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N I E U W S B R I E F 
 december  2015  nr.4  
 

Vereniging van Volkstuinders “Nut & 
Genoegen”   Sneek 

Beste tuinders, 
 

Iedereen is al weer druk bezig om de tuin klaar te 

maken voor de winter. Johan en Jaap verzorgen de 

mest en de grond, nodig om de tuin weer 

grondstoffen te geven. Het is een plezier om te zien 

hoe iedereen dit seizoen weer bezig geweest is met 

de tuin: de één maakt er een mooie bloementuin van, 

de ander plant een stel mooie fruitbomen, weer een 

ander zet de tuin vol groenten en aardappelen en 

anderen maken een leuke mix van alles. Gelukkig 

hebben we een stel goede tuincommissarissen die op 

gezette tijden toch wel in de gaten houden dat er hier 

en daar even flink door- en aangepakt moet worden. 

En het resultaat is dan weer dat ons complex, op de 

Domp en in de Noorderhoek er mooi uitzien. U leest 

ook in deze nieuwsbrief dat de verenigingskas nu 

bijna klaar is en binnenkort zal een groep dames 

alles wat er mee te maken heeft, gaan beheren.  

Misschien heeft u het hier en daar als wat horen 

fluisteren, maar ik neem op de Jaarvergadering van 

maandag 25 januari 2016 afscheid als voorzitter van 

onze vereniging. 

Met erg veel plezier heb ik de laatste 8 jaar 

meegewerkt aan de tot standkoming van de nieuwe 

tuin en alles wat daar omheen speelde. Dat kon 

uiteraard niet zonder de grote inzet van het voltallige 

bestuur zoals dat er nu zit. Ik ben hen dan ook erg 

dankbaar daarvoor. 

Straks ga ik weer verder als tuinder, met een 

heleboel goede herinneringen. 

Met een hartelijke tuingroet, 

Marten Boonstra 

 

Vernielingen op de tuin. 

Begin september waren er ’s 

avonds jongeren op de tuin, zij 

hebben vernielingen 

aangebracht. De hekken waren 

niet op slot! De politie is direct 

gebeld en zij waren binnen een 

paar minuten op de tuin, maar 

de jongens waren gevlogen. De betreffende tuinders 

is gemeld dat zij zelf aangifte moeten doen. 

De hekken van het tuincomplex moeten ’s avonds op 

slot worden gedaan. 

 

Elk lid kan na het betalen van een borg van € 20,- 

beschikken over een eigen sleutel om kleine hekken 

te openen en om tevens  gebruik te maken van de   

toiletten in ons clubgebouw. Neemt u geen eigen 

sleutel dan kunt u dus alleen tijdens de 

openingstijden gebruik maken van de 

toiletvoorzieningen. Wilt u na het verlaten van het 

pand de deur altijd afsluiten! In ons vorige 

clubgebouw zijn regelmatig flinke vernielingen 

aangericht. Daar zitten we als vereniging niet weer 

op te wachten. Regelmatig blijkt dat buiten de 

reguliere openingstijden de deur niet op slot gedaan 

wordt, dat is absoluut niet de bedoeling. 

Domptuin 

De wintertijd is ingegaan en op de Domptuin wordt 

het rustig. Toch zijn er nog wat winter 

werkzaamheden te doen. Zo is het dak van het 

koffiehuisje op de Domp aan vervanging toe. Dat 

moet voor het volgende seizoen in orde zijn. 

De sloten zijn gehekkeld en de binnensloot is 

uitgediept. En een aantal tuinders heeft het 

hekkelafval  met kruiwagens naar de 

parkeerplaats gebracht, daar het 

loonbedrijf niet met zwaar materiaal 

op het complex kan komen. Daarna 

was er koffie met koek. 

Ook stelden verschillende tuinders 

hun auto  van tijd tot tijd  

beschikbaar om het groenafval naar het stort te 

brengen. 

Enkele tuinders zijn gestopt en dus zijn er weer 

tuinen beschikbaar voor nieuwe huurders. 

Laat de winter nu maar komen om de grond lekker 

los te vriezen. 

 

Klussendag 15 augustus Noorderhoek 

Een flink aantal leden verzamelde zich op zaterdag 

15 augustus om de nodige algemene 

werkzaamheden uit te voeren. Er was weer een 

flinke lijst en het grootste deel daarvan hebben we 

kunnen doen. Er zijn onder meer banken geplaatst, 

onkruid verwijdert, hagen geknipt en paden 

opgeschoond. Na afloop gezellig met de hele ploeg 

een heerlijk soepje en broodjes gegeten.  

Wij danken alle deelnemers hartelijk voor zijn of 

haar inzet. En de kantine medewerkers voor de 

lunch. 
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De kas 

De kas staat, een 

mooie grote kas!  

Binnenkort wordt 

de kas betegeld en 

er wordt een pad 

aangelegd naar 

het hoofdpad. 

Aan de achterzijde komen nog twee watertanks voor 

het hemelwater. Verder is er een lijst gemaakt met 

zaken die nog moeten worden aangeschaft voor de 

kas, zodat deze klaar is voor  het nieuwe seizoen en 

er gezorgd kan worden voor eigen plantgoed. 

 

Tuincommissie 

Het is herfst en de winter komt er aan. Op de 

wintergroenten na zijn de meeste tuinen al weer leeg 

Dus schoon- en onkruid vrijmaken, bemesten en 

spitten maar. 

Spit de tuinen goed op afschot en houdt de greppels 

het hele jaar goed schoon zodat het overtollige 

water snel weg kan vloeien. 

Dus geen tuinafval en andere spullen in de greppel 

en zoveel mogelijk onkruid vrij houden! 

 

Servicepunt en Kantine 

De winkel en de kantine worden druk bezocht. Wat 

brengt dat een gezelligheid met zich mee! De 

vrijwilligers vinden het fantastisch dat de grote 

stamtafel geregeld vol zit! 

Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om ook 

aan deze gezelligheid deel te 

nemen? Kom langs, er staat altijd 

een vers kopje koffie of thee klaar, 

met eventueel een stukje cake 

voor de liefhebber. 

De openingstijden veranderen vanaf november tot 

maart, we zijn dan op zaterdag open: 

 ’s morgens v0an 9.30 tot 12.30 uur 

 ’s middags van 13.30 tot 15.30 uur, dus een 

halfuur korter. 

 woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur 

(alleen koffie en thee). Dit is een proef. 

 

 

Huishoudelijk reglement 
 

In de statuten en  het huishoudelijke reglement is  

geregeld wat er wel en niet mag. Bijvoorbeeld het 

bouwen van een kas, opstallen, erfafscheiding, 

planten van fruitbomen, lidmaatschap, opzegtermijn 

van de huur enz. Bij twijfel en of vragen kunt u 

altijd bij het bestuur terecht. Zie ook 

www.volkstuinensneek.nl  

Gelezen: 
Kleigrond. 

 

Kleigrond is te herkennen aan de gladde structuur. De 

grond bestaat uit heel kleine deeltjes, die bovendien dicht 

op elkaar zitten. Omdat de deeltjes zo dicht op elkaar 

zitten ontstaat de bekende vaste en kleverige structuur van 

kleigrond. Dit maakt kleigrond bovendien tot “zware 

grond”. Tuinieren in kleigrond is dan ook zwaar werk. 

Door de vaste structuur laat kleigrond slecht water door. 

Bij hevige regenval of in langdurige natte periodes blijft 

het water vaak staan. Loop in een dergelijk geval nooit 

over de grond en wacht ook met het 

bewerken van de grond tot het water 

goed is weggezakt. Bij langdurige 

droogte zal de grond snel uitdrogen 

en scheuren. 

Maar kleigrond is wel heel vruchtbare grond. En door het 

toevoegen van scherp zand en/of organische mest kan de 

structuur van de grond aanzienlijk verbeterd worden. Het 

verbeteren van de structuur kan over de hele bodem of 

door telkens bij de aanplant van een nieuwe plant in het 

plant vak zand en compost toe te voegen. 

Spitten 

Om te zorgen dat de kleigrond niet volledig veranderd in 

een vaste plak, moet er ieder najaar gespit worden. Met 

het spitten kan gelijk, eventueel zelfgemaakte, compost 

worden toegevoegd. 

Bemesten 

Door het jaarlijks toevoegen van organisch materiaal 

(compost dus) wordt de structuur van kleigrond losser. 

Het compost zet het bodemleven aan het werk. In een 

gezonde bodem leven enorm veel dieren (regenwormen, 

insecten, duizendpoten, pissebedden, aaltjes, slakken, 

bacteriën). Deze dieren “bewegen” zich door de grond, 

om zo plantenresten en mest af te breken. Door dit actieve 

dierenleven ontstaat een korrelige structuur. Voor 

kleigrond is dit heel belangrijk. Laat daarom het 

bodemleven volop zijn gang gaan en laat zelf de grond in 

de winter met rust. Het voordeel van een in de herfst 

gespitte tuin, wordt duidelijk in het voorjaar. Als er in de 

winter één of meerdere vorstperiodes geweest zijn, dan 

zal de grond uit elkaar vallen en gemakkelijk fijn gemaakt 

kunnen worden. 

http://www.volkstuinensneek.nl/
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Zaterdag 12 december onze laatste 

klussendag van dit tuinseizoen. 

Wij roepen hierbij leden op om 12 december te 

komen en een bijdrage te leveren aan de algemene 

werkzaamheden van de vereniging. Dit kost slechts 

enkele uren van uw tijd! 

Er zijn nieuwe heggen besteld om de lege plekken 

weer op te vullen. Het moet weer één mooi geheel 

worden. Ook willen wij het terrein voor de winter 

nog een keer opschonen. Dus kom op 12 december 

om samen te “klussendagen”. Meld je aan of kom 

gewoon op 12 december deze dag. 

 

Werkzaamheden die dit jaar nog moeten gebeuren 

zijn: 

 

1. inplanten hagen (aanvulling gaten 

en nieuwe hagen)  

2. onkruid op en langs de paden verwijderen 

3. controleren/schoonmaken/opruimen terrein  

4. tuinen gereedmaken voor nieuwe uitgifte 

Wanneer en hoe laat? 

 

 Van 9 tot 13 uur op 12 december. 

 Koffie vanaf 8.30 uur, Starten om 9.00 uur 

 Koffie pauze van 10.30-10.45 uur 

 Na afloop vanaf 13.00 uur soep en broodjes. 

 

Voor Beginnende tuinders 
 

Het leuke van een moestuincomplex is, dat er altijd 

wel ervaren tuinders zijn aan wie je raad kunt 

vragen. Zij willen hun kennis en ervaring graag met 

anderen delen. 

 

Wat is veelgebruikt handig tuingereedschap? 

 

 Een spade voor gewoon spitten 

 Een schop voor het scheppen van 

zand of tuinaarde 

 Een spitvork voor zware 

kleigrond, of grond met veel 

onkruid  

 Een schoffel of hak voor het 

verwijderen van onkruid 

 Een hark om de grond heel fijn te 

verdelen voor het inzaaien  

 Een gieter 

De inkoopcommissie: 
Bij deze nieuwsbrief vindt u de zaadcatalogi, van 
“Garant zaden”, en van “van der Wal”. 
 
Bestellen uit de catalogus, via onze tuinvereniging 

“Nut en Genoegen” heeft nogal wat voordelen: 

1. Voordelig, catalogus prijzen zijn al laag en u 

krijgt nog eens extra korting als u via onze 

tuinvereniging besteld. 

2. Je kunt al die leuke soorten, ( bloemen 

bijvoorbeeld) die niet in ons (kleine) winkel 

assortiment zitten bestellen. 

3. Alles wat in de catalogus staat kun je 

bestellen. 

4. Het gemak, je levert de bestellijst in de 

kantine, de winkel of uiterlijk op de 

jaarvergadering (25 januari) in en eind 

februari kunt u ze afhalen in de winkel. 

5. kijk voor de aardappelen naar de meest 

resistente rassen. 

6. Nu zoveel mogelijk via de catalogus 

bestellen, naderhand bestellen word te duur 

i.v.m. verzendkosten etc. 

Bij afhalen van het bestelde zaai- en pootgoed 

contant betalen. Pinnen( is ook) in 2016 is 

helaas nog niet mogelijk! 

Voor eventuele vragen betreffende het invullen van 

de bestellijst kunt u bij de winkel terecht. 

Kortom reden genoeg om bij de vereniging te 

bestellen! 

 

Er zijn weer vrije percelen, op de 

Domp en in de Noorderhoek. 
 

Agenda: 

 

12 dec. klussendag Noorderhoek  8.30 uur. 

 

25 januari jaarvergadering 

 

Nut & Genoegen  Secretaris Sip de Ree 

Tjotterstraat 15 

8605 AD Sneek 

0515-230971  

www.volkstuinensneek.nl 
 

Dus tot ziens in ons gebouw 

“Ús Útwyk” 

 

http://www.volkstuinensneek.nl/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.hornbach.nl/cms/media/nl/projektanleitungen_1/heckenpflanzenundschneiden/illus_2/Heggen_planten_snoeien_s_02_Pic_170x142.png&imgrefurl=http://www.hornbach.nl/cms/nl/nl/projecten/tuin/planten_mest_en_gazononderhoud/heggen_en_bomen/heggen_planten_en_snoeien/heggen_planten_en_snoeien.html&h=142&w=170&tbnid=UuDeKuIELY1CQM:&docid=I34m8rN2C2W8nM&ei=sgZYVq--EcLOPL6MnJgJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwiv37fhirDJAhVCJw8KHT4GB5MQMwhjKD8wPw
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Prettige feestdagen 

 

 

 

 

 

 

Een gezond nieuwjaar 

 

 

 

 

 

En een super tuinjaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goeie feestdagen 

 

 

 

 

 

 

In sûn 2016 

 

 

 

 

 

In geweldich moai 

túnjier 

 
 

 


