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Beste tuinders en lezers, 

 

Allereerst, ook uit naam van de overige 

bestuursleden, mijn beste wensen voor het 

nieuwe jaar. Ik hoop dat het een mooi jaar wordt 

met naar ik hoop een goede gezondheid voor u 

en uw familie. En natuurlijk een mooi tuinjaar 

met goede oogsten. 

 

En met wat minder nattigheid, terwijl ik dit 

schrijf zwemmen de eenden op onze eigen 

volkstuin. In 2016 viel er in de laatste drie 

maanden van het jaar in Sneek 168,0 mm en in 

2017: 288,2 mm (Bron Hydronet) Niet te 

geloven, wat een water. Het rondbrengen van de 

laatste mest is daardoor ook ernstig vertraagd.  

 

In al die nattigheid liepen ook de 3000 

deelnemers aan Sneek op ‘e Strún over de 

tuinen op de Noorderhoek. Sfeervol aangelicht 

met honderden waxinelichtjes langs het 

hoofdpad. En met een heuse gouden boeddha 

van 7,5 meter hoog. Er zijn heel wat foto’s en 

selfies genomen.  

Er is ook dit jaar weer veel werk verzet op beide 

tuincomplexen en daarvoor bedank ik alle 

tuinders die er aan meegeholpen hebben. 

 

Maandag 31 

januari zie ik u 

graag op onze 

jaarvergadering, 

een mooie 

gelegenheid om 

elkaar weer te 

zien en te spreken. En natuurlijk om samen de 

plannen op de beide tuincomplexen te 

bespreken. Na de pauze is er een 

lezing/presentatie van de bijenvereniging NBV 

Súdwest-Fryslân, die een bijenstal op de 

Noorderhoek op Vak F hebben. Zij vertellen 

over het leven van de  bijen en hun relatie tot 

onze volkstuin. Heel actueel dus en voor ons als 

tuinders erg belangrijk.  

 

Ik hoop op een goede opkomst en inbreng van 

uw kant. We zijn een vereniging en daarbij geldt 

dat alle leden mee kunnen praten over wat we 

als vereniging doen. Vergeet niet dat het bestuur 

zaken regelt en doet die de leden op de 

jaarvergadering besloten hebben.  

 

Ingrid Wagenaar        Voorzitter  

 

Financiën  

Op de jaarvergadering komen ook de financiële 

afrekening voor 2017 en de begroting voor 2018 

aan bod.  

Het is financieel gezien een prima jaar geweest. 

De cijfers van de verschillende posten spreken 

voor zich. De winkel/tuinkas heeft ook dit jaar 

weer prima zaken gedaan.  Het verschil tussen 

inkoop en verkoop (incl. de tuinkas) 

bedraagt ruim 3000 euro. Bij de kantine komt 

dit bedrag op bijna 400 euro.  

 

De ‘begrote’ kosten voor de aanpassingen van 

de afwatering op Vak G konden behoorlijk 

beperkt blijven door de inzet van de 

Zorgboerderij.  

De donatie van OPA ter gelegenheid van het 80-

jarig jubileum van de vereniging mag ook niet 

onvermeld blijven. Er blijft een jaarwinst over 

van ruim 2500 euro, waarmee we als  

vereniging dik tevreden kunnen zijn. 

 

Henk Bouma                   Penningmeester 

 

In ons verenigingsgebouw/kantine op de 

Noorderhoek liggen de stukken ter inzage op 

de beide zaterdagen 20 en 27 januari en op de 

beide woensdagmiddagen 17 en 24 januari. 

Ze liggen ook een half uur voor de start van 

de jaarvergadering ter inzage. 
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Wandelend buffet 

80-jarig bestaan N&G 

1937 – 2017 
 

 

Van het servicepunt 

Attentie: Maandag 31 januari 2018 is de 

laatste dag voor het inleveren van de 

zaadlijsten!!!!!!!! 

Bestel zoveel als mogelijk uw zaai en pootgoed 

via de u toegestuurde zaad- en pootgoedlijsten 

en zorg ervoor dat u die tijdig inlevert, zodat wij 

medio februari  uw zaai- en pootgoed binnen 

hopen te hebben en  u, als u dat wilt, vroeg kunt 

starten op uw tuin.   

Compost  

Vanaf medio januari bestaat weer de 

mogelijkheid compost te bestellen, evenals 

vorig jaar bij vooruitbetaling. Bij het ter perse 

gaan van deze nieuwsbrief is er nog geen prijs 

bekend , maar dat weten we over 2 weken 

hopen wij wel. Wij gaan proberen een compost 

van goede kwaliteit en  zo mogelijk onkruidvrij 

voor u te bestellen. 

Aardbeien  

Vanaf eind januari tot ca. 1 maart kunt weer 

goede aardbeiplanten 

bestellen. Hierover 

hopen wij u op de 

jaarvergadering meer 

duidelijkheid te kunnen 

bieden. Wel is al 

bekend dat er in het voorjaar bijna uitsluitend 

mei- en juni-dragende planten beschikbaar zijn 

en een zeer beperkt aantal doordragende 

soorten. De prijzen zijn ongeveer hetzelfde als 

het afgelopen jaar. 

Volop voorradig zijn: kali-, kalk-fosfor- en 

stikstofhoudende meststoffen evenals bemeste 

tuinaarde, Culterra, koemestkorrels enz. enz. 

Namens de vrijwilligers van het servicepunt 

wensen wij u allen  een goed en vruchtbaar 

tuinseizoen in 2018. Wij hopen u zoveel als 

mogelijk van dienst te zijn vanuit ons 

servicepunt, evenals het afgelopen jaar.  

Marco , Henk , Jorn en Sijmen 

Kopen en bestellen bij en via ons servicepunt 

betekent winst voor u en de vereniging! 

 

Volkstuinders gezocht!  

Zowel op De Domp als op de Noorderhoek 

zijn nog een aantal mooie tuintjes vrij.  

 

 

Openingstijden Us Utwyk  tot 1 maart 2018 

Zaterdagmorgen:  09.30 tot 11.30 uur 

Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

Woensdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

 

 

Voor uw agenda:  

 28 februari startbijeenkomst 

vrijwilligers kantine/winkel 

 Zaterdag 14 april 1
e
 tuinbeurt  

 

Sip de Ree secretaris, Tjotterstraat 15, 8605 

AD Sneek 0515-230971 Sipderee@home.nl  

 

Info: www.volkstuinensneek.nl 

Doorgeven adres- en email (wijzigingen): 

nutengenoegenf35@gmail.com 
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