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Over stank, hekkelen en baggeren  
U heeft het afgelopen zomer 
vast wel geroken: de 
stankoverlast uit de sloten 
rondom het complex op de 
Noorderhoek was overweldigend! Het bestuur 
hing bijna dagelijks bij de gemeente aan de 
telefoon. Eerst was er geen goede doorstroming 
omdat er een fietszadel klem zat in de inlaat bij 
de Formerusflats. Daarna bleek de pomp in het 
gemaal bij de ingang aan de Dr. Obe Postmastraat 
niet goed te werken. Beide zaken zijn opgelost en 
er is nu weer doorstroming en de waterstand is 
ook beter.  
 
Toch zijn we nog niet tevreden en hebben we de 
gemeente gevraagd om de sloten rondom de 
volkstuinen uit te  baggeren. Dat is in jaren niet 
gebeurd en zou de sloten ook weer op diepte 
kunnen brengen.  
 
Inmiddels is de jaarlijkse hekkelbeurt al weer 
achter de rug en dan ziet het er ook meteen al 
weer veel beter uit. Tijdens het hekkelen bleek 
dat sommige schouwpaden hier en daar aan de 
krappe kant waren. Daar moeten we als 
vereniging wat aan doen. Soms kan het opgelost 
worden door snoei van de boomsingel soms ook 
zijn er tuinders die een stuk schouwpad aan hun 
tuin toegevoegd hebben of het als opslagterrein 
gebruiken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling!  
 
Deze week is ook de bestrating aangelegd 
rondom de tuinkas bij het verenigingsgebouw 
zodat het er volgend jaar keurig bij ligt. De kas 
draaide dit jaar goed en we gaan er zeker mee 
door. Wel is het zo dat we dit jaar het aanbod 
beter af willen stemmen op de vraag vanuit de 
tuinders. Hebt u ideeën? Meld ze aan het 
bestuur, deze winter werken we de plannen uit 
en op de jaarvergadering willen we er graag 
samen met u over praten.  
Ingrid Wagenaar,  
voorzitter 

 
 
Tuinschouwen en tuinonderhoud. 
Dit jaar hebben tuincommisarissen en bestuur 
verscheidene schouwrondes over de tuinen 
gemaakt, zowel in de Noorderhoek als op De 
Domp. In oktober heeft de laatste ronde 
plaatsgevonden. Bij een aantal tuinen is het 
onderhoud het hele jaar door minimaal tot zeer 
slecht geweest. Met deze tuinders is contact 
opgenomen. In geval van ziekte en overmacht is 
hulp geboden. Een aantal tuinders heeft zelf 
opgezegd en een aantal tuinders is door het 
bestuur de huur opgezegd. 
 
Tuinbeurt zaterdag 15 oktober  
Zaterdagmorgen is het zo weer zo ver en wordt 
de laatste tuinbeurt van 2016 gehouden.  
De werkzaamheden staan op lijsten en het werk 
wordt zaterdagmorgen over de groepen verdeeld.  
 
Wat gaan we in elk geval doen? 

 Randen hoofd en zijpad afsteken 

 Onkruid onder de hagen verwijderen 

 Opruimen verwaarloosde/verlaten tuinen 

 Opruimwerkzaamheden rondom het 
gebouw i.v.m. aangelegde  paden tuinkas 

 Onkruidvrij maken borders clubgebouw 
 

U kunt zich melden bij uw tuincommissaris of bij 
het bestuur. We starten stipt om 9.00 uur bij het  
verenigingsgebouw, daar wordt het werk 
verdeeld. Om 10.45 uur is er een koffiepauze en 
later SKOFT om 13.00 uur met heerlijke soep met 
broodjes voor de harde werkers.  
 
Tot zaterdag en neem zelf zo veel mogelijk 
tuingereedschap, handschoenen en kruiwagens 
mee.  
 

De tuincommissarissen zijn: 

 H vak Gerrit Koopmans (bestuur), tuin H7, 
06-25208116 

 De Domp Bodus van der Hoop, tuin DO9 
0515-417747 

 G vak Ben Kuipers tuin H14 0515-422653 

 G vak Jisk Bakker, tuin H15 0515-421660 

 J en K vak Jappie Boersma tuin K36 0515-
421877  

 J en K vak Freddy Meijer tuin F8 0515-
781411 

 F vak Watze de Vries tuin F20 0515-
411873 
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Domptuin nieuws: 
Het is oktober en de tijd breekt aan dat de tuinen 
winterklaar kunnen worden gemaakt. Een aantal 
vrijwilligers heeft de struiken op de Domptuin 
gesnoeid, zodat het loonbedrijf gemakkelijk bij de 
sloten kan komen. De sloten zijn dus gehekkeld 
en afgelopen zaterdag is het hekkelspecie door 
vrijwilligers naar de parkeerplaats gebracht.  Daar 
vandaan wordt het opgehaald door het 
loonbedrijf. De sloten zijn dus weer mooi schoon 
en ontdaan van het riet. En de vrijwilligers 
worden bedankt voor hun inzet!  

Er is nog een aantal tuinen vrij op De Domp, weet 
u iemand in uw omgeving die daar wel een 
volkstuintje zou willen hebben? Geef het door 
aan Bodus van der Hoop of iemand van het 
bestuur.  

Us Utwyk 
De kantine en winkel van ons verenigingsgebouw 
worden goed bezocht. Het is er altijd heel 
gezellig! Dat komt door de vrijwilligers die één of 
twee keer per maand een dienst draaien. En dat 
doen ze fantastisch! Er kunnen trouwens nog wel 
een paar vrijwilligers 
bij, wil je ook komen  
helpen? Neem dan 
even contact op met 
Alida van Dijk (06-
12046023).  
Graag tot ziens voor 
een bakje en gezelligheid! 
 
Mest bestellen 
Er kan van af nu weer mest worden besteld in het 
servicepunt op de Noorderhoek. De mest wordt 
op de tuin of dicht in de buurt van uw tuin 
afgeleverd. Het  afleveren wordt dit jaar NIET 
door Johan en Jaap gedaan, we krijgen hulp en 
een trekker met een voorlaadklep van de 
zorgboerderij uit IJlst. De mest komt eind 
oktober/begin november en het afleveren zit bij 
de prijs in.  

De prijs per kubieke kost € 20,- . 

De bestellijst ligt  in de 
winkel en denk er aan: 
bestellen = betalen!  
De zaadlijsten worden 
zoals gebruikelijk aan het 
einde van het jaar 

toegezonden en kunnen dan weer op de 
jaarvergadering ingeleverd worden.  
 

Openingstijden servicepunt vanaf november 
Zaterdagmorgen:  09.30 tot 12.30 uur 
Zaterdagmiddag: 13.30 tot 16.00 uur 
Woensdagmiddag: 13.30 tot 15.30 uur 
De tuinkas van de vereniging 
Het eerste seizoen van de kas was succesvol, er 
was veel belangstelling voor het plantgoed en er 
is goed verkocht. Wij willen het gebruik van de 
kas nog verder uitbouwen. 
Wat hebben jullie dit seizoen gemist bij het 
plantgoed? Of zijn er andere ideeën, geef het 
even door aan het servicepunt of aan het bestuur. 
 

Schooltuinen: 

Het was een mooi seizoen op de schooltuin. 
Onder begeleiding van vrijwilliger Anita Boorsma 
en mij kwamen de kinderen iedere dinsdag een 
uurtje tuinieren, op hun eigen stukje tuin. Goede 
oogst gehad van aardappelen, uien, wortelen, 
boontjes, bieten, mais etc. 
De jeugd heeft een paar keer een volle tas met 
zelf verbouwde groentes mee naar huis gehad, 
met leuke reacties van ouders. 
Met dank aan Folkert Wielinga die tijdens de 
zomervakantie bijsprong om de tuintjes een 
beetje netjes te houden. 
Douwe Rienstra 
 

Stoppen met tuinieren?  

Wilt u dit jaar stoppen met tuinieren? Geef het 
dan schriftelijk of per mail voor 1 november 2016 
door aan het bestuur of aan Sytse Durksz. 

Illegaal storten bij Vak G 
Achter op de oude tuin bij vak G wordt weer 
regelmatig tuinafval neergegooid, en dat is niet 
de bedoeling. Tuinafval hoort in de eigen 
compostbak op uw volkstuin of moet mee naar 
huis worden genomen. Zeker als het gaat om 
aardappelloof en stengels van kool moeten 
tuinders die daar hun rommel neergooien 
beseffen hoeveel kwaad ze andere tuinders 
aandoen. 
Aardappelziekte 
en knolvoet, 
beide zeer 
besmettelijk en je 
zadelt een ander 
er mee op!  



Voor uw agenda:  

 15 oktober tuinbeurt in de Noorderhoek 
9.00 – 13.00 uur 

 26 januari 2017 jaarvergadering. 

Nut & Genoegen, Sip de Ree secretaris 

Tjotterstraat 15, 8605 AD  Sneek 0515-230971 

Sipderee@home.nl 

Info: www.volkstuinensneek.nl 
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