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Tuinbeurt 2020 zaterdag 20 juni

APRIL juni nr. 3
Beste tuinders en tuinsters,
Als ik dit schrijf is het donderdag 11 juni en
staat de regenmeter op mijn tuin op 30 mm.
Hoera regen! Eindelijk, want mensen mensen
wat is het droog geweest. We hebben er
allemaal last van. En onze plantjes en zaden op
de tuin nog wel het meest!
Ondertussen lijkt het CORONA-virus wat op
zijn retour, maar te vroeg juichen lijkt me geen
goed idee. Wel gaan we het samen
koffiedrinken op de zaterdagmorgen weer
invoeren.
 Terras gaat op zaterdagochtend OPEN
9.30 – 11.30 uur, koffie en thee is
verkrijgbaar, per 4 juli 2020
 Kantine én toiletten blijven DICHT
 Winkel blijft OPEN, maar één persoon
tegelijk naar binnen
 Tuinbeurt zaterdag 20 juni gaat DOOR
 Open Dag 22 augustus gaat NIET door

Zaterdagmorgen 20 juni is het zo ver en
wordt de 1e tuinbeurt 2020 gehouden. Zoals
bekend hebben we die van 18 april jl. af moeten
blazen vanwege de Corona-maatregelen. We
hebben toen een mail rondgestuurd met de vraag
aan onze tuinders om zelf in actie te komen. Een
aantal tuinders heeft dat gedaan, waarvoor onze
dank.
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 en die wordt strikt volgens de
richtlijnen RIVM op 1,5 meter afstand
genuttigd, BUITEN het verenigingsgebouw. De
gezamenlijke lunch met soep en broodjes slaan
we over.

Op de jaarvergadering hebben jullie besloten dat
we ook dit jaar de voedselbank weer gaan
helpen met verse groenten en fruit. In de hal van
ons verenigingsgebouw staan kratten en
papieren zakken waar u vanaf 1 juli op de
woensdagen uw giften kunt deponeren.
Op de jaarvergadering is ook, op verzoek van de
leden, besloten om een avondopstelling van de
winkel te proberen. De winkel is vanaf 1 april
nu elke woensdagavond open, maar tot nu toe
komt er bijna geen kip……… Als dit zo blijft,
beëindigen we de proef.

Wat gaan we doen?
 Heg knippen en knipsel afvoeren
 Onkruid onder de hagen vandaan halen
 Schoonmaakwerkzaamheden
verenigingsgebouw
 Rommel afvoeren
 Berenklauwen wegsteken
 Greppels met de bosmaaier aanpakken
 Borders bij verenigingsgebouw
onkruidvrij maken
 Greppels maaien Vak G
 Onkruid weghalen uit bestrating rondom
verenigingsgebouw
 Boeidelen huurhokjes in de
(milieuvriendelijke) lijnolie zetten
 Twee infokastjes opnieuw in de verf
zetten

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 1e tuinbeurt van
het jaar 2020 op zaterdag 20 juni a.s.
Ingrid Wagenaar

Voorzitter
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Onze secretaris Gert Post, de bedenker van de
puzzel, heeft toegezegd dat de volgende puzzel
IETS gemakkelijker zal zijn!!

Meehelpen met klussen op de tuinen
U hoeft niet elke keer mee te doen, maar 1 of 2
keer zou toch wel fijn zijn. En u kunt dus
kiezen of de data u uitkomen. Voor 2020 zijn
dat:
 20 juni,
 15 augustus
 17 oktober.

Winkel is wel OPEN!
Zaterdagmorgen: 09.30 tot 11.30 uur ook
TERRAS OPEN voor koffie/thee.
Zaterdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur
Maandagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur
Woensdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur
Woensdagavond:
18.30 tot 19.30 uur

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.




Houd afstand! 1,5 meter.
Eén persoon tegelijk in de winkel.

Aardbeien bestellen!
In de winkel liggen binnenkort weer
bestellijsten voor aardbeiplanten. Bestellen kan
voor 1 september, de plantjes worden dan begin
september geleverd. En u weet:
BESTELLEN = BETALEN.
Dat geldt ook voor spruitkool en boerenkool
plantjes. Geef aan wat u nodig denkt te hebben
dan bestelt de winkel ze voor u.

INGEZONDEN
Beste Tuinders,
April doet wat hij wil..
Een oud gezegde wat dit jaar in 'mei' opging.
De nachtvorst kwam onverwachts voorbij en
de aardappelplanten waren er niet allemaal op
bedacht.
De bladeren verkleurden van groen naar geel.
Toch houden we de moed er in voor een goede
aardappeloogst.
Zo ook de hoop op een 'corona-virus' vrij land.
Ik wilde er eigenlijk niet over schrijven,
maar ik denk dat wij als tuinders, als pluspunt,
de gezondheid en vrijheid als voor een groot
deel meekrijgen.
De buitenlucht doet goed.
Met of zonder virus.

Plantjes over??
Zijn er tuinders die plantjes over hebben?
Bijvoorbeeld sla, andijvie of koolplanten? Lever
ze in bij de winkel zodat ze daar voor een
redelijke prijs verkocht kunnen worden.
Marco Veldhuizen en Henk Politiek
Drone boven tuinen Noorderhoek
Fotograve Sabine Mous heeft het bestuur
toestemming gevraagd om met een drone boven
de tuinen op ons complex in de Noorderhoek te
vliegen. Ze wil graag van boven foto’s maken
van de structuren op de tuinen. We hebben
toestemming gegeven op voorwaarde dat er
geen mensen op de foto’s staan, dit om de
privacy van
onze
tuinders te
garanderen.
Sabine
heeft
dit
toegezegd.
Ze
gaat
vliegen met de drone als er weinig of geen
mensen op de tuin zijn. En het is juist haar
bedoeling om foto’s ZONDER mensen er op te
maken het gaat om het lijnenspel.

Een prettig zomerseizoen toegewenst!
M. Eidoorn
Oplossing puzzel groentefilippine
Uit de vele goede inzendingen op de best wel
pittige puzzel, hebben we 2 prijswinnaars
getrokken. De gelukkigen zijn Feike Vellinga
van tuin 37A op De Domp en Bouke Bijlsma
van Vak G 38B op de Noorderhoek. Zij kunnen
een pot overheerlijke honing van de bijen uit
onze eigen bijenstal ophalen in onze winkel!!
Wie alle letters in de juiste vakjes had gezet,
kwam tot de volgende zin: Als je echt van de
natuur houdt dan vind je overal schoonheid.
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Als vereniging krijgen we, als de foto’s goed
lukken, ook een paar toegestuurd! Leuk voor op
onze website.

Gemeentelijke schouw
Jaarlijks komt de gemeente, als verhuurder,
langs om te kijken hoe het complex op de
Noorderhoek er voor staat. Er wordt gelet op de
breedte van de schouwpaden, de bebouwing op
de volkstuinen, opslag van rommel, illegale
activiteiten, aanwezigheid van asbest etc etc.
Net als voorgaande jaren werd ook nu ons
complex weer keurig in orde bevonden. Hier en
daar was sprake van opslag buiten de tuinen op
de schouwpaden, daar zullen de tuinders op
aangesproken worden. Ook werd er op 2
plaatsen
asbest/asbestgelijkend
materiaal
aangetroffen. Het bestuur heeft in het ene geval
zelf maatregelen getroffen en in het andere
geval de tuinder op de hoogte gesteld.

Hulp aan voedselbank start op 1 juli a.s.
U kunt uw verse
groenten en fruit
inleveren in de hal
van
ons
verenigingsgebouw.
Daar staan kratten
en papieren zakken.
Breng
het
bij
voorkeur op de
woensdag, dan is
het nog lekker vers
als de voedselbank
het elke donderdag
op komt halen. De
mensen van de voedselbank zijn erg blij dat de
tuinders van Nut & Genoegen ook dit jaar weer
bereid zijn om te helpen.

INGEZONDEN
In mijn element.
Het is prachtige grond, waar ik op tuinier. Alles
gedijt er op. Dat heeft als nadeel dat de strijd
tegen het onkruid nooit ophoud. Zodra ik aan
het eind van de tuin ben gekomen, kan ik aan de
andere kant weer opnieuw beginnen. Ik klaag
daarover tegen de andere tuinders, omdat het zo
hoort onder de tuinders. Maar ik ben helemaal
in mijn element als ik op handen en knieën door
de tuin kruip en het onkruid er met handenvol
uittrek, elke dag opnieuw. De sla die ik heb
geplant lijkt wel bezeten, zo snel groeit die!

Klachten
Er zijn bij het bestuur klachten binnengekomen
over geluidsoverlast en stank- en rookoverlast.
Deze klachten kwamen van bewoners van de
Formerusflats, Christiaan Schotanusstraat en Dr.
Obe Postmastraat. Voor zo ver mogelijk zijn we
als bestuur in gesprek gegaan met de
veroorzakers van de overlast. Aan u als tuinder
het verzoek om overlast zoveel mogelijk te
beperken. Open vuur is trouwens overal in onze
gemeente verboden, tuinafval opbranden ook.

Een gelukkige ‘klagende’ tuinder.
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)

Tuinhuur
Op dit moment zijn er nog 6 tuinders die hun
tuinhuur en contributie over 2020 nog niet
betaald hebben. Graag aandacht hier voor. Zijn
er moeilijkheden of onduidelijkheden, dan graag
even contact opnemen met de penningmeester
Marten Boonstra.

Nieuws van onze bijenvereniging
Het is eind mei, de bijenkasten zijn overbevolkt
en puilen uit. Het is nu de tijd dat de koningin
met ongeveer de helft van het volk gaat
zwermen. Hangt er bij u een in de volkstuin,
laat een imker ze weghalen en een nieuwe
woning geven. In het oude volk wordt na
verloop van tijd een jonge koningin geboren,
deze wordt bevrucht door een aantal
darren, hoog in de lucht. Zo gaat deze koningin

Alle tuinen zijn verhuurd
Of het nu de Corona perikelen komt of omdat
mensen beseffen dat het hebben van een
volkstuintje gezond en leuk is, feit blijft dat op
dit moment alle beschikbare tuinen verhuurd
zijn. Zowel op De Domp als in de Noorderhoek.
Er is zelfs al een wachtlijst.
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weer een nieuw volk stichten. De bijen doen
hun best op de tuinen en zo krijgen wij weer
aardbeien en ander fruit. Naast de bijentuin op
Vak F Noorderhoek, hebben we een mengsel
van
bloemen
gezaaid,
waar
we
allemaal van kunnen genieten, en ook onze
bijen.

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.

Hier onder nog een
gedicht uit de
vorige eeuw, dat ik
tegen kwam in het
boek Dardomo
(een bijensprookje)
van H. van den
Steenhoven.

Coloradokever
Helaas ook gesignaleerd
op onze tuinen. De
coloradokevers worden
de laatste jaren steeds
vaker
in
aardappelpercelen
en
aardappelopslag
gesignaleerd.
Kenmerkend aan de
kever zijn de zwarte
lengtestrepen op zijn rug.
De larven zijn rood en oranje (kleur is
afhankelijk
van
het
stadium).
De schade ontstaat uiteraard als de larven in
aardappelpercelen
onvoldoende
worden
bestreden. Eerst vreten de larven het blad op,
gevolgd door de zomerkevers. Over het
algemeen zal de vraatschade van larven niet
leiden tot grote opbrengst verliezen, maar op het
moment dat de eerste
generatie larven niet of
onvoldoende
worden
bestreden, ontstaan er grote
populaties zomerkevers.
Deze kunnen wel veel schade veroorzaken.
In opslagpercelen is onvoldoende voedsel en de
kevers
zoeken
dan
ook
massaal
aardappelpercelen en kunnen daar veel
vraatschade aanrichten. Op het moment dat de
er alleen nog stengels staan, is er
opbrengstderving.

Een bijtje,een bijtje
vloog over de wei.
Ze zoemde en broemde
Tevreden en blij.
Ze vloog in de bloemen
Van allerlei kleur.
Ze genoot van den honing,
Maar nog meer van de geur.
Toen kwam er een ander,
Die nam een machien
En boorde een roos aan
En zei : Domme Trien.
De honing, dat is wat,
Waar je geld mee verdien,
Maar de geur en de kleur
Kun je alleen maar ruiken en zien.

Dick Meischke, Imker in Mirns
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. (ook op onze website
www.volkstuinensneek.nl).

Bestrijding
Allereerst op eitjes controleren en
zoveel mogelijk kevers vangen,
met behulp van een plastic bakje
met een laagje water. Zonder
water kruipen de kevers weer uit
het bakje. Zodra ze aangeraakt worden laten ze
zich vallen. Dus het bakje precies er onder
houden. Even de plant controleren of ze al de
gele eitjes aan de onderkant van het blad hebben
afgezet. Meestal zijn er meerdere legsels op een
plant. Deze stuk drukken of het blad met eitjes

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
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afplukken. Als alle eitjes vernietigd zijn is het
probleem over. Als je niet dagelijks kan
controleren, is spuiten de oplossing.

luchtdicht te blijven (bewaren in een afsluitbaar
emmertje). Bij elke toevoeging van een
hoeveelheid groenafval een handje starter erbij
strooien. Als het afvalvat vol is, kan je na vanaf
ongeveer 1 maand tot 5 maanden het product
gebruiken waar jij het wilt hebben als bemester /
grondverbeteraar. Het vocht dat je opvangt in
de lekbak kan je 1 op 10 verdunnen met
regenwater en dan gebruiken om te begieten.
Ik heb dit jaar 2 drums bokashi geproduceerd op
deze manier, het in de grond verwerken van dit
materiaal is vergelijkbaar met gewone compost.
Het lekvocht heb ik vooral gebruikt om
zuurminnende struiken, zoals blauwe bessen,
mee te begieten. Dit is echt een opsteker voor
mijn struiken geweest. Verder heb ik dit jaar een
enorme toename ervaren van wormen in de
grond, mogelijk is dit ook een resultaat van de
Bokashi, het kan natuurlijk ook doordat de
grond al zo lang vochtig blijft door alle regen,
die maar blijft vallen.
De vloeibare mest van Bokashi is misschien een
argument om deze techniek komend seizoen te
blijven gebruiken, maar het gefermenteerde
organisch materiaal is volgens mij net zo
makkelijk , zo niet eenvoudiger te verkrijgen
door groenteafval in een kuil (tje) te dumpen en
daarna af te dekken met aarde, en dan een paar
maanden te wachten. Ik weet alleen niet of de in
de grond van nature aanwezige microorganismen dit proces evengoed aanpakken als
een (dure) EM-mix. Op naar het volgende
experiment dus!

We kregen ook nog een tip van een tuinder: zet
een Brugmansia (trompet kuipplant) op je tuin.
De coloradokevers zijn er gek op en ze vreten
zich letterlijk en figuurlijk dood.

INGEZONDEN
Ervaringen met Bokashi
In het najaar van 2018 bezocht ik een
duurzaamheids-evenement in het Rasterhoffpark en maakte ik kennis met de methode
Bokashi. Dit is een Japanse manier om huisen tuinafval te recyclen en betekent zoiets als
‘ goed gefermenteerd organisch materiaal’.
Er blijft meer energie in het restproduct
zitten, en is al met al veel milieuvriendelijker,
zo claimde de voorlichting.
Nieuwsgierig geworden door de presentatie
besloot ik vorig seizoen een deel van mijn
tuinafval via deze methode om te zetten, in
plaats van gewoon
composteren.
Bokashi werkt met
een
mix
van
effectieve
microorganismen (EM),
die je als starter
toevoegt aan je
groenafval.
Op internet is ruim
voldoende
informatie te vinden
over het vergelijken
van
composteren
versus Bokashi en
ook over het kiezen
of zelf bereiden van
een starter. In plaats van dure luchtdicht
afsluitbare Bokashi-keukenemmers te kopen,
besloot ik een eigen plastic afvalvat te
gebruiken, een stevig raster van kippengaas op
de bodem en een opening met een slangetje erin
is essentieel bij dit proces en zorgt ervoor dat
het vocht, dat bij het afbraakmechanisme
ontstaat, kan worden afgevoerd en opgevangen
in een lekbak. Als starter kocht ik een zak
geprepareerde tarwezemelen, ongetwijfeld met
veel melkzuurbacteriën erin. Net als het afvalvat
dient ook de zak met starter zoveel mogelijk

Gert Post van De Domptuinen
Tip: ga composteren!
Ik hou van composteren, Zo, dat is eruit. Een
beetje een opluchting wel. Mag ik het een
hobby noemen? Ik vrees dat het inmiddels
wel die kant op begint te gaan. Het is een
beetje een aparte hobby, denk ik. Althans,
dat gevoel krijg ik als ik er met anderen over
praat.
Terwijl het zo'n prachtig wonder is. In mijn tuin
staan twee grote compostvaten. Maandenlang
smijt ik al het groenafval en keukenafval erin.
Behalve citrusvruchten, want dan wordt de
compost te zuur. En geen gekookt spul, want dat
kan gaan schimmelen heb ik me laten vertellen.
Met een speciale stok trek ik af en toe
'luchtgaten' in de groeiende bult groenafval.
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Had ik al gezegd dat de konijnen- en
kippenkeutels er ook in verdwijnen? Die stront
is voor de composthoop wat Red Bull is voor
een lamlendige puber op een iets te lange
schooldag. Een stevige opkikker.

wortelen en granen. Daarnaast eet hij ook
schors, paddenstoelen en vruchten als appels en
bessen.
Ook eet de haas zijn eigen uitwerpselen
om proteïnen en vitaminen te krijgen.

En iedere avond, als ik door de tuin een rondje
loop om al wat groeit aan te moedigen en
liefdevol toe te spreken, til ik ook even het
deksel van het compostvat. En daar zie ik dan
paprikasnippers, koffieprut en konijnenstront
hartstochtelijk verstrengelen. Zie ik wormen
zich intens gelukkig wentelen in de kleffe bult,
als blije biggetjes in de modder. En hoor ik daar
de rozenstruik de adem inhouden?
Als blije biggetjes in de modder
Nog even, weet de Climbing Iceberg. Dan krijgt
ze een klein schepje zwart goud aan haar voeten
gestrooid, en kan ze nog meer stralen dan ze al
deed. Vergeef me mijn vervoering, maar
composteren is als het leven zelf! Een grote bult
vergankelijkheid waaruit altijd wel weer iets
moois ontstaat.

Een belangrijke bedreiging voor de haas is de
moderne meer intensieve landbouw en de
monoculturen, het verdwijnen van hagen en
houtwallen en minder variatie en wilde planten.
De haas wordt gedwongen zich te voeden met
stikstof rijke weilandgrassen.
Maar om gezond te blijven en te overleven heeft
de haas gevarieerd voedsel nodig. De volkstuin
hazen zijn tot ontdekking gekomen dat ze dit
vinden op onze volkstuin!
Op de tuin zijn dus de intelligente hazen!

Uit de Leeuwarder Courant
TIM FIERANT
Hazen op de tuin
Soms zie ik een haas op de tuin. Dat vind ik
vreemd, want het zijn toch van die schuwe
dieren! Of zijn ze heel nuet (tam) geworden?
Dus ging ik op zoek en ben gaan “googelen”.
De haas is van oorsprong een steppebewoner en
heeft een voorkeur voor kleinschalig gras- en
bouwland, en open veld als akkers en weilanden
maar komt ook wel voor in open bos, heide en
kwelders.
Hazen zijn overwegend in de vooravond en 's
nachts actief, in de zomer ook wel in de
schemering en overdag. Overdag rust de haas
doorgaans uit in zijn leger. Hier houdt hij een
slaap, die zo licht is dat de haas door ieder
geluid of trilling van de bodem wordt gewekt.
Een slaapperiode is zeer kort, zelden meer dan
een paar minuten. (hazenslaapjes).

Adres-, telefoon- en emailwijzigingen graag
doorgeven aan: Gert Post secretaris N&G
Dekamalaan 13, 8604 ZE Sneek Telefoon:
0515-423832

De haas is een planteneter. Hij leeft
voornamelijk van grassen en kruiden als klaver,
kruisbloemigen en paardenbloemen, aangevuld
met knoppen, zaden, twijgen, wortels en
landbouwgewassen als bieten, koolplanten,

gertpost@home.nl www.volkstuinensneek.nl
nutengenoegenf35@gmail.com
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