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TuindersinfoAl meer dan 40 jaar 
uw tuinspecialist

Groencentrum
Van Schieveen

Nut & Sport

Tuincentrum - Aanleg - Onderhoud 

Kromwijkerkade 32
Woerden

Telefoon 0348 422 231

www.groencentrum-van-schieveen.nl

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

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!

Handig en dichtbij

Zaden
Grond
Zand
Tuinaarde
Bonenstokken
Gewasbescherming
en nog veel meer

Allemaal verkrijgbaar bij u 
op de tuin

Voorwoord
Tweede nummer alweer van de Tuindersinfo.

Veel variatie dit keer, we lezen in de bestuurs-

berichten, wat de plussen en de minnen zijn, kijk 

op 4.

Op pagina vijf de activiteiten bij Parkzicht en 
verder op zeven en negen levert Parkzicht we-
tenswaardigheden voor de aspirant tuinder. (Ook 
interessant voor de gevorderde tuinier)
Een bezoekje aan de prachtige tuin van Janneke 
Treurniet, ook een ‘Parkzichter’, leverde mooie 
plaatjes op en kun je zien dat bloemenpracht 
prima samengaat met groente.
Vervolgens komt Breeveld met een verslag van 
de gehouden ledenvergadering waarin het reilen 
en zeilen wordt verwoord.
De schouwer schouwt op pagina 11 en we lezen 
over de Amerikaanse rivierkreeft, die de ook in 
onze wateren en zelfs de tuin, te vinden is.
Ons stekkie toont zijn voorjaarsschoonmaak, het 
was een paasbeste vertoning.

Bingo, is voorgoed ingeburgerd en we kunnen 
lezen over de plantjesmarkt, mooi nieuw plant-
materiaal was weer volop voorradig, lees en kijk 
op 14. Je zal maar tachtig worden en lees dat je 
dan nog zeer waardevol bent.

Fietsen voor de vereniging, dat kan met de RABO 
fietstocht lees meer op pagina 16.

De volgende Tuindersinfo...
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

In ons maartnummer was het artikel van Ons 
Stekkie, de terugblik blijven liggen. Dus, daarom 
een plaatsing achteraf (hoewel jet ook vermeld 
is geworden op de website)
We sluiten af met wat mooie plaatjes van onze 
tuinen.
Een rondje in kleur, veel lees en kijkplezier.

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
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Van het bestuur
Goed +/+ nieuws én gematigd -/- nieuws

+/+ Fietstocht Rabobank.
Deze fietstocht vindt  plaats op zaterdag 9 juni 
aanstaande. Wij hopen dat u geniet van deze 
tocht en dat uw prestatie weer een welkome 
bijdrage levert aan de clubkas van uw complex..

+/+ De algemene ledenvergaderingen op de 
tuinen
Op de complexen zijn de algemene 
ledenvergaderingen gepasseerd. Opkomsten 
zijn echt leuk. Goede opkomsten, leuke inbreng 
van de leden. Ook hier hebben wisselingen in 
tuincommissies plaatsgevonden.
We bedanken nogmaals de diverse mensen die 
hun steentje hebben bijgedragen en afgetreden 
zijn. We wensen de mensen die “gewoon” 
doorgaan en de nieuwe mensen die beschikbaar 
zijn erg veel succes.

-/- De algemene ledenvergaderingen van de 
vereiniging
Ook de algemene ledenvergadering van onze 
gehele vereniging heeft weer plaats gevonden.
Nuttig, maar matig bezocht. Zeg maar ronduit 
héél matig. Eigenlijk was er bijna niemand. 
Dit ondanks een -hele leuke- presentatie op 
groot scherm met beelden over Oud Woerden. 
Woerden gefotografeerd vóór de oorlog en deze 
foto’s getoond met beelden vanuit 2010.

-/- Onze voorzitter
Ook na deze algemene ledenvergadering is 
gebleken dat er zich geen nieuwe voorzitter 
heeft gemeld. De eerdere oproep is dus nog 
steeds actueel.
Een vereniging zonder voorzitter is als een 
tuin zonder plant. Wij zijn op zoek naar een 
enthousiast verenigingslid die ook tijd wilt 
besteden als voorzitter van onze vereniging. Heb 
je interesse? Neem contact op met het bestuur 
via: secretaris@volkstuinwoerden.nl  of een lid 
van uw tuincommissie.

+/+ Overleg breed
In navolging van 2017 heeft er 30 mei 2018 
weer een breed overleg plaats gevonden 

tussen bestuur en de leden van de diverse 
tuincommissies.
Aan de orde zijn geweest een drietal punten:
Hoe gaan we zinvol om met de para-commerciële 
horecavergunning van de gemeente op de 
complexen.
Wat is de impact van de wet AVG op onze 
vereniging, (zie verder.)
Hoe zijn onze statuten, HHR en TR te vertalen 
naar de drie complexen.
De teksten zoals beschreven in ons “groene 
boekje” lijken niets te wensen over te laten maar 
in de praktijk blijkt dit toch iets gecompliceerder.
Op dit moment van schrijven 16 mei red. kunnen 
we nog niets melden over de afloop, maar we 
gaan ervan uit dat dit overleg nuttig bijdraagt 
aan onze vereniging. 

+/+ Wet AVG
Voor wie dit onbekend is:
Het betreft de wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde 
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie 
(EU). De Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) geldt dan niet meer.

Wat houdt dit voor ons in?
Op de 3 tuincomplexen van Volkstuinvereniging 
Woerden -te weten Breeveld, Parkzicht en 
Ons Stekkie- wordt zorgvuldig omgegaan met 
de privacy van onze tuinders. In verband met 
het lidmaatschap, mailverkeer, toezending 
van Tuindersinfo en postverkeer worden er 
gegevens van tuinders in de administratie 
vastgelegd. Deze gegevens worden 
persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen 
en gebruik van deze persoonsgegevens is 
beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor 
het beheer van de individuele tuinen op de 3 
tuincomplexen. De gegevens worden beveiligd 
opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt 
tot leden van bestuur, tuincommissies en 
evenementencommissies.

In het algemeen geldt de afspraak: ‘Geen 
toegang, tenzij het voor de uitoefening van 
specifieke taken noodzakelijk is.’ In onderstaande 
gedragscode is vastgelegd op welke wijze wij de 
privacy van de leden waarborgen.
U hebt als lid altijd het recht tot inzage, correctie 
of verwijdering van persoonsgegevens, voor 
zover wij die niet strikt noodzakelijk hebben voor 
onze beheersactiviteiten. Daartoe kunt u contact 
opnemen met de voorzitter van de tuincommissie 
van uw tuincomplex.

Onze gedragscode: (met als ingangsdatum 25-
05-2018)
1.  Inschrijfformulieren van aangesloten tuinders 

worden beveiligd bewaard, achter slot en 
grendel of ingescand op de computer van de 
secretaris.

2.  E-mailverkeer geschiedt BCC, zodat de 
e-mailadressen van de ontvangers afgeschermd 
blijven.

3.  Er hangen slechts lijstjes met contactgegevens 
van tuinders met een speciale taak in de 

kantine, voor zover zij er jaarlijks toestemming 
voor geven. Dit wordt nader uitgewerkt.

4.  Publicatie van foto’s op de website  
http://www.volkstuinwoerden.nl/ geschiedt 
slechts met jaarlijkse toestemming van de 
betrokken tuinder vanaf het begin van het 
kalenderjaar. Dit wordt nader uitgewerkt.

5.  Ledenlijsten zijn slechts beschikbaar voor het 
hoofdbestuur en voor de tuincommissies en 
evenementencommissies, voor zover die het 
eigen complex betreffen. Informatie wordt 
niet met derden gedeeld dan na uitdrukkelijke 
toestemming van betrokkene.

Tsja en het kan voorkomen dat anderen foto’s 
maken tijdens activiteiten en via de social media 
op internet plaatsen.
Daar hebben wij geen invloed op en 
terughoudendheid wordt aanbevolen door 
eenieder.

Namens het bestuur:
Anton Janmaat. Secretaris, V.T.V. Woerden

Het team zonnepanelen, 
bestaande uit Theo, Ad, Dik 
en Wim, zijn op het ogenblik 
aan het onderzoeken wat 
de mogelijkheden zijn om 
zonnepanelen toe te passen 
op het dak van de kantine.
Door middel van een 
stemming  via de mail 
hadden 42 personen hun 
stem uitgebracht, waarvan 38 
voor en 4 tegen.  Dit is totaal  
50% van  de leden.
De offertes zijn al binnen 
en worden op het ogenblik 
op  prijsvorming en product-
omschrijving gecontroleerd.
Wij denken dat we eind mei de opdracht kunnen 
plaatsen.

26 mei houden wij weer onze jaarlijkse 
plantjesdag
Begin juni zal er een tuinschouw plaatsvinden. 
De juiste datum wordt nog bekend gemaakt.

1 september staat onze barbecue 
gepland.

Mutaties bestuur
Aftredend en niet meer herkiesbaar 
waren Annelies Westering en Anja 
van Vliet, welke het secretariaat 
bemanden. De dames werden 
bedankt voor hun inzet en voorzien 
van een cadeaubon en een bos 
bloemen.
De heer  F. van Noord  was bereid 
om het secretariaat op zich te 
nemen , dit werd met algemene 
stemmen aangenomen.

Dames Lief en Leed
Lia Kaatsra had te kennen gegeven te stoppen en 
werd samen met Rudy Kaat voor hun jarenlange 
inzet bedankt en voorzien van een cadeaubon en 
een bos bloemen.
Tevens hebben zich aangemeld om het team te 
versterken: Ada Versteeg, Marjolein Versluijs en 
reserve Manuela van achthoven.

Activiteiten Parkzicht
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• 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

Het belang van de brandnetel: Ontleend aan: Vroege vogels, vrijdag 14 jull 2017 
Zodra hij oprukt in onze tuin rukken we hem 
uit de grond, uit angst voor de brandplekken op 
onze huid. De brandnetel. Maar deze plant is van 
onschatbare waarde voor vele dieren. 
Brandnetels komen voor op stikstofrijke, humus 
houdende grond, vaak op half beschaduwde 
plaatsen. De grote brandnetel Is vaak te vinden 
op ruderaal terrein, zoals afvalplaatsen en 
verlaten bouwplaatsen. Juist het feit dat de 
brandnetel veel stikstof bevat, trekt vele dieren 
aan. Voor de meeste herbivoren is een verhoging 
van et stikstofgehalte van positieve Invloed op
hun groei, overleving en voortplanting. Door van 
de brandnetel te eten krijgen ze stikstof binnen. 
Vele Insecten zijn afhankelijk van de brandnetel, 
zoals dag- en nachtvlinders, wantsen, enkele 
slakken, cicaden, snuitkevers, glanskevers en 
bladluizen. Er komen bovendien wel ongeveer 50 
vlindersoorten op de brandnetel voor. Hieronder 
een aantal voorbeelden van zijn bewoners. 
De brandnetel is onder de inheemse planten 

hét gewas dat voor het grootste aantal 
vlindersoorten belangrijk Is als waardplant. 
Vlindersoorten zoals landkaartje, dagpauwoog, 
atalanta, brandnetelrnot bruine snuituil 
en gehakkelde aurelia zijn bijna compleet 
afhankelijk van de plant. Zij hebben alle de 
brandnetel als waardplant. Hierop leggen ze hun 
eitjes, verpoppen ze en hiervan eten ze als rups 
de bladeren. De rups van het brandnetelkapje 
foerageert ook op de brandnetel. Deze 
nachtvlinder komt algemeen voor in Nederland 
en behoort tot de uilen. De brandnetelwants 
leeft van de bloemen en zaden van de 
brandnetel. 
Tenslotte zijn er ook vogels die afhankelijk zijn 
van de brandnetel. Zo broedt de bosrletzanger 
tussen de brandnetels, hij hangt namelijk zijn 
nest aan de stengels van deze nuttige planten. 
Ook de koning van onze zangvogels, de 
nachtegaal, wordt gewoonlijk te midden van de 
netels geboren.

Nieuws van Parkzicht
In de loop der jaren wisselt op elk complex van 
de tuinvereniging het ledenbestand, zowel in 
aantal alsook wat personen betreft. 
Parkzicht maakt daarop geen uitzondering. 
Nieuwkomers zijn niet altijd ervaren tuinders. 
Sommigen van hen hebben zelden óf nooit 
getuind en weten van het ‘vak’ weinig af. 
De bedoelingen zijn goed, doch in de praktijk 
komt er vaak weinig van terecht. 
Voor deze aspirant-tuinders leek het mij goed 
een aantal aanbevelingen (goede raad) op papier 
te zetten, gebaseerd op eigen ervaring!

Om te beginnen: huur geen te grote tuin, 
maximaal 200 m2 • Gereedschap: Spade, riek, hak, 
hark, duimstok, pootstok, pootlijn gieter.
•  Bergruimte: Schuurtje of bungalowtje of 

gereedschapskist. Omtrent afmetingen 
en plaats altijd vooraf overleggen met de 
tuincommissie.

•  Spitten: Goed diep spitten of laten spitten, liefst 
begin van de winter of vroeg in het voorjaar. 
Nadien laten frezen. Gedurende het gehele jaar 
de onkruidbestrijding in de hand houden.

•  Informatie: Bij deskundige collega-tuinders 
en afkijken bij andere tuinders. Bovendien 
op de achterzijde van de pakjes zaad en in de 

prijscourant van Garant!
•  Producten: Niet beginnen met moeilijke 

producten. Eenvoudig te kweken producten 
zijn onder andere: aardappelen, diverse soorten 
groeten en bloemen.

•  aardappelen: Ruim poten, ca. 15·cm ,diep 
in losse grond. Afstand tussen de rijen ± 50 
cm; afstand tussen de planten± 50 cm. Via de 
zaadkrant van Garant krijgt u informatie over 
de soorten, !:).v. vroege, middelvroege of late 
aardappelen. Aan te bevelen zijn vroeg of 
middelvroege soorten, zodat na deze oogst de 
vrijkomende grond nog gebruikt kan worden 
voor een volgende teelt. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden bestrijding van de 
aardappelziekte Phytoftora kan gewenst zijn. 
Bij nat en broeierig weer komt deze ziekte vaak 
voor. Te zien aan de grijs-zwarte vlekken .in het 
loof en op de stlen; Deze ziekte dringt op den
duur door-tot de knollen, het geen een goede 
oogst zeer nadelig kan beïnvloecjen.

•  groenten: De meest voorkomende groenten 
en het gemakkelijkst te telen zijn: spinazie, 
sla, andijvie, uien, prei, erwten, peulen, 
wortelen, tuinbonen, bonen, snijbiet en diverse 
koolsoorten.

•  spinazie: Op regel zaaien, afstand tussen de 
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regels 25 cm. Zie ook beschrijving op het pakje.
•  snijbiet: Zaaien op regels, afstand tussen de 

regels ± 30 cm. Kan meerdere malen geoogst 
worden bij een hoogte van 20 á 25 cm. In 
sommige gevallen wordt de steel gegeten.

•  sla: Kan men zelf zaaien en uitpoter. Aan te 
bevelen is op de markt plantjes met kluitje te 
kopen. Afstand tussen de planten± 25 cm.

•  andijvie: Zomerandijvie en winterandijvie. Aan 
te bevelen voor zomerandijvie op de markt 
plantjes met kluit te kopen. Winterandijvie, 
poten vanaf eind juli tot half augustus; kan 
men planten op bosje kopen op de markt. 
Afstand tussen de planten ± 35 cm.

•  wortelen: Er zijn winterwortelen en 
zomerwortelen. Kunnen op rij of op zaaibed 
worden gezaaid. Breedwerpig zaaien, 
vermengd met zand! Aan te bevelen is om 
winterwortelen op rij te zaaien en na opkomst 
wat uit te dunnen zodat flinke wortels kunnen 
worden geoogst.

•  uien: zaai-uien: Breedwerpig zaaien, vermengd 
met wat zand, zodat een goede spreiding 
plaatsvindt. Het zaaibed licht omharken en met 
schop licht aandrukken.

•  pootuien: Kleine uitjes poten, zo diep dat het 
droge puntje net zichtbaar is. Afstand tussen de 
regels± 30 cm; afstand tussen de uitjes± 20 cm. 
Dit vergemakkelijkt het onkruid te verwijderen.

•  prei: Men kan zelf prei zaaien en de planten 
als ze groot genoeg zijn uitpoten. Makkelijker 
is om op de markt een bosje planten (50 stuks) 
te kopen. Voor het poten een geultje trekken 
van ± 15 cm diep en de planten daarin poten. 
Afstand tussen de planten ± 20 cm. Afstand 
tussen de regels± 30 cm. Als de plant behoorlijk 
is gegroeid aanaarden. Voor het poten de 
bladeren inkorten.

•  erwten en peulen: a. Er zijn stampeulen en 
stamerwten, hoogte± 60 cm.

•  Hoge peulen en erwten, zgn. rijs- of klimpeulen 
en -erwten, hoogte ± 120 cm tot 150 cm. 
Beide soorten dienen bij groei te worden 
ondersteund met b.v. geplastificeerd gaas. Eerst 
het gaas plaatsen, daarna het zaad aanbrengen  
aan beide zijden van het gaas, ± s cm diep. 
Afstand tussen de zaadjes 6 á 8 cm.

•  bonen: Er zijn vele bonen rassen van stambonen 
·en stokbonen. Iri de prijscourant van Garant 
kunt u kiezen uit de vele rassen. 

•  Stambonen: Voor beginners zijn aan te 
bevelen’de rassen: montano, scuba, Dubbele 
witte zonder draad en prelude. Voor het zaaien 
trekt men een geultje van ± 5 cm diep en,-.. 

legt men de bonen op handbreedte(± 10 cm) 
van elkaar. De bonen kunnen ook op ‘polletjes’ 
gelegd worden, d.w.z. 3 á 4 bonen bij elkaar en 
het volgende groepje op 25 á 30 cm. Afstand 
tussen de rijen ± 55 cm. · 

•  Stoksnijbonen: De meest bekende soorten zijn: 
Hunter (veense zonder draad) en Pronkbonen 
Emergo. 

•  Stokslabonen: Bekendste soort Westlandse 
Dubbel zonder draad. Zet de stokken in een 
vierkant van 70 á 75 cm afstand. Bindt ze 
zo hoog mogelijk bij elkaar zodat een zgn. 
‘tentje’ wordt gevormd. Afstand tussen de 
zgn. tentjes ± 50 cm. Afstand tussen .de rij.
eo. ± 65 cm. Tijdens de grneLde.loshangende 
ranken. .. om.de.stok bevestigen. Dit kan met 
de biesjes van de biezenpol, te vinden aan de 
slootkanten. Tuinbonen: Aàn te bevelen het 
ras Suprifin en Driemaal wit. Trek een geul van 
± 8 cm diep; leg de bonen op ongeveer 12 cm 
uit elkaar. De afstand tussen de rijen ± 40 cm. 
Wanneer de plant 4 rijen bloemen heeft de kop 
eruit knijpen om te voorkomen dat de plant 
‘overmeesterd’ wordt door de zwarte bladluis. 
Kan met spuiten worden bestreden.

•  Bloemen: In de prijscourant van Garant staan 
vele soorten bloemen en planten aangeboder:. 
Eenjarige en meerjarige soorten.Het is niet 
eenvoudig om u advies te geven vanuit<leze 
kleurenpracht. De keuzës”z:ljn vaak zeer 
persoonlijk. Een paar eenvoudig te telen 
bloê!fne11 zijn o.a. dahlia’s, gladiolen, zinia’s; 
afrikanen als randversierfr1g, zonnebloemen 
en chrysanten. De laatste dienen tussen het 
zgn. chrysantengaas· te worden geplaatst.
Men plaatst vier paaltjes, op elke hoek van het 
gaas, in de grond. Naarmate de planten groter 
worden trekt men het gaas omhoog, zodat 
de·planten worden gesteun en niet omvallen. 
Tros-chrysanten dienen·te worden ‘gekopt’ als 
de planten± 20 cm hoog zijn. Uit de bladoksels 
komen dan een. aantal uitlopers en vormen 
mooie snijbloemen.

Tenslotte. Natuurlijk staat het eenieder vrij óm 
te tuinieren zoals hij of zij het goeddunkt en te 
kweken wat hij of zij wil. Ik heb getracht op basis 
van mijn ervaringen een aanbeveling op papier 
i...: zetten om daarmee, vooral beginnende, 
tuinders-behulpzaam te zijn. Met nadruk 
wijs ik erop dat ir de prijscourant van Garant 
evéneens belangrijke aanwijzingen vermèld 
wordenomtrent het betreffende product. 

Ik wens u veel tuinplezier.

Op bezoek bij 
Janneke Treurniet
Een prachtige zonnige zondagmorgen, 6 mei. Gewapend 
met de camera loop ik langs een groene en gekleurde 
oase. Ik zie Janneke druk bezig met knippen, gieten, 
plukken, planten, binden. Janneke’s tuin aan Parkzicht 
is een prachtige verzameling van bloemen, groenten en 
sinds kort ook een paar kippen. “Ik hou van alles wat 
groeit en bloeit, en zoals mijn dochter zegt, het is hier 
een hemeltje op aarde”. En zo is het. 
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Ledenvergadering
Woensdag 14 maart hebben we een goed 
bezochte ledenvergadering gehad. De 
hoofdlijnen van het voorbije jaar kwamen aan de 
orde. Helaas speelden de drie inbraken daarbij 
een nadrukkelijke maar ongewenste rol. Hopelijk 
doet zich iets dergelijks in 2018 en de komende 
eeuwen niet meer voor.
Na een verantwoording van de uitgaven in 2017 
en een toelichting op de (gezonde) financiële 
situatie door de penningmeester bleek helaas dat 
de concept begroting voor 2018 niet voorhanden 
was, noch digitaal noch op papier.  Een voorstel 
werd aangenomen waarmee we gelukkig 
verder konden: de tuincommissie kan in 2018 
handelen op basis van het totaalbedrag van de 
begroting van 2017 en mag daar maximaal 25% 
boven gaan zitten zonder de leden te hoeven 
raadplegen. Bovendien werd afgesproken dat 
de penningmeester de leden binnen een paar 
dagen alsnog de begroting 2018 zou toesturen, 
hetgeen hij meteen gedaan heeft. Het vergeten 
van de concept begroting was uiteraard een 
jammerlijke omissie. Kan gebeuren, in Den Haag 
weten ervaren politici soms ook niet meer van 
het bestaan van een nota bene door hen zelf 
geschreven en/of gelezen nota. Gelukkig is de 
begroting van Breeveld iets minder dan 1,4 
miljard euro!
Vanuit de vergadering werd het idee gelanceerd 
elektriciteit aan te leggen over het hele complex. 
We hebben alleen elektriciteit bij het praathuis 
en de grote container. Dit thema is niet nieuw 
op Breeveld, het is door de jaren heen al een 
aantal keren aan de orde geweest maar nooit 
gerealiseerd. Het thema ligt gevoelig in die zin 
dat de meningen daarover nogal verdeeld zijn. 
De tuincommissie heeft toegezegd dit thema 
op hun agenda te zetten en een onderzoek te 
organiseren naar de ideeën hierover onder de 
leden.

Inbraak en beveiliging
Op 5 april zouden 2 personen in Utrecht voor 
de rechter staan. Zij waren betrokken bij de 
inbraak in maart 2017. De zitting is op het laatste 
moment geannuleerd omdat er nog te weinig 
bewijsstukken waren aangeleverd. Bedoeling is 
dat de zitting alsnog in juni zal zijn.
Het aangeschafte draadloos alarm systeem zal 

worden aangebracht zodra de technisch vaardige 
Martin daartoe in de gelegenheid is.

Opknappen terras
De werkzaamheden zijn in volle gang onder 
aansturing van Corrie. Het werk vindt met 
name plaats op de zaterdagen, met enige 
onderbreking door onder andere de meivakantie. 
Een aantal zeer betrokken en vaardige tuinders 
hebben tot nu hun bijdrage geleverd, het 
resultaat is reeds te zien: palen en raamwerk 
waarin de ruiten geplaatst moeten worden. Nog 
even geduld dan komt ook deze ingrijpende 
klus tot een einde. De hardwerkende mensen 
worden door Corrie elke zaterdag beloond met 
een heerlijke door haar gemaakte tomatensoep, 
leuker kan ze het niet maken.

Naambord
Het door Arie Eikelenboom gemaakte naambord 
is klaar en inmiddels geplaatst. Het ziet er zeer 
fraai en degelijk uit. Arie, hartelijk bedankt 
voor de vele uren die je besteed hebt aan de 
voltooiing van dit meesterwerk!

Tuinschouw
Woensdag 9 mei heeft de tuincommissie alle 
tuinen en opstallen bekeken. Belangrijkste 
conclusie: het ziet er overwegend goed uit. 
Slechts een enkele tuin kan in de aangetroffen 
staat niet door de beugel. Verder wordt een 
aantal tuinders verzocht hun schuurtje te 
schilderen, anderen worden verzocht gebroken 
glas te verwijderen. Bovendien zullen een 
aantal tuinders hun steigertje moeten herstellen 
vanwege de slechte staat waarin deze verkeren 
en daardoor een risico vormen.

Plantjesmarkt
Zaterdag 12 mei was er weer de jaarlijkse 
plantjesmarkt. Het weer werkte mee evenals 
meerdere tuinders die hun overproductie 
aanboden. Vele belangstellenden, ook een aantal 
die geen tuinder zijn, zochten naar wat voor 
hun de moeite van het kopen waard was. De 
opbrengst van 154 euro was beduidend groter 
dan vorig jaar. Fantastisch!   

Jan Klee,
voorzitter tuincommissie Breeveld  

Berichten van Breeveld
Het is er weer tijd voor, sommige tuind(st)ers 
lopen met gebogen hoofd over hun tuin.
Hoe is het toch mogelijk zoveel onkruid, geen 
doorkomen aan.
Waar moet ik beginnen ? Het eind is zoek……
Tja, wat meer op je tuin komen (en aan het 
werk) kan zomaar de oplossing zijn.
Wat mij ook opvalt bij sommige tuind(st)ers is de 
rommel op de tuin en rond de schuur.
Een opgeruimde omgeving geeft een 
opgeruimde geest.
Wat sommige mensen willen bewaren is mij een 
raadsel…, weg met die troep !
Vaak is, met een vriendelijk woord, een 
medetuinder wel genegen u misschien te helpen 
met het ruimen. 

Een rit naar de vaalt is zo gebeurd.
Ook de slootkanten verdienen de aandacht, vaak 
komen die als laatste aan de beurt.

Maar wat mij het meeste tegen de borst stuit is 
de huisvesting van sommige dieren.
In ons tuinreglement zijn daar duidelijke 
richtlijnen voor te vinden.
En deze richtlijnen moeten we ook hanteren en 
naleven.
Het tuinreglement is te vinden op onze web-site , 
helemaal onderaan bij de bestuursinfo.
Rest mij u veel  tuin-plezier toe te wensen met 
een mooie opbrengst !

de Schouwer

De Schouwer

De Amerikaanse rivierkreeft
Onlangs spotten Henk en Frank bijgaande 
exemplaar op de tuin: Hij ziet er gevaarlijk uit 
maar is wel een delicatesse!

De Amerikaanse rivierkreeft verovert het 
Nederlandse oppervlaktewater en begint 
een ware plaag te worden. Het beest vreet 
sloten kaal waardoor planten en ander leven 
verdwijnen. Bovendien veroorzaakt de kreeft 
schade aan de oevers van sloten en andere 
wateren. 
Het ministerie van Economische Zaken wil 
daarom de vissers in Nederland de mogelijkheid 
geven om grootschalig en gericht op rivierkreeft 
te vissen. De handel in de smakelijke rivierkreeft 
moet de overlast terugdringen. 
Ruim dertig jaar geleden kwam de Amerikaanse 
rivierkreeft niet voor in Nederland. Nu schatten 
kenners dat er vele honderdduizenden kreeften 
In de Nederlandse wateren zitten. Vooral in stil 
of langzaam stromend water, zoals sloten en 
grachten. Vooral in het Groene Hart zijn er veel; 
daar wordt per hectare oppervlaktewater tot 
800 kilo rivierkreeft gevonden. Als er zuurstof- 
of voedseltekort is in het water kruipen de 
kreeften de sloot of gracht uit en gaan ze 
op zoek naar een betere verblijfplaats. De 
kreeft duikt inmiddels ook op in grote steden 

als Amsterdam en 
niet alleen in de 
gracht maar soms 
ook gewoon op 
straat. In 1985 werd 
de Amerikaanse 
rivierkreeft voor het eerst waargenomen in de 
Nederlandse wateren. Het gaat hier om wat 
in jargon een ‘invasieve exoot’ heet. De kreeft 
heeft nauwelijks of geen natuurlijke vijanden 
en vermenigvuldigt zich daardoor razendsnel. In 
principe eet de rivierkreeft vooral waterplanten 
maar als het beest hongerig is, wordt het een 
alleseter. 

Ontleend aan NOS artikel van Rob Koster
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Op zaterdag 31 maart 2018 was het zover: er 
was daags voor Pasen een opruimdag op Ons 
Stekkie. Tegen 9 uur verzamelden zich steeds 
meer tuinders in de kantine om instructie te 
krijgen voor de klussen die gedaan moesten 
worden. Op verzoek werden alle auto’s buiten 
het complex geparkeerd, zodat we voldoende 
ruimte hadden om te werken. Even na 9 uur 
werd na een woord van welkom een overzicht 
van alle werkzaamheden gegeven en vervolgens 
werd aan de aanwezigen gevraagd bij hand 
opsteken voor een van de klussen te kiezen. 

Ondertussen druppelden nog steeds meer 
tuinders binnen en zelfs na de start meldden 
zich nog mensen voor een klus. Fijn dat er zo’n 
hoge betrokkenheid en saamhorigheid zichtbaar 
werd. Uiteindelijk waren ruim 35 mensen gezellig 
met elkaar aan de slag. Ook fijn dat het weer zo 
goed meewerkte: een zonnetje en een lekkere 
werktemperatuur! Na een uurtje werken was er 
dankzij de evenementencommissie om 10 uur 
lekkere koffie met taart. Vervolgens weer aan 
de slag tot we rond 12 uur bij elkaar werden 
geroepen voor heerlijke soep. We lieten het ons 
prima smaken.

Welke klussen werden gedaan? We noemen ze:
1.  De achterzijde van de kantine: de goten leeg, 

de achterzijde en de kruiwagenberging schoon 
maken.

2.  De betonrand aan de zijde van de Waardsedijk 
netjes recht leggen en vervolgens de 3 m3 
grind die daags ervoor bezorgd was, netjes 

verdelen en uitspreiden langs de gehele rand, 
vooral bij de ingang en bij de kantine.

3.  De aanhangerberging, die door het bezorgen 
van een lading mest even aangetikt was en 
geheel uit het lood stond, netjes recht zetten.

4.  De veranda’s van de kantine goed 
schoonspuiten met een hogedrukreiniger, 
alsmede de gehele buitenzijde van de kantine.

5.  Onder de veranda’s alles goed schoonmaken: 
ramen zemen (binnen en buiten), de banken 
en tafels schoon, de verlichting losmaken- 
schoonmaken- repareren en weer ophangen.

6.  Het kozijn en de deur van het buitentoilet 
opschuren en schilderen.

7.  De bestrating langs de hoofdpaden waar nodig 
ophogen met een beetje zand.

8.  De toiletten een extra grondige beurt geven.
9.  Licht herstelwerk aan de opslag van de winkel: 

kapot glas eruit en een nette plaat hout erop.
10.  Het toegangshek binnen en buiten goed 

reinigen met borstels, water en zeep.

Al met al een hele waslijst. Hopelijk ben ik 
niets vergeten. Wat ik in elk geval wel heb 
waargenomen, is dat mensen vooral heel gezellig 
met elkaar aan het werk waren. Goed voor het 
gemeenschapsgevoel, toch? En wat is het netjes 
geworden! In een paar uurtjes tijd. Daar hebben 
we weer lang plezier van. Iedereen hartstikke 
bedankt! En… ik hoop dat iedereen de volgende 
keer weer de mouwen komt opstropen, ook 
diegenen die nu even geen tijd hadden :).

Theo Edelbroek

Ons Stekkie op z’n paasbest

En ja hoor, de Voorjaars Bingo op Ons Stekkie 
is een feit! Het is weer een beregezellige avond 
geworden. Hier en daar wat vreemde gezichten, 
familie of een buur, maakt de meiden van  
feesten en partijen niks uit.
De dames waren weer druk geweest, veel, ik zeg 
veeeeeeeel mooie prijzen !!
Kosten noch moeite zijn gespaard om er weer 
een leuke avond van te maken.
Het was weer afgeladen, alle stoelen bezet en de 
laatste binnenkomers aan de statafels.

In de kantine gingen blijdschap en teleurstelling 
hand in hand.
Ach, ik moest er nog maar één was het vaak.
Maar achteraf ging een ieder tevreden naar huis, 
met of zonder prijzen.
Een avond vol Gezelligheid! Mede mogelijk 
gemaakt door onze Evenementen dames en niet 
te vergeten, de vrijwillig(st)ers! Daarvoor dank! 
Samen is het toverwoord en dat vertaalt zich ook 
naar het tuinieren.
Soms een helpende hand of advies, prima.
Zoals u weet, geven wij onze evenementen ook 
aan bij Breeveld en Parkzicht.
U bent van Harte Welkom!
JW
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Plantjesfeest op Ons Stekkie
Afgelopen zaterdag weer een fantastisch 
evenement van onze feest dames, Jacinta en 
Hieke. Dit jaar wederom een plantjes ruildag op 
Ons Stekkie.
Ook weer een paar rijk gevulde kramen met 
groenten en bloemenpracht van De Bosrand.

Onze dames hebben de ovens opgestookt en er 
heerlijke cake’s, boterkoeken en diverse taarten 
uit getoverd. 
Rond 10 uur was de aftrap en de koffie met 
lekkers ging vlot over de toonbank.
Deze thuisbaksters hadden kwaliteit op tafel 
gezet en dat was te merken.
Met volle mond, mjom mjom heul lekkuh mjom 
mjom.
Tijd voor de markt ! De ruilhandel was wat 
minder aanwezig dit jaar maar wat er stond was 
van goede kwaliteit en voorzien van naam en 
toenaam… handig voor de nieuwe eigenaars.

De vrijdag zelf uitgezochte handel van de 
Bosrand was in alle vroegte in aanhangers 
geladen en uitgestald op de kramen.
Veel perkgoed, groenten,  tomaten en diverse 
kruiden.
Rond de klok van 11 kwamen de fameuze zelf 
gedraaide gehaktballen van Jacinta naar buiten, 
geflankeerd door heerlijke hot-dogs.
U snapt dat de pannetjes leeg waren aan het 
einde van de dag.
Geert (wie anders) en Rinus hadden de schuren 
opgeruimd en een “rommelkraam” uitgestald.
De oude spulletjes vonden gretig aftrek.
Alles weer ten goede voor ’t cluppie.
Rond de klok van 3 zat het er weer op, de 
plantjesmarkt is ten einde.

Evenementenmeisjes en alle vrijwillig(st)ers 
Bedankt, het was een mooie dag!
JW

Tachtig
Wis en waarachtig,  tien  mei word ik tachtig.

Dachten jullie dat ik daar mee zat? Ja, je bent gauwer afgemat.

Er over mijmeren mag toch wel? Het leven gaat voor mij te snel.

Ik ben toch blij dat ik de tachtig haal. Leest u nu maar mijn verhaal.

Men zegt weleens, ouderen zijn niets meer waard.

   HOEZO?

We zijn een fortuin waard. We hebben zilver in onze haren,

Goud in onze tanden, Gas in onze darmen,

En stenen in onze nieren. Lood in onze schoenen,

En kalk aan onze nagels. Staal in onze heupen ,

Plastic in onze knieën. Vol met dure medicijnen

Lijken we wel goudmijnen. Een mens met zoveel mineralen

Is met geen miljoen te betale. Daarom ga ik fier door ’t leven

Neem kritiek op als een spons. Want door bovengenoemde rijkdom,...

Drijft de economie nog steeds op ons. 

Jan Overbeek



16 17

Op zaterdag 9 juni 2018 wordt de vijfde Rabo 
Fietstocht georganiseerd. Dit jaar is opnieuw 
tuincomplex Ons Stekkie  aangemeld als 
deelnemende vereniging. Fiets je ook gezellig 
mee met de Rabo Fietstocht van Woerden om 
de clubkas van Volkstuincomplex Ons Stekkie te 
spekken?

Werkwijze: 
Tuinders van Ons Stekkie kunnen met gezin, 
vrienden, buren, familie meedoen aan de Rabo 
Fietstocht. De kunst is met zoveel mogelijk 
mensen samen en/of zoveel mogelijk kilometers 
te fietsen. Er zijn diverse mooie routes van 12, 30 
en 100 km door het Groene Hart. Per uitgereden 
route schenkt de Rabobank een vast bedrag aan 
Ons Stekkie:
12 km fietsen:  € 7,50 
30 km fietsen:  € 15 
100 km fietsen:  € 35 
Je kunt ook 2x de route van 30 km fietsen, dat 
levert dan ook 2x het bedrag van € 15 op. Fiets 
je met een clubje van 4 mensen 30 km, dan 
levert dat dus 4x 15 = € 60 op voor de clubkas! 
Maximaal kan er per vereniging € 1.500 bij 
elkaar gefietst worden.

Ons Stekkie is reeds aangemeld, als fietser hoef je 
dat vooraf niet zelf te doen. Kom op zaterdag 9 
juni gewoon (met zoveel mogelijk mede fietsers) 
tussen 9.00 uur en 14.00 uur naar het startpunt 
bij de Rabobank op Middellandse Zee 15 en meld 
dat je fietst voor Ons Stekkie. We staan op de 
deelnemerslijst met nummer 44.
Bij het startpunt ontvangt iedereen een 
stempelkaart, waarop je dit deelnemersnummer 
van Ons Stekkie noteert. Tot 16.00 uur zijn de 
start- en stempelposten geopend. Aan het eind 
van de rit lever je jouw stempelkaart met de 
benodigde stempels in. 
Het is extra aantrekkelijk om met een groepje 
te starten. Daarom stel ik voor om elkaar te 
ontmoeten bij het startpunt op 3 tijden: 
(Je kunt natuurlijk ook zelf vooraf een eigen 
groepje maken en samen een starttijd kiezen)
9:00 uur
11:00 uur
13:00 uur

Heb je er al zin in? 
Fiets dan gezellig mee! Een heerlijk dagje 
fietsen, een kopje koffie bij de start en tegelijk 
geld verdienen voor ‘t Stekkie: Dat is de Rabo 
Fietstocht 2018. Je doet toch ook mee?

Theo Edelbroek, voorzitter Tuincommissie Ons 
Stekkie

Tuininfo, het blad 

voor alle volkstuinders.

Kijk ook eens op de website: 

www.volkstuinwoerden.nl

Onderstaand artikel is per abuis niet in het 
maart-nummer geplaatst, vandaar in dit nummer 
nog een plaatsing.

Alles overziend is op Ons Stekkie 2017 een rustig 
jaar geweest. En dat is een groot compliment aan 
alle tuinders. Na een start met meerdere interne 
verschuivingen, hadden de meeste ‘verhuizers’ 
al snel hun plekje gevonden op hun nieuwe tuin. 
Het was hier en daar ook een prikkel om zaken 
wat op te knappen of opnieuw in te richten. 
Prima dus. Ons complex heeft de laatste jaren 
echt een betere aanblik gekregen! 

Het meest opvallend in 2017 waren wel 
de vele geslaagde activiteiten van de 
evenementencommissie. We hebben genoten 
van de gezelligheid en het vele lekkers. Steeds 
was er een grote groep tuinders aanwezig en er 
was zeker veel saamhorigheid voelbaar. De lezing 
over ecologisch tuinieren heeft menigeen zeker 
aan het denken gezet.

In juni heeft een grote groep tuinders 
deelgenomen aan de Rabo-Fietsdag, die het 
mooie bedrag van 380 euro opleverde voor 
de kas. We hopen dit jaar op een nog grotere 
opbrengst, zodat we het geld bij elkaar kunnen 
leggen voor de aanschaf van een AED. Overigens 
is 2017 financieel een gezond jaar geweest. Er is 
een mooi positief resultaat behaald, waarvan we 
weer een deel zullen reserveren voor onderhoud 
aan het terrein en clubhuis.  Met name de opslag 
van het ‘winkeltje’ zal binnen afzienbare tijd 
vervangen moeten worden vanwege de matige 
staat maar ook vanwege de aanwezigheid van 
een grote hoeveelheid asbest die in de wanden 
verwerkt is. Een heel mooi project was de 
vernieuwing van het voorterrein, waarvan we 
elke dag weer genieten. Het ligt er weer keurig 
schoon en opgeruimd bij en de wateroverlast 
bij de mesthoop is ook voorbij. Er is trouwens 
ook veel opgeschoond in de houtwal langs de 
Waardse dijk. Veel oud hout is weggezaagd en 
nieuwe aanplant is aangebracht. Nog even en 
dan staat daar een mooie groene haag!

Het oogstseizoen was dit jaar beter dan in 2016. 
Toen hadden we in het voorjaar enorm veel last 
van slakken, die na een matige winter volop 
aanwezig waren. Bonen, bieten, aardappelen, 

wortelen en bladgroente, alles werd volop 
geoogst. In de oogstperiode hoorde je wel steeds 
meer tuinders klagen over vraat aan de oogst, 
vooral van de woelmuizen die langzamerhand 
een steeds groter gebied schijnen te bevolken. 
Het zou mooi zijn als we daar met elkaar een 
doeltreffende bestrijding voor kunnen vinden in 
2018.

In 2017 is er enkele malen een insluiping geweest 
op ons terrein. Veel schade aan het clubhuis 
heeft het dit jaar gelukkig niet gegeven, maar 
het was wel vervelend dat vele tuinders met hun 
tuinhuisjes ermee geconfronteerd zijn. Lichte 
braak en het opeten van aanwezige pakjes 
‘tucjes’ :). Op Breeveld zijn een paar daders 
opgepakt na het aantreffen van vingerafdrukken 
op leeggedronken blikjes etc. Duidelijk niet het 
echte inbrekersgilde. Maar ook kwajongenswerk 
is vervelend en geeft overlast en een gevoel van 
onveiligheid. We zullen in 2018 een integraal 
beveiligingsplan gaan opstellen. Hap snap wat 
losse maatregelen zijn wellicht niet voldoende, 
al zijn de aangebrachte bewegingsmelders met 
verlichting bij het clubhuis wel heel effectief 
gebleken.

Aan het eind van 2017/begin 2018 namen we 
afscheid van enkele tuinders. En inmiddels staan 
5 nieuwe tuinders op de wachtlijst klaar om 
mogelijke openstaande plekken met nieuwe 
inzet en plezier te komen overnemen. Mooi 
teken van leven voor de club als geheel.

Theo Edelbroek

Korte terugblik Ons Stekkie 2017Rabo Fietstocht 2018

Ons Stekkie Deelnemersnummer 44
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Rondje langs de tuinen
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Iedere 

woensdag
bij u op de weekmarkt...

Van 7.00 tot 13.00 uur
Groot assortiment...

Waaronder...
✔  Andijvie in soorten 

✔  Sla in soorten

✔  Kool in soorten

✔  Geënte komkommers

✔  Tomaten in soorten

✔  Aardbeien

 

✔  Broccoli

✔  Selderij

✔  En nog veel meer...

Waaronder...
✔ Rozemarijn

✔ Tijm

✔ Salie

✔ Oregano

✔ Munt

✔ En nog veel meer...

✔ Doré

✔ Bildstar

✔ Eersteling 

✔ Frieslander

✔ Lekkerlander

✔ Gloria

✔ Uien

✔ En nog veel meer...

Groenteplanten

Kruiden

Poters
Vroege, middenvroeg en late soorten...

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


