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Beste tuinders en tuinsters, 

 

Dat hebben we lang niet gehad en gezien. Wat 

een mooie witte wereld. En wat een 

schaatsplezier en sneeuwpret. Daar was iedereen 

ook wel aan toe na alle beperkingen die het 

CORONA-virus ons oplegt.  

 

Géén jaarvergadering dit 

jaar, zo jammer. Het is 

altijd een leuk moment 

om de tuinders weer te 

zien. En de kantine moet 

voorlopig ook nog dicht 

blijven. We moeten nog 

even volhouden. Maar het 

is wel een kale boel zo! 

 

U heeft eind vorig jaar allemaal de 

zaadcatalogussen met de jaarstukken 

thuisbezorgd gekregen. Daar zaten ook de 

stembiljetten voor de contributie-aanpassing bij.  

U hebt massaal gestemd, dat vinden we als 

bestuur fijn. Dan weten we ook dat er draagvlak 

is. Er werden 172 stembiljetten ingeleverd 

waarop vóór aangekruist was en 14 waren tegen. 

De wijziging wordt dus doorgevoerd. Binnenkort 

ontvangt u de nota met de nieuwe tuinhuur en 

contributie voor 2021. 

 
Hebt u nog wensen voor mogelijke investeringen 

op onze complexen? Waarmee kan onze 

vereniging zich verbeteren? Wat zou u graag 

gerealiseerd zien? Geef uw ideeën door aan het 

bestuur.  

 

Ondertussen wens ik u veel sterkte toe en een 

goede gezondheid. Blijf CORONA-vrij. Zelf 

weet ik inmiddels wat het is, maar ik ben goed 

hersteld. En zo zullen er nog wel meer tuinders 

zijn. Houdt vol beste mensen! 

 

Ingrid Wagenaar        Voorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compost bestellen 

In het servicepunt kan weer compost besteld 

worden. Doe dit vóór 15 maart.  De kosten zijn € 

15,-- per kuub. De levering is ongeveer eind 

maart. In de winkel ligt een intekenlijst.  

En u weet het:  

BESTELLEN = CONTANT BETALEN! 

 

Kantine blijft voorlopig DICHT   

De kantine in ons verenigingsgebouw Us Utwyk 

is en blijft i.v.m. alle beperkende maatregelen 

rondom het Corona-virus dicht. Dit is natuurlijk 

heel vervelend en sneu voor de vele tuinders die 

de gezelligheid van de kantine wekelijks even 

opzochten. De toiletten zijn wel open en er staan 

ontsmettingsmiddelen zodat u zelf de zaak extra 

schoon kunt maken. We moeten ons goed aan de 

regels houden en zorgen dat het virus zich niet 

verder verspreidt. En maar hopen dart we zo snel 

mogelijk ingeënt worden. Zodra de kantine weer 

meer open mag, sturen wij u een berichtje! 

 

Winkel is OPEN! 

 

Zaterdagmorgen:  09.30 tot 11.30 uur 

Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

VANAF 1 MAART: 

Maandagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

Woensdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 

 

• Mondkapje op. 

• Houdt afstand!  1,5 meter. 

• Eén persoon tegelijk in de winkel. 

• Wacht buiten op uw beurt. 
 

Hekken dicht. 

Sluit als u aan het einde van de dag de tuin verlaat 

s.v.p. het hek. In de winterperiode is dat 18.00 

uur.  
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Spitten maar!!! 

Hulde aan Sjoerd Huitema en Sytse Durksz. Zij 

spitten, op eigen initiatief en geheel vrijwillig, 

een groot aantal tuinen om. Het ging om tuinen 

die straks weer een nieuwe huurder krijgen en om 

tuinen waarvan de huurder door omstandigheden 

het niet zelf kon doen. Vanuit het bestuur hebben 

de beide heren een ‘opwarmertje’ gekregen.  

 

Tuinbeurten 2021 

De data voor de tuinbeurten zijn ook bekend net 

als die van de Open Dag. Maar u weet het: het 

moet wel kunnen vanwege de pandemie. 

Tuinbeurten op zaterdag: 

24 april 

19 juni 

14 augustus 

16 oktober 

Open Dag zaterdag 28 augustus.  

 

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 verhuurt) 

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!  

 

Pinnen 

Het bestuur heeft onderzocht of we in ons 

servicepunt ook een mogelijkheid om te pinnen 

kunnen realiseren. We hebben diverse opties 

bekeken maar het komt er op neer dat de 

investering en de jaarlijkse kosten bij lange na 

niet opwegen tegen de omzet en winst in de 

winkel. Het gaat om € 1000,-per jaar. Dit gaan 

we als vereniging dus niet doen.  

 

Zaden GARANT liggen klaar 

Vanaf zaterdag 20 februari liggen de bestelde 

zaden klaar in de winkel op de Noorderhoek. U 

kunt ze daar afhalen en contant betalen. Denk er 

aan: GEEN PIN!  

 

De pootaardappelen van GARANT komen een 

week later en liggen vanaf zaterdag 27 februari 

voor u klaar.  

Als alles goed gaat komen de zaden en de 

pootaardappelen van VAN DER WAL ook in de 

laatste week van februari nog. U krijgt een mail 

als alles er is.  

 

Henk Politiek en Marco Veldhuizen 

 

Welkom aan nieuwe tuinders en tuinsters 

Zowel op De Domp als in de Noorderhoek zijn 

ondertussen alle tuinen verhuurd. Hierbij een 

warm welkom voor de nieuwe leden van onze 

vereniging. We hopen dat u zich snel thuis voelt 

en dat we u (als het weer kan) zullen ontmoeten 

bij één van onze tuinbeurten. Dat is altijd een 

gezellige boel. Heeft u vragen, neem contact op 

met uw tuincommissaris of met het bestuur. Kijk  
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ook regelmatig in de infokastjes op beide 

terreinen, daar hangen de laatste mededelingen 

en nieuwtjes in. Veel plezier op uw tuin!! 

 

Fotograaf op de tuin 

Komt u binnenkort een fotograaf op de tuin 

tegen, dan is dat bekend bij het bestuur. Het gaat 

om Gretha Wijbenga, zij is lid van De Fotofabryk 

in Leeuwarden en volgt daar een cursus. Dit jaar 

werkt zij aan een documentaire en ze wil graag 

foto’s maken op onze complexen. Het gaat om 

overzichtsfoto’s en misschien ook nog 

portretfoto’s van tuinders. Zij zal u altijd om 

toestemming vragen, dus als u niet op de foto 

wilt, dan kunt u dat zeggen.  
 

Onze tuincommissarissen zijn: 

Bij vragen, problemen of ziekte kunt u contact 

opnemen met uw eigen tuincommissaris. 

Vak G:  

Jisk Bakker,  zit zelf op tuin H15  (0515-421660)  

Vak F:  

Watze de Vries,  zit zelf op tuin F20 (0515-

411873 of 06-5168976 

Vakken H, J en K:  

Gerrit Koopmans (bestuur) zit zelf op tuin H7 

(06-25208116)  

De Domp: 

Bodus van der Hoop, zit zelf op tuin DO9 (0515-

417747 of 06-21694934) 

 

Puzzel 

Bij de december Nieuwsbrief zat een puzzel. Een 

aantal tuinders heeft zich in de donkere dagen 

rondom Kerst op de puzzel gestort. De 

prijswinnaar krijgt persoonlijk bericht thuis! 

Vanwege het succes ook deze keer weer een 

puzzel. Lever de uitslag in bij het servicepunt of 

in de brievenbus vóór 15 maart. Wie weet bent u 

de gelukkige winnaar!  

 

De bijen kijken alweer vooruit. 

Sneeuw en ijs zijn weg, hopelijk is dit de opmaat 

voor het voorjaar dat nu steeds dichterbij komt. 

De bijenkasten lijken uitgestorven, maar dit ziet 

er bedrieglijk uit. Achter de schermen werken de 

bijen hard om straks in de zomer een sterk, jong 

en vitaal bijenvolk te hebben. Nu aan het eind van 

de winter wanneer de dagen langer worden en de 

temperatuur stijgt zijn de bijen met hun toekomst 

bezig. De koningin begint de eerste eitjes te 

leggen en vormt zo een klein broednest. 

Naarmate de temperatuur stijgt, wordt dit  

 

broednest verder uitgebreid. De ontwikkeling 

van larven tot volwaardige bijen kost veel 

energie en de bijen hebben daarvoor goede 

bouwstoffen nodig die ze vinden in het stuifmeel 

dat ze halen. 

 

 In deze nog vrij schrale wintermaanden halen de 

bijen hun benodigde stuifmeel van de wilg, 

hazelaar, sneeuwklokje en de krokus. Stuifmeel 

bestaat uit eiwitten, koolhydraten, vetten, water, 

mineralen en aminozuren. De onderlinge 

verhoudingen van deze stoffen in het stuifmeel 

kunnen enorm verschillen per plant. Het 

stuifmeel van de wilg is in deze periode voor de 

bijen het meest waardevol omdat in dit stuifmeel 

alle essentiële bouwstoffen volop aanwezig zijn. 

 

Als alle voorwaarden voor groei aanwezig zijn 

zal het broednest uit groeien tot een vitaal 

bijenvolk dat volop alle planten en gewassen gaat 

bevliegen. Bij een goede dracht met voldoende 

nectar en stuifmeel en ook nog eens een goede 

temperatuur kunnen we eind mei de eerste 

voorjaarshoning verwachten. Hopelijk kunnen 

onze verenigingen dit seizoen ook weer normaal 

vooruit. 

                                                                       

Femke Meinen 

Secretariaat NBV Sneek SWF 

 

 

 

                                                     

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 

mailto:gertpost@home.nl
http://www.volkstuinensneek.nl/
mailto:nutengenoegenf35@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiayv6QlbrRAhXUd1AKHVlmAoEQjRwIBw&url=http://gefeliciteerd-met-je-verjaardag.blogspot.com/2014/06/80-jaar.html&bvm=bv.143423383,d.ZWM&psig=AFQjCNGk3c_oGE82__dkbKBmrfcQvY99yg&ust=1484226144115267
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Een nieuwe puzzel, ook deze keer met te raden plaatsnamen. Stuur de oplossing vóór 15 maart in.  

 

1. In de Drentse bossen werkt men nog met ... 

 

2. Weet jij wat je onze voorzitter verdient? Nee, zij praat nooit ... 

 

3. De kar zakte door zijn ... 

 

4. “Oei”, dacht de nudist, “als die wesp maar niet mijn ..."  
 

5. De babyuitzet was al verkocht. Dus had het nakomertje geen ...  
 

6. De melk is niet bedorven, maar wel een beetje ...  
 

7. Het hoofd van de gladheidsbestrijdingsdienst zei: “Ik kan niet overal strooien, omdat ik  
 

met een tekort aan ... “  
 

8. Is dat de koningin? Ja hoor, ...  
 

9. Als mijn fiets kapot is, ...  
 

10. Het fruit is op. Ik denk dat ik maar eens om ...  
 

11. Ik borstel mijn haar toch ook niet met een potlood. Denk je dan dat ik met mijn ...  
 

12. Met z’n zessen in een MINI gaat nog, maar je kunt er geen ...  
 

13. Ik vertrouw die jonge tandarts nog niet zo. Ik denk dat ik nog naar de ...  
 

14. Weg met die suikerpot. Ik hoef mijn thee niet ...  
 

15. Een spar als kerstboom is mij te duur. Ik denk dat ik het bij een ...  
 

16. De buurvrouw van Els zei tegen haar man: “Ik ben bang dat jij van ...”  
 

17. Het dooit nu al een week, maar bij Amsterdam is de sneeuw nog maar ...  
 

18. Mijn kleed is versleten. Ik denk dat ik een ...  
 

19. De spar stond in de mist, maar de boswachter zag de ...  
 

20. De burgemeester van Ameland ging op bezoek bij de ...  
 

21. “Jij gaat dienst doen op de sluizen”, zei de directeur. “Ja, maar”, zei de man, “ik ...  
 

22. Een zak meel per uur wil zeggen dat ik er per dag ...  
 

23. Toen de klei op was, kon men gelukkig nog een tijd met ...  
 

24. Een koekoek vroeg zich af, waar zal ik mijn ...  
 

25. Piet Lut weet altijd alles. Ga dus bij moeilijkheden steeds bij ...  
 

26. Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij ...  
 

27. Zo’n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een heel ...  
 

28. De meeste herten lagen rustig in het gras. Ik zag maar één ...  
 


