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Beste tuinders, 

 

Wat was het droog! Vreselijk! Ik zag u zeulen met 

gieters en hier en daar lag een pomp in de sloot. Die 

overigens ook een lage waterstand had. Uiteraard 

ging het bestuur achter dat laatste aan, maar ja, het 

antwoord was natuurlijk: de waterstand is overal 

laag! Maar met de Pinkster viel de nodige regen en 

nu kleuren de volkstuinen mooi groen op. Ik hoop 

van harte dat ook de bloemenmengsels, die we op 

verschillende vrije tuinen ingezaaid hebben tijdens 

onze 1
e
 tuinbeurt, nog opkomen. Die hebben ook 

nogal last gehad van de droogte. 

 

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 kas of hokje 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. Van sommige tuinders hebben we 

afscheid moeten nemen omdat het onderhoud al 

jarenlang niet in orde was. Jammer. 

Ook dit jaar komen 

de Bordergirls weer 

in actie. Voorgaande  

jaren waren het 

succesvolle en  

gezellige avonden en 

daarom ook dit jaar 

weer drie speciale 

Bordergirl-avonden. De data zijn: maandag 1 juli, 

dinsdag 30 juli en woensdag 21 augustus.  

 

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 en was ook verdriet 

om het overlijden van een van onze oudste leden 

Jappie Keulen van Vak F. Op Vak H wordt Thomas 

Sealy gemist, hij overleed toen na een aantal 

operaties het hem niet lukte de draad weer op te 

pakken. Voor de tuinders in de ziekenboeg: 

beterschap! 

 

 

 

 

 

 

 

Als bestuur waren we blij verrast met een 

ingezonden stuk van onze tuincommissarissen. Het 

staat verderop afgedrukt. Dank!  

 

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. 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. 

  

De bijen in het tweede deel van de zomer 

We zijn al weer bijna aangekomen bij de langste 

dag, die een keerpunt vormt in de natuur. Ook de 

bijen bouwen dan langzaam af richting de nazomer. 

Ze hebben vanaf het voorjaar hard gewerkt en 

stuifmeel en nectar binnengehaald voor het jonge 

broed dat dan in ontwikkeling is. In het vroege 

voorjaar zijn ze al begonnen met de wilgenkatjes. 

Het stuifmeel hiervan is essentieel voor een goede 

ontwikkeling van de nieuwe generatie bijen. Daarna 

komen alle voorjaarsbloeiers (bolgewassen)  

fruitbomen, bessenstruiken, aardbeien en groenten. 

Ze hebben ze allemaal weer weten te vinden in jullie 

tuinen. Zonder dat we er iets van merken halen ze de 

nectar van de gewassen en zorgen zo ondertussen 

ook voor de bestuiving. Na de langste dag beginnen 

de inheemse flora en veel tuinplanten over hun 

hoogtepunt heen te raken. Hun bijdragen aan nectar 

en stuifmeel nemen af en zijn niet meer toereikend 

om de bijen volop in te voorzien. 

 

Daarom hebben wij specifiek voor deze periode in 

het tweede deel van de zomer de tuin naast onze 

bijenstal (op Vak F) aangeplant met één-jarigen en 

niet winterharde soorten. Deze soorten zijn in dit 

tweede deel van de zomer op hun hoogtepunt en 

vormen dan tot de eerste nachtvorst hele belangrijke 
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nectar en stuifmeel leveranciers. Soorten die we 

aangeplant hebben zijn o.a.: enkelbloemige Dahlia’s, 

Cosmea sulphureus, Verbena bonariensis, 

Helianthus Ice Cream, Agastache. Verder is er ook 

een vlak met Phacelia ingezaaid. Mooi om te zien en 

waardevol voor bijen en andere insecten. 

Femke Meinen (secretariaat bijenvereniging) 

Landelijke Open Imkerijdag  

op zaterdag 13 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. 

Voor de kinderen is er de hele 

dag gelegenheid om zaadbommen te maken.  

Ingezonden stuk:  

Een pluim voor het  bestuur. 
Hierbij willen wij, en we denken dat wij dat ook 

kunnen doen namens vele leden van de vereniging, 

het gehele bestuur in het zonnetje zetten, volgens 

ons verdienen ze dat ten volle. 

Wat is er al veel gerealiseerd sinds de aanleg van het 

nieuwe complex Noorderhoek,  maar ook wordt 

complex De Domp zeker niet vergeten voor 

onderhoud voorzieningen en dergelijke. 

Wie de jaarvergadering op maandag 28 januari 2019 

heeft bijgewoond is daar nu wel achter gekomen in 

deze zeer goed verzorgde vergadering   

Met als hoogtepunt het realiseren van de asfaltpaden 

op het complex Noorderhoek. We mogen er wel 

eens bij stil staan wat er allemaal bij komt kijken om 

te zorgen de  complexen netjes te krijgen en te 

houden. 

Het valt niet zozeer op, maar achter de schermen 

worden vele zaken behandeld waar de meesten geen 

weet van hebben maar die wel zeer belangrijk zijn 

voor de gehele organisatie om die draaiende te 

houden. 

In deze tijd waar het steeds moeilijker wordt om een 

bestuurslid te vinden is dit negenkoppig bestuur een 

grote uitzondering. 

En ieder heeft een eigen taak die met volle overgave 

wordt waargenomen, en let op, altijd in hun vrije 

tijd, velen zien we haast elke dag bezig voor de club. 

En dit onder bezielende en bekwame leiding van de 

voorzitster. 

Daarom tuinders wees wijs met dit bestuur al gaat er 

natuurlijk altijd wel iets fout, maar waar gewerkt 

wordt, gaat er ook wel eens wat mis. 

Als we constateren hoeveel leden het clubgebouw 

elke keer weer bezoeken voor een bakje koffie/thee 

is dat een teken van goede saamhorigheid en dat  de 

vereniging ook een sociale functie heeft voor vele 

leden. 

  

Namens de tuincommissarissen, Bodus, Watze, Ben, 

Jisk, Gerrit en Jappie. 

Onderhoud  
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! 

 

De Tuincommissarissen.  

 

Onze 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) 

 

2
e
 tuinbeurt 2019 zaterdag 29 juni 

 

 
 

Zaterdagmorgen  29 juni is het zo ver en wordt de 

tweede tuinbeurt 2019 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 met de bosmaaier aanpakken 

 Voorterrein schoonmaken 
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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 2019 zijn dat:  

 13 april,  

 29 juni,  

 17 augustus  

 19 oktober.  

 

Wie beslist niet op een zaterdagmorgen kan, kan er 

ook voor kiezen om op een ander moment algemene 

werkzaamheden voor de volkstuinvereniging te 

doen. Neem dan even contact op met uw eigen 

tuincommissaris. Op de maandagochtenden kunnen 

leden zich ook melden voor schoonmaak-

werkzaamheden in en om het gebouw Noorderhoek.  

 

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 

bestrijdingsmiddelen 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 weer plantjes te koop van de 

Firma De Haas in IJlst. Ook hebben de inkopers van 

de winkel zo nu en dan fraaie perkplantjes te koop. 

Uw voorzitter kwam zelfs iemand van onze winkel 

tegen op de Bloemenmarkt in Leeuwarden. Op jacht 

naar koopjes voor onze winkel! Hoe leuk is dat?  

Tuinhuur en contributie 2019 al betaald? 

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

nota 2019 van onze vereniging gekregen. Veel 

tuinders hebben al betaald, maar nog niet allemaal. 

Een dringend verzoek om dit zo spoedig mogelijk te 

doen. 

Straks 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: 

Marten Boonstra en Henk Politiek 
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Nieuws van De Domp 
Vorig jaar is er een toilet-unit gebracht op De Domp 

en die is geplaatst naast de container op het 

voorterreintje. Kortgeleden is de septictank 

geïnstalleerd. Nog even en onze tuinders op de 

Domp kunnen naar een echt toilet.  

 

Het clubgebouwtje wordt later dit jaar nog van een 

nieuw dak voorzien. We vragen de tuinders van De 

Domp om te helpen. Vele handen maken licht werk!  

 

 

Voor uw agenda: 

 

 29 juni  tuinbeurt algemeen onderhoud 

Noorderhoek 9.00 – 12.30 uur 

 1 juli Bordergirls  

Noorderhoek 19.00 – 21.00 uur 

 13 juli Landelijke Open Imkerijdagen 

Noorderhoek 10.00 – 16.00  uur 

 24 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……. 

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

een paar 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 11.30 uur 

 Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

 Maandag/woensdag:  13.30 tot 15.30 uur 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nut & Genoegen, Gert Post secretaris 
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