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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

Tuindersinfo
Voorwoord
Begin van het jaar, dat betekent overzicht van
het afgelopen jaar. De aankondiging van de
algemene ledenvergadering op 28 maart om
20.00 uur in de kantine “De Komkommerin’,
tuincomplex Parkzicht en de toelichting op
pagina 4, 5 en 7.

Allemaal verkrijgbaar bij u
op de tuin

Het zou mooi zijn als de opkomst groot is, want
nu is het moment om vragen te stellen en aan te
horen hoe het met de vereniging gesteld is.

Nut & Sport

De vergadering wordt verluchtigd met een
videofotoreportage van Fedor Kooijman:
Woerden 100 jaar geleden en nu.

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.

Mooi zonnetje, wel fris op Parkzicht waar
stormschade gerepareerd moest worden,
afgelopen 14 februari op de prent gezet.
Terugblik ook op een markant persoon en een
verslag van de nieuwjaarsreceptie op Parkzicht.
Te lezen op 8 en 9.
Vervolgens nog de notulen van de algemene
ledenvergadering van afgelopen maart 2017 op
10 en 11.

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

www.nutensportwoerden.nl

de Nieuwjaarsreceptie. De dames van de
evenementen hebben weer mooie klussen
neergezet, dat blijkt wel uit de verslagen die u
kunt teruglezen op 14, 15 en 16.

Een verslag van een onstuimige start van 2017
op Ons Stekkie, een relaas over het racecircuit
en natuurlijk ook een verslag met foto’s van

‘Last’ maar zeker ‘not least’ het jaaroverzicht
van Breeveld. Breeveld sluit ook af met haar
berichten, kortom veel leesplezier en tot 28
maart.
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: Maart, Juni, September en December.
Kopij voor de volgende Tuindersinfo kunt u insturen tot 1 februari, 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
Algemene Ledenvergadering 2018
Geachte tuinvrienden,
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering
van de Vereniging van Volkstuinders Woerden.
De vergadering wordt gehouden op woensdag 28 maart 2018 om 20.00 uur in het kantine
van Parkzicht te Woerden.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
“Woerden door het Sleutelgat van de tijd”. Woerden gefotografeerd tussen 1910 en 2010
Mededelingen (voorzitter)
Vaststelling van de notulen ALV van 28 maart 2017 (secretaris / voorzitter)
Jaarverslag van het bestuur en beleid van het bestuur (secretaris / voorzitter)
Jaarverslagen van de drie tuincomplexen (voorzitters van de drie tuincomplexen)
Financieel verslag van het bestuur 2017 (penningmeester)
Verslag van de kascommissie 2017 (kascommissie)
Toelichting en vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten over 2017
(penningmeester).
10. Decharge van het bestuur (voorzitter)
11. In de pauze:
12. Vaststelling van contributies en bijdragen voor het jaar 2019 (voorzitter).
13. Vaststelling van de begroting 2018 (penningmeester / voorzitter)
14. Verkiezing nieuwe bestuursleden (voorzitter).
15. Benoeming 3 leden van de kascommissie 2018 (voorzitter)
16. Benoeming van het lid / de leden die de vereniging willen vertegenwoordigen op het
AVVN congres in Driebergen op 16 juni 2018 (voorzitter).
17. Rondvraag (voorzitter)
18. Sluiting van de vergadering (voorzitter)
19. “Woerden door het Sleutelgat van de tijd”. Woerden gefotografeerd tussen 1910 en 2010

Toelichtingen bij agenda
Agendapunt 5: Jaarverslag 2017 en beleid 2018
van het bestuur
Het bestuur heeft in 2017 zes maal vergaderd.
Tussendoor heeft het dagelijks bestuur diverse
keren onderling overlegd.
Op de tuincomplexen Parkzicht, Ons Stekkie en
Breeveld is van alles gaande zoals te lezen valt in
de diverse jaarverslagen.
Het AVVN congres 2017 is bezocht door Jan
Klee en Annemieke van der Vijver van onze
vereniging.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
A. Janmaat, secretaris en waarnemend voorzitter.

Onze complexen hebben zich individueel
ingeschreven voor de Rabo fietstocht 2017.
Er zijn met diverse afstanden leuke bedragen
bijeen gefietst. Het is een mooie aanvulling voor
de kas van het complex, die op een gezellige
manier verdiend zijn.

Een ieder die reeds vragen heeft, belangstelling heeft voor een positie e.d. hierbij het verzoek
om dit vooraf te laten weten aan de secretaris (secretaris@volkstuinwoerden.nl).

Door het bestuur is in 2017 wederom onder de
aandacht gebracht dat ook mede tuinders lid
dienen te zijn van de vereniging.
In 2017 zijn wederom de contributies geint
zonder acceptgiro te versturen. Dit is redelijk
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goed verlopen. Bestuur gaat in 2018 anders
om met leden die (na 1 april) hun contributie
niet tijdig, voor 1 april, betalen. In 2017 zijn
hier in het bestuur aanvullende afspraken over
gemaakt.
De heer Andries de Jong is tijdens de
ledenvergadering 2017 afgetreden.
Zijn functie is tot op heden nog niet ingevuld.
Voor de bestuursfunctie voorzitter is nog geen lid
gevonden die zich kandidaat heeft gesteld.
Verder hoopt het bestuur dat we in 2018 weer
een mooi tuinjaar mogen beleven.
Agendapunt 7: Financieel verslag van het
bestuur 2017 (penningmeester)
• Het financieel resultaat over boekjaar 2017
komt met € 12.246 iets lager uit dan de
verwachtingen volgens de begroting ad
€ 12.676.
• Inkomsten: De hoogte van de jaarlijkse
contributie en tuinbijdrage per m2 is niet
gestegen t.o.v. 2016. Het totaal bedrag aan
contributie ad € 34.259 komt echter wel
lager uit dan de begroting 2017 en de geïnde
contributie over 2016. De oorzaak hiervan
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Ook op de jaarvergadering:
Hoe verandert Woerden?

ligt in het feit dat een lidmaatschap, normaal
gesproken, wordt beëindigd of aangegaan op
31 december, respectievelijk 1 januari. Door
enkele mutaties halverwege het jaar, op elk van
de drie tuincomplexen, komt het totaal bedrag
aan inkomsten een fractie lager uit t.o.v. 2016
en de begroting. De rente inkomsten op onze
spaarrekening is nog verder teruggelopen. Het
gemiddelde rentepercentage over 2017 komt
uit op 0,05%.
• Uitgaven: De jaarlijkse huurafdracht aan
de gemeente Woerden is onze grootste
kostenpost. In 2017 is de huur van de
tuingronden gestegen met 1,2% naar een
totaal bedrag van € 14.919. Deze stijging is
vergelijkbaar met voorgaande jaren en het is
op dit moment niet de verwachting dat hier in
2018 verandering in komt.
• Balans: De balanspost waarborgsommen moet
op 31 december van elk jaar gelijk lopen aan
de borg zoals deze is vastgelegd in de ledenlijst
per dezelfde datum. Gedurende de afgelopen
jaren is deze vergelijking enigszins uit balans
geraakt. Omdat de reservering op de balans
hoger uitkomt dan het totaal bedrag aan borg
volgens de ledenlijst hebben we het meerdere
ad € 1.686 toegerekend via rekening courant
aan de drie tuincomplexen.

• 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

• Overigen: Gedurende het boekjaar 2017
hebben zich geen verdere financiële
bijzonderheden voorgedaan. De kascommissie
heeft op 3 februari 2018 de cijfers van de
vereniging over 2017 gecontroleerd en alles in
orde bevonden.
Agendapunt 12: Contributies en bijdragen en
2018
Contributie en bijdrage voor 2019:
Bestuur stelt voor om voor 2019 geen wijzigingen
door te voeren
Agendapunt 14: Verkiezing nieuw bestuursleden
De heer Andries de Jong is tijdens de
ledenvergadering 2017 afgetreden.
Zijn functie is tot op heden nog niet ingevuld.
Voor de bestuursfunctie voorzitter is nog geen lid
gevonden die zich kandidaat heeft gesteld.
Bestuur zou het op prijs stellen als u overweegt
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een bijdrage te leveren aan onze vereniging door
de voorzittershamer op te pakken. Als u wilt
weten wat dit allemaal inhoud willen wij u graag
informeren over deze dankbare taak.
Tevens is de penningmeester, Bart Briedé
aftredend, maar herkiesbaar.
De kandidaatstelling van een ander lid van
de vereniging voor een bestuursfunctie dient
conform artikel 9 lid 6 van de statuten door
ten minste vier leden en conform artikel 5 van
het Huishoudelijk Reglement schriftelijk te
geschieden bij het bestuur uiterlijk drie dagen
vóór de algemene ledenvergadering.
Agendapunt 2, 11 en 19:
Fedor Kooijman heeft een fraaie serie
“videofoto’s” gemaakt. Door op dynamische
manier oude met nieuwe foto’s te vergelijken
krijgt men een goede indruk hoe bekende
plekjes in Woerden in de loop van zo’n honderd
jaar zijn veranderd.
De notulen van de algemene ledenvergadering
gehouden op 28 februari 2017, kunt u lezen op
pagina 10.
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Na de storm: repareren
Tja, er lagen planken los op een schuurtje, en met die storm... Zes ruiten kapot, en nu met
mooi, maar koud weer, de boel repareren. Het ging lukken.

Een markant persoon
Wilt u iets weten van een markant persoon?
Gert, Gert de Vogel, Gert van Parkzicht.
Maar per 1 januari niet meer.
Gert, je hebt aangegeven te willen stoppen. Je
hebt je tuin overgedaan aan twee anderen. Je
kas, je schuur en je tuin zijn bij hen in goede
handen. Eigenhandig gemaakt en verzorgd met
liefde en plezier. We begrijpen dat dit je moeite
kost om los te laten maar het lijkt ons een juiste
beslissing. Het blijft bestaan.
Voor diegenen die Gert niet zo goed kennen
even een kleine toelichting:
Gert is al heel lang lid en tuint al vele jaren op
Parkzicht. Tal van initiatieven zijn van zijn hand
gekomen. Te denken valt aan de aanleg van de
stroomvoorziening op de tuinen, het asfaltpad
over de tuin en jaren lid van de tuincommissie.

hand. “gewoon” kaarten, Kerstkaarten,
Paaskaarten, de verloting tussendoor en de
prijzen na afloop.
Alles voor de vereniging; nooit voor zichzelf!
Moeilijke tijden in privésfeer zijn hem niet
vreemd. Dit heeft Gert ertoe doen besluiten zijn
lidmaatschap op te zeggen.
Gert, wij willen je namens het bestuur bedanken
voor je inzet voor de vereniging in de voorbije
periode. Wij wensen we in de komende periode
alle goeds, in goede gezondheid.
Dit namens het bestuur en alle tuinders van
Parkzicht.
En namens mijzelf: Eigenwijze klojo: bedankt
voor alles.
Anton

Ook het kaarten op Parkzicht komt van zijn

Nieuwjaarsreceptie 6 Januari 2017
in Komkommerin op Parkzicht
Waar zijn de winters toch gebleven, het was 7
tot 8 graden boven nul deze zaterdag! Als we
al gespit hadden is een paar nachten stevige
vorst lekker om het ongedierte weg te krijgen
en wordt de grond lekker rul, maar volgens
Piet Paulusma komt er binnen 8 jaar weer een
elfstedentocht dus misschien dit jaar nog? Binnen
in onze prachtige kantine was het ver boven nul
en werden we vanaf 10.30 uur verwelkomd bij
een kopje koffie. De oliebollen en appelbeignets
(appelflappen) stonden al op tafel. De
appelflappen waren dit jaar zelf gebakken
door Anja van Vliet en de oliebollen waren dit
jaar zelf gekocht. De catering was in goede
handen van de echtelieden Versluis. Er werden
flink handen geschud en wat afgezoend om de
spreekwoordelijke gelukwensen voor het nieuwe
jaar 2018 kracht bij te zetten. Zo rond een uur of
kwart over elf telde ik toch dik 40 man/vrouw/
kind, en was de opkomst weer als vanouds.
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De nieuwe voorzitter Wim van Dijk vroeg toen
om aandacht en kreeg die toen hij ons meldde
dat we ongeveer 4000 EURO te besteden
hadden als presentje van ENECO omdat deze
over afgelopen jaren teveel belasting had
doorberekend! Deze “gift” zal wel besteed
worden en het voorstel is om hiervan de kosten
van beveiliging van de kantine te betalen.
Rolluiken en beveiliging van de dubbele deur en
toegangsdeur.
Er werd een drankje geschonken en geproost
tot ongeveer 12.30 uur en de voorzitter wist
in zijn toespraak te melden dat alle koffie/
thee en drankjes gratis waren gesteund door
de meevaller van het energiebedrijf. Om
ongeveer kwart voor een werd met gezamenlijke
inspanning alle kerstversiering weggehaald, deze
was dit jaar verzorgd door de “damesclub”
Secr. Parkzicht Bert Versteeg
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Notulen Algemene ledenvergadering dinsdag 28
maart 2017, complex “Ons Stekkie”
Aanwezig:
Andries de Jong		
voorzitter
Bart Briede				
penningmeester
Anton Janmaat		
secretaris
Annemiek van der Vijver 	2e secretaris
(notulen)
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
Aanwezig: 20 waarvan 4 bestuursleden
Afwezig met kennisgeving:
W. de Leeuw		
Ons Stekkie
Kees van de Putten Ons Stekkie
Ernst Jan Grunmann Ons Stekkie
Ons Stekkie
Theo Edelbroek
Andries memoreert dat er de laatste maanden
veel ongewenst bezoek is geweest bij de
complexen. Bij de media is dat ook niet
ongemerkt gebleven, RTL4 en SBS6 hebben zelfs
belangstelling getoond. Een beleidsmedewerker
in Oudewater, wil ons ondersteunen voor een
eventuele oplossing, hij komt op 3 april op
inspectie bij alle complexen.
2. Notulen jaarvergadering 23 maart 2016
Staan in de Tuindersinfo en worden ongewijzigd
aangenomen.
3. Jaarverslag van het bestuur en beleid van het
bestuur
Deze zijn opgenomen in de Tuindersinfo, kort
samengevat:
Anton: zie Tuindersinfo. Jaarverslag Ons Stekkie
is niet opgenomen in de Tuindersinfo, ligt ter
inzage. Jan Willem geeft een toelichting.
Op 25 april wordt er een thema-avond
georganiseerd voor de drie tuincommissies
met als doel om te proberen het werk van de
tuincommissie aantrekkelijker te maken (veel
verloop bij de tuincommisssies wat zorgt voor
frustraties).
Jan Klee: wordt de AVVN ook benaderd. Wordt
meegenomen.
4. Jaarverslagen van de drie tuincomplexen
Parkzicht: zie Tuindersinfo.
Ons Stekkie: wordt alsnog opgenomen in de
Tuindersinfo
Breeveld: zie Tuindersinfo.
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5. Financieel verslag van het bestuur 2016
De contributie is mooi op tijd binnen, de tuinders
die de factuur nog niet betaald hebben, worden
door de respectievelijke voorzitters benaderd en
er zal nog een aanmaning gestuurd worden. Het
is een heel stabiel jaar.
6. Verslag van de kascommissie
Corien van Vliet: duidelijk verhaal.
7. Toelichting en vaststelling van de balans en
van de staat van baten en lasten over 2016
De jaarcijfers liggen ter inzage op de tafels.
Financieel zijn er gedurende het jaar geen
verrassingen geweest en het vastgestelde
positieve eindresultaat komt dan ook in grote
lijnen overeen met de verwachtingen volgens de
begroting.
Helaas zijn de advertentie inkomsten, door het
opzeggen van één van onze adverteerders, weer
iets verder teruggelopen.
Het saldo van de spaarrekening is praktisch gelijk
aan vorig jaar. Dit saldo is opgebouwd uit de
ontvangen waarborgsommen plus het rekening
courant saldo van de drie tuincomplexen.
De balanspost waarborgsommen is gestegen
t.o.v. vorig jaar. De oorzaak hiervan: Een aantal
van de in 2016 gestopte tuinders heeft bij
aanvang van hun lidmaatschap geen tot weinig
borg betaald terwijl nieuwe tuinders
m.i.v. januari 2016 de borg volgens het nieuwe
tarief van € 0,50 per m2 is gaan betalen.
Daarnaast moet begin 2017 voor een aantal oud
tuinders nog worden vastgesteld of er recht is
op teruggave van betaalde borg. Het effect van
deze afrekening zien we pas terug in het saldo
waarborgsommen in het nieuwe boekjaar.
Het positieve eindresultaat wordt, zo als
gebruikelijk, toegevoegd aan het rekening
courant saldo van de drie tuincomplexen naar
verhouding van het totaal aan contributie
ontvangsten.
Wil Boer: Ons Stekkie is het kleinst maar we
betalen de meeste huur aan de gemeente.
Andries: dit is historisch gegroeid, ca. drie jaar
geleden hebben we overleg met de gemeente

gehad over de m2 prijs van de grond. De m2 prijs
van Ons Stekkie is hoger dan voor Parkzicht en
Breeveld. Het bestuur heeft toen besloten dat
de leden van dit verschil niet de dupe mogen
zijn. Om die reden betalen de leden van de drie
tuincomplexen allemaal hetzelfde tarief per m2
grond in gebruik.
8. Decharge van het bestuur
Wordt gekregen door de leden.
9. V
 aststelling van contributies en bijdragen voor
het jaar 2018
Bart: net als vorig jaar worden de contributies
niet verhoogd. Het banksaldo gaat geleidelijk
aan iets omhoog. Het saldo laat een stabiel beeld
zien.
10. V
 aststelling van begroting en bijdragen voor
het jaar 2018
Ziet er goed uit, geeft wederom een stabiel
beeld.
11. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Parkzicht: Ad Pronk wordt opgevolgd door Wim
van Dijk.
Ons Stekkie: Klaas van Amerongen wordt
opgevolgd door Theo Edelbroek. Hij moest
zich voor vanavond afmelden door andere
bestuurlijke functies.
Breeveld: Jan Klee gaat z’n tweede jaar als
voorzitter in.
Andries neemt afscheid nadat hij dit al vorig jaar
had aangegeven, Andries is voorzitter geweest
van 2011 tot 2017. Anton: neemt voorlopig het
voorzitterschap over van Andries.
Andries bedankt Ad Pronk voor zijn
voorzitterschap vanaf 2014, het was een
moeilijke periode voor Parkzicht maar heeft met
een compleet nieuw team een goede organisatie
neergezet en een prachtig clubhuis.
Andries memoreerde zijn periode als voorzitter:
dit begon in 2011 met een problematische
tuinder er kwam zelfs een advocaat aan te pas.
De statuten zijn op de schop gegaan wat enorm
veel werk is geweest, veel hulp van Jan Klee en
de AVVN. Wat de volkstuincomplexen anders
maakt dan de gemiddelde vereniging zoals een
biljart- of voetbalclub, is dat ze zeer bouwlustig
zijn, er wordt volop gebouwd aan schuurtjes,
terrassen, afdakken, kippenhokken etc.,

waardoor richtlijnen/statuten hard nodig zijn
maar nog steeds ontstaan hierdoor conflicten.
Andries blijft lid van de vereniging zonder tuin.
12. Benoeming 3 leden van de kascommissie
Corien moet aftreden: Kees van der Putten, tuin
46b Ons Stekkie (was niet aanwezig maar heeft
dit schriftelijk aangemeld neemt zitting in de
kascommissie evenals Theo Oosterlaken en Nico
de Knikker die hun tweede jaar volmaken.
13. Benoeming van het lid/leden die de
vereniging willen vertegenwoordigen op het
AVVN congres 17 juni
Jan Klee, Annemiek van der Vijver en Corien van
Vliet (onder voorbehoud) zijn geïnteresseerd
en hierover zal t.z.t. nader contact worden
opgenomen omdat er slechts twee plaatsen
beschikbaar zijn.
14. Rondvraag
Martin Tabak: de notulen stonden niet op de
website. Dat is inderdaad spijtig, reden zou
kunnen zijn dit bij de overdracht van de huidige
webmaster John de Ruiter, naar de nieuwe
webmaster Dick de Jong, er bij ingeschoten is.
15 Sluiting van de vergadering 21.30 uur.
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Een onstuimige start van 2018
Het weer is altijd een dankbaar onderwerp. Het
is bij mij nu 3 februari en we hebben 1,5 week
geleden de heftige storm over ons zien trekken,
met een spoor van vernielingen. In Sportpark
Cromwijk zijn diverse joekels van bomen
ontworteld of als luciferhoutjes halverwege
afgeknapt.
Op Ons Stekkie viel de schade in eerste aanblik
mee, maar er waren wel enkele kassen volledig
vernield. Ook het dak van een blokhut was
een eindje opgetild. En natuurlijk allerlei klein
materiaal lag overal verspreid. Het herstellen
van de schade neemt nog wel behoorlijk wat tijd
voor de betrokkenen en helaas werd daarbij ook
persoonlijk letsel opgelopen door een lelijke val:
gezicht kapot, hersenschudding en een gebroken
arm waren het gevolg. Beterschap!
De winter- en rustperiode is nog niet voorbij,
maar er wordt door menigeen al voorzichtig
nagedacht over het voorzaaien van diverse
producten. En misschien zijn er al tuinders die
zich als Tuinbuddy voor een startende tuinder
willen aanmelden bij de tuincommissie?

Op 10 maart a.s. hebben we de jaarlijkse
ledenvergadering op Ons Stekkie vanaf 9.30
uur. (NB: De Algemene Ledenvergadering van
Volkstuinvereniging vindt plaats op 28 maart op
Parkzicht vanaf 20.00 uur.)
Tijdens deze ledenvergadering zullen we onder
andere spreken over de beveiliging van ons
complex. Er wordt budget en goedkeuring
gevraagd voor de ontwikkeling en uitvoering van
een beveiligingsplan, waarvoor vorig jaar al veel
voorwerk is verricht door Geert.
Tevens zullen we terugkomen op de aanschaf
en gebruik van een AED. Onlangs nog werd
duidelijk dat gezondheid van tuinders ons
allen letterlijk aan het hart gaat. Jan Willem,
van harte beterschap. De gelden van de Rabo
fietsdag 2017 à 380 Euro zijn onvoldoende
voor de financiering van een AED. Er wordt al
onderzocht of we via fondsen van een van de
banken een bijdrage kunnen verkrijgen. We
willen de leden polsen over het aanschaffen van
een goed, nieuw apparaat en realiseren ons dat
er jaarlijks controle nodig zal zijn en een cursus
voor gebruik. Wilt u overigens alvast de datum
van zaterdag 09 juni 2018 in uw agenda noteren

voor de Rabo Fietsdag 2018 waarvoor
Ons Stekkie reeds ingeschreven is? Het
wordt vast weer gezellig en het levert
een mooi bedrag op voor de kas!
Tenslotte een vooraankondiging
voor het algemeen werk op zaterdag
31 maart van 09.00 u tot 12.00 u. :
‘Ons Stekkie op z’n paasbest’! We
rekenen op uw komst en zullen die
ochtend met elkaar ervoor zorgen
dat ons complex er weer netjes bij ligt
voor het nieuwe seizoen. We hopen
natuurlijk ook dat u daarnaast ook op
uw eigen tuin weer alle overbodige
materialen en afval verwijdert.
Rest me ons op 10 februari een
gezellige stamppotavond en op 24
maart een leuke voorjaarsbingo
vanuit de evenementencommissie toe
te wensen. Allen van harte welkom!
Theo Edelbroek, voorzitter Ons
Stekkie

‘Race-circuit’ met grindbak op Ons Stekkie
Zoals velen misschien al was opgevallen, leek
het voorterrein/parkeerplaats op Ons Stekkie
meer op een afgedankt fabrieksterrein met veel
bagger en onkruid dan een entree van ons zo
mooie complex.
De tuincommissie had na overleg, besloten
om in zee te gaan met loonwerkersbedrijf
Gebr. vd Wind. Na inspectie van Van de Wind
konden de te lang uitgestelde werkzaamheden
eindelijk beginnen. Daags ervoor had Sjaak er
voor gezorgd dat het teveel aan water met een
nieuw aangelegde put en aansluiting de goede
kant op gaat. Klaas had om 9 uur de koffie
klaar, trekkers, karren, betonplaten, grote kraan
en kleine kraan waren al paraat. Carel en Cor
gingen aan de slag met de betonplaten en zoon
Koos begon vast met vieze ouwe groene troep
van de parkeerplaatsen te schrapen.
Anton maakte de betonzaag in orde en heeft
het asfalt en beton recht en haaks gezaagd (en
wij maar denken dat hij alleen maar werk kan
12

verkopen.) Na het betere hak- en beukwerk
met de kraan kon het afgegraven deel worden
volgestort met zand, waarna de platen gelegd
konden worden.
Geert maakt een pot koffie en de boterhammen
gaan vlot naar binnen.
Trekker 3 met een kar betonplaten.
De jongens van de fa. vd Wind waren lekker op
dreef; de een na de andere kar puin ging weg.
De trilplaat bezorger kwam langs, er werd glad
gemaakt en weer 12 betonplaten op de plek.
Berg grind over de afgeschraapte stukken…
Klaar!
De zon zakt aan de horizon, we nemen afscheid
van Koos, Cor en Carel, die bij het wegrijden
met de kraan nog even een betonblok uit de
sloot vist. Hannes en Johan helpen nog even met
opruimen en vegen, de klus is gedaan.
Ons Stekkie heeft weer een fantastische entree!
JW
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Nieuwjaarsreceptie 2018 op Ons Stekkie
Op 6 januari jl. was vanaf 10 uur de
nieuwjaarsreceptie op Ons Stekkie. De
evenementencommissie was al bijtijds in de
weer met het maken van beslag voor ‘oliebollen’
en ‘rozijnenbollen’. Tijdens de receptie werden
telkens nieuwe baksels rondgedeeld, die de ruim
aanwezige tuinders zich goed lieten smaken
onder het genot van koffie en thee en tijdens de
nieuwjaarswens zelfs van een glaasje ‘bubbels’!
Het was een gezellige bijeenkomst, waarvan
hieronder een korte samenvatting van mijn
nieuwjaarsboodschap.
Nieuwjaarsboodschap 2018
Gezellig dat jullie met zo’n grote groep gekomen
zijn om het nieuwe jaar in te luiden.
We hebben een mooi jaar achter de rug,
niet alleen in tuinopbrengsten maar ook als
vereniging. Je komt als tuinder op je eigen landje
in de aarde wroeten om leuke producten op te
kweken, maar je bent ook lid van een club. Een
tuin maak je met elkaar tot iets moois, waar het
prettig toeven is.
Terug- en vooruitblikken doen we vooral op de
Jaarvergadering van 10 maart a.s. (9.30 uur),
maar een drietal zaken wil ik graag benoemen:
1. De opknapbeurt van het voorterrein waar
we na vergelijking van offertes een goede

Tuininfo, het blad
voor alle volkstuinders.
Kijk ook eens op de website:
www.volkstuinwoerden.nl
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Terugblik

betaalbare oplossing hebben bereikt,
waarbinnen een stukje eigen werk mogelijk
en nodig was. Dank aan Sjaak en Dirk voor het
grondwerk en de aanleg van een put, zodat
we eindelijk van het vervelende mestwater
af zijn. En aan Anton en Jan-Willem, die veel
zaag- en hakwerk verricht hebben aan oude
betonlagen om de rechte aansluiting van de
Stelconplaten mogelijk te maken. Een mooi
geslaagd project!
2. De algehele dagelijkse leiding van de
vereniging is voortreffelijk en rimpelloos
overgenomen. Dat zaken op de tuin en rond/
in de kantine goed lopen lijkt vanzelfsprekend,
maar vraagt veel tijd en aandacht van enkelen.
Wanneer het niet goed gaat, valt dat pas op.
Veel dank aan degenen die daar veel werk van
maken of mede een bijdrage aan leveren.
3. De evenementencommissie is vorig jaar gestart
met de nieuwjaarsreceptie met oliebollen.
Daarna zijn er vele leuke activiteiten geweest,
waarvan een grote groep tuinders telkens
genoten heeft. Ieder is vrij om deel te nemen
wanneer het je aanspreekt. De opkomst was
telkens groot. Al deze activiteiten hebben veel
betekend voor het gevoel van samenhorigheid.
Je moet het vooral met elkaar doen, als je
een bloeiende vereniging wil zijn. Dank aan
Jacinta, Hieke en Melcha voor het vele werk
dat zij verzet hebben (ondersteund door het
overhandigen van een mooie wintervaste
bloeiende plant).
Tot slot wil ik graag een toast uitbrengen op
het nieuwe jaar. Everhard van der Laan zei: Zorg
goed voor de stad en elkaar. Guido Weijers zei
in zijn oudejaarsconference: Zorg goed voor
de wereld en elkaar. Ik sluit graag aan door te
zeggen: Zorg goed voor Ons Stekkie en voor
elkaar.
Ik wens iedereen in goede gezondheid alle goeds
toe voor 2018!

Nieuwjaarsreceptie

Kerststukjes
maken
(lees pag 16)

Pompoenen,
braadworst
oktoberbier
(lees pag 16)

Theo Edelbroek, voorzitter Ons Stekkie.
PS Er wordt een Jaarkalender 2018 verspreid met
alle activiteiten van evenementencommissie,
de data van het kaarten, de schouwen en de
vergaderingen van de tuincommissie. Tot 14
januari kan bij Herman Vlug de bestelling van
zaaigoed worden ingeleverd.
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Pompoenenbraadworstbier

Breeveld: jaaroverzicht 2017

De Evenementen meisjes zijn er weer!
Dit keer staat er een pompoenen wedstrijd op de
kaart.
Wie heeft de grootste pompoen? Het seizoen
loopt ten einde, koning winter komt er aan.
Rond koffietijd worden de deelnemende
pompoenen op hun ligplaats gemeten.
Groot, groter, grootst! Zoals we nu weten
heeft Paul de grootste en Geert de kleinste…
pompoen.
Paul ging met de bij zijn pompoen passende
grote prijs naar huis en Geert met een mini
prijsje.
Zo, leuke wedstrijd voorbij, dag gezelligheid.
Niets is minder waar, het is oktober daar hoort
het Oktober Feest natuurlijk bij. Braadworsten
plus grillplaat, bockbier.

Na een nat en koud 2016 was 2017 een jaar met
van alles wat en soms wat teveel. De oogsten
waren behoorlijk, de pompoenen heel groot,
slakken en onkruid waren er ook nog steeds. Nu
maar hopen dat 2018 wat standvaster zomerweer
brengt.

Of je worst lust! Nee ? Er is ook kip.
Zoals te verwachten is aan alles gedacht,
windscherm, vuurkorf, feestverlichting,
bijpassende muziek.
Jacinta en Melcha bakken ze bruin en het wordt
steeds drukker onder de luifel.
De bockbier glazen worden gevuld, broodjes
worst met zuurkool gaan met met smaak naar de
mond en de sterke verhalen vliegen in het rond.
Sommigen vinden het buiten te koud en zoeken
hun vertier bij Hieke in de kantine, waar het niet
minder gezellig is.
Al met al wéér een geslaagd feestje van “onze”
Party Girls!
JW

Kerststukjes met Bingo ballen
Onze evenementendames wisten de leden in
december weer eens te verrassen.
Zaterdagmorgen rond koffietijd stroomt de
kantine vol met leden om kerststukjes te maken!
Tassen met groen, snoeischaren, kaarsen en
ander materiaal worden uitgestald op de tafels.
Maar natuurlijk: met koffie en een lekker stuk
appeltaart.
De toon is gezet, gezelligheid alom en de creaties
konden gemaakt gaan worden.

Niet alleen de vrouwen zijn creatief maar ook
enkele mannen laten zich van hun knutselkant
zien.
Sjaak zit in de productie want hij maakt 5
stukken voor de kantine.
De warme chocolade met slagroom en
kerstbrood maken van deze samenkomst een
waar feest!
Na afloop was de kerstgedachte er en met een
mooi kerststukje keren wij huiswaarts.

Kerstbingo
Een week later, het is half 8 op de
zaterdagavond en een drukte van belang in Ons
Stekkie.
Fietsen, auto’s, in en uit lopende mensen, u raadt
het al: Natuurlijk de Kerstbingo!
De kantine zit weer gezellig vol, koffie met een
stuk cake en even over 8 geeft Jacinta , met aan
haar zijde Melcha en Corrie, het sein dat we gaan
beginnen.
Het is muisstil als de cijfers omgeroepen worden
want de prijzentafel is weer rijkelijk voorzien
van prachtige prijzen en die moeten gewonnen
worden.
“Oh en ah, net niet en ik moet er nog 1” zijn
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de meest gehoorde opmerkingen als er Bingo
geroepen wordt.
Na de bingo is er nog een verloting en als je dan
nog geen prijs op je tafel hebt staan mag je nog
wat uit de mand komen grabbelen. Iedereen een
prijs(je) mee naar huis. Zo hoort het ook.
Het was een fantastische avond! Het jaar
2017 is in stijl door de evenementencommissie
afgesloten.
Het eerste jaar van onze feestdames is een
superjaar geworden, op naar 2018! Iedereen
bedankt voor haar of zijn inzet in 2017! Bedankt
dames!
JW

Statistische gegevens:
• Alle tuinen waren in 2017 verhuurd. Eind 2017
is er nog 1 tuin vrij, inmiddels ook verhuurd.
• Er waren 3 opzeggingen, 1 tuin is gesplitst en
een dubbele tuin weer gesplitst.
• Op 1 tuin is halverwege het jaar gewisseld van
tuinder en we hebben 5 nieuwe tuinders op
ons complex.
• 2 verwaarloosde tuinen zijn door de
tuincommissie opgeknapt zodat die weer
verhuurd zijn.
• Een lid is officieel als medetuinder
geregistreerd.
• Op de wachtlijst staan momenteel 11
gegadigden voor een tuin en de interne
wachtlijst bestaat uit 11 leden.
• Er is 1 bouwvergunningen afgegeven
Vergaderingen tuincommissie
De tuincommissie heeft 7 maal vergaderd in
2016.
Jaarvergadering 2017
Kascommissie
De kascommissie 2017 bestaat uit:
Jan Willem de koning
Jan Willem Slot
Dick Oosterom (reserve)
Tuincommissie
Aftredend commissielid was secretaris Nico
Huffels.
De nieuwe tuincommissie bestond in 2017 uit:
• Jan Klee ( voorzitter)
• Erik Mars (penningmeester)
• Nel Muller (secretaris)
• Henk de Langen (algemeen TC lid belast met
bouwvergunningen)
• Corrie Smit (algemeen TC lid)
Sabina van Gemert houdt zich bezig met de
tuinuitgiften.
Achter de schermen
Hartelijk dank aan alle mensen die een aantal

taken op zich hebben genomen. Wij kunnen niet
zonder deze vrijwilligers.
Schouw
Op 11 mei 2017 is weer de jaarlijkse schouw
gehouden. De meeste tuinen waren netjes
onderhouden, waar dat niet het geval was, is de
betreffende tuinder daarop aangesproken.
Activiteiten in 2017
Gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst
7 januari
3 februari
Boerenkoolmaaltijd
21 februari
Creatieve avond
22 maart
Ledenvergadering
12 april
Paasbloemschikken
Plantjesmarkt
13 mei
8 september BBQ Breeveld
25 september Hanger van glas-in-lood maken
30 september 	Compostdag met vis roken en
heksenketelsoep
20 december Kerstbloemschikken
Andere zaken
Helaas werden we dit jaar ook 3 maal verrast
door ongenode lieden die het tuinpark
bezochten met minder goede bedoelingen.
De schade van deze 3 inbraken is inmiddels
grotendeels hersteld en diverse beveiligingsapparatuur opgesteld in een pogen herhaling
tegen te gaan.
In het Praathuis zijn tapijttegels gelegd ter
vermindering van de gehorigheid.

Aangeboden:

2 stuks DOM identieke
cilindersloten met
certificaat inclusief 125
sleutels (inbouwmaat
60mm) Ideaal voor toegangsdeuren/poorten.
Bent u van uw uitgegeven sleutels het overzicht
kwijt? Of waren ex-leden of ex-werknemers niet
meer in staat waren hun sleutel terug te geven?
Met de aankoop van deze set Cilinders met 125
sleutels heeft u de mogelijkheid uw administratie
te vernieuwen!
Prachtige kans voor bedrijven, sportcomplexen en
tuinverenigingen etc.
Voor informatie: breeveld@volkstuinwoerden.nl
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Berichten van Breeveld
Nieuwjaarsbijeenkomst
Zaterdag 6 januari ontmoetten vele tuinders
elkaar op de Nieuwjaarsbijeenkomst.
Handenschuddend, zoenend en op diverse
andere geoorloofde manieren wenste men
elkaar een gezond en goed leef- en tuinjaar toe.
Een mooie start van 2018.
Boerenkoolmaaltijd
Vrijdag 2 februari was er weer een
boerenkoolmaaltijd, georganiseerd door onze
ijverige en creatieve activiteitencommissie A&C.
Twintig genieters hadden zich aangemeld,
twee waren helaas verhinderd. Vooraf was er
ruim voldoende boerenkool aangeleverd. Ook
aardappelen en meer dan voldoende worsten.
De grote regisseur Anneke stelde het zeer op
prijs als je de worsten bij de Hema kocht “die zijn
het lekkerst”. Na deze verfijnde suggestie had ik
het lef niet om nog met een andere worst aan te
komen.
De smaak van de boerenkool was geweldig.
Zie het maar eens voor elkaar te krijgen: in
hele grote pannen, voor een niet alledaagse
hoeveelheid mee-eters. Anneke heeft het weer
voor elkaar gekregen, met enige steun van
anderen.
De aangeleverde meestal zelf gemaakte
toetjes waren verrukkelijk maar teveel voor
het aanwezige gezelschap. Vanuit een al dan
niet misplaatst plichtsgevoel heb ik het voor
de toetjes bedoelde bakje drie keer gevuld en
smakelijk geleegd; ik meende deze bijdrage te
moeten leveren.

nog niemand opgepakt.
De politie was en is serieus bezig met ook dit
soort inbraken, lof en dank daarvoor.
Opknappen terras
Dit vergt nog enige tijd maar is in voorbereiding.
Adrie Sluijs heeft op verzoek van de tc een
plan gemaakt voor het bevestigen van een
windscherm waarbij gebruik wordt gemaakt
van de aangeschafte grote busruiten. Wordt
vervolgd.
Ledenvergadering
Woensdag 14 maart is onze ledenvergadering in
het Praathuis, aanvang 20.00 uur. Ik hoop velen
daar te ontmoeten.
Jan Klee,
voorzitter tuincommissie Breeveld

Inbraak en beveiliging
Als vervolg op de mededelingen in de vorige
editie van dit blad kan ik melden dat er nog een
infraroodcamera geplaatst is bij de container.
De camera is gericht op het toegangshek, de
beelden worden meerdere dagen bewaard. Ook
is besloten tot de aanschaf van een draadloos
alarmsysteem. Dit systeem konden we voor een
gunstige prijs kopen. Op het moment van dit
schrijven moet het nog worden aangebracht.
Op 5 april staan 2 personen in Utrecht voor de
rechter. Zij waren betrokken bij de inbraak in
maart 2017. Vanwege de inbraak in februari
2017 is iemand veroordeeld tot 80 uren taakstraf,
subsidiair 40 dagen hechtenis. Voor de inbraak
op 22 augustus 2017 is voor zover mij bekend
18
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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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