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Tuinbeurt zaterdag 13 augustus
Zaterdagmorgen 13 augustus is het al weer zo
ver en wordt de 3e tuinbeurt op de Noorderhoek
gehouden.
We starten zaterdagmorgen weer stipt om 9.00
uur bij het verenigingsgebouw, daar wordt het
werk verdeeld. Om 10.30 uur is er een
koffiepauze. De gezamenlijke lunch met soep en
broodjes is om 12.30 uur.

Augustus 2022 nr. 4
Beste tuinders en tuinsters,
Ik val maar meteen met de deur in huis. Onze
Open Dag met Groene Infomarkt gaat NIET
door! Het lukt ons niet om voldoende
standhouders te krijgen. Van de 15 kramen
(minimum aantal) konden we maar 5 verhuren
en dat is niet alleen financieel een strop, een
markt met maar 5 bezette kramen is natuurlijk
geen markt. We hebben echt alles geprobeerd en
heel veel mensen aangeschreven maar het lukt
gewoon niet. En het uiteindelijke doel van de
Open Dag van onze vereniging is: nieuwe leden
werven. Maar ook dat hoeft op dit moment niet
want we hebben wachtlijsten op beide
complexen. Dus we kwamen als bestuur tot de
conclusie dat het alleen maar veel geld kost en
veel inzet van vrijwilligers (jullie). Afblazen dus!
Wat we wel zullen missen is de gezelligheid en
de onderlinge contacten van de tuinders op zo’n
moment. De lekkere hapjes, de gerookte
makrelen en het gezellige koffiedrinken. Daarom
gaan we proberen om toch nog iets te organiseren
op een latere datum, maar dan alleen voor onze
eigen leden. U hoort er nog wel van

Wat gaan we doen?
• Heg knippen en knipsel opruimen, graag
zelf (accu)heggenschaar meenemen
• Schoonmaakwerkzaamheden
verenigingsgebouw
• Berenklauwen wegsteken
• Greppels maaien Vak G

Bij deze Nieuwsbrief zit een lijst met alle ideeën,
suggesties en opmerkingen die op de jaarvergadering uit de gespreksgroepen kwamen.
Scheef gedrukt staat nu overal bij wat we er als
bestuur mee gedaan hebben en nog gaan doen.

Meehelpen met klussen op de tuinen
U hoeft niet elke keer mee te doen met de
tuinbeurten, maar 1 of 2 keer meedoen hoort wel
bij uw lidmaatschap. En u kunt dus kiezen of de
data u uitkomen. Voor 2022 is dat nog eentje:
• 15 oktober (ook op De Domp)
Wie beslist niet op een zaterdagmorgen kan, kan
er ook voor kiezen om op een ander moment
algemene werkzaamheden voor de volkstuinvereniging te doen. Neem dan even contact
op met uw eigen tuincommissaris. Of schrijf de
klus die u gedaan heeft op de lijst die in de hal
van ons verenigingsgebouw hangt. Tuinders op
De Domp kunnen zich bij Bodus van der Hoop
melden.

Ik hoop dat het weer de komende tijd wat
meewerkt, overdag zon en ’s nachts regen, zodat
jullie met veel plezier en goed resultaat kunnen
tuinieren. En tot ziens bij onze 3e tuinbeurt van
het jaar 2022 op zaterdag 13 augustus a.s. En u
weet het: zelf gereedschap, handschoenen en/of
een kruiwagen meenemen.
Ingrid Wagenaar

Voorzitter
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Zelf compost maken
Om de 14 dagen staat er op het parkeerterrein
vóór ons verenigingsgebouw Noorderhoek een
hele rij groene containers klaar om geleegd te
worden door de gemeente. Groene containers van
onze tuinders. Met daarin groen afval van de
volkstuinen.

Onze tuincommissarissen zijn:
Bij vragen, problemen of ziekte kunt u contact
opnemen met uw eigen tuincommissaris.
Vak G: Sytse Durksz, zit zelf op tuin F35 (0622407119)
Vak F: Watze de Vries, zit zelf op tuin F20
(0515-411873 of 06-5168976
Vak H: Jisk Bakker, zit zelf op tuin H15 (0515421660)
J en K: Sjoerd Huitema, zit zelf op tuin G34 (0625545083)
De Domp: Bodus van der Hoop, zit zelf op tuin
DO9 (0515-417747 of 06-21694934)

Het mag hoor, dat is niet het punt, maar eigenlijk
is het wel jammer. Want wat daar afgevoerd
wordt, had ook compost kunnen worden op uw
tuin. Het is natuurlijk materiaal dat prima in een
zelfgemaakte compostbult of bak kan. En na een
jaar kun je het meeste al weer gebruiken om door
de grond te spitten als je je tuin klaarmaakt voor
het volgende seizoen.

Nieuws van de Domptuin
Eigenlijk is het super eenvoudig en iedereen kan
het. En je krijgt er mooie grond van die goed
water doorlaat. Het is geen bemesting maar een
grondverbeteraar.
P.s.: aardappelloof mag natuurlijk niet in zo’n
compostbak, dat moet (verplicht) meegenomen
worden naar huis om verspreiding van
aardappelziekte te voorkomen. Ook de stronken
van alle koolsoorten kunnen niet in de
compostbak.
Na weken van droogte en warmte is er eindelijk
weer eens een verregende dag geweest, die
zoveel water opleverde, dat de tuinen een enorme
boost kregen. De scheuren in de kleiige bodem
verdwenen als bij toverslag en de aarde werd
mooi donker. De gewassen zijn een mengeling
van voldragen en nog tot bloei te komen groenten
en bloemen. Terwijl de doperwten en kapucijners
hun langste tijd gehad hebben, komen aan de
stokken de pronkbonen, de snijbonen en cobra's
in beeld, en daar torent een enkele zonnebloem,
die het slakken offensief overleefd heeft, zelfs
bovenuit. De reuze zonnebloemen vormen
polsdikke stengels van tenminste 3 meter. Het is
goed toeven in het groen deze zomer. Er zijn veel
nieuwe enthousiaste tuinders, die al een hokje in
elkaar timmeren, nog voor ze ook maar 1 radijs
geoogst hebben. Een bewijs dat tuinieren en zelf
groenten kweken een hobby is, die in deze tijd,
zijn
aantrekkelijkheid
nog
lang
niet
heeft verloren.

OPENINGSTIJDEN WINKEL/KANTINE

De koffie/thee staan klaar en goede raad is
hier gratis!
Zaterdagmorgen:
Zaterdagmiddag:
Maandagmiddag:
Woensdagmiddag:

09.30 tot 11.30 uur
13.30 tot 15.30 uur
13.30 tot 15.30 uur
13.30 tot 15.30 uur

Gert Post, De Domp

2

Aardappels spuiten
Volgens de wetgever is een volkstuinder
wettelijk
verplicht
om
Phytophthora
(aardappelziekte) te bestrijden en als het toeslaat
te vernietigen. Daarom heeft ook onze vereniging
het preventief spuiten verplicht gesteld. Zie
huishoudelijk reglement bijlage 1 aardappelteelt.
U kunt dat ook op onze website vinden.
www.volkstuinensneek.nl

processen die een bewijs zijn dat de honing puur
is en dat deze niet is verhit. Bij verhitting boven
de 40 graden Celsius gaan veel enzymen kapot
waardoor de honing minder essentiële stoffen
bevat. Verder bevat honing vitaminen, mineralen
en ook antibacteriële stoffen waardoor honing
ook toegepast kan worden bij de behandeling van
brandwonden.
Naast honing zijn er meer bijenproducten die
medicinaal of ter ondersteuning van de
gezondheid toegepast kunnen worden. Deze
wetenschap noem je de apitherapie. Toepast
worden onder andere: propolis, bijengif, pollen
en koninginnengelei.
Wie hier meer wil weten over dit onderwerp kan
meer informatie vinden in het boekje
Apitherapie; een uitgave van de Stichting
Bijkersgilde van Klaas Sluiman. Naast de honing
komt er dus een breed aanbod aan gezondheid uit
de bijenkast.

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
bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Je kunt ook
de DACOM.app op je telefoon installeren, die
geeft aan wanneer er risico op Phytophthora is en
wanneer je wel of niet moet spuiten.

Femke Meinen
Secretariaat NBV Sneek SWF

Gezondheid uit de bijenkast.

OP AVOND IN DE TUIN AAN HET WERK?
NEEM UW SLEUTEL MEE!
Wilt u ’s avonds nog op uw tuin in de
Noorderhoek of op de Domp aan het werk,
vergeet dan niet om uw sleutel mee te nemen. De
hekken moeten rond 19.00 uur gesloten worden.
Dat doen we omdat er dan nog weinig mensen op
de tuin zijn en er dus geen toezicht op ongenode
gasten is. Bescherm uw en andermans
eigendommen: sluit de hekken en houd ze ook
gesloten.

Honing is de beloning die je als imker ontvangt
voor alle inspanningen die je je getroost met de
bijenvolken. Doe je alles goed en is daarbij het
weer je ook nog eens gunstig gezind, dan belonen
de bijen je met een bak vol honing.
In het voorjaar begint het al met de
voorjaarshoning. De nectar van de voorjaarshoning bevat meer glucose dan fructose
waardoor deze honing sneller kristalliseert. Bij
de zomerhoning is het net weer even anders.
Doordat deze honing weer meer fructose bevat
blijft deze langer vloeibaar. Dit zijn natuurlijke
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Ruime keuze in eigen winkel N&G
Wist u dat onze eigen tuinwinkel in het
verenigingsgebouw Us Utwyk op de
Noorderhoek een ruim assortiment tuinartikelen
heeft tegen redelijke prijzen? Een greep uit ons
assortiment:
• 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.
• 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
• verse scharreleieren XXL en nog veel
meer .........
Kortom: kom langs en koop bij uw eigen
vereniging.

Adres-, telefoon- 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

Bordergirls weer los op woensdag 24 augustus

De laatste bordergirlavond is op woensdag 24
augustus gepland. Alle vrouwelijke tuinders zijn
uitgenodigd om mee te helpen om de borders
rondom ons verenigingsgebouw op de
Noorderhoek netjes te maken. We werken van
19.00–21.00uur. Na afloop een drankje en tapas!
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