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Beste tuinders,

11 april

Als vereniging mogen we ons verheugen op een goed
tot zeer goed bezet volkstuincomplex: op de Domp
ontstaat al weer een kleine wachtlijst en op de
Noorderhoek zijn nog maar een paar tuinen niet
uitgegeven.
Op ons grote complex zijn nu ook een aantal kleinere
tuinen uitgegeven, zodat beginnende tuinders een
overzichtelijk stuk tuin hebben en er met plezier hun
nieuwe hobby kunnen uitoefenen.
Aan de andere kant zijn er echter ook een aantal
tuinders op dit moment niet in staat hun stukje grond
goed te verzorgen en dat kan omdat men ziek is, in
het ziekenhuis heeft gelegen of door huiselijke
omstandigheden niet de mogelijkheid hebben om
regelmatig op de tuin hun werk te doen.

De klussen dag op 11 april was een groot succes. Er is
veel werk verzet. Doordat een flink aantal leden op
zaterdag aanwezig was konden flink wat zaken
worden gedaan. Rommel en zwerfvuil werden
opgeruimd. Ook werd de schooltuin klaar gemaakt
voor de leerlingen van groep 7 van de Johannes
Postschool.

Een van de tuincommissarissen attendeerde mij op
het feit van burenhulp, wat ook hier en daar al plaats
vindt. Wij gaan daar als bestuur verder mee aan de
slag, maar het spreekt haast vanzelf dat wij als
tuinders binnen onze vereniging elkaar helpen en
steunen waar dat enigszins mogelijk is. En daarom wil
ik de mensen die de laatste tijd de tuin van een
buurman wat hebben bijgehouden, die anderen
helpen met het bouwen van kas of hok, die hier en
daar de helpende hand uitsteken, heel hartelijk
bedanken voor hun inzet.
Met u allen hoop ik dat het toch ook wat beter en
warmer weer wordt ( ik schrijf nu 27 mei).
Ik wens u allen een fijne tijd toe.
Marten Boonstra ( voorzitter)

Domptuin
Ondanks het koude weer zijn de tuinders enthousiast
bezig hun tuin vol te maken met aardappelen, kool,
bonen enz.
Het kale gezicht van het complex is veranderd . De
appel- pruimen- en kersenbomen hebben prachtig
gebloeid. Het is nu afwachten of er veel vrucht kan
worden geoogst.
Hogere temperaturen is een veel gehoorde wens.
Dan worden de tuinen groen, de bessenstruiken
kleuren rood en de gezaaide bloemen gaan uitbundig
bloeien.
De domptuin is weer een klein paradijs.

Schooltuinen
Sneek – De leerlingen
van
de
Johannes
Postschool in de wijk
Noorderhoek,
groep
zeven, zijn deze week
begonnen met zaaien
& poten op het
volkstuinencomplex.
“ Wij vinden het
belangrijk dat kinderen letterlijk met de natuur in
aanraking komen. Omdat het volkstuinencomplex
aan onze school grenst, is het eigenlijk niet meer dan
logisch dat de leerlingen uit de bovenbouw hier een
aantal ekers gaan bewerken. De kinderen zijn
vandaag begonnen met het planten en zaaien. Over
enkele weken proberen we dan te oogsten”, aldus
een enthousiaste directeur Baukje van den Berg
( bron groot sneek)

Verenigingstuin en kas
De kas is als bouwpakket gearriveerd, komende
maand willen we de kas gaan bouwen. De kas zal
worden gebouwd in de verenigingstuin, het nu nog
onbebouwde deel voor de terrassen. Voor de open
dag willen we de kas echt in gebruik hebben
genomen.

Open dag
Op 22 augustus houden we weer onze jaarlijkse open
dag, zoals altijd gecombineerd met een kleine markt.
Kent u mensen of bedrijven die hier een plaats willen
hebben laat het ons dan even weten.
Spreek een bestuurslid aan, gooi een briefje in de bus
in de hal of mail ons. De standplaats is gratis, een
kraam kost 15 Euro. We hopen ook nu weer dat leden
groenten en bloemen over hebben voor de
traditionele verkoop aan belangstellenden.

Klussen dag augustus
Voor de open dag op 22 augustus willen we nog een
keer een klussen dag houden. We hopen en rekenen
weer op een grote opkomst. Er zijn nog volop klussen
die nu noodgedwongen blijven liggen.

Tuincommissie
De tuincommissarissen heb hun mei-ronde gedaan,
en zij waren goed te spreken. Enkele tuinders die de
tuin niet goed op orde hadden (rommel, onkruid enz)
zijn daar de hen op aangesproken. Zij moeten zorgen
dat zij het op korte termijn geregeld hebben

ingezaaid met gras en zo kun je weer jaren van de
tuin genieten.

Servicepunt en kantine
Mest, zwarte grond, compost, enz. zijn te bestellen
bij ons servicepunt, daar kun je betalen en dan wordt
het door Johan en Jaap bezorgd. Heb je zware en
grote spullen voor de tuin? Dan Johan vragen en hij
regelt het. (tegen een onkosten vergoeding).

Potgrond en turf, spotgoedkoop!
Huishoudelijk reglement

Welkom nieuwe tuinders
Regelmatig melden nieuwe tuinders zich aan bij onze
vereniging Nut en Genoegen en zij kregen vooral een
tuin op de vakken F, G, en K.
Wij wensen de nieuwe tuinders een heel mooi en
goed tuinseizoen. Tuinieren is genieten.
Maar een volkstuin onderhouden is niet zomaar een
zaadje in de grond stoppen en wachten tot het
bloemetje komt. Het vraagt veel tijd en energie om
een tuin bij te houden. Groene vingers krijg je niet
zonder smerige handen. Het kost vaak veel zweet.
Kom en werk vooral vaak en regelmatig op jou tuin!
En vraag als beginnende tuinder om tips en advies bij
je buur tuinders.
In ons clubgebouw liggen ook veel tuinboeken en
tuintijdschriften en ook bij ons servicepunt kunt u
altijd informatie en advies krijgen. Maar de leden aan
de stamtafel kunt u natuurlijk ook altijd benaderen
voor informatie.
Op de PC in de kantine komt de komende tijd meer
informatie te staan. Dus bestanden van het internet
over volkstuinen en tuinieren. Groente, fruit,
teeltmethodes adressen etc. Er is echter nog geen
internetverbinding beschikbaar!

Waarom stoppen volkstuinders?
Wij gaan verhuizen. Ik heb ander werk. Geen tijd
meer. Te zwaar. De tuin is te groot. Geen zin meer.
Dit zijn veel genoemde argumenten om met de
volkstuin te stoppen.
Soms wordt het een tuinder - om welke reden dan
ook - te veel en te zwaar. De groente tuin kan te
groot en daarmee dus het onderhoud te veel zijn.
Maar toch is het te toch nog te veel mooi en te fijn
om te stoppen en dus wordt er gezocht naar
alternatieven. Er wordt dan soms een gedeelte tuin

Wil je een hokje bouwen? In het huishoudelijk
reglement staat wat mag. En waar het bouwwerk
moet staan. Lees de regels goed door en bouw op de
juiste manier met vergunning. Ook in het clubgebouw
is deze informatie te vinden. Vraag vervolgens de
bouwvergunning aan en meld het bouwwerk bij de
secretaris.

Weetjes
De eitjes van het koolwitje verschijnen in juni op de
onderzijde in pakketjes van de koolbladeren.
Controleer af en toe of er groepjes gele eitjes te
vinden zijn. Knijp ze plat of spuit met een
milieuvriendelijk product op basis van pyrethrum.
Afdekken met een vliesdoek is een alternatief.
Juni is een goede maand om nog van alles te zaaien,
alles groeit en kiemt nu razendsnel, dus houdt de
moestuin onkruidvrij.

Weerspreuken
Is de eerste juni regenachtig, heel de maand wordt
twijfelachtig.
Als de kippen schuilen gaan houdt de regen zelden
aan.
05 juni: In juni weinig regen voorspelt een grote
zegen.
Geef adres, telefoon of e-mail wijzigingen door!
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