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De herfst komt er aan!
Regen, waaien, nattigheid en mist, de herfst komt er aan.
Een aantal tuinders is al met opruimwerkzaamheden
begonnen zodat de tuin straks goed door de winter komt.
Eventueel nog wat mest er op of eigen compost dan
heeft u volgend jaar weer goede grond om op te
verbouwen. We hebben dit jaar veel wateroverlast
gehad en dat fenomeen zou best wel een blijvertje
kunnen zijn. Zorg er daarom voor dat uw borders goed
aflopen. Hoger in de midden en lager aan de zijkanten.
Spit zo nu en dan ook de paden zodat die niet helemaal
inklinken en water vlot door kunnen laten. En houdt uw
greppels schoon en graaf eventueel nog een extra.
Tuinders op De Domp hebben allemaal een brief of
mail gehad met de vraag of zij, nu er nieuwe hekken
geplaatst zijn, ook net als op de Noorderhoek hun hek
afgesloten willen hebben in de avond en ’s nachts. In
meerderheid heeft men ook daar gestemd voor
afsluiting. Zaterdag 2 oktober konden de tuinders hun
sleutels (tegen betaling van een borg) in ontvangst
nemen en ging de maatregel ook meteen in.
Op beide tuinen geldt nu:
Zomerperiode 1 maart - 1 november 19.00 uur dicht
Winterperiode 1 november - 1 maart 16.30 uur dicht
En we zijn als bestuur heel blij te kunnen melden dat we
de vacature van tuincommissaris voor de vakken J en K
hebben kunnen invullen. Sjoerd Huitema gaat aan de
slag. Zelf is hij regelmatig aan het werk op tuin G 34.
U kunt alvast 28 januari in uw agenda noteren voor de
jaarvergadering volgend jaar. Hoe het dan precies zit
met de coronamaatregelen en of we nog een QR-code
nodig hebben, weten we nu nog niet. Maar de datum is
alvast vastgelegd in wijkgebouw de Schuttersheuvel.
Ik zie jullie graag bij de laatste tuinbeurt van dit jaar op
zaterdag 16 oktober.
Ingrid Wagenaar, voorzitter

Zaterdagmorgen 16 oktober wordt de 4de 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?
Deze keer komt er ook een kraantje om de wat
grotere en zwaardere klussen te doen.
Wat gaan we o.a. doen?
• Berenklauwen wegsteken
• Greppels op F en G met bosmaaier vrijmaken
• Rommel Vak G afvoeren en bankje weghalen
• Hulp opruimen G 37 en G 23
• Hagen knippen waar nog nodig
• Knipsel hagen afvoeren
• Aantal bankjes weghalen
• Bomen rooien diverse tuinen Vak H
• Border bij verenigingsgebouw weghalen
• Tuin J1 bomen rooien en alles opruimen
• Schoonmaakwerkzaamheden servicepunt
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 3 keren nog niet meegeholpen heeft, heeft
inmiddels een herinnering toegestuurd of gemaild
gekregen.

Bewakingscamera’s geïnstalleerd
Tuinders op de Noorderhoek hebben ze vast al wel
gezien. Bij de beide ingangen zijn camera’s
geïnstalleerd. De camera’s houden de beide ingangen in
de gaten en de paden er om heen. Ook aan de slootzijde
Vak G zijn camera’s aangebracht. We hopen dat dit het
dievenvolk voldoende afschrikt.

Nieuws uit de Domptuin
De herfst is officieel begonnen. En nu maar hopen dat
we nog lang mogen genieten van vele nazomerdagen.
Deze periode wordt wel oude wijven zomer genoemd,
maar gezien het grote aantal tuinierende dames op ons
complex spreek ik liever van Indian Summer. Bladstille
mistige ochtenden, die langzaam overgaan in een
heerlijke dag met een bleek zonnetje. De kleurenpracht
is enorm, het verval van
veel
gewassen
is
begonnen, voor zover
deze door de voorselectie
van de naaktslakken heen
zijn gekomen. “Ik ruik de
herfst” zei mijn schoonmoeder
altijd.
De
bonenstokken
worden
weer massaal opgeruimd,
spinnen
maken
de
mooiste webben, en bij
harde wind hoor ik
hazelnoten op het dak van
het werkschuurtje neerkletteren als hagelstenen. De
moestuin is inspiratiebron voor veel alledaagse
mijmeringen.

Terugblik vanuit de bijenstal
Het is oktober, de bijen hebben hun wintervoer gehad en
zitten op dit moment in de winterrust. Wij hopen dat wij
als bijenvereniging deze winter niet weer net als vorig
jaar verplicht in de winterrust terecht komen. Als
vereniging proberen wij toch onze winteractiviteiten
weer op te pakken en daarmee hopen wij het normale
verenigingsleven weer wat terug te brengen. Afgelopen
zomer hebben we al een begin gemaakt door op zaterdag
28 augustus een open dag te organiseren in de bijenstal.
We hebben op deze dag veel publiek kunnen adviseren
met het inrichten van een bij- en insectenvriendelijke
tuin. Het is merkbaar dat hier ieder jaar meer vraag naar
is en dat men bewuster met de naaste omgeving omgaat.
Men wil ook zelf iets kunnen bijdragen door het
aanplanten of zaaien van de juiste planten die van
betekenis zijn voor de bijen en insecten. Ook ziet men
de natuur in de naaste omgeving niet alleen meer als een
decor, maar als iets waar jezelf ook aan deelneemt.
Belangrijk hierin is ook het bewust maken van de
jongere generatie die de toekomst heeft. Zo hebben
begin september vier groepen van de Johannes
Postschool onze bijenstal bezocht. Twee van onze
bestuursleden hebben de leerlingen vertelt over het
leven van de honingbij. In combinatie met lesmateriaal
van GroenDoen in de klas was dit een geslaagd initi

Zo moest ik ineens denken aan het gedicht
Sla van Rutger Kopland (1934- 2012):
Alles kan ik verdragen,
het verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen, kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.
Maar jonge sla in september,
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee.
De betekenis van dit gedicht is heel goed op te zoeken
op internet, en toch schoot een alternatief voor de laatste
3 versregels door mijn hoofd;
Maar naaktslakken,
alom aanwezig dit tuinseizoen, nee
Gert Post (bestuurslid De Domp)

atief. Hopelijk blijven deze indrukken hangen bij de
leerlingen en is het bij hen een begin van een bewuster
omgang en samenleven met de natuur.

Femke Meinen, secretariaat bijenvereniging
NA 16.30 UUR IN DE TUIN AAN HET WERK?
NEEM UW SLEUTEL MEE!
Wilt u na 1 november einde middag of ’s avonds nog op
uw tuin in de Noorderhoek en op De Domp aan het
werk, vergeet dan niet om uw sleutel mee te nemen. De
hekken sluiten vanaf 1 november tot 1 maart 2022 rond
16.30 uur. Doe het hek rond die tijd op slot en laat het
op slot!

Onze tuincommissarissen zijn:
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.

Vak G: Sytse Durksz, zit zelf op tuin F35
(06-22407119)
Vak F: Watze de Vries, zit zelf op tuin F20
(0515-411873 of 06-5168976
Vak H: Jisk Bakker, zit zelf op tuin H15
(0515-421660)
Vak J en K: Sjoerd Huitema, zit zelf op tuin G34
(06-25545083)
De Domp:
Bodus van der Hoop, (0515-417747 of 0621694934)

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.
OPENINGSTIJDEN KANTINE/WINKEL 1 NOV.
Zaterdagmorgen:
09.30 tot 11.30 uur
Zaterdagmiddag:
13.30 tot 15.30 uur
Woensdagmiddag:
13.30 tot 15.30 uur

Groenten inleveren voor de Voedselbank!
U kunt nog steeds elke
week weer verse groenten
en fruit inleveren. De
gezinnen
van
de
voedselbank rekenen op u.
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.

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.

Vanaf 1 november veranderen de openingstijden zowel
van ons verenigingsgebouw als van het afsluiten van de
hekken op beide volkstuincomplexen.

Sierkalebassen beschilderen.
Onze tuinster Truus Klooster heeft een aantal
gedroogde sierkalebassen die we onder haar leiding
kunnen beschilderen. Wie belangstelling heeft
meldt zich even bij Ingrid Wagenaar.
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

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.

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

