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Al meer dan 40 jaar
uw tuinspecialist

Groencentrum
Van Schieveen

Tuincentrum - Aanleg - Onderhoud
Kromwijkerkade 32
Woerden
Telefoon 0348 422 231
www.groencentrum-van-schieveen.nl

Handig en dichtbij
Zaden
Grond
Zand
Tuinaarde
Bonenstokken
Gewasbescherming
en nog veel meer
Allemaal verkrijgbaar bij u
op de tuin

Nut & Sport
is een kleindieren fokkersvereniging voor
liefhebbers/fokkers van kleine huisdieren.
Onder kleine huisdieren verstaan wij:
(dwerg)hoenders, sier- en watervogels, sierduiven,
konijnen, cavia’s en kleine knagers.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie
kijkt u dan eens op onze website:

www.nutensportwoerden.nl

Tuindersinfo
Voorwoord
We maken ons weer op voor de winter, mooie
tijd met misschien wel sneeuw, maar zeker
Sinterklaas, kerst en Oud en Nieuw. De tuinen
hebben mooie producties geleverd. Sommige
tuinders zijn al aan het spitten.
Het nieuws van de bestuurstafel is idyllisch
maar ook voorzien van praktische zaken.
Parkzicht meldt dat er geklaverjast gaat worden,
en ook zijn er pakjes die rondgaan. Kerst en
nieuwjaar wordt ook daar niet vergeten.
Wetenwaardigheden over asperges en wat heeft
de Chocoprins met Sherlock Holmes te maken?
Een kleurige terugblik vervolgens op het
zomerfeest van Ons Stekkie. Gezelligheid troef!
Jan O. mijmert over oud worden in deze tijd, lees
maar op pagina 9.
Breeveld is nog in de ban van de beveiliging,
maar ook een terugblik op een gezellige bbq en
de opknapbeurt in de kantine.
Frank Drogers levert een goed stuk over de vier
R’s, benieuwd? Kijk op 12.
Parkzicht doet ook verslag van de fotowedstrijd
en wie is die fotograaf op Breeveld?

In het receptenhoekje jam en kaneelkoekjes,
smullen maar. Zin om te kleuren? Begin snel op
pagina 17. Versier daarmee de kantine!
Afsluiter deze keer een blik op onze tuinhuizen.
Wij wensen u prachtige feestdagen en een mooi
groeizaam nieuwjaar!
Dick de Jong

Bestuur

Voorzitter (WN): Anton Janmaat
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

Tuincommissievoorzitters
Breeveld: Jan Klee
Email: breeveld@volkstuinwoerden.nl
Parkzicht: Wim van Dijk
Email: parkzicht@volkstuinwoerden.nl
Waardsedijk: Theo Edelbroek:
Email: waardsedijk@volkstuinwoerden.nl

Redactie

Klaas van Amerongen, Dick de Jong
redactie@volkstuinwoerden.nl

De volgende Tuindersinfo...
Jaarlijks wordt in september de jongdierenkeuring
en in oktober de tentoonstelling gehouden, zie de
website voor de datum en plaats.
U bent van harte welkom om eens te komen kijken!
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De Tuindersinfo verschijnt 4 keer per jaar: Februari, Juni, September en December.
Kopij voor de volgende Tuindersinfo kunt u insturen tot 1 januari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.
Bij voorkeur inzenden per email of sturen naar de redactie Volkstuin Woerden,
Vuurdoornpad 18, 3442 JM Woerden. Natuurlijk kunt u ook foto’s sturen.
Email: redactie@volkstuinwoerden.nl
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Van het bestuur
HERFST, HARVEST:
Wat mij betreft een mooi seizoen.
Kleuren, geuren en de laatste oogst.
Zon, buien en een regenboog.
Wind, warm en kou.
Wanneer is het eigenlijk herfst?
Ten noorden van de evenaar loopt de herfst officieel van 21 september tot en met 20 december.
Meteorologisch gezien begint de herfst op 1 september en deze duurt dan t/m 30 november.
Een van de grootste kenmerken van de herfst is
dat het een kleurrijk jaargetijde is.
De kleur van de blaadjes aan de bomen veranderen langzaam van groen naar geel of rood en
vallen langzaam maar zeker van de bomen af.
Paddenstoelen in verschillende kleuren komen
boven de grond uit, en wolkenvelden geven
spectaculaire tekeningen in de lucht.
De natuur verandert nu snel; bereidt zich voor
op de winter die komen gaat.
Het weer is ook zeer kenmerkend in het najaar.
Vooral grote temperatuurverschillen zijn kenmerkend voor de herfst.
Zo kan het in de herfst al licht vriezen maar er
kunnen ook mooie nazomerse dagen ontstaan
met hoge temperaturen.
Hevige herfststormen en windstille dagen wisselen elkaar af. Het kan grijs en kil zijn met dreigende onweersbuien.
Tijdens stevige buien kan de zon spontaan gaan
schijnen en ontstaat er een regenboog. Dikke
mist of strakblauwe luchten.
Alles kan tijdens de harvest.
Tot zover het idyllische verhaal.
Wij willen u niet onthouden deze zaken waar het
bestuur tot dusver mee bezig is geweest:
Verzekeringen:
Op de complexen worden initiatieven genomen
om het dievengilde zo moeilijk mogelijk te
maken. Er valt te denken aan alarm, verlichting,
camerabeelden e.a.Dit gaat in overleg met de
verzekeringsmaatschappij.
Bestuur vraagt om iedereen zoveel als mogelijk
alles af te sluiten. Hekken, gebouwen en uiteraard uw eigen eigendom.
Het kan veel ellende voorkomen.
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Financieel 1:
Door het bestuur zijn geen bijzonderheden te
melden. Het is relatief rustig, op uiteraard de
afwikkeling van de inbraken na.
Financieel 2:
Het is nog niet zover, maar straks valt er in 2018
wederom een factuur van ons bij u binnen.
U kunt deze factuur voor lidmaatschap eind februari 2018 tegemoet zien voor het jaar 2018.
Via de e-mail, of onze factuur ontvangt u via uw
brievenbus.
U wordt geacht deze factuur vóór 1 april te betalen.
Er zijn redenen te over om niet te betalen maar
wij hebben alle flauwe smoezen reeds gehoord.
Bestuur heeft besloten deze termijn vanaf 2018
te handhaven...
Indien u afwijkende wensen heeft, maak het zo
snel als mogelijk kenbaar.
Er wordt vast een passende oplossing gevonden
Evenementen:
Goed is te zien dat er op de complexen tal van
evenementen plaats vinden.
Deze leuke dagdelen worden zeer goed bezocht
en geven tal van mensen een gevoel dat we echt
een vereniging zijn.
Er worden nieuwe contacten gemaakt en bestaande contacten worden verbeterd.
Zeer goed om mee te maken.

Parkzicht nieuwtjes
Wist U dat er weer klaverjasavonden worden
gehouden in Komkommerin?
Het seizoen is al enkele weken oud maar voor
vnl. nieuwe tuinders die het nog niet weten:
Elke veertien dagen wordt er geklaverjast in de
kantine tijdstip vanaf half acht ‘s-avonds.
Dit is op een enkele uitzondering na op de
donderdagavond.
De volgende data kunt opschrijven in de
smartphone of kalender:

12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23
november, 7 december, 21 december
(kerstkaarten), 4 januari, 18 januari, 1 februari,
15 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart
(paaskaarten),12 april, laatste avond 26 april.
Waarschijnlijk als deze tuindersinfo uitkomt zijn
er al een aantal data geweest maar U kunt altijd
op elke willekeurige datum aanschuiven.
Het is een gemoedelijk avondje en gezellig met
elkaar. Zien we elkaar daar?
de kaartcommissie.

Pakjes avond en kerstsferen

Nieuwjaarsreceptie Parkzicht

Op donderdagavond 30 november vanaf 19.30
vieren de dames van Parkzicht voor de 3e keer
weer een gezellige pakjesavond. Iedereen neemt
3 feestelijk verpakte kadootjes mee voor niet
meer dan E 7,50.
Je hoeft je niet van tevoren op te geven.
Op donderdagavond ook vanaf 19.30 uur gaan
we onder het genot van een heerlijk glaasje
glühwein de Komkommerin in kerstsfeer
brengen.
Op zaterdag 6 januari 2018 organiseert de TC
weer de gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie vanaf
10.00 uur

Noteer alvast in Uw agenda:
De nieuwjaarsreceptie van PARKZICHT zal
gehouden worden op zaterdag 6 januari 2018.
Tijd vanaf 10.30 uur tot ca. 12.00 uur. De koffie is
gratis, oliebollen e.d. inbegrepen en een drankje
daarbij is ook voor rekening PARKZICHT.

Overigens:
Stel U zit in het bestuur,
U denkt het kost een uur,
En dan gaat U besturen,
Dat kost ineens uren.
Maar na Uw overleg is groot Uw vreugd,
Na Uw invloed, en dat doet U dan deugt,
Na uw inspanningen blijkt: het heeft resultaat.
Uw inspanning loont en dat doet de vereniging
baad.
Een goed gevoel. Overweegt u het eens.
Namens het bestuur.
Met vriendelijke groet,
Anton Janmaat
Secretaris, V.T.V. Woerden
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Asperges
We weten bijna allemaal wat asperges zijn
In het voorjaar tot aan de langste dag zijn ze te
koop als je Nederlandse asperges hebt.
In cellofaan verpakt en wit van kleur, ongeveer
20 cm lang.
Ze meestal prijzig want ze worden met de hand
gestoken en arbeid (handwerk) is duur.
En waarom zijn ze wit?
Dit komt omdat ze groeien in de zandbed van
ongeveer 20/25 cm hoog, ze krijgen dus geen
licht. Zodra ze boven de grond dreigen te komen
worden ze gestoken.
Als ze een halve tot hele dag niet gestoken
worden gaan ze paars tot groen verkleuren van
wat boven de grond uitkomt.
Professionele kwekers hebben zwart plastic over
dit zandbed gespannen zodat de asperges geen
licht krijgen en dus wit blijven.

Maar na de langste dag mogen/moeten de
asperges doorgroeien om reserves voor het
volgende jaar op te bouwen en schieten ze als
paddenstoelen uit het zandbed.
Wat u op de foto ziet zijn doorgeschoten
asperges tot wel anderhalve meter hoog, dus
geen onkruid.
Ik heb ongeveer 7 kg geoogst en daar hebben
5 gezinnen van genoten (in de vakantieperiode
mochten de buren steken)
Eind november als het lof bruin wordt dit
afgeknipt tot op het zandbed en een maand
later wordt het zandbed met stukjes stengel
verwijderd en in maart wordt een nieuw
zandbed aangebracht om de groei van planten
hierin te laten plaatsvinden.
Hiermee is de cirkel rond.
Bert Versteeg

ChocoPrins – de Sherlock Holmes
van Breeveld
Eerbiedwaardig tuinder lost al drinkend misdrijf op

• Glasmontagenieuwbouw
• Glas(de)montage Renovatie / Transformatie
• Voorraadhoudende glasgroothandel
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• Brandwerend glas / Veiligheidsglas
• Monumentaal glas / Kitapplicaties
• Interieurglas / Constructief glas
• Praktisch kenniscentrum
• Professionele markt / Particuliere markt

VANVEEN GLAS.NL

Een fantasie van deze schrijver? Geenszins. Soms
is de werkelijkheid verbluffend eenvoudig.
Op Breeveld geniet een eerbiedwaardige man
van respectabele leeftijd heel erg van zijn lieflijk
tuintje. Na de koffie in het Praathuis begeeft hij
zich met kalme tred en armen op de rug naar zijn
paradijs daarbij de tuinwereld links en rechts van
hem zorgvuldig in ogenschouw nemend.
Hoe goed moet hij zich wel voelen op zijn
fraaie perceeltje, zijn eigen hof van Eden?
Echt opgewonden en in hoogste staat van
verrukking raakt hij echter pas zodra hij in zijn
hutje de voorraad van zijn meest favoriete
genotsmiddelen aanschouwt. Zijn lieve Trees
uit haar liefde voor hem onder meer door hem
te verwennen … met pakjes chocomel! Naar
behoefte, die ontstaat alleen al bij de aanblik
van deze zaligheid, wordt een pakje genuttigd
met behulp van een rietje.
De link met het oplossen van een misdrijf zal

u als lezer tot nu toe niet helder voor ogen
staan veronderstel ik, niet toch? Volgt nu de
verrassende realiteit,
De politie heeft twee jonge mannen opgepakt
die ervan verdacht worden meerdere inbraken
gepleegd te hebben waaronder één of
beide inbraken in februari en maart op ons
tuinencomplex. In een container zijn vele
gestolen spullen gevonden. Blijkbaar hebben
deze ongenode gasten zich ook tegoed gedaan
aan pakjes chocomel uit de voorraad van onze
eerbiedwaardige tuinder. De politie heeft her en
der verspreid rond zijn tuintje pakjes gevonden
inclusief de gebruikte rietjes. Nader onderzoek
van dna sporen op de rietjes heeft matches
opgeleverd met beide jonge mannen. Zij moeten
binnenkort voor de rechter verschijnen.
Behoefte aan informatie uit de eerste hand?
Vraag het aan Guus Klein Wassink op tuin 17.
Klee
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Zomerfeest / BBQ “Ons Stekkie”
Zoals gebruikelijk, eind augustus, is er wederom
een zomerfeest georganiseerd op Ons Stekkie.
Uiteraard is er dan ook een smakelijke hap en
een borrel aanwezig.
Ook is het mogelijk om te laten zien aan
medetuinders en aanhang dat je best nog een
sjoelsteen kan schuiven.
Dit jaar ook weer begeleid met tips en trucs door
onze sjoel virtuoos Sjaak.
Er is weer vorstelijk gesjoeld op 2 bakken, feest
der herinnering!
Tevens was er de mogelijkheid wat lootjes te
kopen voor een verloting.
Kosten nog moeite gespaard door de
evenementencommissie om voor een waardig
prijzenpakket te zorgen.
Bij een verloting hoort een hoofdprijs en de
prachtig rijkgevulde plantenbak, aangevuld
met tegoed bonnen, werd met luid gejuich in
ontvangst genomen.
Net als vorig jaar waren de heren van Woerden
7 met hun ensemble aanwezig om de avond

te omlijsten met hun fantastische polka’s,
herkomst van de gespeelde stukken werden
toegelicht en met wat vettigheid van de bbq en
wat vers spoelwater kwamen er aan het eind
van de avond ook nog wat meezingers uit hun
blaasinstrumenten begeleid met drums.
Dit alles onder het motto, Gezelligheid kent geen
tijd!
Maaar…., dit alles was geen geslaagd zomerfeest
geweest zonder een BBQ.
Ook dit jaar weer uitstekend verzorgd door John
en Jacinta!
Wij eten geen slaatje maar Salade’s met louter
verse producten uit eigen tuin (indien mogelijk)
Met zorg bereid waren ook de vegetarische
salade en groenten spiesen.
Het vlees was van uitstekende kwaliteit en ook
voor de gasten die geen varkensvlees aten was er
een aparte bbq aanwezig.
Al met al weer een geslaagd Zomerfeest !!
JW

Oud worden in deze tijd
Het is gewoon niet voor te stellen,
Je moet met een mobieltje bellen.
Je kunt er ook een tekst op lezen,
Je moet altijd bereikbaar wezen.
En dat kan dus niet gewoon
Met een vaste telefoon.
Wil je een treinkaartje kopen?
Nee, niet naar de balie lopen.
Daar is niemand meer te zien.
Je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken,
In de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij.
Achter jou zie je een lange rij.
Kwaad en tandenknarsend staan,
Want de trein komt er al aan.
Bij de bank wordt er geen geld
Netjes voor je uitgeteld.
Dat is tegen de cultuur.
Nee, je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent,
Anders krijg je nog geen cent.
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Om je nog meer te plezieren
Mag je internetbankieren.
Allemaal voor jou gemak,
Alles onder eigen dak.
Niemand die er ooit om vroeg,
Blijkbaar is het nooit genoeg.
Man, man, man, wat een geploeter.
Alles moet met een computer.
Anders doe je echt niet mee.
Op www en punt nl… vind je alle informatie.
Wie behoed je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet,
Dan word je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je boft,
Je hebt immers Microsoft.
Ach, je gaat er onderdoor.
Je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee, het is geen kleinigheid,
Oud worden in deze tijd.

Jan O.
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Breeveld’s berichten
Barbecue
Vrijdag 8 september was er de jaarlijkse
barbecue. Met 43 deelnemers kunnen we
spreken van een goede opkomst. De enorme
hoeveelheid regen mocht de pret niet drukken.
De sfeer was als gebruikelijk heel gemoedelijk,
later op de avond zelfs uitbundig. Het vlees en
de salades van onze vaste leverancier slagerij
Lempers uit Linschoten waren weer van goede
kwaliteit. Verder hebben we nog genoten van
een aantal door tuinders gemaakte lekkernijen.
Dank daarvoor!.
Dit samenzijn met eten, drinken en gezellig
praten is telkens weer zo’n fantastisch moment
waarop je ervaart wat het betekent lid te zijn
van een fijne vereniging.
Inbraak en beveiliging
Menig bezoeker zal inmiddels gezien hebben dat
er een lamp met sensor geplaatst is in de buurt
van het hek. Hopelijk draagt dit iets bij aan de
beveiliging van ons complex.
Dit schreef ik in de vorige editie van de
Tuindersinfo. De inkt was nog niet droog of
we werden in de ochtend van 22 augustus
weer geconfronteerd met een inbraak op ons
complex. Genoemde lamp weerhield inbrekers
er blijkbaar niet van hun slag te slaan. Schade:
uit een paar schuurtjes wat klein materiaal en
flessen wijn gestolen, uit het Praathuis wijn en
bier ter waarde van 54 euro. Dit valt mee, zo lijkt
het. Maar om in het Praathuis te komen heeft
men de terrasdeuren geforceerd met behoorlijke
braakschade tot gevolg. Op het eigen risico van
250 euro na wordt het herstellen van de schade
vergoed door de verzekering.
Na de twee inbraken in februari en maart is er
een camera geplaatst gericht op het hek. De
beelden waren niet dusdanig dat gezichten
herkend konden worden, wel was te zien hoe
men op ons terrein is gekomen. Te zien was
dat twee personen via de zijkant van het hek
(aan de Harmelense kant) geklommen zijn,
ondanks de scherpe punten. De opgenomen
beelden zijn op een usb-stick gezet en afgeleverd
bij de politie. Of dit iets oplevert moeten we
afwachten. Wat de inbraken in februari en maart
betreft zijn inmiddels twee daders opgepakt,
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die overigens meer inbraken op hun kerfstok
schijnen te hebben. De tuincommissie heeft
zich meteen na de laatste ellende beraden op
extra maatregelen ter voorkoming van weer
een inbraak. In de eerste plaats is er vervaarlijk
uitziend scheermesjesprikkeldraad besteld en
aangebracht aan de bovenkant en de twee
zijkanten van het hek. Hugo Hoek heeft dit voor
ons geregeld, wat niet ongevaarlijk was. Heel
hartelijk dank daarvoor.
Hugo en Henk de Langen hebben ook nog twee
lampen met sensor besteld en aangebracht.
Zodra je nu in het donker bij het hek komt gaat
de reeds eerder geplaatste lamp branden. Loop
je bij het hek vandaan het terrein op begint
de lamp te branden die aan de container is
bevestigd. Deze lamp zet de hele parkeerplaats
in het licht. Loop je naar de achterkant van het
Praathuis, naar het terras, begint lamp nummer
drie te branden. Deze terraskant is kwetsbaar
omdat inbrekers daar niet gezien kunnen
worden vanaf de weg.
Wellicht dat er nog enkele maatregelen
genomen worden, hierover is de tc zich nader
aan het beraden.
Opknappen terras, Praathuis en naambord
Om deze ‘Berichten’ in positieve zin af te ronden
kan ik melden dat het terras een opknapbeurt
krijgt. Wanneer deze Tuindersinfo uitkomt zal dit
naar verwachting klaar zijn.
Ook dit schreef ik in de vorige editie. De klus is
echter nog niet geklaard op het moment dat ik
mijn kopij moet versturen (rond 6 november). Dit
wordt nog een fiks karwei. Ik hoop nu maar dat
het klaar is wanneer de eerste editie van 2018
verschijnt.
Afgelopen week heb ik samen met Arie
Eikelenboom 250 vloerbedekkingstegels gehaald
bij een bedrijf in Amstelveen dat kantoren
ontruimt. In de loodsen met herbruikbare
goederen lagen meerdere stapels van deze
tegels. De tegels zijn de afgelopen dagen door
Arie en een paar hulpkrachten op de vloer van
het Praathuis gelegd. De betonnen vloer is
weliswaar heel praktisch en makkelijk schoon te
maken maar het is voor mensen met gevoelige
oortjes bepaald geen pretje vanwege de
gehorigheid in ons clubgebouw. We hopen dat

de geluidsproductie van de aanwezigen door
de tegels behoorlijk gedempt wordt, de eerste
ervaringen lijken dit te bevestigen.
De tc wilde het fraaie bord met de tekst
‘Tuinpark Breeveld’ laten opknappen. Dit bord is
ooit gemaakt door oud tuinder Jaap Karsemeijer.
Helaas bleek opknappen niet meer aan de orde,
daarvoor was het bord (eigenlijk een grote
plank) te slecht. We hebben een nieuwe grote
plank gekocht en Arie bereid gevonden deze
plank te schilderen en van dezelfde tekst te
voorzien. Ik verwacht dat Arie binnen afzienbare
tijd hiermee klaar is en we vanaf de weg weer
zo’n mooi naambord kunnen zien. Arie bedankt!
Jan Klee,
voorzitter tuincommissie Breeveld
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De vier R’s
Om de tuin goed tot zijn recht te laten komen
zijn 4 thema’s van belang. Overgenomen uit de
opvoedingslessen van mijn kinderen ; de vier R’s.
Rust, Regelmaat, Reinheid en de nieuwe en
misschien wel belangrijkste in deze tijd ; Ruimte,
want dat krijgt de jeugd tegenwoordig veel te
weinig, zowel mentaal als fysiek.
Heel makkelijk zijn deze vier R’s te gebruiken als
handleiding om het tuinieren tot een succes te
maken.
Regelmaat: om het onkruid de baas te blijven,
op tijd water te geven en natuurlijk te oogsten is
een regelmatig tuinbezoek noodzakelijk en dan
bedoel ik meerdere keren per week. Natuurlijk
geldt dit ook voor het regelmatig verpozen
om voldaan de tuin te overzien vanaf een
tuinbankje.
Reinheid: ook zeker van toepassing op
de tuin. Denk aan het ontsmetten van
je tuingereedschap, Aardappelziekte of
phytophthora (fytoftora), onkruid vrij houden en
wassen van de oogst om zo
maar wat op te noemen.
Ruimte: Een heel discutabel
punt bij tuinieren. In het
voorjaar heb je altijd
ruimte te kort voor al
dat zaaigoed, stekjes en
pootgoed. Maar in de
zomer is die vele ruimte
soms wat te veel om bij te
houden. Bij de oogst blijkt
al die ruimte dan weer
veel te veel op te leveren
en geniet iedereen in je
omgeving mee van de
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gezonde, verse groente die je geploeter oplevert.
En dan de vierde: de eigenlijke aanleiding van
dit stukje.
Rust: Naar de tuin ga ik toch voornamelijk om tot
rust te komen van de wereldse beslommeringen;
werk, gezin, sociale verplichtingen enz.
Heerlijk genieten van de snaterende
eendjes, zoemen van de insecten en andere
natuurgeluiden. Dit alles wordt eigenlijk
alleen maar versterkt door de geluiden op de
achtergrond van Woerden die soms zachtjes
doordringen tot de tuin.
Zwijmel je al mee als je dit leest ?
Helaas wordt deze serene rust veel te vaak
verstoord door brullende benzine motoren
van maaier, heggenschaar, kantenmaaier en
waterpomp.
De enkele tuinder die stiller elektrisch
tuingereedschap gebruikt is toch genoodzaakt
om de aggregaat te starten met toch weer alle
herrie van een verbrandingsmotor als gevolg.
Nog maar te zwijgen van de regelmatige olie
vlekken op de slootjes,
waaruit we putten om de
plantjes te bewateren.
Moraal van dit stukje is;
laten we ons met zijn allen
hard maken voor de rust
op Breeveld. Zeker een
investering, maar het levert
wel de zo gekoesterde rust
op die in ons land al zo
schaars is.
Frank Droogers
Tuin 035A Breeveld
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Fotowedstrijd: Tuin
Op de plantjesmarkt van mei jl konden we
inschrijven en foto’s maken die een relatie
hadden met de tuin.
Er waren toch wel ca. 15 inzendingen die
maandenlang in de kantine hingen ter
beoordeling.
Men kon uit deze inzendingen een keuze maken
en d.m.v. zijn stem uit te brengen werd ten slotte
foto 444 uitgekozen tot mooiste.
Deze foto liet een detail van een paar
schitterende tomaten zien.
Het was jammer dat tijdens de prijsuitreiking de

belangstelling maar zeer matig was zodat er veel
soep over was.
Ikzelf was deze datum ook vergeten
(2 september j.l.)
Dus ik had ook geen recht van spreken.
Een volgend keer als we wat organiseren hopen
we op wat meer belangstelling en zeker ook van
de fotografen die ook niet allen van de partij
waren.
Bert Versteeg

Tuininfo, het blad
voor alle volkstuinders.

De Oostindische kers, najaarstoegift van de natuur

Kijk ook eens op de
website:
www.volkstuinwoerden.nl
Jan Muller hoffotograaf Breeveld
Hier zijn we als redactie heel blij mee, mooie prenten van onze tuinen.
We zetten ze graag op onze website, dus ga eens kijken. www.volkstuinwoerden.nl.
Bedankt Jan, blijf aanleveren!
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Receptenhoekje

Jam happen op “Ons Stekkie”
Lang gewacht en gekregen, een echte jam
wedstrijd !
Al jaren worden we gek gemaakt door enkele
tuinster’s/tuinders dat de eigengemaakte jam zo
lekker is dat Flipje Tiel het recept wil kopen….
Jaja , dat dacht de evenementencommissie ook
en schreef meteen een wedstrijd uit.
Ruim van te voren op de agenda, staat garant
voor deelname dachten de Feest dames.
Goed gedacht, de jam makers lieten niet verstek
gaan.
Er waren 20 potten jam met veel verschillende
smaken, met variaties die velen nog nooit in de
winkel gezien hebben.
Veel bramen, wat aardbeien, wat mix werk maar
ook Stoofperen jam, pompoenen jam, Tomaten
jam, huh? … tomaten ?
Ja echt waar!
Jam maken is niet moeilijk, recept of internet
voorbeeld.
Voordeel van een voorbeeld/recept is dat het
altijd goed komt.
Maar voor de speciale jam is vaardigheid vereist
en kunde.
Voor de jury waren een paar smaakvolle heren
geselecteerd, Klaas, Andries en John.
Elk Sjemmetje is bekeken en geproefd waarbij de

wijze heren afzonderlijk hun punten gaven aan
de uitvoering, smaak, dikte enz.
Na de proeverij werden de potjes jam op de
stamtafel in de kantine geplaatst zodat de
aanwezige koffieklanten ook de jam konden
proeven.
Mmmmmh lekker! Wat een variëteit!
De stukjes stokbrood werden rijkelijk besmeerd
en onder luid gesmak naar binnen gewerkt.
Maar….. er kan maar 1 winnaar/winnares zijn.
Met haar 3 vruchten jam en een vleugje
vlierbloesem is Carolien van Winsen de winnares
geworden !
Alweer een hele gezellige ochtend op Ons
Stekkie !!
Recept:
Men nemen wat blauwe bessen, pruimen,
frambozen (bij elkaar een pond fruit), scheut
vlierbloesemsiroop, 250 gram gelei suiker
speciaal, dit vermengen en 4 uur afgesloten
laten staan.
Daarna zachtjes aan de kook brengen, 4 min
zachtjes al roerend laten koken.
Giet in een uitgekookt potje, deksel erop, 5 min.
op z’n kop en omdraaien plop …klaar !
JW

Kaneelsterretjes
Een heerlijk koekjesrecept voor de feestdagen:
Ingrediënten
• Porties: 10
• Het wit van 4 eieren
• een beetje citroensap
• 300 gr poedersuiker
• 2 theelepels kaneel
• 350 gr gemalen amandelen of andere noten en
iets extra’s voor het bakblik
• ouwel of bakpapier
Bereidingswijze
• Voorbereiding: 20 min › Bereiding: 12 min ›
Klaar in: 32 min
• Eiwit zeer stijf kloppen. Een paar druppels
citroensap toevoegen. Poedersuiker zeven
16

en lepel voor lepel er
voorzichtig doorheen
mengen. 3 tot 4 eetlepels
van dit mengsel voor het
glazuur apart zetten in de koelkast.
• Kaneel en de gemalen noten door de rest van
het mengsel scheppen.
• De oven voorverwarmen tot 170° C
• Een werkblad (snijplank) met wat gemalen
nootjes bestrooien en het deeg uitrollen tot
een dikte van ongeveer ¾ - 1 cm. Hier met
een koeksteker stervormpjes uit snijden, op
de (stukjes) ouwel leggen en op een bakblik
leggen. Bestrijk de koekjes met de koud
gezette glazuur.
• Bak de koekjes 12-15 minuten in de
voorverwarmde oven.
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Tuinhuizen
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Iedere

woensdag

bij u op de weekmarkt...
Van 7.00 tot 13.00 uur
Groot assortiment...

Groenteplanten
Waaronder...
✔ Andijvie in soorten
✔ Sla in soorten
✔ Kool in soorten

✔ Geënte komkommers
✔ Tomaten in soorten
✔ Aardbeien

✔ Broccoli
✔ Selderij
✔ En nog veel meer...

Kruiden
Waaronder...
✔ Rozemarijn
✔ Tijm
✔ Salie

✔ Oregano
✔ Munt
✔ En nog veel meer...

Poters
Vroege, middenvroeg en late soorten...
✔ Doré
✔ Bildstar
✔ Eersteling

✔ Frieslander
✔ Lekkerlander
✔ Gloria

✔ Uien
✔ En nog veel meer...

Wij zien u graag op de Woerdense Weekmarkt

Peter Vos Tuinplanten (bij de kaasbel)
Verder verkopen wij bomen, vaste planten, heesters,
perkgoed, bloembollen, potplanten en kuipplanten
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