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Op een volkstuin is het elke week feest!
Op het moment dat u deze Nieuwsbrief ontvangt, zitten
we middenin een hete, zonnige zomerweek. Nee, geen
Sneekweek maar op onze volkstuinen is het bijna elke
week feest. Toch?
Er wordt volop geoogst en er wordt ook volop aan de
voedselbank geschonken. De voedselbank blij en wij
als bestuur trots op onze tuinders die hun hart laten
spreken en groente en fruit schenken aan mensen die
het minder goed hebben op dit moment.
Nog wel even een puntje van aandacht. Breng uw gift
op woensdag en zet het binnen in de kisten in de hal.
NIET al dagen eerder buiten op de tafel of op de stoep.
Die groenten zijn verwelkt of bedorven voordat de
voedselbank komt en moeten weggegooid worden. Leg
het binnen in de kisten s.v.p.
Aan tuinders op De Domp wordt gevraagd zich te
melden met foto’s, anekdotes, sterke verhalen en
stukjes geschiedenis over De Domptuin, die dit jaar 40
jaar bestaat. We willen in de herfst met een extra
bijlage bij de Nieuwsbrief komen. Voor het jubileum
op de Noorderhoek hebben we dat ook gedaan. Er
zitten oud Dompers op de Noorderhoek! Meld je aan
bij onze secretaris Gert Post.
We hebben aardig wat Van Harte Beterschapskaarten
verstuurd de afgelopen periode. Nieuwe knieën en
heupen, hartproblemen en operaties waren de
aanleiding. Allemaal sterkte, goed eten van eigen tuin
dat zijn jullie er zo weer bovenop. En houd Corona in
de gaten, want we zijn er nog niet van af.
Ik zie jullie graag bij de tuinbeurt zaterdag 15
augustus.
Ingrid Wagenaar, voorzitter

Zaterdagmorgen 15 augustus wordt de 3de tuinbeurt
2020 gehouden. We starten stipt om 9.00 uur bij het
verenigingsgebouw, daar wordt het werk verdeeld. Om
10.30 uur is er een koffiepauze en daarna SKOFT met
om 12.30 uur heerlijke soep en broodjes voor de harde
werkers.
Wat gaan we doen?
 Berenklauwen wegsteken
 Greppels op G met bosmaaier vrijmaken
 Met bosmaaier onder de hagen langs voor
onkruid
 Hagen knippen
 Infokastjes opnieuw verven
 Opslaghokje van vereniging slopen en
afvoeren
 Borders rondom gebouw opschonen
 Voorterrein opruimen en aanvegen
 Schoonmaakwerkzaamheden servicepunt
Op de 2de tuinbeurt hebben we geoefend met de
CORONA-maatregelen en dat is goed gelukt. Deze
keer zorgen we weer voor desinfecterende handgel en
voor gespreide uitgifte van koffie/thee buiten op het
terras. Ook soep en broodjes worden op die manier
buiten verstrekt als het weer het toelaat. Bij regen
GEEN soep en broodjes. Dat maken we ’s morgens
bekend.
U kunt met onze maatregelen 1,5 meter afstand
houden. Het is aan u om dat ook daadwerkelijk te
doen.
Aggregaat op De Domp
Op ons complex op De Domp is een aggregaat
beschikbaar voor werkzaamheden waarbij stroom
noodzakelijk is. Meld je even bij Bodus van der Hoop,
dan wordt het geregeld.

Een bedankje van de Voedselbank voor ons!
Donderdag is voor ons als voedselbank dé dag!
Vol goede hoop rijden we dan langs diverse adressen
waar we voedsel op mogen halen. Voedsel dat zo
nodig is om de ruim 70 huishoudens die we
ondersteunen
zoveel
mogelijk
te
helpen.
En dan kom ik ’s ochtends aan bij het
verenigingsgebouw van de
Volkstuinen van Nut en
Genoegen,
met
lichte
spanning steek ik de sleutel
in het slot en gluur stiekem
al naar binnen. Als dan de
deur open gaat, wordt ik
overvallen door een gevoel
van vreugde, er liggen weer
prachtig
mooie
verse
groenten voor ons klaar.
En het is niet gewoon een courgette, of gewoon een
krop sla. Het is een zaadje waar in de winter serieus
over is nagedacht over welke plek hij zal krijgen in de
tuin. Die dan in het voorjaar vol hoop met groene
vingers in de aarde is gestoken. Waarboven een tuinder
verheugd heeft gekeken toen de eerste groene puntjes
zichtbaar waren. Waarnaar stralende ogen hebben
gekeken toen de bloemen er aan kwamen en deze zich
tot groenten en fruit vormden.
Een stukje natuur dat liefdevol is verzorgd met
aandacht, water en mest. Dan is daar het moment dat
het met vreugde kan worden geoogst. En dat is ook het
moment waarop u een deel van uw oogst voor ons
heeft klaar gelegd om te delen met anderen.
Dit schiet allemaal, samen met een warm gevoel van
dankbaarheid, door mij heen op het moment dat ik de
groenten mag inladen. Dankbaarheid die uitgedrukt in
woorden altijd te kort zal schieten. Maar de blik in de
ogen van onze deelnemers op het moment dat de
groenten worden opgehaald, spreken meer dan duizend
woorden. En dat gevoel wil ik bij deze graag met u
delen.
Namens De Voedselbank Sneek en onze deelnemers
hartelijk dank en we wensen u veel tuinplezier!
Johan Reinsma.
Terreur
In de jaren 70 waren ze de grootste vijand van de
aardappelboeren. Hele velden met aardappelteelt
werden in snel tempo kaalgevreten door de kleine rode
larven van de coloradokever. De kevers kwamen
oorspronkelijk voor rond Mexico waar ze vrijwel

uitsluitend leefden van de stekelnachtschade, een plant
waar de aardappelplant nauw aan verwant is. Door
goederentransport vanuit Amerika eind 19e eeuw,
migreerde
de
kevers naar Europa
waar ze al snel het
hele
continent
teisterden. Tot voor
kort was de plaag
onder controle te
houden.
Maar
steeds vaker worden aardappelvelden en moestuinen
opnieuw geteisterd door vraatzuchtige larven en
kevers.
Levenscyclus: ei - larve - pop - kever
De coloradokever overwintert ondergronds op een
diepte van 50 cm. Van zodra de temperatuur daalt
onder -7°C, bevriest de kever om te overleven. Bij de
eerste voorjaarswarmte ontpoppen de kevers zich en
komen ze een tweetal weken later terug bovengronds
tot midden oktober. Deze eerste generatie kevers
vliegen vanaf april uit en leggen gedurende een drietal
weken tot in juni hun eitjes in groepjes aan de
onderkant van het aardappelloof. In een warm jaar kan
dit tot 3 maal per jaar zijn
met een maximaal aantal
van 800 eitjes. Afhankelijk
van
de
temperatuur,
ontpoppen
de
grijs
gekleurde eitjes zich binnen
de 5 tot 21 dagen. Vanaf
dan starten de larven met
het eten van het loof en
worden ze geleidelijk aan
roder van kleur. Op drie tot
vijf weken tijd vervelt de larve tot driemaal toe.
Wanneer ze voldoende hebben gegeten, laten de larven
zich vallen en verpoppen ze zich in de grond tot kever.
Van alle fasen die de coloradokever doorgaat, eet hij
het meest van het aardappelloof tijdens zijn fase als
larve.
Biologisch bestrijden: tips en tricks


De coloradokever staat bekend om zijn
vermogen resistentie te ontwikkelen tegen
insecticiden. Op aardappelvelden kan de plaag
het best onder controle worden gehouden door
jaarlijks aan gewaswisseling te doen. Plant het
volgend jaar een ander gewas zodat wanneer
de larven het jaar nadien ontpoppen, ze opzoek
moeten gaan naar voedsel. De larven zijn niet







mobiel genoeg om te overleven en zullen
uiteindelijk sterven.
In de moestuin is de coloradokever in te tomen
door het aanwezige onkruid snel te
verwijderen. Het plaatsen van een folietunnel
of vliesdoek kan helpen tegen het verder
verspreiden tenzij de overwinterde kever onder
het folie in de grond leefde.
Controleer tijdig je planten. Bij aanwezigheid
van larven kan je met de handen door het loof
gaan. Hierbij vallen de larven en kevers op de
grond en zullen de meeste larven de plant niet
halen. Het nadeel van deze methode is dat
grote larven in de grond kruipen en zullen
verpoppen, en de kevers terug op de planten
kunnen. Gebruik daarom een opvangbak met
water om dit te voorkomen. Nog effectiever is
het knijpen of plat duwen van de larven en
eitjes. Dit lokt natuurlijke vijanden die de
eitjes en larven van de kever opeten. Draag
steeds handschoenen bij het bestrijden van de
coloradokever, daar zowel de kever als larve
giftig zijn.
Aaltjes en larven van lieveheersbeestjes eten
de larven en eitjes van de kever op. Op deze
manier bestrijden ze op een natuurlijke wijze
de coloradokever.





Malwina: grote donkerrode met een
fantastische smaak. Weinig ziektegevoelig.
€ 12,99
Ostara: een prima doordragend ras met goede
opbrengst en veel smaak. € 11,99

MEST bestellen kan vanaf begin september, u
krijgt hierover apart bericht.
Wist u dat?
De overgebleven sla- en preiplanten uit de winkel
ergens op een ‘verloren stukje’ grond geplant zijn? En
dat dat gedaan is om ze straks als ze volgroeid zijn, aan
de voedselbank te geven?
Zelf gekweekte watermeloen
Het is tuinder Hasan Ergul gelukt om
zelf een watermeloen te kweken in
zijn kas. Een aantal planten
overleefde het experiment niet, maar
ééntje heeft het gered en wordt met de
dag groter. Wie eens een kijkje in de
kas van Hasan wil nemen is van harte
welkom op Vak F31. Hij verbouwt
nog veel meer bijzondere planten.

Veel belangstelling voor verhuur volkstuinen

Nieuws uit het servicepunt.
U kunt weer aardbeiplanten bestellen in het
servicepunt op de Noorderhoek. De prijs van al deze
rassen is per 20 stuks. Bestel vóór 22 augustus. De
intekenlijsten liggen in het servicepunt en u weet het:

Of het door corona of anders komt weten we niet, maar
we hebben een wachtlijst voor nieuwe huurders. Op dit
moment, begin augustus, staan er 5 aspirant huurders
op de wachtlijst voor de Noorderhoek. Voor de Domp
staan er 2 huurders op de wachtlijst.

BESTELLEN = BETALEN.

Hoe maken we de wachtlijst?

De volgende rassen zijn beschikbaar:

Wanneer iemand bij ons wil tuinieren dan maakt zij/hij
dat meestal kenbaar via de mail. Er wordt dan meteen
al verteld dat er nu niet direct een tuin beschikbaar is.
De aspirant wordt een aanmeldingsformulier en een
informatiebrief gemaild. Wanneer het aanmeldingsformulier
retour
wordt
gemaild
met
de
persoonsgegevens en de voorkeur voor de
Noorderhoek of de Domp, dan krijgt het een nummer
op volgorde van binnenkomst.










Daroyal: rijk dragend en vroeg ras. € 11,99
Korona : prima dieprode aardbei, heerlijk
zoet en sappig, dus perfect voor de jam.
€ 10,99
Sonata: mooie grote aardbeien, is een
kruising van Elsanta en Polka. Minder
gevoelig voor ziekten. € 11,99
Senga Sengana: de aardbei van vroeger.
Klein, glanzend en donkerrood. De vruchten
zijn kwetsbaar en de plant is gevoeliger voor
ziektes dan de nieuwere rassen. € 11,99
Faith: mooie grote vruchten, weinig gevoelig
voor meeldauw en vruchtrot. € 10,99

Hoe hanteren we de wachtlijst?
Wanneer er een tuin vrij komt dan wordt de nieuwe
huurder met nummer 1 benaderd om de vrijgekomen
tuin te bezichtigen. Wanneer het niet aan de wensen
van nummer 1 voldoet dan wordt nummer 2
uitgenodigd enz. De tuinder met het oude nummer 1 op

de wachtlijst wordt bij een volgende vrijkomende tuin
opnieuw als eerste uitgenodigd.
Het is bekend dat per 1 december a.s. op de
Noorderhoek een klein aantal tuinen vrijkomen. We
hopen dan een deel/de meeste mensen op de wachtlijst
een tuin te kunnen aanbieden.

Hekken dicht!
U heeft het vast wel gehoord of in de krant gelezen. Bij
onze buren van de Natuurontmoetingstuin hebben
vandalen de boel grondig vernield. De tuin is nu
afgesloten en ze zijn aan het nadenken over hoe het
verder moet. Men vermoedt dat het door jeugd uit de
Noorderhoek wordt gedaan, maar dat is lastig te
bewijzen. Heel verdrietig allemaal.

Het mysterie van de aardappel (oogst).
Reden voor ons als bestuur om u te vragen om de
toegangshekken van de volkstuin af te sluiten. Helaas
hebben we ook dit jaar, in de oogstperiode, last van
lieden die ongevraagd aan het oogsten zijn op onze
volkstuintjes. Dat is erg sneu voor al het werk dat je als
tuinder verzet! Houd daarom elkaars tuinen in de
gaten, geef aan je buren door dat je op vakantie bent en
wie er op je tuin past. En doe het hek op slot. Bij het
verlaten van de tuinen op de Noorderhoek moet het
hek ’s avonds afgesloten worden. Doe dit allemaal en
denk niet: dat doet een ander wel!!
Alle tuinders hebben een sleutel en degene die dat niet
heeft, heeft vaak bewust geen sleutel omdat ze alleen
overdag op de tuin zijn.
Bij de foto: Burenhulp op Vak G. De families
Huitema en Kus aan het aardappelrooien.
Ah, aardappelen. Je bewerkt, bemest de grond en doet
er een pootaardappeltje in. En dan is het prachtig om
de planten te zien groeien. Het gebladerte vult de tuin
snel en de bloemen trekken insecten aan.
Hoewel aardappelen niet heel veel kosten, blijft het
kweken ervan interessant. Ongeveer 100 dagen
wachten en dan .......! Niets is spannender dan
aardappelen oogsten.

Praatje vanuit de Bijenstal
Steeds duidelijker kunnen we de laatste jaren de
invloed merken van de klimaatsverandering. Veel
dingen berusten niet meer op toevalligheden en lijken
structureel te worden. Alleen al de droogte ieder
voorjaar maakt het lastig om de tuin en de planten aan
de
groei
te
krijgen.

Het is schatgraven, je steekt je handen in de grond om
de harde ronde knollen te zoeken. Elke ondergrondse
ontdekking is een magisch moment, want wie houdt er
niet van om verborgen goud te vinden? Maar er is meer
aan het oogsten van aardappelen dan alleen maar
graven.
Graaf te vroeg en je zult betere opbrengsten opofferen.
Wacht te lang en vorst kan ertoe leiden dat de vruchten
van je arbeid ondergronds gaan rotten. Zelfs met
weinig of veel gebladerte heb je geen duidelijke manier
om te weten wat er ondergronds gebeurt. De staat van
je aardappelen is een mysterie totdat je ze uit de grond
trekt.

Ook de afgelopen weken zijn moeilijk geweest voor de
bijen omdat de temperatuur iedere dag te laag was om
de planten goed te kunnen bevliegen.

Alle honing die dan nog in de bijenkast zit wordt door
het bijenvolk zelf opgegeten om te kunnen overleven.
Hierdoor zijn er geen reserves en is er geen honing.
Gelukkig zijn de vooruitzichten wat betreft het
zomerweer erg goed en kunnen te bijen in ieder geval
een goede inhaalslag maken. Ze kunnen dan weer
aansterken en vitaal de winter in gaan en ook nog wat
honing
maken.
Dan is het juist erg belangrijk dat er gedurende de hele
zomer bloemen bloeien die de bijen kunnen bevliegen.
De bijentuin naast de bijenstal bloeit uitbundig en
deze kunnen ze dan te komende tijd ook goed
bevliegen en weer op krachten komen. Hier staan
planten die tot de eerste nachtvorst zorgen voor nectar
en stuifmeel.
Het tuin- en bijenseizoen is alweer over het hoogtepunt
heen. Veel dingen raken nu afgerond en wachten weer
op volgend jaar. Dan beginnen we weer vol optimisme
aan onze hobby waarbij de reis er naartoe vaak
boeiender is dan het doel dat we bereiken. Dit
mechanisme houdt ons gaande en zorgt ervoor dat we
ieder voorjaar weer vol energie opnieuw beginnen.

Heeft u een vraag over uw tuin of een probleem? Neem
dan contact op met uw eigen tuincommissaris. Ook bij
ziekte, vakantie of tijdelijke vervanging is het goed de
tuincommissaris te informeren. De tuincommissarissen
vergaderen 4 keer per jaar met het bestuur.
Nut & Genoegen,
Gert Post secretaris
Dekamalaan 13, 8604 ZE Sneek
gertpost@home.nl
Info: www.volkstuinensneek.nl

Openingstijden verenigingsgebouw:

Femke Meinen, secretariaat bijenvereniging
Parkeren ingang Dr. Obe Postmastraat
De gemeente heeft ons WEER gevraagd om aan onze
tuinders door te geven om NIET meer te parkeren op
het grasveldje vóór de ingang. Ze hebben er niet alleen
last van met het maaien en vegen maar het mag ook
gewoon niet. Wacht niet tot je een dikke boete hebt,
maar parkeer in de Dr. Obe Postmastraat..
HIER PARKEREN = BOETE RISKEREN!
Daar is voldoende parkeerruimte en anders wel op het
parkeerterrein aan de andere ingang van de
Noorderhoektuinen bij de Christiaan Schotanusstraat.
Laden en lossen kan natuurlijk altijd maar laat uw auto
niet te lang voor het hek staan.

Onze tuincommissarissen zijn:






Vak G: Jisk Bakker, tuin H15 (0515421660)
Vak F: Watze de Vries, tuin F20 (0515411873 of 06-51689769)
Vak J en vak K: Jappie Boersma, tuin K36
(06 42049166)
Vak H: Gerrit Koopmans (bestuur) tuin H7
(06-25208116)
De Domp: Bodus van der Hoop, tuin DO9
(0515-417747 of 06-21694934)





Zaterdagmorgen: 9.30 tot 11.30 uur
Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur
Maandag/woensdag: 13.30 tot 15.30 uur

