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NIEUWSBRIEF 

www.volkstuinensneek.nl 
februari  2022 nr. 1  
 

Beste tuinders en tuinsters, 

 

Het lijkt er op dat we het ergste gehad hebben met 

de Coronapandemie. Zoals de zaken er nu 

voorstaan zijn we van plan om op vrijdag 18 

maart onze jaarvergadering te houden. Een wat 

kortere dan u gewend bent, we nodigen nog geen 

spreker uit. We willen de tijd vooral gebruiken 

om elkaar weer te zien en te spreken. Met elkaar 

toekomstplannen te maken, wensen van onze 

tuinders te bespreken en ideeën die er leven 

samen te bepraten. Of de toegang in de 

Schuttersheuvel wel of niet met een QR-code 

moet, weten we op dit moment nog niet. We 

houden u op de hoogte en als alles definitief is 

krijgt u via de mail of post een uitnodiging.  

 

Dus hebt u nog wensen voor mogelijke 

investeringen op onze complexen? Waarmee kan 

onze vereniging zich verbeteren? Wat zou u 

graag gerealiseerd zien? Kom met uw ideeën 

naar de jaarvergadering of geef ze door aan het 

bestuur. 

Er is ook verdrietig nieuws. Bijenman Jan 

Mosterman is in januari overleden. Sinds jaar en 

dag zorgde hij er voor dat op onze complexen 

bijenkasten staan. Héél belangrijk voor de 

bestuiving! In deze Nieuwsbrief een memoriam. 

Vanuit het bestuur is een delegatie naar de  

condoleance geweest. 

 

Tuinbeurten 

konden gelukkig 

wel doorgaan 

vorig jaar, 

hiernaast een 

vrolijk plaatje uit 

2021.  

 

 

Ik hoop u op onze jaarvergadering te zien!! 

 

Ingrid Wagenaar        Voorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

Vraag over Facebookpagina van N & G 

Op Facebook is een pagina aangemaakt over 

onze volkstuinen en ook onder onze naam. Wie 

weet van wie die pagina is? Hij wordt niet door 

onze vereniging gemaakt, maar waarschijnlijk 

door een tuinder. We vinden het een leuk 

initiatief en zouden er graag aan meewerken, 

zeker als het onder de naam van de vereniging is 

en ook ons logo wordt gebruikt. Meld je even bij 

het bestuur.  
 

Compost bestellen 

In het servicepunt kan weer compost besteld 

worden. Doe dit vóór 14 maart.  De kosten zijn € 

17,-- 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! 

 

Winkel en kantine weer helemaal  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: 

Maandagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

 

 

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.  

 

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
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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Afscheid van onze bijenmentor 

In memoriam Jan Mosterman 

 

De markante blauwe bus was altijd ruim van te 

voren aanwezig, dan wist je dat Jan al bezig was. 

Jan Mosterman was in zijn blauwe bus altijd 

onderweg naar zijn bijen of bezig voor de 

bijenvereniging. Niets was hem teveel, het 

bijenhouden en de vereniging waren zijn leven.  

De bijenvereniging heeft veel aan hem te danken. 

Hij organiseerde o.a. activiteiten voor de 

vereniging, maakte promotie voor het 

bijenhouden op markten en open dagen en zorgde 

dat er geld in de kas kwam door het verkopen van 

zelfgemaakte kunstraat aan de leden. Ook is hij 

jarenlang penningmeester geweest van de 

vereniging.  

Zo’n 20 jaar geleden was Jan één van de 

initiatiefnemers van het organiseren van een 

beginnerscursus bijenhouden op het 

volkstuincomplex. Dit was een succes en Jan’s 

streven was nu om de vereniging met een eigen 

bijenstal op het volkstuincomplex te vestigen. 

Helaas waren er destijds andere plannen en 

belangen waardoor dit idee niet door kon gaan. 

Door gewijzigde omstandigheden deed zich in 

2017 een mogelijkheid voor om toch met de 

vereniging naar het volkstuincomplex in Sneek te 

gaan. Jan zag nu na jaren toch zijn wens in 

vervulling gaan. Doordat één van onze leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

gecertificeerd bijenteeltleraar was, konden we nu 

ook de Basiscursus Bijenhouden organiseren. 

Hiermee kon de bijenvereniging volledig 

meedraaien in het geheel van de NBV en Jan zag 

dit als de kroon op het werk voor al zijn inzet 

voor de bijenvereniging. 

Jan hield zelf een aantal bijenvolken in de 

bijenstal van de vereniging en bleef zo betrokken 

bij het geheel. Helaas deden zich de laatste jaren 

steeds meer gezondheidsproblemen voor 

waardoor alles steeds moeilijker ging. Op 15 

januari is hij op 82-jarige leeftijd overleden. Jan, 

bedankt voor alle kennis, inzet en betrokkenheid. 

Femke Meinen, Secretariaat NBV Sneek SWF 

 

Nieuws uit de Domptuin  

Het jaar 2022 is begonnen met een flinke 

hoeveelheid neerslag. Tussen de vele natte,  

mistige en miezerige dagen zit natuurlijk ook wel 

eens een pareltje en op 13 januari was dit het 

geval. Nadat het bestuur groen licht had gegeven 

voor het doorspuiten van de drainagebuizen, ging 

het loonbedrijf op deze   

 

 

zonovergoten dag ijverig aan de slag. Het hele 

gebeuren verliep vlotjes, maar ook af en toe 

moeizaam. Het was op de smalle paden moeilijk 

manoeuvreren en sommige buizen vertikten het 

om open te gaan. En nu hopen dat de 

wateroverlast wat minder wordt. Het geheel werd 

begeleid door onze tuincommissaris Bodus van 

der Hoop die samen met de vrijwilligers Nard 

Griffioen en Dof de Vries enorm hard gewerkt 

heeft. Alle drie kregen van het bestuur een 

attentie voor hun inzet (tot ver in het donker!!)  

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. Begin deze maand heeft de gemeente 

weer een inspectieronde gehouden en 

opmerkingen gemaakt over opslag van materiaal 

op de gemeentelijke schouwpaden.  

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=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=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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Het verzoek vanuit bestuur en tuin-

commissarissen aan u als tuinders is om eens 

goed te kijken wat u buiten de door u gehuurde 

tuin hebt staan of opgeslagen. De achterkant van 

alle tuinen hoort een rechte lijn te zijn, spullen 

die daar buiten staan horen op uw eigen tuin. Dat 

is het stuk grond dat u huurt en betaalt.  

 

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 2022 

De data voor de tuinbeurten zijn ook bekend net 

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

Tuinbeurten op zaterdag: 

23 april (ook op De Domp) 

18 juni 

13 augustus 

15 oktober (ook op De Domp) 

 

Open Dag zaterdag 3 september.  
 

Zaden GARANT liggen klaar 

Vanaf zaterdag 5 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.  

 

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 (als het weer kan) 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. 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, zit zelf op tuin G34 (06-

25545083) 

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

DO9 (0515-417747 of 06-21694934) 

 

Foto’s op de volkstuinen genomen   
 

 
 

Els Sinselmeijer uit Sneek loopt regelmatig met 

haar camera over ons complex op de 

Noorderhoek. Haar hobby is fotograferen en ze 

schoot al heel wat artistieke detailplaatjes op 

onze tuinen. Van een aantal heeft ze afdrukken 

gemaakt en die kunt u gratis ophalen in ons 

verenigingsgebouw. Kom langs en kijk of er ook 

mooie details van planten uit uw tuin op de foto 

zijn gezet.  

U mag de foto (s) zo meenemen. Ze liggen vanaf 

15 februari in het verenigingsgebouw. Els gaat in 

het vervolg voor elke Nieuwsbrief een paar 

mooie foto's aanleveren, dan kunnen we daar 

allemaal van genieten. Bedankt alvast Els.  

 

Wie ook graag een paar mooie foto’s van zijn of 

haar tuin wil laten maken, kan contact met Els 

zoeken. 06-52661220. 
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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. 

 

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 

 

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 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.  

 

Doorspuiten drainage Noorderhoek 

Net als op de Domp, is ook op de Noorderhoek 

de drainage doorgespoten en wel op Vak H. Een 

enorme klus voor het loonbedrijf want de buizen 

waren maar liefst 70 meter lang. Alle buizen 

konden van begin tot einde doorgespoten 

worden. Als het goed is loopt alles nu weer. 

Wateroverlast blijft een aanhoudend probleem. 

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. Als u erg veel bestrating heeft denk er 

dan eens over dat wat minder te maken en haal 

hier en daar een tegel uit. Alle kleine beetjes 

helpen.  

 

 

 
 

De vrijwilligers van onze tuinwinkel druk aan het 

werk met het klaarmaken van alle bestellingen 

van Garant.  

 

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: Gert Post secretaris N&G 

Dekamalaan 13, 8604 ZE Sneek  

Telefoon: 0515-423832  

gertpost@home.nl  

www.volkstuinensneek.nl 

nutengenoegenf35@gmail.com
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