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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:

Tuindersinfo
Voorwoord
Zomerse sferen in dit septembernummer.
Een mooi voorjaar en wat neerslag in juli
zorgden bij menigeen voor een goede oogst.
Maar..., natuurlijk neemt het onkruid gelijke tred

Interesse? Blader gauw naar het interessante
artikel.
Jan Overbeek haalde wat uit de oude doos,
neem het maar met een korreltje zout.
Pittig ook het recept met gehaktballetjes en
bloemkool couscous.
Veel lees- en kijkplezier toegewenst,

of overwint als niet tijdig gewied wordt.
Dick de Jong
Breeveld kent ook dit probleem en soms moeten
er impopulaire maatregelen genomen worden,
maar lees vooral ook het positieve slot. Het
oogsten is in volle gang maar een enkele wordt
een ongewenste liefhebber gesnapt.
Een rondje op Parkzicht op zondagmorgen vroeg
levert toch weer wat kopij en prenten op. Lees
wat René zoekt.
Klee snijdt een actueel onderwerp aan. Zijn de
preien, slakroppen of de paprika’s nu mannelijk,
vrouwelijk of...
Nieuw is onze rubriek: Even voorstellen.
Dit maal de beurt aan Jan Willem van Winsen.
Naast een mooi groene en kleurrijke stek met
bovendien een kwetterijke volière heeft Willem
de taak als schouwer. In Willem’s Wereld zie je
ook vaak Carolien, Willem’s vrouw die helpt de
300m2 mooi en schoon te houden.
We kunnen ook lezen over de Tuinbuddy, een
initiatief waar de voorzitter van ons Stekkie over
schrijft.

www.nutensportwoerden.nl

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
Vakantie
Dit schrijvend ben ik met vakantie. Toscane,
midden italië is het dit jaar geworden. Een
inspirerende omgeving. Mooie groenten, kruiden
en vruchten. Nog een paar dagen en dan weer
terug naar woerden. Ik heb reeds vernomen dat
er wel een inhaaldag moet plaats vinden op mijn
tuin. Het is blijkbaar groeizaam weer geweest.
Rabo fietstocht
De rabo fietstocht 2017 zit er ook op. Er was
een mooie deelname door de leden van de 3
complexen. Het resultaat is een prima aanvulling
op het budget dat de tc ongetwijfeld nuttig
zal gaan
gebruiken.

Horeca
De definitieve horecavergunning voor parkzicht
is binnen. Al met al een langdurig traject
maar met het gewenste resultaat. Wellicht ten
overvloede: het blijft wel een para commerciële
vergunning.
Verzekeringen
Binnenkort volgt een verzekeringsadvies aan de
complexen. Na een drietal vervelende inbraken
heeft onze verzekering deze schades netjes
betaald. Echter verwachten zij wel aanvullende
maatregelen ter voorkoming van nieuwe
schades.
Overig
Mensen komen en gaan op de tuin. Het kan en
mag allemaal op voorwaarde dat u dit netjes
kenbaar maakt aan de tc. In overleg met de tc
wordt bekeken wat er moet gebeuren als u komt
of als u vertrekt.
Namens het bestuur

Van de voorzitter van ‘t Stekkie:

Wist u
dat?

• de Rabo fietsdag het mooie bedrag van 380 Euro heeft opgeleverd?
• de Tuincommissie iedereen bedankt die een bijdrage hieraan geleverd
heeft?
• de Tuincommissie verkent hoe we met deze middelen (en een
aanvulling uit andere middelen) een AED kunnen aanschaffen?
• we volgend jaar opnieuw deelnemen aan de Rabo Fietsdag?
• we dan wellicht op 3 startmomenten vertrekken (bijv. 10/12/14 uur)
en iedereen opnieuw uitnodigen gezellig mee te fietsen?

•w
 e een nieuwe website hebben? ...die er heel mooi en
professioneel uit ziet? ...je hem kunt vinden op:
http://www.volkstuinwoerden.nl/
we de webmaster Dick de Jong heel dankbaar zijn?
•h
 et belangrijk is dat er regelmatig door tuinders
nieuwe foto’s en kopij ingezonden worden?
• j e dit kunt sturen naar webmaster@
volkstuinwoerden.nl
• de homepage er zó uit ziet?:
• j e op de homepage leest dat we nog steeds een
voorzitter zoeken voor het bestuur?
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Berichten van Breeveld
Tuinplezier
Anders dan vorig jaar beleven we nu een goed
tuinseizoen. Eerst moesten we regelmatig gieten
of sproeien, juli gaf heel wat neerslag maar over
het geheel genomen hebben onze planten en
bloemen het goed naar de zin gehad. Ik hoorde
amper iemand klagen. Vorig jaar oogstte menig
tuinder rotte aardappelen, nu was de opbrengst
en kwaliteit over het algemeen goed. Veel
tevreden tuinders dus.
Onderhoud tuinen
Ook ik ben zo’n tevreden tuinder. Ik zie ook
heel veel goed en met plezier onderhouden
tuinen. Maar als voorzitter van de tuincommissie
ben ik echter minder tevreden als ik denk aan
het onderhoud van een aantal tuinen. Een
paar tuinders besteedt te weinig tijd aan het
onderhoud van tuin en directe omgeving zoals
de heg, het gras op de oevers of de paden.
Eén tuin was dermate verwaarloosd dat één
koe beslist voor een maand verzekerd was van
voldoende gras. De betreffende tuinder is weg
gepromoveerd, de tuin voorlopig afgedekt met
plastic en zeilen.
Ik vraag me wel eens af wat zich in de hoofden
van een aantal mensen afspeelt. Beseffen
ze nu echt niet dat ze de tuin beter moeten
onderhouden? Moet er eerst een vermaning van
de tuincommissie aan te pas komen zoals een
kind een standje van de ouders krijgt? Betrokken
tuinders worden inderdaad en soms bij herhaling
op achterstallig onderhoud aangesproken maar
ik vind dit gewoon vervelend, zeg maar klote.
Te weinig tijd? Advies: de tuin opzeggen waarna
deze kan worden bewerkt door iemand die de
boel wel op orde houdt.
O ja, mocht iemand zich door deze opmerkingen
aangesproken voelen: dat is nu net mijn
bedoeling.
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. Wat zeker ook een
belangrijke bijdrage is: het consequent afsluiten
van dit hek. Soms blijkt het hek wel dicht maar

niet afgesloten. Dit geldt ook voor het tweede
deel van het hek dat alleen geopend wordt
wanneer men met een grotere auto naar binnen
moet. Graag alert blijven!

Opknappen terras
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. Arie Eikelenboom en
Jan Spierenburg hebben mooie houten banken
en tafels gemaakt ter vervanging van de plastic
stoelen en tafels. Bedankt heren. Er komt ook
een windscherm. Arie had via internet gebruikte
ruiten van bussen opgespoord. Die konden in
Kerkrade worden opgehaald. Als tolk/vertaler
ben ik met Arie naar het Limburgse gereden
om die ruiten op te halen. Wel leuk: deze ruiten
kwamen oorspronkelijk uit …..Woerden, van de
voormalige bussenbouwer Den Oudsten.
Jan Klee,
voorzitter tuincommissie Breeveld
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Oogsten!
Sperziebonen, tomaten, augurken, komkommers,
uien, aardappels, prei, sla, andijvie, bieten,
tuinbonen, courgettes, appels, bramen,
aardbeien, paprika’s, pepers, pompoenen. Is mijn
lijstje nu compleet? Dit eten wij allemaal van
de tuin. En dan heb ik de kruiden die ik door de
gerechten gebruik niet genoemd.
We hebben al heel wat vrienden en familie blij
gemaakt met bovenstaande natuurproducten.
De vele appjes met foto’s van een biologisch
klaargemaakt maal zijn onderhand niet meer te
tellen! En wat zijn ze dankbaar! Voor ons is het
al helemaal normaal dat we van de tuin eten.
Maar voor veel mensen is het een delicatesse.
Iedereen zou eigenlijk wel zo’n tuin willen
hebben voor de oogst. Maar ja, oogsten, dat
is eigenlijk een ‘eindproduct’. Dat is zogezegd
het laatste wat je met je tuin doet, oogsten.
Daarvoor gaat er een heel proces aan af: bloed,
zweet en tranen (soms, als er iets niet lukt bij mij
en ik hulp van Rob moet inschakelen).
Het beeld wat je dus van tevoren hebt wordt
tijdens zo’n proces flink bijgeschaafd…

• Glasmontagenieuwbouw
• Glas(de)montage Renovatie / Transformatie
• Voorraadhoudende glasgroothandel

• Brandwerend glas / Veiligheidsglas
• Monumentaal glas / Kitapplicaties
• Interieurglas / Constructief glas
• Praktisch kenniscentrum
• Professionele markt / Particuliere markt

VANVEEN GLAS.NL

Zoals ze in de Oosterse cultuur zeggen, de weg
ergens naar toe is al het doel. Wat ik dan vrij
vertaal dat de weg ernaar toe net zo leuk kan
zijn als het doel.
Om het ‘onderweg’ net zo leuk te hebben als
tijdens het koken en eten van je eindproducten
dien je wel wat inzicht in jouw tuinwerk te
krijgen. Dat wordt een soort optel- en aftreksom.
Heb ik veel tijd? Wat doe ik het liefst in/op de
tuin? Welk gewas kan tegen veel vocht, welk
tegen droogte? Schaduw ergens creëren, of juist
zon? Rekjes, paadjes, afbakenen van veldjes,
wel of niet gebruik van bakken of potten op
verhogingen etc. Indelen van ruimte en indelen
van je tijd.

je blij en vrolijk van. Zeker als je iemand een krop
andijvie meegeeft en dat diegene dan een appje
stuurt: ‘Corrie, ik had je vergeten te melden dat
mijn zoon vegetarisch is’. Met een fotootje erbij
van een pad die een dag en nacht lang in de
koelkast in mijn krop andijvie heeft overleefd!

En wat ik ook nog steeds doe, is met mijn vragen
naar tuinders te gaan die (zichtbaar) langer
tuinen, dus meer ervaring hebben. Dat gebeurt
als ik iets nieuws uitprobeer, maar ook om eens
van een ander te horen hoe hij/zij met een
bepaald tuinprobleem omgaat.
En dan, ja dan kun je gaan oogsten! Daar word
6
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Half duims op Parkzicht...

Even vroeg een rondje maken op Parkzicht. Het
is prachtig weer en misschien nog wat mooie
plaatjes schieten. Dat er altijd wat te doen is,
blijkt op deze zondagmorgen om negen uur.
René Wassenaar tref ik op zijn grondgebied en
hij heeft wat in zijn handen. “Goedemorgen”,
zeg ik, “wat ben je aan het doen?” “Ik zoek
eigenlijk een koppeling voor een waterbuis, en
normaal heb ik nogal wat ergens liggen, maar ik
heb pas een heleboel weggegeven. Het is voor
een collega-tuinder effe verderop.” Ik vraag
hem hoe het met de oogst is en enthousiast
toont René zijn bijna te oogsten bonen die
hij uit Oostenrijk heeft meegenomen. “Mooie
rode bloemen en prachtige peulen, kijk!”. René
zijn vader had lange tijd dit stukje grond aan
Parkzicht, maar zijn gezondheid werd minder
en René vindt nu sindsdien ontspanning op het
stukje tuin. Ook op zijn tuin kan hij nog niet
helemaal loskomen van zijn werk als installateur
en blijft nog even zoeken naar de versie met half
duims.
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Ik loop nog even verder en kom nog een vroege
werker tegen, die bezig is met buizen en een
diep gat.... Natuurlijk komt vlak daarop René
langs met een koppeling die bestemd is voor de
buis.
“Jammer, deze past niet, misschien toch maar
even een halen op de bouwmarkt”
Ik neem afscheid en hoor achter me René
roepen naar een andere tuinder die net komt
aangereden,“Hee heb jij misschien...”
De rest hoor ik niet meer, maar de klus wordt
bijna zeker weten geklaard.
Dick
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Genderen - moeilijk, moeilijk,
moeilijk
Hoe we elkaar voortaan moeten aanspreken?
Moeilijk punt, ik word er onzeker van.
“Dag meneer”, “dag mevrouw”, “dag …............
“ Ik weet het even niet meer. Erg ingewikkeld,
dus moeilijk. De actuele discussie over hoe we
elkaar moeten aanspreken wil ik beslist niet
bagatelliseren. Zelf heb ik makkelijk lullen: als
men mij met ‘meneer’ aanspreekt vanuit de
veronderstelling dat ik een man zou zijn heb ik
daar geen probleem mee. Voor menig mens is dit
blijkbaar niet zo vanzelfsprekend, ligt het veel
gevoeliger.
Vanwege de actualiteit van dit sexe gevoelige
thema heb ik onderzocht of dit ook speelt bij de
planten op mijn tuin. Mijn vooronderstelling: die
doen daar niet moeilijk over. Mispoes, ook daar
ligt het gevoeliger en gecompliceerder dan mijn
simpele geest veronderstelde.
Laat ik met een op het eerste gezicht
gemakkelijke soort beginnen. De prei.
Momenteel heb ik een rijtje geweldige
winterprei; ze staan fier overeind, die mooie
jongens. Jongens, ja toch? Ik begroette hen dan
ook met een joviaal “hoi jongens, wat zijn jullie
stoer”. Instemmend geknik, behalve die ene. Hij/
zij/het knakte zowat van woede. “Ik heb ontdekt
dat ik anders ben, noem mij voortaan geen ‘
jongen’ of ‘man’ ”. Ik was even van slag. Wat
moet ik dan zeggen, vroeg ik beduusd. “Noem
ons voortaan allemaal simpelweg ‘prei’, dan ben
ook ik weer blij”. Ik zal er aan denken, zei ik op
mijn beurt. Maar is moeilijk.

reactie. “Ik heb ontdekt dat ik anders ben, noem
mij voortaan geen ‘meisje’ of ‘mevrouw’ “. Wat
moet of mag ik dan wel zeggen, vroeg ik. “Noem
ons voortaan alleen maar ‘krop’ anders wordt
het wéér een flop”. Ik zal er aan denken, zei ik.
Maar is moeilijk.
Onzeker en voorzichtiger geworden nam ik mij
voor geen enkel gewas meer aan te spreken
op basis van zijn/haar/hunnie sexe. Kreeg een
goede ingeving en liep naar de kas. Daar stond
een dozijn paprika planten in volle glorie,
drachtig van zo’n 30 tot 40 vruchten. Wordt
een makkie. “Hallo daar, geweldige groentjes
van me, gaat goed met jullie zo te zien”. Weer
zo’n goeie binnenkomer van me, vond ik in
ieder geval. De meeste paprika’s begonnen te
glunderen, behalve dat vijftal. Zij voelden zich
zwaar miskend. Ik snapte er werkelijk geen biet
van, wat nu weer? “Wij zijn in transitie, zie je
dat dan niet oen, wij zijn aan het verkleuren,
wij transformeren naar rood”. Mijn kop
transformeerde ook naar rood.
Uit mijn onderzoek blijkt dat ik zeer alert moet
zijn op welke wijze ik iets of iemand aanspreek.
Boeiend, maar MOEILIJK.
Klee

Om niet weer zo’n afgang te beleven stapte ik
welgemoed en blij met mijn ideale ingeving af
op wat toch echt geen problemen zou moeten
geven. Een bedje met prachtige, weelderige
kroppen sla, de bladeren als golvende gewelven.
Meisjes dus, dacht simpele geest. “Dag dames,
wat zien jullie er fantastisch uit met je mooie
figuurtjes en prachtige kleuren”. Een goeie
binnenkomer, vond ik in ieder geval. De meeste
kroppen begonnen dan ook te blozen van mijn
vleiende opmerkingen, behalve die ene. Hij/
zij/het werd kwaad en verdrietig tegelijk. Ik
had het niet meer, was overdonderd door deze
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Even voorstellen...
Willem’s Wereld
Nadat in de vorige tuinders-info onze nieuwe
voorzitter Theo zich voorgesteld had, leek het
mij wel leuk om dit voort te zetten.

300m2.
Nog meer om bij te houden, gelukkig doen we
het samen, al is het soms wat veel.

Mijn naam is (Jan) Willem van Winsen, 56 lente’s
jong, 30 jaar getrouwd met Carolien en samen
hebben wij een dochter.
Al weer 23 jaar met plezier werkzaam bij van
Veen Glasspecials.

Schouwen
Maar verzaken is er niet bij als lid van de
tuincommissie, want tuinen schouwen en de
bebouwing in toom houden kan niet als je eigen
tuin een bende is.
Lid zijn van een tuincommissie is niet gevaarlijk
of eng, ben nu 3 jaar lid.
Stapte er open in en moest nog veel leren maar
ook dan sta je niet alleen.
Opa B is inmiddels ook vertrokken en de nieuwe
buur maakte van het kippenhok een volière.
U snapt ‘m al, leuk vogeltjes, dus inmiddels staat
er onder het afdak van de schuur ook een kleine
volière met vrolijke kwetteraars.
Tuinieren is leuk, rustgevend en als alles meezit
heb je nog lekkere groente ook, heerlijk.
Trots stond ik vandaag bonen te plukken en die
spitskool zag er ook prima uit.
In het vroege voorjaar begint het gebedel om
bieten en uien al.
Even wachten nog , eerst de zaadjes in de aarde
en als je mazzel heb eet ik al dat lekkers niet zelf
op.
Al met al werk zat zo’n tuin, maar samen komt
het prima voor elkaar.
Durf te vragen, zaai met vreugde, trek dat
onkruid eruit en een heerlijke verse hap groente
zal uw beloning zijn.
Elke keer als ik de sleutel in het toegangshek
steek, zet ik voet in “Willem’s Wereld”

Sinds 1-11-2010 ben ik lid van “Ons Stekkie”
Er is in de afgelopen jaren veel gebeurd met
het tuinen, begonnen op 100m2 en nu in het
rijke bezit van 300m2 die ik samen met Carolien
bij hou. In November ‘10 in een woeste bui
mezelf aangemeld en het voorjaar pas in maart
begonnen.
Wat wist ik van tuinieren? Helemaal Niks!
Gelukkig lag er een zwarte lap grond met 2
hopen mest erop en er stond een schuurtje met
gereedschap.
In April kwam Carolien eens kijken wat ik nu
allemaal aan het knoeien was en zij zag gelijk
een lapje gras (voor t hondje) geflankeerd door
een bloemenborder voor zich.
De rust was over en het werd Onze tuin.
Gelukkig was “opa” Jan B. onze buurman en
stond ons met raad en daad bij.
Hé, dat lijkt wel op de nieuw te introduceren
tuin buddy.
Wel handig dat een veteraan in tuinieren de
nieuwelingen wegwijs maakt met hun nieuwe
hobby.
Uitbreiding
Opa werd ouder en vond 200m2 wel genoeg en
toen had ik ook 200m2.
Hop, nieuwe grotere schuur erop, samen met
Carolien de vijver ingegraven en nog meer
bloemen en groente.
Inmiddels hadden we door de jaren heen al
menige fout gemaakt met beplanting en zaaien
en dat waren zeker ook niet de laatste.
Dag buurvrouw aan de andere kant , samen met
andere buur de vrijgekomen tuin in twee en hop
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Groet van Willem.

Vindt u het leuk om uzelf ook voor te stellen?
De redactie wacht op u.
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Van de voorzitter van ‘t Stekkie:

Tuinbuddy, ook iets voor u!
Een langer gekoesterde wens gaat vaak in
vervulling, wanneer een nieuwe tuinder kan
starten met een eigen volkstuintje. Vaak een
grote stap in het onbekende. Hoe pak je dat nu
aan, zo’n tuintje en wat is er nodig om succes
te boeken? Via allerlei sites en boeken kun je
aan heel wat nuttige informatie komen en ga je
vol goede moed aan de slag met spitten, zaaien
en onkruid wieden. Een oud gezegde geldt ook
hier: ‘Al doende leert men.’
Echter wanneer een tuin niet goed wordt
bijgehouden en wanneer er door onvoldoende
kennis en ervaring onvoldoende resultaat is,
kan de nieuwe tuinder zijn motivatie verliezen
en in een neerwaartse spiraal terecht komen.
De situatie zal hem/haar snel boven het hoofd
groeien. Dit jaar is er op hun verzoek door
Gerard Jansen een algemene introductie
verzorgd voor nieuwe tuinders. Dat was een
prima initiatief en de tuincommissie wil graag
aanwezige kennis en ervaring nog beter
benutten.
Om het gebrek aan deskundigheid en ervaring
bij startende tuinders op te vangen en hen
een duwtje in de rug te geven, willen we op
‘t Stekkie gaan werken met de Tuinbuddy,
die hieronder geïntroduceerd wordt. Waar
gesproken wordt over hij/zijn/hem wordt ook
bedoeld zij/haar.

Tuinbuddy
Op basis van vrijwilligheid kan elke nieuwe
tuinder op aanvraag een Tuinbuddy krijgen.
De tuincommissie kan bij het matchen een
bemiddelende rol spelen.
De Tuinbuddy kan jong of oud zijn en man of
vrouw, maar is in elk geval een ervaren tuinder.
De Tuinbuddy neemt een nieuwe tuinder
in het eerste plantjaar bij de hand en laat
hem profiteren van zijn ervaring. Hij laat de
nieuwe tuinder eerst en vooral zien waar de
mogelijkheden liggen, maar vertelt ook wat de
spelregels zijn, waar de grenzen liggen.
De Tuinbuddy staat de tuinder naar behoefte bij
met praktische raadgevingen en suggesties. Dit
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zou de vorm van een teeltplan, een seizoensplan
kunnen aannemen. Voorts geeft hij advies voor
de inrichting van de tuin, het gebruik van de
juiste gereedschappen, bemesting, ongedierte en
onkruid bestrijding.
‘Naar behoefte’ houdt in dat niet elke nieuwe
tuinder even vaak een beroep zal (hoeven) doen
op de Tuinbuddy; de Tuinbuddy zelf geeft ook
aan hoeveel tijd hij erin kan/wil investeren. Je
bepaalt samen de inhoud en de omvang van de
hulp. De Tuinbuddy houdt een oogje in het zeil,
volgt hoe de tuin er bij ligt en maakt regelmatig
een praatje over de voortgang en de uitwerking
van de suggesties.
Een tuinder die bij herhaling zijn tuin niet
goed bijhoudt, kan door de tuincommissie
gewezen worden op de ondersteuning door een
Tuinbuddy.
De Tuinbuddy’s zullen naar verwachting
startproblemen helpen voorkomen, de
toepassing van regels van het tuinreglement
bevorderen, het werk van de schouw
ondersteunen en daarmee de Tuincommissie een
hoop werk uit handen nemen. Daarmee leveren
zij een belangrijke bijdrage aan de goede sfeer
en de goede gang van zaken. Nieuwe tuinders
zullen sneller enthousiast raken over hun hobby
en zich thuis voelen. Het werken met Tuinbuddy’s
bevordert de sociale cohesie op het tuincomplex!
De Tuinbuddy’s zullen nieuwe leden
waarschijnlijk sneller over de drempel krijgen
t.a.v. deelname aan verenigingsactiviteiten
zoals de dagelijkse / wekelijkse koffie en het
gemeenschappelijk werk.
• De Tuincommissie hoopt dat de huidige
leden dit initiatief ondersteunen en dat diverse
leden zich vóór 1 oktober willen aanmelden als
Tuinbuddy voor het nieuwe plantjaar 2018 bij
onze secretaris Wim de Leeuw (op de tuin of via
wimdeleeuw@casema.nl).
We weten nu natuurlijk nog niet hoe hoeveel
tuinen er vrij gaan komen en hoe groot de
behoefte zal zijn. De Tuincommissie zal de
nieuwe Tuinbuddy’s en de verdere ontwikkeling
ervan nabij volgen en de uitwerking ervan
na het eerste jaar evalueren met alle actieve
Tuinbuddy’s.

Hoogzomer...
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Testament anno 1900
Lieve nichten, lieve neven, dit is tantes testament.
Tante kan niet eeuwig leven, ook aan tante komt een end.
Om het afscheid te verlichten, laat ik, als gedachtenis,
Aan mijn neven en mijn nichten, alles wat mij dierbaar is.
Nooit kon mij een man behagen, nooit werd mij wat raars gevraagd.
Daarom sterf ik, zonder klagen, als een hoogbejaarde maagd.
Heel mijn leven was ik gierig, dikwijls at ik korstjes brood.
Zo te leven is plezierig, want dan ga je schatrijk dood.
Aan mij nichtje Mietekeetje, laat ik mijn valse haar.
En mijn gescheurde dejeuneetje, want dat kreeg ik zo van haar.
Verder vermaak ik aan neef Arie, die zoveel van Mozart houdt,
Mijn bekroonde kunstkanarie, plus een pakje havermout.
Voor mijn neef, de apotheker, zijn de restjes medicijn.
Want die drankjes zullen zeker na mijn dood hem nuttig zijn.
Laat zijn vrouw er zich in laven, ik gun haar de restantjes graag.
Want haar tante wordt begraven met een glad bedorven maag.
Dominee schenk ik mijn poesjes met hun mandje en hun bak.
Voor die twee gestreepte snoesjes, had ‘ie al zo lang een zwak.
Aan mijn meid met grijze haren, die met mij heeft saam geleefd.
Schenk ik wat ze al die jaren, uit mijn huis gestolen heeft.
Iedereen heeft nu het zijne, iedereen is ruim bedacht.
Tante kan gerust verdwijnen, tante heeft haar taak volbracht.
Doch mijn geld heb ik vergeten! Och wat maal ik om dat slijk.
Mijn familie heeft te eten, ik maak er dus de kerk mee rijk.
Groetjes, Jan Overbeek.

Tuininfo, het blad
voor alle volkstuinders
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Receptenhoekje

Pittige gehaktballetjes met bloemkool couscous
Pittige gehaktballetjes met bloemkool couscous
2 personen
Ingredienten:
Voor het gehakt:
350 gram gehakt (half om half)
100 gram hamreepjes
1 ei
1 el mosterd
peper
zout
paneermeel
tabasco
1 blik tomatenblokjes
Voor de bloemkool:
1/2 bloemkool
100 gram verse doperwten (of diepvries als je die
niet kunt vinden)
peper
zout
Bereidingswijze:
• Maak het gehakt door de ingrediënten bij
elkaar te doen en goed door te mixen. Voeg
meer of minder paneermeel toe als het gehakt
te nat is. Voeg tabasco naar smaak toe.
• Draai er mooie kleine balletjes van. Verhit een
koekenpan en bak de balletjes mooi bruin.
Voeg de tomaten eraan toe en laat het geheel
even doorkoken tot de balletjes gaar zijn.
• Voeg peper, zout en tabasco toe aan de
tomatensaus. Indien nog wat te slap dan kun je
er een beetje mosterd bij voegen.
• Maal de bloemkool fijn in een blender of
keukenmachine.
• Kook de doperwtjes even kort (ongeveer 5
minuutjes).
• Verhit een koekenpan en bak de bloemkool
aan, voeg de doperwten eraan toe en peper
en zout. Bak even lekker door en serveer met
de gehaktballetjes. Bestrooi eventueel voor
serveren met tuinkers.
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Groeiseizoen
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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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