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Beste tuinders, 

 

Na een lange en vochtige periode lijkt het nu toch 

echt te gaan zomeren. En wat groeit en bloeit alles 

mooi! Jaja, hoor ik u zeggen: en het onkruid ook! 

Dat is waar, er is echt veel werk aan de winkel. 

 

Onze tuincommissarissen hebben hun 1 mei ronde 

gemaakt en er is een aantal tuinders dat bericht krijgt 

of al heeft gekregen over het onderhoud wat niet op 

orde is. Of over een bouwwerk dat niet deugt of 

waar geen vergunning voor is aangevraagd. Ik 

schreef er al eerder over: als u wat bouwt, moet er 

een vergunning komen. Dat is geen hobby van het 

bestuur maar we zijn dat verplicht richting 

gemeente. 

 

Gezellig samen 

tuinieren en na 

afloop een 

hapje met een  

drankje. Ook 

dit jaar komen 

de Bordergirls 

weer in actie. 

Vorig jaar waren het succesvolle en  gezellige 

avonden en daarom ook dit jaar weer 3 speciale 

Bordergirl-avonden. Dinsdag 12 juni was de eerste 

en met 10 vrouwen hebben we alle borders plus de 

bestrating rondom het verenigingsgebouw 

aangepakt. En de vriezer ontdooit en 

schoongemaakt. Er is keihard gewerkt en alles ziet 

er weer geweldig uit. Dank!  
 

Alles groeit en bloeit op dit moment en op de 

volkstuintjes is het volop genieten. Niet overal is het 

echter feest. Een aantal tuinders moest in het 

ziekenhuis opgenomen worden, er was brand bij een 

tuinder thuis en ook verdriet om het overlijden van 

Douwe Annema, tuinder op Vak F. 

 

Ik hoop u als tuinder binnenkort te zien bij één van 

onze activiteiten en wens u ondertussen veel 

tuinplezier. 

 

Ingrid Wagenaar  Voorzitter  

 

 

 

 

 

Berenklauw 
De berenklauw doet het 

goed op en om onze 

volkstuinen. We hebben 

de gemeente gevraagd 

om op haar eigendommen 

de planten aan te pakken. 

Vanuit het bestuur vragen 

wij onze tuinders om de 

planten zoveel als 

mogelijk kapot te steken, voordat ze in de bloei 

komen. Wilt u rondom uw volkstuin even met een 

schep op jacht gaan? Ook hier geldt: de kabouters 

doen het niet we moeten het zelf met z’n allen doen. 

  

Nieuws van de bijen 

Tot de langste dag zien we de bijen en de natuur in 

een fase van grenzeloze voortuitgang waaraan geen 

einde lijkt de komen. Het tot bloei komen van de 

bloemen is voor de bijen het signaal om volop aan 

het bouwen te gaan in de bijenkasten. De stijgende 

temperatuur zorgt voor de juiste condities voor de 

bijen om nectar en stuifmeel te halen. Hieruit halen 

ze de eiwitten, vitaminen en koolhydraten die nodig 

zijn voor de ontwikkeling van het jonge broed. Hoe 

gunstiger het weer des te beter de bloemen nectar en 

stuifmeel geven en de bijen dit kunnen ophalen. 

Bloemen en bollen. 

Zo hebben de bijen in de afgelopen tijd veel 

tuinplanten en bomen bezocht in hun zoektocht naar 

nectar en honing. In de meimaand was dit bij 

voorbeeld de tuinplant Geranium of Ooievaarsbek. 

Dit is een mooie winterharde vaste plant die snel 

groeit en uitbundig bloeit. Er zijn veel soorten 

tuingeraniums te krijgen en in elke periode is er wel 

een soort te vinden die op dat moment bloeit. Ook 

waren er interessante bolgewassen voor de bijen 

zoals de Allium en de Camassia. De Camassia vormt 

mooie rechte kaarsen gevuld met stervormige 

blauwe bloemen met mooie meeldraden. Onder de 

Allium soorten is Purple Sensation de meest bekende 

en gemakkelijkste soort die met paarse bollen boven 

de tuinplanten uitsteekt. Beide bolgewassen zijn 

mooie structuurplanten in de border en zorgen 

tevens goed voor de bijen.  

Bij de bomen was de meidoorn heel belangrijk voor 

de bijen. Er zijn momenten dat je de bijen echt 

massaal hoort zoemen wanneer je in de buurt van 

een meidoorn staat. Op dit moment leveren de rozen 

hun bijdrage aan de bijen met nectar en stuifmeel. 

De bijen zoeken alle enkelbloemige rozen af naar 

stuifmeel en nectar; hele succesvolle soorten zijn 
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dan met name de zogenoemde ramblers. Dit 

voedselaanbod stimuleert de bijen om te gaan 

bouwen en broeden zodat er voldoende nieuwe 

generaties bijen aanwezig zijn om dit aanbod aan 

voorjaarsdracht binnen te brengen. De bijen draaien 

nu overuren en na een paar weken hard werken 

komen ze in een ander vaarwater; dan wil een groot 

bijenvolk zich vermeerderen en voortplanten. Dit 

doet het volk door koninginnencellen (zie 

afbeelding) te bouwen.  

Wanneer je als imker nu 

niet op tijd ingrijpt door 

deze koninginnencellen 

te verwijderen gaat het 

bijenvolk zich opdelen 

en verlaat ongeveer de 

helft van het volk de 

kast met daarin de oude 

koningin. Dit is een 

schitterend spektakel om te zien maar niet altijd 

gewenst voor de imker omdat een groot en sterk 

volk zich min of meer halveert. Ook is het erg 

onpraktisch omdat ze vaak op de meest onmogelijke 

plekken gaan hangen. Het is belangrijk dus om het 

volk van te voren goed bij te sturen en te 

controleren.  

Praktijklessen 

Dit is onder meer de afgelopen weken het onderwerp 

geweest tijdens de praktijklessen van de Basiscursus 

Bijenhouden in onze bijenstal. De cursisten hebben 

geleerd hoe je als imker maatregelen kunt nemen om 

het bijenvolk beheersbaar te houden. Ze hebben 

geleerd de koninginnencellen op te zoeken en deze 

te breken. Een andere ingreep van zwermbeheersing 

is het maken van een veger. Hierbij deel je als imker 

zelf het volk op door een deel van het volk samen 

met de oude koningin in een nieuwe kast te plaatsen. 

Doordat je in het oude volk één koninginnencel laat 

staan zal daar een nieuwe koningin geboren worden. 

21 juni is duidelijk een keerpunt de natuur voelt aan 

dat het punt aangebroken is dat de zonuren langzaam 

aan teruglopen. Ook de dracht voor de bijen neemt 

geleidelijk aan af waarmee de bijen in een andere 

fase van hun cyclus aankomen.  

Maar ze zijn dan nog altijd 

energiek en vitaal genoeg om 

jullie hun kunsten te laten 

zien op onze Landelijke 

Open Imkerijdag  op 

zaterdag 14 juli van 10.00-

16.00 uur. Iedereen die meer 

wil weten over bijen en onze vereniging is van harte 

welkom op deze dag op Vak F en G. 

 

 

 

Tuinhuur en contributie 2018 al betaald? 

Via de mail of per post hebt u begin van het jaar de 

nota 2018 van onze vereniging gekregen. Veel 

tuinders hebben al betaald, maar nog niet allemaal. 

Een dringend verzoek om dit vóór 3 juli te doen. 

Daarna gaan de aanmaningen per post de deur uit en 

dat betekent extra kosten voor onze vereniging. Laat 

het niet zo ver komen. 

Tuinders die een gespreide betaling met de 

penningmeester hebben afgesproken, vallen niet 

onder de aanmaningen en houden de afspraak 

gewoon aan. 

Penningmeester en financieel administrateur: 

Henk Bouma en Henk Politiek 

2
e
 tuinbeurt 2018 zaterdag 30 juni 

 

 
 

Zaterdagmorgen  30 juni is het zo ver en wordt de 

tweede 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 om  

12.30 uur met heerlijke soep en broodjes voor de 

harde werkers.  

Wat gaan we doen? 

 Paaltjes met tuinnummers plaatsen  

 Heg knippen en knipsel afvoeren 

 Onkruid onder de hagen vandaan halen 

 Schoonmaakwerkzaamheden servicepunt 

 Rommel afvoeren 

 Berenklauwen wegsteken 

 Greppels op Vak G met de bosmaaier 

aanpakken 

 

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 2018 zijn dat:  

 14 april,  

 30 juni,  

 18 augustus  

 13 oktober.  

 

Op de jaarvergadering hebben we besloten dat er in 

de kantine een lijst komt te liggen met KLUSSEN 

die op elk moment gedaan kunnen worden. 
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Op de meeste woensdagen kan er aangesloten 

worden bij de werkzaamheden van de zorgboerderij. 

Op de maandagochtenden kunnen leden zich melden 

voor schoonmaakwerkzaamheden in en om het 

gebouw Noorderhoek.  
Op alle dagen dat de winkel/kantine open is kunnen 

er werkzaamheden van de lijst gedaan worden. 

Tussentijds kan elke tuinder wel aan het werk, 

onkruid onder de hagen vandaan halen op het eigen 

vak of de paden onkruidvrij maken. Zwerfvuil 

verzamelen en opruimen of de berenklauwen 

verwijderen. Ook de werkzaamheden van de 

bordergirls gelden als klussen. 

 

Aardappels spuiten  

Volgens de wetgever is een volkstuinder wettelijk 

verplicht om Phytophthora (aardappelziekte) te 

bestrijden en als het toeslaat te vernietigen. Daarom 

heeft ook onze vereniging het preventief spuiten 

verplicht gesteld. Zie  huishoudelijk reglement 

bijlage 1 aardappelteelt. (ook op onze website 

www.volkstuinensneek.nl).   

Preventief spuiten (om de 7 tot 10 dagen afhankelijk 

van het weer) doe je in een vroeg stadium, want als 

de planten ziek zijn ben je te laat en heeft spuiten 

weinig effect meer. Zodra je op het blad van de 

aardappel of in de oksels van de bladeren een bruine 

verkleuring ziet, met aan de onderkant op de 

scheiding van bruin en groen een witte 

schimmelrand, is het welhaast zeker de beruchte 

Phytophthora schimmel. Op dat moment is het 

helaas niet meer zinvol om alsnog bestrijdings-

middelen te gebruiken. 

Coloradokever 

Helaas ook gesignaleerd op onze tuinen. De 

coloradokevers worden de laatste jaren steeds vaker 

in aardappelpercelen en aardappelopslag 

gesignaleerd. Kenmerkend aan de kever zijn de 

zwarte lengtestrepen op zijn rug. De larven zijn rood 

en oranje (kleur is afhankelijk van het stadium). 

De schade ontstaat uiteraard als de larven in 

aardappelpercelen onvoldoende worden bestreden. 

Eerst vreten de larven het blad op, gevolgd door de 

zomerkevers. Over het algemeen zal de vraatschade 

van larven niet leiden tot grote opbrengst verliezen, 

maar op het moment dat de eerste generatie larven 

niet of onvoldoende worden bestreden, ontstaan er 

grote populaties 

zomerkevers. 

Deze kunnen wel veel 

schade veroorzaken. 

In opslagpercelen is 

onvoldoende voedsel en de 

kevers zoeken dan ook 

massaal aardappelpercelen 

en kunnen daar veel 

vraatschade aanrichten. Op 

het moment dat de er alleen 

nog stengels staan, is er opbrengstderving.  

Bestrijding 
Allereerst op eitjes controleren en zoveel mogelijk 

kevers vangen, met behulp van een plastic bakje met 

een laagje water. Zonder water kruipen de kevers 

weer uit het bakje. Zodra ze aangeraakt worden laten 

ze zich vallen. Dus het bakje precies er onder 

houden. Even de plant controleren of ze al de gele 

eitjes aan de onderkant van het blad hebben afgezet. 

Meestal zijn er meerdere legsels op een plant. Deze 

stuk drukken of het blad met eitjes afplukken. Als 

alle eitjes vernietigd zijn is het probleem over. Als je 

niet dagelijks kan controleren, is spuiten de 

oplossing.  

We kregen ook nog een tip van een tuinder: zet een 

Brugmansia (trompet kuipplant) op je tuin. De 

coloradokevers zijn er gek op en ze vreten zich 

letterlijk en figuurlijk dood.  

 

Kantine, servicepunt en tuinkas 

Onze vaste vrijwilligers staan voor u klaar, zowel in 

de kantine als in de winkel en de tuinkas. Even een 

bakje doen, wat bijkletsen, de nieuwste ‘tuinroddels’ 

bespreken en wat plantjes scoren in de winkel.  

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. 
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Nieuws van De Domp 
Wie op De Domp tuiniert, heeft het vast al wel 

gezien. Eind mei  is er een toilet-unit gebracht en die 

is geplaatst naast de container op het voorterreintje. 

En niet zoals we eerst bedacht hadden naast het 

clubgebouwtje. Dit bleek een betere plek te zijn. Er 

wordt een toegang gemaakt naar het voorterrein en 

dat kan afgesloten worden. Met grote dank aan 

tuinder John Walda en de door hem ingeschakelde 

Hannes Vermaning die de hele unit ‘te plak’ tilde.   

 

Het clubgebouwtje zelf wordt later nog van een 

nieuw dak voorzien. Binnenkort starten de 

voorbereidende werkzaamheden. Er moet vooraf 

veel gesnoeid, vrijgemaakt en opgeruimd worden en 

we vragen daar de tuinders van De Domp voor om te 

helpen. Het is ook de bedoeling dat er bestrating 

aangelegd wordt. Zolang het nog niet klaar is, blijft 

het tijdelijke toilet natuurlijk beschikbaar.  

 

 

Volkstuinders gezocht!  
Zowel op De Domp als op de Noorderhoek zijn nog 

een aantal mooie tuintjes vrij. Kleinere tuinen van 

100m2 of een grotere van 200m2. Om een tuin te 

kunnen huren moeten mensen eerst lid worden van 

onze vereniging. Wie weet is er in uw omgeving wel 

iemand die een tuin zou willen hebben.  

 

Openingstijden verenigingsgebouw:  
 

 Zaterdagmorgen: 9.30 tot 12.30 uur 

 Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

 Maandag/woensdag:  13.30 tot 15.30 uur 

 

 
 

 

Voor uw agenda: 

 

 30 juni  tuinbeurt algemeen onderhoud 

Noorderhoek 9.00 – 12.30 uur 

 9 juli Bordergirls  

Noorderhoek 19.00 – 21.00 uur 

 14 juli Landelijke Open Imkerijdagen 

Noorderhoek 10.00 – 16.00  uur 

 25 augustus Open Dag  

Noorderhoek 10.00 – 15.00 uur 

 

Heg langs hoofdpad Noorderhoek 

De heg langs het hoofdpad is eigendom van de 

vereniging. Hij wordt aan de 

voorkant en op de bovenkant door de 

onderhoudsploeg of door vrijwilligers 

of tijdens de tuinbeurt gesnoeid. De 

uiteindelijke afmetingen van de heg, als die 

volgroeit is, zijn: 1 meter hoog (overal) en 60 

centimeter breed (overal). De binnenkant van de heg 

moet door de aangrenzende tuinders zelf 

bijgehouden worden. 20 centimeter steekt over op 

uw tuin, 40 centimeter richting hoofdpad.  

En ook het onkruid onder de heg moet door de 

tuinders zelf in toom gehouden worden. Houdt u 

zich aan de opgegeven maten, dan oogt de heg straks 

als hij volgroeit is, mooi strak op het gehele 

complex. Het spreekt voor zich dat u niet zonder 

toestemming of overleg met het bestuur stukken uit 

de heg haalt of verplaatst. Maar dat is natuurlijk een 

open deur……. 

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)  

 Jappie Boersma (vak J en K), tuin K36   

(0515-421877)  

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

411873) 

 

Nut & Genoegen, Sip de Ree secretaris 

Tjotterstraat 15, 8605 AD  Sneek 

0515-230971 Sipderee@home.nl 
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