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Sinne en wille, kinne in protte tille
Wie op de jaarvergadering was, weet al wel dat ik
tot nieuwe voorzitter van onze vereniging
gekozen ben. Voor wie er niet was: mijn naam is
Ingrid Wagenaar, ik heb samen met Jan Bakker
een volkstuin op F23, bij de ingang aan de kant
van de Dr. Obe Postmastraat. Tuinieren is mijn
hobby en dan vooral de siertuin. De tuin bij ons
huis won al een aantal keren een prijs bij de Groei
& Bloei tuinwedstrijden in Sneek. Ik ben er vaak in
aan het werk en vind het leuk om steeds weer
nieuwe combinaties te maken met verschillende
planten en kleuren. Soms lukt het en soms komt
er niets van terecht.
In het verleden hebben Jan en ik samen ook al
eens in het bestuur gezeten, als secretaris-duo.
Dat was nog op de oude tuin en in de tijd van de
verhuizing naar de voetbalvelden!
Naast tuinieren ben ik ook gek op organiseren en
regelen. Dat maakt ook dat ik ja gezegd heb op de
vraag van het bestuur om voorzitter te worden.
We hebben een mooie grote vereniging, met
twee tuincomplexen en heel veel regelzaken en
uitdagingen. Net wat voor mij. En een fijn groot
bestuur, waar heel wat afgelachen wordt !
Op de jaarvergadering heb ik de plannen van het
bestuur voor de komende drie jaar
gepresenteerd. In het kort komen die er op neer
dat we de puntjes op de i willen zetten zowel op
De Domp als in de Noorderhoek. Het goed
inregelen van het algemene onderhoud op de
tuinen zodat de complexen, meer nog dan nu het
geval is, een lust voor het oog zijn. Een goed
vrijwilligersbestand opbouwen zodat de vele

taken
(servicepunt,
tuinkas,
kantine,
tuincommissarissen, onderhoud, bestuur) goed
verdeeld kunnen worden. Tuinschouw en
tuinbeurten, beide 4 x per jaar een nieuw leven
inblazen. En bovenal een gezellige vereniging zijn
waar leden plezier hebben, fijn tuinieren op een
mooi complex en oog hebben voor hulp onderling
en advies. Want sinne en wille, kinne in protte
tille, daar ben ik van overtuigd.
Ik wens jullie een mooi tuinseizoen toe, zie jullie
vast wel op de tuin, of op 18 juni als we de 2e
tuinbeurt van het seizoen houden.
Ingrid Wagenaar
Maaien
Dat was best even schrikken,
Johan Hiemstra ziek en tractor
kapot. Maar gelukkig sprongen
jullie allemaal bij. Op de vraag
om hulp werd massaal gereageerd. Losse tuinders
maaiden hele stukken rondom hun tuin, groepjes
tuinders gingen aan de slag met de schouwpaden
en de grote stukken. Er was zelfs een tuinder die
met antiek materiaal het hoge gras te lijf ging.
Hulde allemaal! Inmiddels is er een nieuwe
tractor besteld, is Johan weer een stuk beter en
zal er binnenkort weer gemaaid worden zoals
vanouds.
Tuinkas
Onze
tuinkas
bij
het
verenigingsgebouw in de
Noorderhoek loopt als een
tierelier, er wordt veel gezaaid
en verspeend en verkocht. Met grote dank aan
Mea Troelstra, trouw bijgestaan door Arie Hilt. Er
ontbreekt maar één ding: meer vrijwilligers.
Hierbij een oproep om Mea te komen helpen in
de kas. Watergeven, verspenen, er is genoeg te
doen. Loop eens even bij haar binnen voor een
praatje en informeer naar de mogelijkheden om
te helpen. Het zou zo fijn zijn als ze hulp kreeg. Er
zitten toch nog wel een paar tuinders met groene
vingers op onze volkstuin?

Tuinbeurt zaterdagmorgen 18 juni
Na het succes van de 1e tuinbeurt op 9 april,
waarbij er maar liefst 17 liter soep door ging,
staat voor aanstaande zaterdag de 2e tuinbeurt
op het programma. Een gezellige ochtend waarbij
tuinders in groepen verdeeld worden met taken
als paden afsteken en schoffelen, onkruid wieden,
borders clubgebouw netjes maken, rommel van
de tuinen afvoeren, berenklauwen uitsteken, heg
snoeien en grasstroken afsteken.
We verzamelen bij het verenigingsgebouw om
9.00 uur, daar worden de taken verdeeld. We
drinken eerst GÉÉN koffie, dat doen we om 10.45
uur. Om 13.00 uur is er traditiegetrouw soep met
broodjes en kijken we vast en zeker terug op een
welbestede morgen. Hopelijk werkt het weer
mee! Tot zaterdag en neem zelf zo veel mogelijk
tuingereedschap, handschoenen en kruiwagens
mee.
Voorjaarsschouw
In mei heeft het
bestuur samen met de
tuincommissarissen de
zogenoemde
voorjaarsschouw verricht. Bij een schouw bekijk
je met de regels in de hand wat afwijkt van die
regels. Daar wordt vervolgens een verslag van
gemaakt en daarbij wijs je op de afwijking(en) van
ons huishoudelijk reglement. Daarin staat vrij
precies beschreven wat de bedoeling is en waar
we ons met z’n allen aan moeten houden. Dat
kan van alles zijn, bouwsels zonder vergunning,
een verwaarloosde tuin, rommel op de
schouwpaden, onkruid etc. Ons huishoudelijk
reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering door de leden zelf. Onze schouw
vindt 4 x per jaar plaats.
In eerste instantie wordt de tuinder meestal eerst
aangesproken door de tuincommissaris van het
desbetreffende vak. En soms wordt er dus ook
nog een brief of mail gestuurd. Met het
vriendelijke verzoek die geconstateerde zaken
en/of afwijkingen op te lossen. Vervolgens is het

wel de bedoeling dat de tuinder op korte termijn
in actie komt en de zaak in orde brengt.
Het ziet er goed uit
Alle tuinen in de Noorderhoek
zijn geschouwd, De Domp
volgt in juni. Wat opviel was
dat het grootste deel van de
tuinen er prachtig bij ligt.
Strakke rijen aardappels en bonenstokken. Mooie
bloemenborders en creatieve aankledingen.
Onbekende
gewassen
en
wondermooie
klimrozen. We zagen prachtige kippen en
parmantige hanen. En overal hardwerkende
tuinders. Oud gedienden en nieuwkomers!
De op- en aanmerkingen die gemaakt zijn en
waarvan de meeste tuinders inmiddels een brief,
telefoontje of email gehad hebben, gingen bijna
allemaal over het nog niet helemaal seizoensklaar
hebben van de tuin (1 mei) , compostbakken en
bulten voor op de tuin, de grote hoeveelheid
onkruid onder de hagen, niet afgestoken
grasranden langs de tuinen (0,50-0,60 cm),
illegale kippenhokken en opslag van materiaal
achter de hokjes op de gemeentelijke
schouwpaden. Dat laatste mag beslist niet, daar
krijgen we last mee met de gemeente. Slechts
twee tuinders kregen een aanschrijving om
drastisch orde op zaken te stellen omdat het
bestuur anders overweegt de tuinhuur op te
zeggen.
De verenigings HEG
De
heg
langs
de
hoofdpaden is van de
vereniging. Van de tuinders
wordt gevraagd deze aan
de tuinkant bij te houden
en aan de onderkant onkruidvrij. De vereniging
snoeit de bovenkant en de voorkant tijdens de
tuinbeurten of tussendoor. Deze heg wordt op 1
meter hoog gesnoeid en op 60 cm breed. Als de
heg 60 cm breed is, zit er ook minder onkruid
onder en levert minder werk op. Uiteindelijk zal
de heg op het hele complex gelijk zijn en een

mooie lijn laten zien. In oktober worden de
laatste kale plekken voorzien van nieuwe
hegplanten.
Wie de verenigingsheg voor zijn of haar tuin ‘per
ongeluk’ wat al te fors gesnoeid heeft of geheel
andere maten aanhoudt, graag laten groeien tot 1
meter!

Gemeente Súdwest-Fryslân
Niet alleen het bestuur schouwt, ook de
gemeente inspecteert als eigenaar van de grond
onze tuincomplexen. Dat doen zij door elk jaar
minimaal 1 x mee te gaan op een van de 4
schouwen. Wij dienen dan te voldoen aan de
voorwaarden die in de huurovereenkomst zijn
opgesteld en aan algemene wettelijke eisen.
Daarom vragen we ook van onze leden zich aan
de regels te houden, zodat we geen problemen
met de gemeente krijgen. Of boetes.
Advies
Kijk regelmatig in
het huishoudelijk
reglement
en
handel daar ook
naar. Als leden
hebben we met
elkaar deze regels opgesteld, het is echter
onmogelijk om alles te beschrijven. Handel in de
geest en vraag bij twijfel je tuincommissaris en/of
het bestuur om raad.
Tuinvak G Noorderhoek
Op 21 juni vergadert het bestuur over tuinvak G.
Na de zomer worden de tuinders en
tuincommissarissen van dat vak uitgenodigd om
mee te praten en te denken over de toekomstige
verbeteringen van dat vak.
Us Utwyk
Allereerst willen we de
nieuwe
vrijwilligers
welkom
heten,

geweldig dat jullie je bij ons team van vrijwilligers
hebt gevoegd, wat een geweldig team hebben
we, altijd een goed humeur en heel veel plezier!
Als er tuinders zijn, die nog niet om een kopje
koffie/thee zijn geweest, voeg je bij de vele
bezoekers, en ervaar hoe gezellig het in het
servicepunt en de kantine is!
Groet van het hele vrijwilligersteam
Servicepunt
Wist u dat in ons servicepunt
ook al het moois uit de
tuinkas verkocht wordt?
Daarnaast is er veel vraag naar mest-stoffen en
hoe ze te gebruiken. Onze vrijwilligers in de
winkel leggen het graag uit. Meestal hebben zij
wel een antwoord op tuinvragen en
tuinproblemen. Over problemen gesproken, er
zijn voldoende slakkenkorrels op voorraad. Ook is
er beschermingsmiddel tegen Phytophthora
aanwezig. Zie elders in deze Nieuwsbrief.
Openingstijden verenigingsgebouw:
Zaterdagmorgen: 9.30 tot 12.30 uur
Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur
Maandag - en woensdagmiddag:
13.30 tot 15.30 uur
Nieuws van de Domptuin
Het tuinieren op de Domptuin is in volle gang. De
aardappelplanten op de tuinen doen het goed.
Nu maar hopen dat de planten niet door
Phytophthora worden aangetast. Er moet dus wel
gespoten worden. Ook tomatenplanten die niet in
een kas worden gekweekt, moeten worden
gespoten. De tuinen worden goed onderhouden.
De hagen zijn geknipt, het
complex ziet er weer geweldig
uit. Het is nu aardbeientijd en de
oogst lijkt veel-belovend. De
bessenstruiken, de appel-bomen
enz. doen het niet zo goed. Oorzaak? Volgend
jaar misschien beter. Een aantal tuinen is nog
beschikbaar voor verhuur. We rekenen op een
mooie zomer met veel tuinplezier.

Aardappels spuiten
Volgens de wetgever is de volkstuinder wettelijk
verplicht om Phytophthora (aardappelziekte) te
bestrijden en als het toeslaat te vernietigen.
Daarom heeft ook onze vereniging heeft 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
Voorkomen is beter dan genezen. Het bestrijden
van Phytophthora doe je dan ook door het nemen
van zoveel mogelijk preventieve maatregelen.
Dus naast de wisselteelt, het kiezen van het
aardappel-ras, het controleren van de planten op
ziektes en afwijkingen - deze planten direct
verwijderen en afvoeren- behoort ook het
preventief spuiten.
In de winter is het belangrijk na te denken over
welke rassen je gaat verbouwen. Belangrijke
criteria zijn Phytophthora resistentie en
vroegrijpheid. Want wie gekozen heeft voor

laatrijpe- phytophthora gevoelige rassen, moet
rekening houden met langdurig en intensief
spuiten met gewasbeschermings-middelen.
Open dag 20 augustus
Zoals elk jaar laten wij op de open dag onze beide
tuincomplexen zien aan belangstellenden. Met
natuurlijk ook de hoop dat we nieuwe leden
mogen verwelkomen. Het is daarom van belang
dat alles er goed uitziet.
Tijden Open Dag
We beginnen om 10.00 uur en stoppen om 15.00
uur, dat is wat eerder dan voorgaande jaren. De
reden is dat de meeste mensen 's ochtends en in
het begin van de middag komen. Uit ervaring
weten we dat het dan wat "inzakt" Standhouders
vinden dat ook niet leuk, en blijven dan gelaten
wachten. Het is dit jaar dus een uur korter, maar
dat is nog altijd voldoende tijd, en het
tuincomplex is gewoon open.
Marktkraam Open Dag
Een kraam huren is mogelijk en kost €15, op- en
afbouw door de vereniging. De lengte is 4 m1,
(eventueel een "halve kraam" in overleg) Bij
aanmelding in het servicepunt ook even
doorgeven of er stroom nodig is.

Tuinbeurt zaterdag 18 juni
Vanaf 9 uur!
Komt allen
Koffie en broodjes staan
klaar

Bestuurspraat
Elke eerste dinsdag van de
maand vergadert het
bestuur. Vooraf aan de
vergadering komt Johan
Hiemstra van de onderhoudsploeg langs om de
lopende zaken te bespreken. Vier keer per jaar
komen de tuincommissarissen langs om met het
bestuur te spreken en de 4 tuinbeurten voor te
bereiden. In de infokastjes op de Noorderhoek
hangt het vergaderschema. Het bestuur heeft
voor 2016 een jaarplanning gemaakt van alle
werkzaamheden zoals afgesproken op de
jaarvergadering. U kunt altijd met iemand van het
bestuur spreken op de zaterdagen in het
verenigingsgebouw, maar ook op de tuin kunt u
uw tuin- commissarissen aanspreken.
De tuincommissarissen:
Onze vereniging kent tuincommissarissen, 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.
Gerrit Koopmans (bestuur) (vak H), tuin H7, (0625208116)
Bodus van der Hoop ( De Domp), tuin DO9 (0515417747)
Ben Kuipers en Jisk Bakker (vak G), tuinen H14 en
H15 (0515-422653) en (0515-421660)
Jappie Boersma (vak J en K), tuin K36, (0515421877)
Vacature (vak F)
Hekken dicht!
Bij het verlaten van de tuinen op de Noorderhoek
moet het hek afgesloten worden. Dit voorkomt
gespuis op de tuin en vernielingen en diefstal.
Doe dit allemaal en denk niet dat doet een ander
wel!! Na zonsondergang, dus als het donker
wordt DICHT MET DAT HEK!

Nut & Genoegen, Sip de Ree secretaris
Tjotterstraat 15, 8605 AD Sneek
0515-230971 Sipderee@home.nl
Info: www.volkstuinensneek.nl

