs in het ziekenhuis. 

Beterschap  gewenst en een voorspoedig herstel.  

 

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 18
de

 augustus? 

Hebben alle standhouders bericht? Zijn de kramen 

gehuurd? Is de vergunning bij de gemeente 

aangevraagd? Persberichten, folders en posters klaar? 

U ziet het, we hoeven ons niet te vervelen. En als extra 

attractie komt er dit jaar een springkussen voor de 

jeugd! 

 

Op de jaarvergadering in januari 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 nog niet meegeholpen heeft krijgt 

binnenkort een herinnering toegestuurd of gemaild.  

 

Ingrid Wagenaar, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Wisseling van de wacht bij onze schooltuin 

Jarenlang was tuinder Douwe Rienstra het 

aanspreekpunt voor de schooltuin op Noorderhoek. Hij 

onderhield de contacten met de school, was 

aanspreekpunt voor het 

bestuur en regelde met een 

aantal vaste vrijwilligers het 

werk op de tuin. Op Douwe 

zijn werk waren er 

veranderingen en daardoor 

kon hij de schooltuin er niet meer naast doen. Gelukkig 

vonden we snel een vervanger: Roelof Jan Boers van 

de Domptuin die het dit jaar wel wil doen. We wensen 

hem heel veel plezier met de schooljeugd en bedanken 

Douwe voor zijn trouwe  inzet! Voor volgend jaar 

zoeken we een nieuwe begeleider.  

 

3
de

 Tuinbeurt: handen uit de mouwen! 

 
Zaterdagmorgen  18 augustus wordt de 3

de
  tuinbeurt 

2018 gehouden.  

We starten stipt om 9.00 uur bij het verenigings-

gebouw, 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? 

 Paden afsteken en alles netjes voor Open Dag 

 Voorterrein opruimen en aanvegen 

 Onkruid onder de hagen vandaan halen 

 Schoonmaakwerkzaamheden servicepunt 

 Rommel afvoeren  

 Berenklauwen wegsteken 

 

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…….. 
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Kunst in de kantine 

Sinds kort hangt er een 

prachtig schilderij in de 

kantine van onze vereniging. 

Gemaakt door de dochter 

van ons bestuurslid Alida 

van Dijk. Het stelt de vier 

jaargetijden voor. Bedankt 

Willy Vos! 

 

Nieuws van de bijen. 

Het is alweer augustus en de honing is geoogst en de 

bijen maken zich weer langzaam op voor de winter. 

Met al deze droogte gaven de bloemen geen nectar af, 

er kwam wel stuifmeel binnen van verschillende 

planten, zoals pompoen, katten staart en harig 

wilgenroosje, deze laatste twee groeien graag langs de 

slootkanten van het volkstuinen complex. 

Toch noem ik hier de bereklauw ook bij, een prima 

plant voor de bijen, maar een ongewenste soort voor 

mensen, ze zijn brand blaar trekkend vooral in de felle 

zon, maar ja, een bijenhouder kijkt met andere ogen 

naar nectar gevende planten. Het was weer gezellig 

druk met de open imkerij dag op 14 juli, we telden 70 

bezoekers. Op 15 september is de laatste lesdag voor 

de beginners in de bijenstal. 

Door de droogte is de heide 

dit jaar niet te bezoeken 

voor onze bijen volken, de 

planten zijn verdord. Heide 

honing heeft een bijzondere 

smaak voor de liefhebber. 

Nadeel is, dat er veel bijen verongelukken in de 

spinnen webben tijdens het bezoek aan deze bloemen. 

Nu worden de bijen gecontroleerd of ze sterk genoeg 

zijn om de winter door te komen, minimaal 6 ramen 

met broed zijn een voorwaarde, als de volken te klein 

zijn dan verenigen met een ander klein volk. We doen 

bij het verenigen een krant tussen beide volken, nu 

vreten ze door deze krant heen en hebben nu dezelfde 

geur, de koninginnen vechten het samen uit. 

Wat ik zo mooi vind is dat de 

tuiniers op dit tuinencomplex zo 

begaan zijn met de bijen en het 

belang van deze ijverige dieren. 

Succes met de oogst van de 

verschillende vruchten en 

groenten en zaden voor het volgende seizoen. 

 

Dick Meischke Imker in Mirns 

 

 

 

Nieuwe voorzittershamer van Arie Hilt. 

Tuinder Arie Hilt, u kent hem vast wel van de 

houtdraaidemonstraties op onze Open Dag, verraste het 

bestuur met een prachtige 

nieuwe voorzittershamer. 

Gemaakt van hout van de 

fluweelboom die bij Vak 

G gekapt en verwijderd 

is. We zijn er hartstikke 

blij mee. Bedankt! 

 

Nieuws uit het servicepunt. 

U kunt weer aardbeiplanten 

bestellen in het servicepunt op 

de Noorderhoek. Doe dat vóór 

22 augustus. De intekenlijsten 

liggen in het servicepunt en u 

weet het:  

BESTELLEN = BETALEN. 

De prijs van al deze rassen is     

€ 9.99 per 20 stuks 

uitgezonderd  de  Favori, die 

kost € 11.99 per 20 stuks. 

De volgende rassen zijn mei - juni dragend: 

 Daroyal: een rijk dragend en vroeg ras.   

  Korona : prima  grote aardbei met  

uitmuntende smaak,  geschikt voor jam.  

 Sonate:  is de vervanger van Elsante en minder 

gevoelig voor ziekten. 

 Malwine: betrekkelijk nieuw ras met  zoete 

vruchten en een hoge opbrengst. 

De volgende rassen zijn doordragend : 

 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.  
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Openingstijden verenigingsgebouw:  

 

 Zaterdagmorgen: 9.30 tot 12.30 uur 

 Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

 Maandag/woensdag:  13.30 tot 15.30 uur 

 

 

Bordergirls onder tropische omstandigheden  

 

Woensdagavond 25 juli waren de bordergirls voor de 

3de keer deze zomer in actie rondom het 

verenigingsgebouw op ons volkstuinencomplex aan de 

Noorderhoek. Het waren tropische omstandigheden en 

werken in de schaduw 

was dan ook zwaar 

favoriet. Deze keer 

zijn alle terrassen 

onkruidvrij gemaakt 

evenals de omgeving 

van de tuinkas. De 

borders zijn weer netjes en er is veel uitgebloeid en 

afgestorven blad weggeknipt en afgevoerd. En op Vak 

G is onkruid onder de heg vandaan gehaald. 

Tussendoor was er gelukkig water voor de dorstige 

dames en één heer en na afloop zoals gebruikelijk een 

hapje en een drankje. 

 

Voor uw agenda: 

 18 augustus  derde tuinbeurt algemeen 

onderhoud Noorderhoek 9.00 – 13.00 uur 

 25 augustus Open Dag N&G 10.00 – 16.00 

uur met springkussen voor de jeugd!! 

 9 september Grutsk & Grien festival 

Rasterhoffpark Sneek 9.00 – 18.00 uur (onze 

vereniging staat daar met een eigen stand) 

 22 september Burendag Noorderhoek 13.00 

-16.00 uur met Natuurontmoetingstuin, AZC 

en Wijkplatform Noorderhoek) (onze 

vereniging staat daar met een eigen stand) 

 15 oktober vierde tuinbeurt 9.30-13.00 uur 

Open Dag Nut en Genoegen 

 

Op zaterdag 25 augustus houden wij onze jaarlijkse 

open dag, zoals altijd gecombineerd met een 

bescheiden groene infomarkt. Nieuw dit jaar is de 

aanwezigheid van het Wijkplatform Noorderhoek -

Natuurontmoetingstuin  waar we al lange tijd mee 

samenwerken. En voor de jeugd is er deze keer een 

springkussen!  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. Het bestuur heeft een nieuwe informatiefolder 

gemaakt zodat mensen een beeld krijgen van de 

mogelijkheden en kosten.  

 

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 24 augustus in het verenigingsgebouw 

worden gebracht. En natuurlijk op zaterdagmorgen 

vroeg op 25 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.  

Hekken dicht! 

Bij het verlaten van de tuinen op de Noorderhoek 

moet het hek afgesloten worden. Dit voorkomt gespuis 

op de tuin en vernielingen en diefstal. Doe dit allemaal 

en denk niet: dat doet een ander wel!! 

Bijna alle tuinders hebben een sleutel en degene die dat 

niet heeft, heeft vaak bewust geen sleutel omdat ze 

alleen overdag op de tuin zijn.  

Na zonsondergang, dus als het donker wordt DICHT 

MET DAT HEK! 
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Wie oh wie? Penningmeester gezocht. 

 

Op de jaarvergadering heeft onze penningmeester 

Henk Bouma de hand nog één maal over zijn hart 

gestreken. Maar dit was echt het laatste jaar! We zijn 

dus op zoek naar iemand die de boekhouding van onze 

vereniging wil doen. Dat is niet een super 

ingewikkelde klus, maar het moet wel gebeuren. Lijkt 

het u wat om in ons beregezellige bestuur te zitten en 

de taken van Henk over te nemen, meldt u dan bij onze 

voorzitter Ingrid Wagenaar. 

 

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) 

Op de foto: Jappie 

Boersma (vak J en K), 

tuin K36   (0515-

421877) 

 

 

Tomaten 

Krijgen tomaten sporadisch water, dan zullen ze 

barsten als je ze begiet. Geef uw tomatenplanten dus 

regelmatig overvloedig water. Stimuleer de bestuiving 

door dagelijks tegen de klimdraden te tikken. Na het 

uitnijpen van de dieven / luizen uit de oksels van uw 

tomatenplanten krijg je letterlijk groene vingers. Dit 

groen is moeilijk af te wassen behalve als je de handen 

wast in een mengsel van citroensap met suiker. 

Voorzie uw tomaten ook van voldoende voeding, zodat 

ze mooie vruchten vormen. 

 

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. Tot nu toe werd dat wat 

door de vingers gezien, maar  nu is het:  

 

 

 

 

HIER PARKEREN = BOETE RISKEREN! 

Er is voldoende parkeerruimte in de Dr. Obe 

Postmastraat zelf 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. De ingang moet vrij zijn voor 

maaiwerkzaamheden/zorgboerderij/tractor maar ook 

voor ambulance en brandweer! 

Tuinplantjes van De Haas IJLST op proef 

Dit jaar hebben we op proef plantjes te koop van de 

Firma De Haas in IJlst. Zoals u weet, is het niet 

mogelijk om zelf in de kas plantjes te zaaien en op te 

kweken. Er zijn niet genoeg vrijwilligers om die klus 

op zich te nemen. Daarom deze service zodat u toch 

dichtbij en gemakkelijk aan plantjes kunt komen. Met 

het nieuwe systeem worden er elke week verse plantjes 

geleverd passend bij het seizoen. En op = op, de week 

daarop komen er weer nieuwe plantjes. 

Wel willen we graag van u horen wat u er van 

vindt. Voorziet het in een behoefte? Wat vindt u 

van het aanbod? Wat van de kwaliteit? Geef het 

aan de winkel of aan het bestuur door. 

 

Nut & Genoegen,  

Sip de Ree secretaris 

Tjotterstraat 15, 8605 AD  Sneek 

0515-230971  

Sipderee@home.nl 

Info: www.volkstuinensneek.nl 
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