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Beste tuinders en tuinsters, 

 

Prachtige dagen hebben we al gehad. Met heel 

veel zon. En wat droogden de tuinen heerlijk op. 

Iedereen kreeg spontaan weer een goed humeur! 

 

Persoonlijk kreeg ik ook een goed humeur van 

onze aangepaste jaarvergadering van 11 maart jl. 

Op de vrijdagavond (niet zo’n geschikte avond, 

maar het kon niet anders) en natuurlijk hadden 

we ook nog last van CORONA. Maar de mensen 

die er waren hebben in werkgroepjes gesproken 

over de toekomst van onze volkstuincomplexen. 

Wat gaat goed, wat kan beter en wat hebben we 

als tuinders nog voor wensen. Aan het einde van 

de avond was er een mooie oogst van ideeën, 

opmerkingen en verbeteringen. Al was het ook 

fijn om te horen dat er grote tevredenheid was 

over het reilen en zeilen binnen onze vereniging. 

De komende Nieuwsbrieven hoort u meer over 

de ingebrachte ideeën.  

 

We konden ook  

‘fatsoenlijk’ afscheid 

nemen van ons 

bestuurslid Gerrit 

Koopmans. Hij kreeg 

een boek en een bos 

bloemen voor zijn 

vrouw. Gerrit kreeg 

een groot applaus voor al het werk dat hij gedaan 

heeft én nog steeds doet. Bedankt Gerrit!! 

 

De jaarvergadering keurde ook de financiën 2020 

en 2021 goed en stemde in met het feit dat het 

hele bestuur nog een jaar blijft zitten.  

 

Ik hoop u te zien op onze eerste tuinbeurt van 

2022 op zaterdag 23 april. Zowel op De Domp 

als in de Noorderhoek. En veel plezier op uw 

tuin! 

 

Ingrid Wagenaar        Voorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENINGSTIJDEN WINKEL/KANTINE 

 

Zaterdagmorgen:  09.30 tot 11.30 uur 

Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

Maandagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

Woensdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 
 

OP AVOND IN DE TUIN AAN HET WERK? 

NEEM UW SLEUTEL MEE! 

Wilt u ’s avonds nog op uw tuin in de 

Noorderhoek of op de Domp aan het werk, 

vergeet dan niet om uw sleutel mee te nemen. De 

hekken moeten rond 19.00 uur gesloten worden. 

Dat doen we omdat er dan nog weinig mensen op 

de tuin zijn en er dus geen toezicht op ongenode 

gasten is. Bescherm uw en andermans 

eigendommen en sluit de hekken en houd ze ook 

gesloten.  

 

Welkom aan nieuwe tuinders en tuinsters 

Zowel op De Domp als in de Noorderhoek zijn 

ondertussen de meeste tuinen verhuurd. Hierbij 

een warm welkom voor de nieuwe leden van 

onze vereniging. We hopen dat u zich snel thuis 

voelt en dat we u in onze kantine en tuinwinkel 

zullen zien. Of bij één van onze tuinbeurten. Dat 

is altijd een gezellige boel.  

Heeft u vragen, neem contact op met uw 

tuincommissaris of met het bestuur. Kijk ook 

regelmatig in de infokastjes op beide terreinen, 

daar hangen de laatste mededelingen en 

nieuwtjes in. Op onze website is veel algemene 

informatie over onze vereniging te vinden. Veel 

plezier op uw tuin!! 

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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Tuinhuur 2022 betalen 

Penningmeester Marten Boonstra meldt dat er 

nog veel tuinders/tuinsters zijn die de tuinhuur en 

contributie voor 2022 nog niet betaald hebben. 

Kijkt u uw administratie/mail even na? Bij 

problemen of onduidelijkheden kunt u altijd 

contact opnemen met onze penningmeester 

Marten Boonstra. Ook voor een 

betalingsregeling. Want juist met een krappe 

beurs is een volkstuin een goede investering! 

 

Zaterdag 23 april 1e tuinbeurt 2022 

We starten stipt om 9.00 uur bij het verenigings-

gebouw op de Noorderhoek daar wordt het werk 

verdeeld. Om 10.30 uur is er een koffiepauze en 

daarna SKOFT om  12.30 uur met heerlijke soep 

en broodjes voor de harde werkers.  

Wat gaan we doen? 

• Kas witten 

• Boeidelen verenigingsgebouw 

• Verfwerkzaamheden 

• Heg knippen en knipsel afvoeren 

• Schoonmaakwerkzaamheden servicepunt 

• Rommel afvoeren 

• Berenklauwen wegsteken 

• Greppels met de bosmaaier aanpakken 

• Voorterrein schoonspuiten 

 

De Domp 

Tuinders op De Domp starten ook om 9.00 uur 

bij de ingang van de tuin. Koffie en soep met 

broodjes na afloop zijn om dezelfde tijd als op de 

Noorderhoek.  

Wat gaan we doen? 

• Snoeien singels rondom complex 

• Toiletgebouw schoonmaken 

• Clubgebouwtje opknappen 

• Rommel afvoeren 

• Paden opschonen 

• Heggen snoeien 

Zelf gereedschap meenemen! 

Meehelpen met klussen op de tuinen 

U hoeft niet 4 keer per jaar mee te doen, maar 1 

of 2 keer zou toch wel fijn zijn. En u kunt  dus 

kiezen of de data u uitkomen. Voor 2022 zijn dat:  

 

23 april (ook op De Domp) 

18 juni 

13 augustus 

15 oktober (ook op De Domp) 

 

Bordergirls-avonden 

 

In de zomermaanden zijn er traditiegetrouw weer  

3 avonden waarop onze vrouwelijke tuinders 

zich samen met voorzitter Ingrid Wagenaar op de 

borders rondom ons verenigingsgebouw storten. 

De avonden starten om 19.00 uur en eindigen 

rond 21.00 uur met een drankje en wat lekkere 

tapashapjes.  

 

Maandag 27 juni 

Dinsdag 26 juli 

Woensdag 24 augustus 

 

Opgave vooraf is niet nodig, neem eigen 

gereedschap mee en een goed humeur!! 

 

 

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, zit zelf op tuin G34 (06-

25545083) 

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

DO9 (0515-417747 of 06-21694934) 

 

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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Nieuws uit de Domptuin  

 

Het voorjaar is 

begonnen en hoe. Na 

een record aantal 

stormen op rij in 

februari (o.a. Corrie, 

Dudley, Eunice en 

Franklin) staat maart 

2022 nu ook geboekt 

als de droogste en 

zonnigste  maand 

van de afgelopen 40 

jaar. 

Met temperaturen 

ver boven het 

gemiddelde is het 

tuinleven op de 

Domp in alle hevigheid losgebarsten. We kunnen 

niet meer wachten om te zaaien en te poten. De 

grond is droog genoeg en Bodus is alweer driftig 

aan het frezen, voor wie dit wil en er wordt 

uitgekeken naar de compost, die dit voorjaar op 

zich laat wachten. Maar ja, ook al was het dan 

een krulstaartje voor maart, april doet wat hij wil 

en terwijl ik dit schrijf, dwarrelen de eerste 

sneeuwvlokken naar beneden en wordt 

nachtvorst voorspeld. En dat tegelijkertijd met de 

ontluikende bloesem van de pruimenbomen. 

Daar gaan de pruimen al weer, denk ik dan als 

zuurpruim. We wachten maar af. 

 

Gert Post De Domp 

 

Champost. 

We hebben deze keer champost in plaats van 

compost gekregen. Maar wat is 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. 

 

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) 

 

Inleveren voedselbank ook op De Domp. 

Binnenkort kunt u ook uw teveel aan groenten en 

fruit op De Domp inleveren ten behoeve van de 

voedselbank. Op de Noorderhoek kan dit al jaren 

en nu dus ook op ons andere complex. Er wordt 

druk aan gewerkt! 
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Nieuws uit onze tuinwinkel.  

U kunt weer verschillende planten bestellen. Doe 

dat in de winkel en betaal contant. Het is niet 

mogelijk om dit via de telefoon of de mail te 

doen.  

U hebt keuze uit: 

• komkommerplanten 

• paprikaplanten 

• tomatenplanten 

 

U kunt bestellen tot en met zaterdag 23 april. 

En u weet het: BESTELLEN=BETALEN. 

 

Henk Politiek 

 

Aardappelwisselteelt 

Ter voorkoming van aardappelmoeheid 

moeten aardappelen daarom ook elk jaar op 

een andere plek staan. Zie Huishoudelijk 

Reglement bijlage 1, artikel 5. 

 

Noorderhoek: 

Vak G aan de kant van de Furmerusflats. 

Vakken F, H, J en K aan de noordwestkant (aan 

de kant van de sportvelden Schuttersveld.  

De Domp: in het midden 

 

 
 

Nog extra aardappels verbouwen? 

Onze vereniging heeft op de Noorderhoek nog 

een paar perceeltjes van plm. 50m2 kleigrond 

beschikbaar voor aardappelteelt. Door middel 

van aardappelteelt willen we deze grond weer 

geschikt maken voor verhuur. U kunt deze 

perceeltjes voor één jaar huren. Belangstelling? 

Mail naar nutengenoegenf35@gmail.com 

 

Terug naar het oude BIJeenkomen 

Het normale verenigingsleven lijkt weer te 

draaien na twee jaren van beperkingen en afstand 

houden. Na twee jaren stilte binnen de vereniging 

is het maar afwachten hoe de leden het 

verenigingsleven weer zullen oppakken. Het was 

dan ook best wel onzeker voor ons hoe groot de 

opkomst van leden zou zijn op onze eerste 

bijeenkomst dit jaar n.l. de voorjaarsvergadering 

op 28 maart. Het bleek dat we ons onterecht 

zorgen hadden gemaakt, want binnen een 

kwartier had de kantine zich gevuld met leden. 

Een boeiende presentatie van twee imkers die 

beroepsmatig als bestuivingsimkers werkzaam 

zijn in de groente- en fruitteelt zorgde voor een 

goede sfeer en was daarmee stimulerend voor de 

samenhang onder de leden. Het was gelukkig 

weer als voor de coronatijd. Na twee jaren 

verplichte rust beginnen nu ook de praktijklessen 

van de Basiscursus Bijenhouden weer. Cursisten 

die twee jaar geduldig op de wachtlijst hebben 

gestaan kunnen nu eindelijk aan de bijencursus 

beginnen. Alle leslocaties in Friesland zijn goed 

bezet met cursisten. De coronatijd heeft geen 

invloed gehad op de 

 

 
 

motivatie om bijen te gaan houden. Vanaf 

zaterdagmiddag 16 april komen acht cursisten 

van 13.00-15.00 uur de praktijklessen volgen in 

onze bijenstal. De theorielessen zijn al enige 

weken bezig waardoor men al enige basiskennis 

heeft om nu het weer warmer wordt in de praktijk 

met de bijen aan de slag te gaan. 

Verder kunnen we, nu het warmere weer er aan 

komt, ook onze bijentuin weer voorzien van 

kruiden en bijenplanten. We werken aan gezonde 

vitale bijenvolken die ook jullie groente- en 

fruitgewassen weer volop gaan bestuiven, wat 

zorgt voor een goede opbrengst en kwaliteit . 

                                                                       

Femke Meinen 

Secretariaat NBV Sneek SWF 

                                                     

Adres- en emailwijzigingen graag doorgeven 

aan: Gert Post secretaris N&G 

Dekamalaan 13, 8604 ZE Sneek  

Telefoon: 0515-423832  

gertpost@home.nl  

www.volkstuinensneek.nl 

nutengenoegenf35@gmail.com

mailto:nutengenoegenf35@gmail.com
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


 

5 

 

 


