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Het is niet elke week feest!
Vorig jaar schreef ik in de augustus-nieuwsbrief dat
ondanks het feit dat de Sneekweek toen niet doorging,
het op onze volkstuinen eigenlijk elke week feest is. Dit
jaar gaat de Sneekweek weer niet door, maar om nou te
stellen dat het op onze volkstuinen dit jaar elke week
feest is…
Hopelijk denken de meeste tuinders nu aan de
slakkenplaag, de niet opgekomen zaden en de
verpieterde aardappelen. Maar een tiental tuinders denkt
ongetwijfeld aan zijn of haar gestolen spullen. Op de
Noorderhoek zijn de dieven weer langs geweest en
hebben ze wederom heel veel tuingereedschap,
waterpompen, aggregaten enz. enz. meegenomen.
De afgelopen weken hebben we als bestuur gesprekken
gehad met politie, beveiligingsdiensten, firma’s die
beveiligingsapparatuur leveren, Extension hekwerken,
andere volkstuinverenigingen en een aantal tuinders die
zelf camera’s hebben. We hebben alles op een rijtje
gezet en komen zeer binnenkort met de eerste
maatregelen. Mochten er tuinders zijn die hier,
bijvoorbeeld voor hun werk/hobby, ervaring mee
hebben, meld dat dan a.u.b. bij het bestuur.

Zaterdagmorgen 14 augustus wordt de 3de tuinbeurt
2021 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. Neemt u zelf uw tuingereedschap mee?
Wat gaan we doen?
• Berenklauwen wegsteken
• Greppels op F en G met bosmaaier vrijmaken
• Rommel midden Vak G afvoeren en zand
• Hagen knippen waar nog nodig
• Knipsel hagen afvoeren
• Takken afvoeren H32
• Voorterrein opruimen en aanvegen
• Schoonmaakwerkzaamheden servicepunt
• Vlaggenmast schoonmaken
• Beukenhagen verenigingsgebouw onkruidvrij

Vanwege de slechte opbrengst op sommige volkstuinen
en de enorme hoeveelheid slakken is er veel mediaaandacht voor volkstuinen. We waren op Omrop
Fryslân radio en TV. En zaterdag 7 augustus om 18.15
zijn we op RTL4 Editie NL.

Op de jaarvergadering in 2018 hebben de leden beslist
dat tuinders die NIET meedoen aan het algemene
onderhoud op de beide volkstuincomplexen, een
bijdrage in de kosten van €50,-- betalen. Dat is nodig om
mensen in te huren om datzelfde werk te doen. Wie de
eerste 2 keren nog niet meegeholpen heeft krijgt
binnenkort een herinnering toegestuurd of gemaild.

Het is nog niet zo ver, maar in de herfst kunt u weer mest
bestellen. Dit jaar bieden we ook koemest aan omdat
vooral op de tuinen met kleigrond, dit heel goed is voor
de humusvorming. U krijgt hierover nog bericht.

Tuinbeurten op De Domp

Omdat we nog niet van alle Corona-maatregelen af zijn
houden we dit jaar géén Open Dag op 28 augustus.
Ik zie jullie graag bij de tuinbeurt zaterdag 14 augustus.
Ingrid Wagenaar, voorzitter

Met ingang van 2022 worden 2 tuinbeurten op De Domp
tegelijk met die op de Noorderhoek gehouden. Het gaat
om die in het vroege voorjaar en die in de herfst.
Domptuinders worden vooraf opgeroepen en
geattendeerd op de tuinbeurt en geïnformeerd over de te
verrichten werkzaamheden. Net als op de Noorderhoek
wordt het werk verdeeld, is er koffie en na afloop soep
en broodjes.

Neem afval mee naar huis.
Bij ons verenigingsgebouw staan containers voor
restafval en groenafval. Deze containers zijn bedoeld
voor het afval van het verenigingsgebouw. Zo nu en
dan, eigenlijk best vaak, zit er afval in van tuinders. Wilt
u dat niet doen! Neem uw eigen restafval mee naar huis
en gooi uw groenafval op een composthoop. Goed voor
het milieu en uw tuin!

Groenten inleveren voor de Voedselbank!
Ook al is de oogst misschien
niet op elke volkstuin
overvloedig, de voedselbank
hoopt toch elke week weer
verse groenten bij ons op te
kunnen halen. Geef dus gul!
Elke woensdag kunt u het
inleveren in de daarvoor
bestemde kratten in de hal
van ons vereniginsggebouw.
Donderdagochtend vroeg wordt het opgehaald.

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.
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.
OPENINGSTIJDEN KANTINE/WINKEL
Zaterdagmorgen:
09.30 tot 11.30 uur
Zaterdagmiddag:
13.30 tot 15.30 uur
Maandagmiddag:
13.30 tot 15.30 uur
Woensdagmiddag:
13.30 tot 15.30 uur

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.
Bij
deze
nieuwsbrief zit een
bestelformulier.
U
kunt dat uitdraaien en
ingevuld inleveren bij
het servicepunt. U
kunt
op
het
bestelformulier ook
vooraf bekijken wat
er is en dan uw bestelling op de intekenlijsten in het
servicepunt zetten. Doe dat in elk geval vóór 1
september.
En u weet het:
BESTELLEN = BETALEN. Géén pin in de winkel.
MEST bestellen kan vanaf september, u krijgt
hierover apart bericht.

Veel belangstelling voor verhuur volkstuinen
Of het door corona of anders komt weten we niet, maar
we hebben nog steeds een wachtlijst voor nieuwe
huurders. Op dit moment, begin augustus, staan er voor
beide complexen huurders op de wachtlijst. Hoe wordt
zo’n wachtlijst eigenlijk samengesteld?

•
•
•

Mondkapje op in de winkel
Houdt afstand! 1,5 meter
Eén persoon tegelijk in de winkel

Bordergirls voor 2de keer in actie
Maandagavond 26 juli waren de bordergirls voor de
2de keer deze zomer in actie rondom het
verenigingsgebouw op ons volkstuinencomplex
aan de Noorderhoek.
Deze keer zijn alle
terrassen onkruidvrij
gemaakt evenals de
omgeving van de
tuinkas. Te grote
planten zijn uit de
borders gegraven en
de rest is weer netjes gemaakt. In de keuken werd
een kast gesopt en gedweild. Na afloop was er zoals
gebruikelijk een hapje en een drankje. Tegen 11.00
uur keerden de laatste dames huiswaarts!
Woensdagavond 25 augustus is de 3e en laatste
bordergirlsavond. Kom langs: het is altijd
beregezellig!

Wat kan er nog in de moestuin in augustus?
Snoeien:
• Frambozen en zwarte bessen
• Fruitbomen en leifruit
• Pitvruchten
• Lavendel
• Alle planten met aangetaste delen dit
wegsnoeien (niet op composthoop)
Zaaien:
• Kervel, peterselie, winteruien, veldsla, spinazie,
radijs, raapstelen
• Krulandijvie ( in een kas)
• Groenbemester bijvoorbeeld Phacelia.
Planten:
• Winterprei, andijvie, paksoi, herfstbloemkool,
aardbeien, kropsla (late rassen)

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.

Nieuws uit de Domptuin
Het is hartje zomer, de temperatuur is aangenaam en
menigeen geniet, ondanks de slakken, toch van het bezig
zijn op zijn perceeltje. We hebben ondertussen een
nieuw hek, maar dat is niet een garantie dat er op ons
complex niet ingebroken kan worden. Het complex de
Noorderhoek
heeft
een tweemaal hoger
hekwerk en daar is
ondertussen 3x op rij
diefstal geconstateerd.
Misschien komt het
wel door het bordje
‘Verboden Toegang’,
dat Bodus duidelijk
zichtbaar op het hek
heeft geplaatst. Een
opa met een kinderwagen en een kleinkind, die het toch waagde om voor de eerste keer een
rondje over het complex te wandelen, raakte met mij in
gesprek met de constatering:” Wat een idyllisch plekje,
hier komt je wel tot rust”, en zo is het. Ik beaamde het
en moest op mijn tong bijten om niet direct te zeggen
“schijn bedriegt” en vervolgens een opsomming te
geven, hoeveel werk er in een tuin gaat zitten en hoeveel
arbeid er verloren kan gaan door vreterij, slakken,
droogte, wateroverlast, verwaaien en ga zo maar door.
Vooral de slakken zijn dit jaar een ramp, niets helpt.

Let’s escargo kan je wel vergeten, en gebruik je
slakkenvallen (met bier), dan worden ze ’s avonds ook
nog eens omgegooid door natuurvriendelijke vreemden.
Na meerdere mislukte zaaipogingen bij diverse groenten
ben ik er op dit moment helemaal klaar mee. De groente
wordt duur betaald, dacht ik ( vrij naar Kniertje). De opa
vervolgde zijn betoog met de opmerking, dat er wel een
bordje ‘Verboden Toegang’ op het hek te lezen viel.
Niettemin nodigde ik de goede man uit, om gerust nog
eens een rondje op ons complex te maken.
Gert Post (bestuurslid De Domp)

Bijen in zwermstemming
We zijn midden mei en de zon staat rond het middaguur
van de dag fel aan de hemel te schijnen. De planten
raken snel uitgedroogd en ik besluit om ze nog wat extra
water te geven. Plotseling wordt mijn aandacht
getrokken door een aanzwellend gezoem in de lucht.
Eén van onze bijenvolken heeft het besluit genomen om
te gaan zwermen en de wolk bijen heeft zich gefocust
op de rozenpergola. Na ruim een kwartier dunt de wolk
bijen langzaam uit en hangt de hele zwerm bijen in een
tros tussen te rozentakken.
Een bijenzwerm is een natuurlijk gebeuren binnen het
bijenvolk. Bijen vermenigvuldigen zich op deze manier.
Naarmate het bijenvolk groeit bouwen de bijen
koninginnencellen. Dit soort cellen zit meestal aan de
onderkant van de raten. De larf in deze cel krijgt
voedersap van een andere samenstelling, de
zogenaamde koninginnengelei, waardoor zij zich
ontwikkeld tot koningin en niet tot een werkbij. Zodra
de eerste koninginnencel door de bijen verzegeld is met
was verlaat de oude koningin met een deel van de bijen
de kast. Dit is dan de zwerm die wij zien en zo ontstaan
er dan twee bijenvolken. In de bijenkast komt de nieuwe
koningin na ongeveer acht dagen uit de verzegelde
koninginnencel en zij stuurt vanaf dat moment het
bijenvolk aan met haar feromonen.

Ze bepaalt dan de harmonie binnen het volk en zij is de
enige die eitjes legt, soms wel 1500 per dag.
Ondanks het feit dat de bijenzwerm vaak op een
onmogelijke plek gaat hangen, blijft een bijenzwerm
een spectaculair natuurverschijnsel.

Femke Meinen, secretariaat bijenvereniging
De bijenvereniging houdt op zaterdag 28 augustus
Open Dag op ons complex op de Noorderhoek.
Help! Slakken op mijn tuin.

7. Leg een beschermrand rondom je planten met
koffiedik, fijngemalen eierschalen of schelpen.
8. Zet kruiden tussen je planten zoals tijm en
bieslook
9. Geef heel vroeg in de ochtend water, dan is de
grond ’s nachts niet nat
10. Trek er op uit met je zaklamp in het donker en
vang ze
11. Leg koperen ringen rondom je planten, slakken
krijgen een schokje als ze in contact komen met
koper
12. Knoflook is giftig voor slakken, plant het dus
royaal in je moestuin

Tuinonderhoud.
Het hebben van een volkstuin is een grote vreugde
en een fijne en gezonde hobby. Maar het vraagt ook
om regelmatig onderhoud, zeker in het
hoogseizoen. We willen als bestuur en
tuincommissarissen niet met het Huishoudelijk
Reglement in de hand als politieagenten over de
tuin lopen, maar een verwilderde tuin is een grote
overlast voor andere tuinders. Wees u daarvan
bewust en regel bij ziekte of vakantie hulp op uw
tuin.

Er zijn maar liefst 60.000 tot 75.000 verschillende
soorten slakken, in het Latijn ook wel Gastropoda
genoemd. Hoewel slakken in de basis weekdieren zijn,
hebben ze zich zo ontwikkeld dat ze ook op het land
kunnen overleven. Dit geldt zowel voor de naaktslak als
voor de huisjesslak. Slakken zijn zowel mannelijk als
vrouwelijk en zouden zichzelf kunnen bevruchten. In de
praktijk is er toch vaak een paring nodig en worden
beide slakken tegelijkertijd bevrucht.
12 manieren om ze te bestrijden
1. Zet doorgesneden citrusvruchten op de kop in
de tuin. Ze vreten het leeg en in de ochtend kun
je ze oprapen.
2. Ze houden niet van kattenkruid, ooievaarsbek,
duizendblad en klimop. Zet die dus tussen de
planten die je wilt beschermen.
3. Zorg dat er geen enkele schuilplaats voor ze is.
4. Trek vijanden aan door vogelhuisjes op te
hangen, en door kikkers en egels te lokken.
5. Schoffel je tuin regelmatig, daar wordt de grond
droog van, slakken houden niet van droge
grond.
6. Zet overal bakjes met bier, ze gaan daar van
drinken en vallen er in. Je kunt ze er ’s morgens
uithalen

Regels bij slecht onderhoud.
Bij slecht of geen onderhoud volgt een mondelinge
waarschuwing door de tuincommissie. Bij
onvoldoende reactie ontvangt het lid een
waarschuwingsbrief van het bestuur, waarin hij/zij
wordt verzocht de tuin alsnog in goede staat te
brengen. Als bij de volgende keuring blijkt dat het
lid niet aan het verzoek heeft voldaan en bij het
bestuur niet bekend is dat er sprake is van
bijzondere omstandigheden, volgt een tweede brief.
In deze brief wordt het lid medegedeeld dat, indien
binnen vier weken na ontvangst van de brief nog
geen actie is ondernomen, de huurovereenkomst
per direct zal worden opgezegd. Dit ontslaat het lid
niet van de verplichting de tuin schoon op te
leveren. Kosten om de tuin weer op orde te krijgen
worden op de huurder verhaald.

OP AVOND IN DE TUIN AAN HET WERK?
NEEM UW SLEUTEL MEE!
Wilt u ’s avonds nog op uw tuin in de Noorderhoek aan
het werk, vergeet dan niet om uw sleutel mee te nemen.
De hekken sluiten rond 19.00 uur. 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. Doe het hek op slot en laat het op slot!
Hekken op De Domp dicht JA/NEE?
Op de Domp zijn onlangs nieuwe Extension hekken
geplaatst. Dat is meteen een mooie aanleiding om na te
denken over het wel en niet afsluiten van de Domp
tuinen in de avonduren en de nacht. Net als op ons
complex op de Noorderhoek. Alle Domptuinders
krijgen een mail/brief waarin hun gevraagd wordt een
keuze te maken.

Heg langs hoofdpad Noorderhoek
De heg langs het hoofdpad is
eigendom van de vereniging. Hij
wordt aan de voorkant en op de
bovenkant door vrijwilligers of
tijdens een tuinbeurt gesnoeid. De
uiteindelijke afmetingen van de heg 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.

Onze tuincommissarissen zijn:
Vak G: Sytse Durksz, zit zelf op tuin F35
(06-22407119)
Vak F: Watze de Vries, zit zelf op tuin F20 (0515411873 of 06-5168976
Vak H: Jisk Bakker, zit zelf op tuin H15
(0515-421660)
Vakken J en K: vacatures (tuinders op deze vakken
kunnen contact opnemen met het bestuur)
De Domp:
Bodus van der Hoop, (0515-417747 of 0621694934)
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.
Adreswijzigingen, mailadreswijzigingen etc. graag
doorgeven aan onze secretaris.
Nut & Genoegen,
Gert Post secretaris
Dekamalaan 13, 8604 ZE Sneek
gertpost@home.nl

Info: www.volkstuinensneek.nl

Vragen? Kijk ook eens op de website.
Zowel in de winkel als bij het bestuur en bij de
tuincommissarissen komen vaak vragen binnen. Dat is
helemaal goed en we beantwoorden die ook graag. Maar
wist u dat heel veel antwoorden gewoon op onze
website staan?
•
•
•
•
•
•
•

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 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…….

Wat is er te koop in de winkel
Wat staat er in het Huishoudelijk Reglement
Hoe vraag ik een bouwvergunning aan voor een
hokje of kas
Wat zijn de openingstijden van de
winkel/kantine
Wat kost een volkstuin huren
Wie zitten er in het bestuur
Heeft de vereniging ook een privacy statement

En daarnaast staan er op beide tuincomplexen
infokasten waarin u actuele informatie vindt.

