Tuindersinfo

December 2016

Vereniging van Volkstuinders Woerden

Aanstaande algemene ledenvergadering zal Andries de Jong als
voorzitter aftreden en niet herkiesbaar zijn.
Indien u belangstelling hebt voor de functie voorzitter, kunt u contact
opnemen met het bestuur secretaris@volkstuinwoerden.nl of een lid
van uw tuincommissie.
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Tuindersinfo
VOORWOORD

INHOUD

Dit is uw 4e Tuindersinfo van dit jaar. Helaas weer
weinig te kopij ingeleverd. Toch is het weer
gelukt een volle tuindersinfo te maken, maar dan
enkele pagina’s minder.
Ook enkele tuinders hebben iets geschreven, dat
zien we graag bij de redactie.
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De redactie wenst u fijne feestdagen en een
goede jaarwisseling en hopen op een goed
tuinjaar.

Veel leesplezier.
De redactie.
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BESTUUR
Voorzitter: Andries J.M. de Jong
Email: voorzitter@volkstuinwoerden.nl
Secretaris: Anton Janmaat
Email: secretaris@volkstuinwoerden.nl
2e Secretaris: Annemiek van der Vijver
Email: annemiekstek@casema.nl
Penningmeester: Bart Briedé
Email: penningmeester@volkstuinwoerden.nl

TUINCOMMISSIE VOORZITTERS
Breeveld: Jan Klee
Email: breeveld@volkstuinwoerden.nl
Parkzicht: Ad Pronk
Email: parkzicht@volkstuinwoerden.nl
Waardsedijk: Jan Willem van Winsen
(waarnemend)
Email: waardsedijk@volkstuinwoerden.nl

REDACTIE
Klaas van Amerongen
John de Ruiter
redactie@volkstuinwoerden.nl
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Van het Bestuur
Beste tuinders, kon ik de vorige keer beginnen met echt goed nieuws (over de goed verlopen
contributie-inning), deze keer moet ik openen met een minder inspirerende boodschap: de
voorzittersfunctie in de tuincommissie van ’t Stekkie is vacant. Om persoonlijke redenen heeft Klaas
van Amerongen zijn voorzitterschap opgegeven, hetgeen wij respecteren, maar bepaald niet met
blijdschap. Jan-Willem van Winsen neemt waar tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
Klaas: een welgemeend dankjewel voor je inzet bij ’t Stekkie. Het is onder jouw voorzitterschap een
beter stekkie geworden.
Over de horecavergunning: de ambtelijke molens draaien langzaam en die van onze vereniging
soms ook. Begrijpelijk: er moet heel wat geregeld worden. Zo moet er een bestuursreglement
worden opgesteld, moeten er cursussen worden gevolgd en moeten er leidinggevenden en
barvrijwilligers worden aangewezen. De aanvraag voor Parkzicht is ingediend, die van ’t Stekkie
volgt binnenkort en Breeveld wacht tot zijn Algemene Ledenvergadering.
Tenslotte nog uw aandacht voor het volgende: elders in deze Tuindersinfo vindt u een poster die
uw aandacht vraagt voor het vinden van een nieuwe voorzitter voor onze vereniging. De bedoeling
is dat deze zal aantreden bij de Algemene Ledenvergadering van maart 2017. Nu is het zo dat
kandidaat bestuursleden zich zelden spontaan
aanmelden, dus uw medewerking is essentieel:
kent u een medetuinder waarvan u denkt: die
heeft het, die zou een ideale volgende voorzitter
zijn, neemt u dan a.u.b. contact op met
secretaris@volkstuinwoerden.nl. We bieden geen
auto van de zaak, noch een vaste
onkostenvergoeding, maar wel een geweldig team
om mee te werken en zo’n 225 leden die u
dankbaar zullen zijn voor het in goede banen
leiden van het wel en wee van de vereniging.
Andries de Jong
voorzitter

Een beetje afscheid.
Even een berichtje van ons. Mijn naam is Ben Brandsen en ik ben al enkele jaren op de tuin en Ons
Stekkie aanwezig. Zo heb ik veel mensen zien komen en gaan door normale sterfgevallen en
opzeggingen. Het ergste wat ik heb meegemaakt was het noodlottige ongeluk van Ton Rozeboom en
zijn vrouw, die omkwamen bij een aanrijding op de snelweg. Wij tuinden naast elkaar en hielden
tijdens hun vakantie de tuin en de beesten bij. Helaas … hij kwam niet meer…
Ik heb samen met mijn vrouw een aantal jaren de kantine schoongehouden en bij de kaart avonden
was ik ook altijd vroeg aanwezig. Wij hadden toen nog geen elektra en wateraansluiting, maar wel
een gasfles en een aggregaat. Deze draaide op benzine en ik moest op de nieuwe markt bij Bertus
de benzine halen. We namen van huis een kan water mee om koffie te maken. De houtkachel
brandde heerlijk en zo was het warm in de kantine. De laatste tijd heb ik veel steun gehad van Arie
Pijnacker. Ik heb nu besloten om te stoppen met tuinieren. 36 jaar heb ik de tuin gehad, maar nu is
het uit. Ik mag de sleutel van het hek houden om nog eens een praatje te komen maken.
Alle tuinlieden de groeten van Familie Ben Brandsen.
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Wel en Wee Parkzicht.
Helaas en jammer voor de redactie van dit nog steeds zeer fraaie blad, krijgen we geen twee
pagina’s vol. Waar we wel melding van kunnen maken is dat het wel een heel raar tuinjaar is
geweest. Wie had dit voorjaar gedacht dat er in november nog gras gemaaid moest worden en de
laatste pronkers werden geplukt, maar goed de tijd van de tuin winterklaar maken komt er weer
aan dus ook de spierpijn van het spitten.
Een triest bericht is dat de heer Lukas van Gijssel is overleden. Lukas was een tuinder van het
eerste uur. Het was goed om te zien dat er heel wat tuinders waren bij het afscheid.

Wat niet meer voor mogelijk gehouden werd is gebeurd, namelijk
er is gebaggerd op Parkzicht. Midden 2014 is er hierover overleg
geweest met de gemeente Woerden en na diverse mailtjes,
telefoontjes, waarbij we steeds aan het lijntje zijn gehouden, dan
toch. De brede sloten zijn weer naar een diepte gebracht van
ongeveer een meter de smallere sloten worden met de
agger of flodderbeugel
flodderbeugel uit gebaggerd. Er zijn wel wat steigertje ontzet en
zo hier en daar een trommel verdwenen maar dat is vrij
eenvoudig te herstellen en te vervangen. Verder, het is misschien
wat vroeg, maar voor de rest van het jaar een goede tijd, en fijne feestdagen.
Ad Pronk , voorzitter Parkzicht.

Opruimdag parkzicht.
15 oktober stond de jaarlijkse opruimdag op programma.
We begonnen met een groep enthousiaste tuinders (ik
hoop volgende keer op nog meer) om 9 uur met lekkere
koffie en cake. Na een welkomstwoord van de voorzitter
werden er groepjes gemaakt en het algemeen werk
verdeeld. Er werden bergen takken en groen afval
verzameld glas puin hout in aanhangkarren afgevoerd
naar de milieu straat. De tuin rond de kantine werd
onkruidvrij gemaakt en gesnoeid. Ook de kantine werd
aan de buitenkant harsvrij gemaakt geschuurd en
bijgeschilderd. Als klap op de vuurpijl was er een graffiti
artiest Olaf die de container naast de kantine, voorzien
heeft van een prachtige tekening.
Na al het werk stond er 12 uur een heerlijke pan soep,
gemaakt door Henk, en broodjes klaar, zodat we nog
even de ochtend kletsend konden afsluiten. Als afsluiting
nogmaals het verzoek, ruim bij je tuin steeds je eigen vuil
op, En gooi niets langs het pad of op de aanhanger van de
buurman. En voor de volgende opruimdag hopen we
natuurlijk op nog meer tuinders die meehelpen
Anja v Vliet
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Niet meer ploeteren op de tuin.
Al zo een 8 jaar heb ik op de tuin geploeterd. Begrijp
me goed, het was heerlijk. Spitten, zaaien oogsten.
Het was een lust. Maar het gevecht tegen
engerlingen, slakken, emelten, veenmollen en op
ieder kaal stukje (en dat was er genoeg tussen alle
keurige rijtjes groente) opkomend onkruid, gaf me
niet altijd de gewenste voldoening. Natuurlijk is er
altijd die gedeelde smart. Tijdens de koffie altijd een
geliefd onderwerp. Nu ging er bij mij geen enkele
oogst echt verloren, want ik was in het gelukkige
bezit van 2 konijnen. De beestjes smulden altijd van
al die aangevreten en doorgeschoten groenten en
maalden niet van een slakje of rupsje, dit in
tegenstelling tot vrouw en kinders. Dit resulteerde er
in dat ik altijd snel als eerste het deksel van de pan
haalde en snel de overgebleven proteïne met groente
opschepte. Begrijp me niet verkeerd, het was altijd
heel plezierig op mijn tuintje, maar ik wilde eindelijk
ook wel een echt genieten of eigenlijk chillen zoals
dat tegenwoordig heet. Het roer moest om. Nu ben ik
een echte natuurliefhebber en geniet altijd van al die
bloementuintjes. Dus na de laatste oogst (die
overigens zeer gewaardeerd werd door de konijnen) ben ik eens niet gaan spitten maar aan het
klussen gegaan in de schuur. Het nieuwe praathuis leek me wel een mooi voorbeeld. Eerst aan het
werk aan de tekentafel en een ontwerpje gemaakt. Op naar de firma Roest in Kamerik en hout
besteld. Na hulp van vele vrienden verrees er op mijn tuintje een ware blokhut wat voor mij een
heus paleisje bleek. Een stukje gras er voor en na al dat geploeter kon het grote genieten
beginnen. Inmiddels is me dat een
seizoen goed afgegaan. 4 mooie
bloemvakken die al aardig in bloei staan.
De BBQ is ook goed gebruikt en voor de
koude dagen heb ik een heus kerosine
brandertje die in staat is om van mijn
hut een ware sauna te maken.
Voor iedereen die het ook eens wil
proberen om het roer om te gooien sta ik
altijd open voor een bezoekje aan mijn
tuin. En ja ik kom nog steeds met
heerlijke groenten thuis dankzij dat
geweldige weggeef bankje.
Frank Droogers
Breeveld, tuintje 35A
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Activiteiten Breeveld 2016-2017

Za 26 nov.

Kerstboom van wilgentenen 10.15 uur

Woe 14 dec. Kerstbloemschikken

19.30 uur

Za. 7 jan.

Nieuwjaarsborrel

10.00 – 13.00 uur

Vrij 3 febr.

Boerenkoolmaaltijd

18.00 uur

Di 21 febr.

Breien/haken/crea

19.30 uur

Woe 22 mrt. Ledenvergadering

20.00 uur

Woe 12 april Paasbloemschikken

19.30 uur

Za 13 mei

Plantjesmarkt

10.00 uur

Za 24 juni

Compostdag / Vis roken /

10.00 uur

Heksenketel soep
Vrij 8 sept.

BBQ , uitslag wedstrijd

18.00 uur

Maart – sept. Wedstrijd: creatief met bonen.

Activiteitencommissie: Corrie Smit, Anneke Kootstra
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Vragen staat vrij.
Waarom is de wereld rond pa? Waarom is hij niet vierkant? Waarom gaat de zee niet verder dan
precies tot aan het strand? Pa, hoe komt het dat een visje onder water toch niet stikt? En hoe komt
het dat de gangklok, als hij stuk is, niet meer tikt? Waarom schijnt de zon nooit ’s nachts eens?
Waarom trouwde u met ma? En hoe komt oom Hendrik aan zo’n glad, kaal hoofd,zeg pa?
Toen de ooievaar mij bracht,pa, waren ma en u toen thuis? Groeit er aan een appelboom nou nooit
per ongeluk een peer? Waarom heet mammie mevrouw en waarom bent u een meneer?
Als u in een vliegmachine eens héél hoog de lucht in ging en de aarde zou vergaan, pa, hoe kwam u
dan uit dat ding? Pa, waarom ben ik geen zusje? Hebt u ook wel eens gehuild? Als ik u niet was
bevallen, had u mij dan omgeruild? Zijn de arme jongens ’s winters zonder winterjas niet koud?
Krijgen die van sinterklaas niks? Zijn die jongens dan zo stout? Waarom draagt men zwarte kleren
als men in de droefheid zit? Zijn ze ’s nachts dan niet bedroefd, pa? Hun hansoppen zijn toch wit?
Waarom smeert ma, als ze uitgaat, roze meel op haar gezicht? Als een kip een ei gaat leggen, hoe
krijgt hij dan het kapje dicht? Pa, waarom komt er soms oorlog? Schieten ze dan met echt kruit?
Waarom vecht de ene koning het niet met de andere uit? Word ik later ook soldaat pa? Of denkt u
dat dat niet hoeft? En als ze mij dan raken, zijn jullie dan erg bedroefd? Als de ooievaar een kind
brengt, waar haalt hij dat dan vandaan? Waarom zie je nooit een sprinkkip en alleen maar een
sprinkhaan? Pa, waarom mag ik nooit eens zeggen: ,,wat een lange neus oom Piet”? waarom mag hij
dat niet weten! Weet oom Piet dat zelf dan niet? Pappie, wat zijn isotopen en wat is een stratosfeer?
Toen u gisteren op uw duim sloeg, paps, wat zei u toen ook weer? Pa, hoe komt er elke dag nieuwe
melk in zo’n koe? En waar groeien de sigaren? En waar gaat de rook naar toe? Had ik al direct een
broekje en een buisje en een jas? Toen de ooievaar mij bracht, pa, hoe wist u dat ik het was?
Pa, u zei, dat toen u klein was, u nooit stoute dingen dee, dat u in uw jeugd nooit jokte- Wanneer
begon u daar dan mee?
Ik dacht, laat ik nog eens wat schrijven, om de volgende tuindersinfo vol te maken. Ik wens alle
tuinders van Parkzicht, Ons Stekkie en Breeveld een hele fijne feestmaand toe.
Oud tuinder van Breeveld, Jan Overbeek.

De grootste pompoen.
In mei met de plantjesdag waren er
pompoenzaadjes te koop.
Na een zomer van veel regen, mesten,
verzorgen en zelfs zingen bij de
pompoen,
was 1 oktober de dag van ......
Wie heeft de grootste pompoen?
Er waren mooie inzendingen,
De grootste pompoen had een omvang
van 106 cm. Samen met de nummer 2
en 3 krijgen zij een paar weken roem
in de kantine.
Voor de kinderen was er een leuke
verrassing. Met cake en een lekkere
kop pompoensoep werd de dag
afgesloten. Kortom: gezellig!
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Berichten van Breeveld
Het jaar 2016 was voor ons tuinders een jaar dat we niet licht zullen vergeten. Eerst lange
tijd heel veel regen en als ongenode gasten de 'lieve' slakjes, gevolg: veel tegenslag bij de
opbrengst van diverse planten. Minder gewenst groen zoals onkruid en gras groeide wel
goed op de percelen. Deze problematische omstandigheden werden aardig gecompenseerd
door een periode met mooi weer die aanhield tot begin november. Een aantal gewassen en
zeker veel bloemen hebben ons tuinjaar toen nog aardig opgeleukt.
De moeizame start van het seizoen heeft er mede toe geleid dat voor een drietal tuinders hun
eerste tuinjaar tevens hun laatste werd. Gebrek aan tijd om een tuin goed te kunnen
onderhouden speelde hierbij een grote rol. De tuincommissie heeft naar aanleiding van deze
ervaring besloten meer aandacht te besteden aan kandidaat tuinders, zeker aan degenen die
geen tuinervaring hebben.
Nu naast het gebruikelijke aantal opzeggingen nog eens drie beginnende tuinders gestopt
zijn bleek onze wachtlijst niet toereikend om alle tuinen bezet te krijgen. Een pas gestarte
actie om nieuwe kandidaten te werven heeft binnen een paar dagen al een bescheiden succes
opgeleverd. Aan de op 9 september gehouden barbecue werd dit jaar bij gunstige
weersomstandigheden deelgenomen door 33 personen, iets minder dan gebruikelijk. Dit heeft de
sfeer echter niet benadeeld. Er werd weer heel wat gebabbeld en heerlijk gesnaveld. Een grote
groep 'nablijvers' zat tot in de late avond rond een verwarmend vuurtje van elkaars gezelschap te
genieten. Onze tuinders hebben twee verschillende stukken ontvangen met informatie over de
nieuwe aanpak van oevers en sloten. Deze informatie is ook te lezen in het informatiepaneel aan de
rand van de parkeerplaats. Voor wie zich geen voorstelling kan maken van de in deze
stukken genoemde en voor deze aanpak geschikte planten ligt er in het Praathuis een map
met afbeeldingen van veel van deze planten.
In oktober werden we geconfronteerd met het probleem van voortwoekerende bamboe. Eén
van de grotere tuinen was opgezegd maar moest gesaneerd worden voordat de nieuwe
tuinder aan de slag kon gaan. De bamboeplant had zich verspreid over een groot deel van de
tuin. Er is een kraantje/grijpertje gehuurd om de bovenlaag met wortel en al te verwijderen.
Meerdere vrijwilligers hebben geholpen om de klus te klaren. Met voorbereiding en nazorg
heeft dit bijna een maand geduurd.
De les : hou zulke woekerplanten in de hand, nog beter: nooit in je tuin planten!
Zaterdag 7 januari is er van 10.00 – 13.00 uur onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Komt allen naar
deze sfeervolle start van ons nieuwe tuinjaar. Waarschuwing vooraf: daar wordt veel
gezoend! Mag, hoeft niet.
Jan Klee
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www.volkstuinwoerden.nl

