NIEUWSBRIEF

Compost rondbrengen

www.volkstuinensneek.nl

Het
werk
op
de
volkstuinen Noorderhoek
gaat
gelukkig
wel
gewoon door. Yorick
(van de Zorgboerderij in
IJlst) bood aan om de
compost rond te brengen.
Daar zijn we erg blij
mee. Hulde!

APRIL 2020 nr. 2
Beste tuinders en tuinsters,
Het is schitterend voorjaarsweer, het is een en al
drukte op de tuin, de natuur doet zijn best, alles
begint uit te spruiten. Het lijkt zo op het oog een
heel gewoon voorjaar, maar niets is minder
waar! We zitten midden in een heuse pandemie
met het CORONA-virus.

Kantine DICHT tot 1 juni 2020.
De kantine én de toiletten in ons
verenigingsgebouw Us Utwyk zijn i.v.m. alle
beperkende maatregelen rondom het Coronavirus dicht tot 1 juni. Dit is natuurlijk heel
vervelend en sneu voor de vele tuinders die de
gezelligheid van de kantine wekelijks even
opzochten. Maar ook wij moeten ons aan de
regels houden en zorgen dat het virus zich niet
verder verspreidt!

En zoiets brengt, of we het nu leuk vinden of
niet, allemaal extra voorzorgsmaatregelen met
zich mee. Die gaan niet aan onze vereniging en
het bestuur voorbij. We hebben een aantal
maatregelen genomen:





Kantine én toiletten dicht tot 1 juni
Winkel blijft open, maar één persoon
tegelijk naar binnen
Tuinbeurt algemeen onderhoud
18 april vervalt
Bestuur/tuincommissarissen vergaderen
digitaal

Winkel is wel OPEN!
Zaterdagmorgen:
Zaterdagmiddag:
Maandagmiddag:
Woensdagmiddag:
Woensdagavond:

Van u als leden vragen we begrip voor deze
maatregelen en we vragen om uw medewerking.
Houdt ook op de volkstuinen afstand van elkaar.
Ga niet in groepjes bij elkaar staan praten, schaf
het gezamenlijk koffiedrinken in en bij de
huisjes/hokjes tijdelijk af. Houdt afstand van uw
medetuinders en help zo mee om verspreiding
van het CORONA-virus te voorkomen.





Vanuit het bestuur ook sterkte aan al onze leden
die momenteel extra moeten werken om de
samenleving draaiende te houden. En sterkte
voor diegenen die familie en geliefden in een
verzorg/verpleegtehuis hebben en daar niet naar
toe kunnen. Of anders last hebben van deze
situatie. Het treft iedereen! Sterkte.
Ingrid Wagenaar

Voorzitter

1

09.30 tot 11.30 uur
13.30 tot 15.30 uur
13.30 tot 15.30 uur
13.30 tot 15.30 uur
18.30 tot 19.30 uur

Houdt afstand! 1,5 meter.
Eén persoon tegelijk in de winkel.
Wacht buiten op uw beurt.



Corona en volkstuinen
De aangescherpte maatregelen van de
overheid hebben ook gevolgen voor onze
beide volkstuincomplexen. Houden wij ons
niet aan de voorschriften dan bestaat de kans
dat de burgemeester onze openbare
tuincomplexen sluit.






Uitgangspunt voor iedereen (dus ook voor u als
tuinders) is: blijf zoveel mogelijk thuis. Een
frisse neus mag je halen als jij en je huisgenoten
gezond zijn. Ga bij voorkeur alleen. Hou altijd,
dus ook op de tuin, minimaal 1,5 meter afstand
van anderen. Ontvang geen andere mensen op je
tuin.
Verenigingsgebouwen
met
horecafunctie
moeten dicht tot 1 juni.
Gemeenschappelijke toiletten moeten gesloten
worden, want van het bestuur en andere
vrijwilligers mag niet verwacht worden dat deze
de toiletten continu preventief schoonhouden.
De loopdeuren van de toegangshekken staan nu
aan beide kanten van de tuinen op de
Noorderhoek de hele dag open en worden ’s
avonds op slot gedaan en ’s morgens weer
open. Want minder handen aan de krukken geeft
minder kans op besmetting!





zaden: de meest gangbare zaden zijn
voorradig
tuinplantjes uit onze verenigingstuinkas
tuinaarde: bemeste tuinaarde, tuinturf,
potgrond, zaai- en stekgrond, culterra
etc. zakken van 40 of 50 liter
stro: in pakken en in plastic balen
kippen- en konijnenvoer: legkorrel,
legmeel, gemengd graan, schelpengrit en
konijnenvoer
tuingereedschap, tuinnetten (diverse
maten), vliesdoek (diverse maten en per
rol)
verse scharreleieren XXL en nog veel
meer .........
compost, grond en koemest worden
zowel in het najaar als in het voorjaar
aangeboden via het servicepunt.

Daar liggen de intekenlijsten. Bestellen =
betalen! Het bestelde wordt in de buurt van uw
tuin gebracht. Dat zit bij de prijs inbegrepen.
We kopen als vereniging collectief in en hebben
daardoor een scherpe prijs. En we letten op de
kwaliteit!
Marco Veldhuizen en Henk Politiek
Er zijn weer plantjes te koop!
Vanaf zaterdag 4 april zijn er weer tuinplantjes
te koop in de winkel. We beginnen met sla,
andijvie en spitskool. Afhankelijk van het weer
en het aanbod wordt dat dan elke week
aangevuld en uitgebreid met nieuwe soorten.
Kijk op het BORD voor de winkel wat er is.

We kunnen alleen maar in ons ééndje naar
de tuin!

Volkstuinders gezocht!
Zowel op De Domp als op de Noorderhoek zijn
nog een aantal mooie tuintjes vrij. We hebben
tuinen van 50, 100 of 200 m2.

Ruime keuze in eigen winkel N&G
Wist u dat onze eigen winkel in het
verenigingsgebouw een ruim assortiment
tuinartikelen heeft tegen redelijke prijzen?
Onderstaand al onze artikelen op een rijtje:
 meststoffen: kalk, kali- en stikstofmest
en mengmeststoffen, bloedmeel en
beendermeel, koemest korrels etc.
 gewasbeschermingsmiddelen: middelen
ter voorkoming van Phytophthora,
bestrijdingsmiddelen tegen kruipende en
vliegende insecten, antispruitmiddelen,
biologische bestrijdingsmiddelen.

Onderhoud volkstuinen
Even een belangrijke regel uit ons
Huishoudelijk Reglement zo aan het begin van
het tuinseizoen. Elk lid van onze vereniging
moet zich aan deze regels houden en in de geest
ervan handelen (Zie onze website voor de
complete tekst).
Niet alles kan tot in het detail in zo’n
Huishoudelijke Reglement staan, daarom is het
bestuur altijd bevoegd een besluit te nemen.
Een aantal keren per jaar houden het bestuur en
de tuincommissarissen een ronde over de tuin en
ook de gemeente (die ons de grond verhuurd)
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komt langs om te zien of wij ons aan de regels
houden.
Art. 1 onderhoud tuin:
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 vorm van geurstoffen, de feromonen.
Om de bijen deze zomer niets tekort te laten
komen, gaan wij eind april onze tuin weer
voorzien van bijenplanten. Dit seizoen gaan wij
een zadenmengsel zaaien dat de hele zomer
voor bloei zorgt en daarmee de bijen nectar en
stuifmeel
levert.
Wij
zaaien
het
Tübingenmengsel
waarin
verschillende
bloemenzaden in de juiste verhouding aanwezig
zijn en daarmee steeds zorgen voor opvolging
van bloei tot de eerste nachtvorst.
Verder belooft het een vrij rustig jaar te worden
voor onze bijenvereniging. Bijna alle projecten
van ons zijn
afgelast of
verschoven
naar
volgend jaar
vanwege de
coronacrisis.
Ook de
Basiscursus
Bijenhouden
was net
begonnen en is nu na twee theorielessen gestopt
voor dit jaar.
In deze onzekere tijd ervaren we des te meer
hoe belangrijk onze tuin is. In de tuin kunnen
we even ons zelf zijn en onttrekken aan de
hectiek van deze tijd. Geniet van de tuin en blijf
gezond.
Femke Meinen Secretariaat Bijenvereniging.

Onze tuincommissarissen zijn:
Vak G: Jisk Bakker, tuin H15 (0515-421660)
Vak F: Watze de Vries, tuin F20 (0515-411873
of 06-51689769)
Vak J en vak K: Jappie Boersma, tuin K36 (06
42049166)
Vak H: Gerrit Koopmans (bestuur) tuin H7 (0625208116)
De Domp: Bodus van der Hoop, tuin DO9
(0515-417747 of 06-21694934)

Bedankt Ben Kuipers!
Jarenlang was Ben Kuipers (samen met Jisk
Bakker) tuincommissaris van Vak G. Onlangs
besloot hij hier mee te stoppen. Jisk doet Vak G
nu alleen. Vanuit het bestuur willen we Ben
bedanken voor al het werk dat hij verzet heeft!
Gelukkig blijft hij beschikbaar voor werk op de
achtergrond. Waarvoor dank!

Nieuws van De Domp
Op de Domp loopt voor zover mogelijk alles
naar wens. Het toilet is klaar en schoon ( met
dank aan Els de Vries) en kan als de Coronamaatregelen voorbij zijn in gebruik genomen
worden. Er zijn nog 4 tuinen beschikbaar.
Bijen kennen geen beperkingen
Het is volop voorjaar. Buiten ontwikkelt de
natuur zich en van de beperkende maatregelen
die ons leven sinds enige tijd volledig in zijn
greep houden, trekt de natuur zich niets aan.
Ook onze bijenkoningin kent geen beperkende
maatregelen die haar van bovenaf worden
opgelegd. Zij is de baas en voert haar eigen
regie in de bijenkast. Hierin wordt ze bijgestaan
door een “parlement” bestaande uit twaalf
steeds wisselende bijen. Deze bijen worden de
“hofstaat” genoemd. Zij geven de instructies
van de koningin door aan de rest van het volk in

Adres- en emailwijzigingen graag doorgeven
aan: Gert Post secretaris N&G
Dekamalaan 13, 8604 ZE Sneek
Telefoon: 0515-423832
gertpost@home.nl
www.volkstuinensneek.nl
nutengenoegenf35@gmail.com
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