
1

juni 2017

Tuindersinfo
Breeveld, Parkzicht, Ons Stekkie

december 2018

V E R E N I G I N G  V A N  V O L K S T U I N D E R S  W O E R D E N

Breeveld
.

Parkzicht

Ons Stekkie

Wij wensen 
u fi jne 

feestdagen

Breeveld, Parkzicht, Ons Stekkie

BreeveldBreeveld
.
Breeveld

Ons StekkieOns StekkieOns Stekkie

Wij wensen 

feestdagen

V E R E N I G I N G  V A N  V O L K S T U I N D E R S  W O E R D E NV E R E N I G I N G  V A N  V O L K S T U I N D E R S  W O E R D E NV E R E N I G I N G  V A N  V O L K S T U I N D E R S  W O E R D E NV E R E N I G I N G  V A N  V O L K S T U I N D E R S  W O E R D E NV E R E N I G I N G  V A N  V O L K S T U I N D E R S  W O E R D E N

Breeveld

ParkzichtParkzicht



2

Al 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
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Tuindersinfo
Voorwoord
Het bestuur meldt een prangende kwestie:
de ontbrekende voorzitter: Kom op wie wil?
Nog meer belangrijke zaken in het 
bestuursbericht, lees de ontwikkelingen over het 
AVVN.

Ook weer de berichten van Breeveld waar 
een enquette gehouden is voor de aanleg van 
stroom. Het grootste deel is voor! Daarnaast 
zoekt men ook bij Breeveld vrijwilligers.

Parkzicht brengt verslag uit over de 
energieopbrengst van de zonnepanelen, mooie 
cijfers! Minder is wel dat ook Parkzicht vaker 
bezoek krijgt van ongenode gasten. 

Zomerfeest, snert, maar ook de handen uit de 
mouwen, plus mooie beeldende prenten van alle 
activiteiten. Goed bezig bij Ons Stekkie!

Er is ook wat te doen geweest over de privacy, 
lees er meer over op pagina 11. 

Jan Overbeek laat zijn gedachten gaan over ‘hoe 
het nu eigenlijk gaat’ en doet dat op zijn eigen 
humoristische wijze. Ook Klee spreekt (schrijft)
een woordje mee.

We besluiten met de Tuincommissie Breeveld en 
een met toestemming verkregen recept.

Allen mooie feestdagen toegewenst!

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
website: www.volkstuinwoerden.nl/

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
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Van het bestuur 
Volkstuinvereniging Woerden

Uw foto of verhaal in deze info?
Of heeft u nieuws voor de website? 
www.volkstuinwoerden.nl/
Mail ons: 
webmaster@volkstuinwoerden.nl

Ik wil graag eerst wat toelichten. Want hoe zat het ook alweer?
U tuint op één van onze drie complexen in Woerden. Parkzicht, Breeveld of Ons Stekkie. Daar heeft 
u te maken met de tuincommissie. Deze tuincommissie regelt het dagelijkse reilen en zeilen op het 
complex. De voorzitters van deze drie tuincommissies hebben ook zitting in het bestuur. Om het 
gehele bestuur compleet te maken is er een voorzitter, een eerste en een tweede secretaris en een 
penningmeester. Nu is er een situatie ontstaan waar onze vereniging géén voorzitter heeft…

En een vereniging zonder voorzitter is als een 
tuin zonder plant. Wij zijn daarom op zoek naar 
een enthousiast verenigingslid die ook tijd wilt 
besteden als voorzitter van onze vereniging. 
Heb je interesse? Wil je weten wat dit inhoudt? 
Neem contact op met het bestuur: secretaris@
volkstuinwoerden.nl of een lid van uw tuincom-
missie. Ik zie uw reactie met plezier tegemoet en 
wil u graag uitleggen wat dit inhoudt.

Dan het weer. Alweer.
We schrijven 6 november 2018. Na een warme 
zomer waarin al  diverse weerrecords zijn gebro-
ken volgt er weer één: De warmste novemberdag 
ooit gemeten, lokaal meer dan 20 graden. 
In de Bilt werd het vanmiddag om 14.30 uur 19 
graden en daarmee is het de warmste novem-
berdag ooit gemeten bij het weerstation. Voor 
Woerden is het vergelijkbaar met de Bilt wat wel 
blijkt dat de komkommers bij Arie in de kas er 
nog steeds goed bij staan. Ongelofelijk.

AVVN is in ontwikkeling.
Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigin-
gen in Nederland. Wat de KNVB voor de voetbal-
lers is, is de AVVN voor de tuinders.

AVVN zet zich in voor natuurlijk en maatschappe-
lijk waardevolle tuinenparken. Voor volkstuinen, 
moestuinen, buurtmoestuinen; iedereen die sa-
men tuiniert. Meer natuur en recreatie mogelijk-
heden in de stad. Gezond leven en gezond eten. 
Bijdragen aan klimaatverbetering in de stad. En 
ja daar is onze vereniging ook lid van.

Er is een omslag gaande naar een ander model 
van contributieheffing van onze overkoepelende 
bond.
In het kort komt het er op neer dat “produc-

ten en diensten  geleverd door het AVVN die 
nu nog in de contributie ondergebracht zijn, in 
het nieuwe model betaald zullen gaan worden 
door degenen die deze producten en diensten 
ook daadwerkelijk afnemen”. Dit proces zal naar 
verwachting een aantal jaren duren voordat het 
definitief afgerond zal worden. Namens het be-
stuur volgen wij de ontwikkelingen en zullen ook 
het AVVN congres 15 december bezoeken.
Voor het komende jaar wordt de contributie 
AVVN vooralsnog niet gewijzigd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Elders in de Tuinderinfo wordt het u door Theo 
keurig uitgelegd. Neemt u even de moeite voor 
deze toestemmingsverklaring door de wet ons 
opgelegd. Samengevat:
Op onze website http://www.volkstuinwoerden.
nl/ en in de Tuindersinfo worden foto’s gepu-
bliceerd van de activiteiten op de 3 complexen 
Breeveld, Parkzicht en Ons Stekkie. We plaatsen 
bij deze foto’s geen namen van tuinders. 
Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s 
van u of uw familieleden op internet of in ons 
blad verschijnen. Daarom vragen wij jaarlijks uw 
toestemming voor het gebruik van foto’s. Uw 
toestemming geldt alleen voor foto’s op onze 
website en in de Tuindersinfo.

Boete foto Hollandse Hoogte
Deze zomer hebben wij een vervelend bericht 
ontvangen van Nederlandse fotobureau Holland-
se Hoogte.
Er is door één van onze leden een foto van inter-
net gehaald om deze bij een ingezonden stukje 
tekst te plaatsen op onze website. Inderdaad ik 
dacht ook: leuke foto bij een leuk stukje. Maar:
Dit bleek een auteursrechtelijk beschermde foto 
te zijn. 
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Het letterlijke bericht: “Alle foto‘s van Holland-
se Hoogte zijn auteursrechtelijk beschermd. Uit 
onze gegevens blijkt dat u helaas geen toestem-
ming hebt om de foto(‘s) te gebruiken, waar-
door u een auteursrechtelijke inbreuk pleegt 
op de beelden van Hollandse Hoogte en haar 
fotografen. Uw gebruik in het verleden staat vast 
en hierdoor is er een vergoeding verschuldigd.“ 
Heel bijzonder allemaal maar we zijn weer € 295, 
verder.
Dus beste allemaal: let goed op wat je van inter-
net plukt. Auteursrechtelijk beschermd staat er 
meestal wel bij, achter of onder en zoals zo vaak 
bij twijfel: pak een andere foto of schiet zelf een 
leuke foto.

Op de complexen
Ook in deze uitgave kunt u lezen wat er zich op 
alle complexen afspeelt. Er zijn volop plannen. 
Wilt u hier een bijdrage aan leveren, projectma-
tig of structureel, neemt u gerust contact op met 
iemand van uw tuincommissie.

Nieuwjaar.
2018 loopt op een eind. Tijd om nieuwe  plannen 
te maken of alvast bloembollen te planten. Hoe 
u de feestdagen ook doorbrengt: Bestuur wenst 
u ook in 2019 alle goeds met veel tuinplezier in 
goede gezondheid.

Namens het bestuur
Anton Janmaat
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Berichten van Breeveld
Enquête aanleg stroomvoorziening
De tuincommissie heeft in september een en-
quête georganiseerd over de mogelijke aanleg 
van een stroomvoorziening voor het gebruik van 
machines. Kernvraag: bent u vóór of tegen. Van 
onze 73 leden hebben 41 het enquêteformu-
lier ingeleverd. Resultaat: 32 vóór, 7 tegen en 2 
neutraal. De tuincommissie heeft in deze uitslag 
voldoende steun gezien om een werkgroep te 
formeren met de opdracht een plan van aanpak, 
uitvoering en fi nanciering voor te bereiden. De 
werkgroep bestaat uit de volgende personen: 
Martin van Gemert, Cees Rijners, Jaap van Wij-
land + Henk de Langen en Jan Klee van de tuin-
commissie.
De werkgroep en de overige leden van de 
tuincommissie zijn zaterdag 27 oktober op 
werkbezoek geweest bij het Stekkie. Op dit 
tuinencomplex is een stroomvoorziening zoals 
wij die voor ogen hebben. We zijn daar prettig 
ontvangen en goed geïnformeerd over hun 
ervaringen. Tevens kregen we een rondleiding 
over het complex. Met dank aan de mensen van 
het Stekkie.
Zaterdag 10 november is onze werkgroep voor 
het eerst bijeen gekomen. Mocht de werkgroep 
met een voor de tuincommissie aanvaardbaar 
plan komen zal dit aan de in maart 2019 te orga-
niseren ledenvergadering ter goedkeuring wor-
den voorgelegd.

Barbecue
Vrijdag 7 september ‘vierden’ we onze jaarlijkse 
barbecue. Zo’n 38 deelnemers genoten ook deze 
keer weer van het heerlijke vlees en de goede 
salades,geleverd door onze vaste leverancier sla-
ger Lempers uit Linschoten. Een aantal tuinders 
hadden verder lekkere toetjes gemaakt, dat ging 
er wel in. Het vernieuwde terras is dankbaar in 
gebruik genomen. De overkapping met behulp 
van een nieuw zeil zorgde voor een aangename 
ambiance. Het was ‘s ochtends wel even uitzoe-
ken hoe dit zeil het beste kon worden geplaatst 
en verankerd.  

Mutaties
Aan het eind van elk tuinjaar is er een aantal 
mutaties. Dit jaar zijn er veel mutaties. Op het 
moment van dit schrijven zeker al tien. Sabina 
van Gemert verzorgt de toewijzing van tuinen en 

houdt de interne en externe wachtlijsten bij. Dit 
jaar dus een grote klus. We hopen het te redden 
met de kandidaten van deze lijsten, dit is niet 
zeker.   

Gezocht: vrijwilligers om functies en taken over 
te nemen
Zoals bekend stopt Nico Buitelaar komende 
maart na 10 jaar met alle activiteiten ten behoe-
ve van ons complex. Hij wil zijn handen vrij heb-
ben voor andere zaken. Mag he? Ja! Nico heeft 
veel gedaan voor Breeveld waarvoor we hem 
grote dank verschuldigd zijn. Maar Nico houdt 
niet van loftuitingen en complimenten. U heeft 
dit dus niet gelezen spreken we dan maar af. Er 
is inmiddels een oproep gedaan om (delen van) 
zijn taken over te nemen. Ik hoop dat we hierin 
slagen voordat hij stopt.
Er komen in maart ook functies vrij in de tuin-
commissie. Zie daarvoor het artikel van Corrie 
Smit in deze Tuindersinfo. Iets voor u?

Jan Klee,
voorzitter tuincommissie Breeveld  

Inspiratie
Ik wou dat ik ooit schrijven kon,
schrijven over wat ik maar verzon.
Kwam niet op gang, lukt’ almaar niet
heus, dit was mijn levensgroot verdriet.
Plots riepen de schrijvertjes vanuit hun sloot,
gaven tips, hielpen me subiet uit de nood.
Nu durf ik te schrijven over dit en dat
zelfs al vraagt u zich af “Is dat nou wat”?

Klee
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Berichten van Parkzicht
Zonnepanelen
Zoals men in het  vorige tuindersinfo van septem-
ber heeft kunnen lezen zijn er op het dak van 
de kantine 2e week juli zonnepanelen geplaatst. 
Het is altijd weer interessant  te weten wat de 
opbrengst is.
Hierbij een overzicht van  stroomverbruik en 
terug geleverde stroom van de afgelopen volle 
maanden ; augustus en september.
Stroomverbruik  augustus :  634 kWh,  terug ge-
leverd : 702 kWh.
Stroomverbruik september : 520 kWh, terug gele-
verd : 699 kWh.
Zie ook de grafi ek.

Tuinders van het eerste uur op Parkzicht stoppen 
met tuinieren.
De heren Teun de Bruin,  Ben Gerritsen  en Rien 
van Dijk hebben met ingang van 1 november 
2018 opgezegd.
Teun de Bruin, tuin 53, in verband met zijn hoge 
leeftijd,  Ben Gerritsen , tuin 90 , om gezond-
heidsredenen  en Rien van Dijk , tuin 6 , blijft nog 
wel lid en wordt medetuinder op tuin 18.
Wij wensen deze mensen veel sterkte toe daar 
men het tuinieren wel zal gaan missen.
Onderstaand een bericht van Ben.

“ Na 52 jaar een volkstuin gehad te hebben ben 
ik gezien mijn gezondheid genoodzaakt om er 

mee te stoppen.  Dit gaat me na aan het hart en 
ik zal het zeker gaan missen. Doorgaan en er een 
rommel van maken, dat zijn jullie van mij niet 
gewend, daarom deze beslissing. 
Ik wil iedereen bedanken die me lief is 
op Parkzicht, vooral mijn buren, de heren 
Schalkwijk, voor de vele koffi e die ik bij hun heb 
gedronken.
Iedereen nog heel veel  gezonde tuinjaren 
gewenst.
Ben Gerritsen, tuin nr: 90. 

Diefstal groente en fruit de afgelopen zomer
Er zijn in totaal 14 stuks aangiften van diefstal 
van groente en fruit bij de tuincommissie binnen 
gekomen.
Het gaat hier om uien, selderij, pruimen, papri-
ka’s, aardbeien, frambozen, stokbonen, komkom-
mers, sla en andijvie.
Wij als Tc en team toegangscontrole zijn bezig 
om te kijken of het mogelijk is het toegangs-
hek overdag gesloten te houden net als op  Ons  
Stekkie en Breeveld.
Het is de bedoeling een toegangscontroleplan 
te presenteren tijdens de ledenvergadering in 
maart 2019.

De tuincommissie.
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Zomerfeest
Zaterdag 8 september, Ons Stekkie

Het is ook elk jaar hetzelfde, na de vakantie peri-
ode is er een zomerfeest/BBQ.
Willen we daar nog wel naartoe… JA, Echt Wel!
Zoals gebruikelijk wordt alles uit de kast getrok-
ken om er een echt feest van te maken.
BBQ , verschillende salades, vlees ,vis, vegetarisch, 
weer een lust voor het oog (en de maag)
Uiteraard ook weer verrassende soorten vlees 
voor op de BBQ, gekookt, gemarineerd, gebak-
ken. Alles wederom uit de keuken van John & 
Jacinta, het was van een smakelijke grote klasse!
Spelletjes, stomme praat verkopen, lachen, ook 
wat serieuze praat en een gezellig avondje is, 

helaas,  zo weer voorbij.
Oh ja, er was ook nog een verloting, altijd een 
festijn aan het eind van een leuke avond, kan het 
nog leuker worden….. hier en daar een prijsje… 
en altijd een klapper van een hoofdprijs.
Dit keer had John het juiste nummer gekocht, 
Gefeliciteerd !
Al  met al weer een uitstekend  Zomerfeest/BBQ , 
op naar het volgend jaar !!!
Zonder vrijwillig[st]ers is een avond als deze niet 
mogelijk, daarom wil ik alle vrijwillig[st]ers harte-
lijk bedanken voor hun inzet.
Grtzz JW

Zomerfeest
Zaterdag 8 september, Ons Stekkie

Zomerfeest
Zaterdag 8 september, Ons Stekkie
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Op zaterdag 3 november kwam er in het donker 
om 17.00 uur een fl inke groep tuinders naar 
de kantine van Ons Stekkie. Wat was er aan de 
hand? Het was weer snert-avond! 
De evenementencommissie had voor heerlijke 
soepen gezorgd. Er was niet alleen erwtensoep, 
maar ook bruine bonensoep en groentesoep. 
Voor elk wat wils. Daarbij nog stokbrood en 
roggebrood met spek.

De aanwezige tuinders lieten het zich weer goed 
smaken! Jacinta en Hieke stonden achter de 
soeppannen en schepten elke soepkom fl ink vol 
met rijkgevulde, stevige soep. Met de donkerte 
buiten en de heerlijke geur bij gedempte verlich-
ting was er meteen een gezellige sfeer. Aan elk 
tafeltje zaten mensen lekker te eten en daarbij te 
kletsen over allerhande onderwerpen: de plaat-
selijke politiek, de gewijzigde verkeerssituatie en 

de nieuwe rondweg (hoezo rondweg?), de koei-
emart, herinneringen aan oud-Woerden en hoe 
alles veranderd is. Er was veel herkenning en er 
werd fl ink gelachen. Kortom, een groot succes! 
De meeste aanwezigen hebben zelfs een tweede 
of derde kom soep laten opscheppen met extra 
roggebrood of stokbrood. Er was ruimschoots ge-
noeg. En alle soepen waren volgens de kenners 
allemaal heerlijk, met groente, vlees en worst.
Ter afsluiting was er een goede kop koffi e of 
thee. 

Ook nu weer veel dank aan de evenementen-
commissie voor al het lekkers en de goede orga-
nisatie. En toen alle aanwezigen met een rond 
buikje weer naar huis gingen, waren ze het heel 
erg met elkaar eens: HET WAS ECHT GEEN SNERT-
AVOND GEWEEST. 
Theo Edelbroek

Wat een snert-avond!
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Hoe goed gaat het eigenlijk?
Herhaalde keren staat er  in de krant  dat onze econo-
mie sterk aantrekt. Het gaat een stuk beter met ons 
geldpotje.
Maar ook andere berichten bereiken mij.  Alles gaat 
goed, maar de bananenhandelaar is de pisang, de ta-
bakshandelaar  is de sigaar, de lampen winkelier ziet 
de toekomst donker in en de scheepvaart is de wind 
uit de zeilen genomen.
Menig houthakker heeft het bijltje erbij neergelegd,  
kousenhandelaren zien er geen gat meer in, ze krij-
gen de kous op de kop.  Horlogemakers zouden de 
tijd wel terug willen draaien, kappers komen er  kaal 
vanaf en kleermakers kunnen er geen mouw meer 
aan passen. Worstelaars komen er niet zonder kleer-
scheuren meer af.
De groenteman heeft men knollen voor citroenen 
verkocht  en de machinist zit op hete kolen.  
Slagers hebben zich lichtelijk in de vingers gesneden, 
Zeelui raken aan lager wal , badmeesters kunnen het 
hoofd niet boven water houden en het assurantiebe-
drijf kan geen enkele verzekering meer geven.
Het automobielbedrijf ligt aan banden, advocaten 
pleiten voor een verloren zaak en bierbrouwers 
moeten uit een ander vaatje tappen. Wijnhandelaren 
moeten water bij de wijn doen, bloemisten zitten op 
zwart zaad. 
Masseurs zitten hem te knijpen, De concertmeester 
moet iedereen een toontje lager laten zingen en 
zie, onze voddenman , die loopt er met een gezicht 
bij van oude lappen. Schoorsteenvegers komen op 
straat te staan en stratenmakers kunnen op het dak 

gaan zitten. De stoffeerder heeft men voor het lapje 
gehouden .
Stuurlui kunnen niet meer over de brug komen, en de 
kapiteins zitten in het zelfde schuitje. Samen raken ze 
aan lager wal.
Sjouwers zitten bij de pakken neer en kolenboeren in 
zak en as. Geen zwarte handel meer.
Dokters winden er geen doekjes meer om, oogartsen 
zien alles door een donkere bril en sommige wijnboe-
ren gaan op de fl es.
Schoenmakers zegge : ze hebben ons een hak gezet, 
we kunnen het nu op onze sloffen af. Aannemers 
geven alles uit handen en zagen nu van dun hout 
planken. Het meest trieste is als niets meer je verblijdt.  
Denk echter niet aan suïcide, alleen doden kunnen 
niet meer zeggen: we laten ons niet kisten!
Het is maar dat u het weet.
Maar misschien wordt alles toch nog goed in het nieu-
we jaar. Dat hoop ik zeker voor alle volkstuinders van 
Woerden en hun familie .
Ik heb een wens voor iedereen;  een mooie kerst met 
lieve mensen om je heen.  Mensen die van je houden 
om wie je bent en in wie je misschien een stukje van 
jezelf herkent.
Laat merken dat je om die mensen geeft, dat je samen 
met hen iets moois beleeft. 
Geniet van de warmte die dit alles brengen kan en 
maak er een gezellig kerstfeest van. 

Jan Overbeek,  Aalsmeer

‘Smart’elijk
Als hobbytuinder “geniet” ik zeer van mijn tuintje. 
“Leuk voor jou” zult u zeggen met wellicht de volgen-
de niet te stuiten gedachte: “Dit is toch niet zó bijzon-
der dat je er zo nodig over moet gaan schrijven in de 
Tuindersinfo?” Mocht deze gedachte bij u opkomen 
neem ik u dat beslist niet kwalijk. Er is echter een 
groot maar..........
Er is iets aan het veranderen op mijn meer of minder 
goed verzorgde perceeltjes: Het gedrag van de plant-
jes, zowel bij de groenten als bij de bloemen. Ik krijg 
er in zekere zin een ongemakkelijk gevoel van. Tot 
een paar jaren geleden trof ik de plantjes met hun 
mooie overwegend groene blaadjes en hun dikwijls 
fraaie en kleurrijke bloemen meestal gezellig met 
elkaar keuvelend aan, heel sociaal. Dit zag ik vooral 
bij de plantjes op hetzelfde perceel, niet zelden over-
schreed het sociale verkeer zelfs de perceelsgrenzen.

Laat ik niet langer aarzelen u te laten delen in mijn 
‘unheimisch’ gevoel (het Nederlands is nu eenmaal 
een Germaanse taal, leuk of niet). Ik tref de door mij 
met veel zorg en liefde gezaaide en grootgebrachte 

plantjes steeds minder gezellig met elkaar keuvelend 
aan. Door gericht en geconcentreerd observeren heb 
ik de oorzaak kunnen achterhalen: ze lijden aan wat 
ik maar een ‘Smart’elijke aandoening noem. Hoe ze 
het voor elkaar krijgen, je snapt het niet, maar met 
twee blaadjes houden ze ‘iets’ omklemd. Dat ‘iets’ 
heeft een schermpje en toetsen. Hoe ik dat ‘iets’ 
precies zou moeten benoemen weet ik na heel lang 
nadenken nog niet. U wel geachte lezer? Of zou ik 
Wageningen moeten bellen?
Ik constateer dat het gezellig bezig zijn met elkaar, 
het heerlijk keuvelen en oog hebben voor elkaar 
minder wordt. Bijna ieder plantje is solo bezig met 
dat ‘iets’, maakt minder sociaal contact met andere 
plantjes, zelfs als die maar een paar centimeter bij hen 
vandaan staan.     
Nu begrijpt u misschien dat ik in de eerste regel het 
woord geniet tussen “” schreef. Dit genieten wordt 
de laatste jaren namelijk zwaar op de proef gesteld. 
Ik wil dit artikeltje echter niet somber afsluiten: wij 
mensen lijden gelukkig niet aan deze ‘Smart’elijke 
aandoening, wij beschikken niet over dit alles bepa-
lende ‘iets’, toch?   

Klee
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Op de 3 tuincomplexen van Volkstuinvereni-
ging Woerden -te weten Breeveld, Parkzicht 
en Ons Stekkie- wordt mede in verband met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) 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 vast-
leggen 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 evenemen-
tencommissies. 
In het algemeen geldt de afspraak: ‘Geen toe-
gang, tenzij het voor de uitoefening van spe-
cifieke 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 zo-
ver wij die niet strikt noodzakelijk hebben voor 
onze beheersactiviteiten. Daartoe kunt u contact 
opnemen met de voorzitter van de tuincommissie 
van uw tuincomplex.

Gedragscode: (ingangsdatum 25-05-2018)
1. Inschrijfformulieren van aangesloten tuinders 
worden beveiligd bewaard, achter slot en gren-
del of ingescand op de computer van de secreta-
ris.
2. E-mailverkeer geschiedt BCC, zodat de e-mail-
adressen van de ontvangers afgeschermd blijven.
3. Er hangen slechts lijstjes met contactgegevens 
van tuinders met een speciale taak in de kanti-
ne, voor zover zij er jaarlijks toestemming voor 
geven.
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.
5. Ledenlijsten zijn slechts beschikbaar voor het 
hoofdbestuur en voor de tuincommissies en eve-
nementencommissies, voor zover die het eigen 
complex betreffen. Informatie wordt niet met 
derden gedeeld dan na uitdrukkelijke toestem-
ming van betrokkene.

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Op onze website http://www.volkstuinwoerden.
nl/ en in de Tuindersinfo worden foto’s gepu-
bliceerd van de activiteiten op de 3 complexen 
Breeveld, Parkzicht en Ons Stekkie. We plaatsen 
bij deze foto’s geen namen van tuinders.
Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s 
van u of uw familieleden op internet of in ons 
blad verschijnen. Daarom vragen wij jaarlijks uw 
toestemming voor het gebruik van foto’s.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s op onze 
website en in de Tuindersinfo. Het kan voorko-
men dat anderen foto’s maken tijdens activitei-
ten en via de social media op internet plaatsen. 
Daar hebben wij geen invloed op en terughou-
dendheid wordt aanbevolen.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u 
gegeven toestemming. Ook mag u op een later 
moment alsnog toestemming geven.
Wilt u onderstaande toestemmingsverklaring 
uitknippen en ingevuld inleveren bij uw tuincom-
missie?

Namens het bestuur van VTV Woerden,
met vriendelijke groet,
Theo Edelbroek. 

Toestemmingsverklaring:
Hierbij verklaart ondergetekende,
dat in kalenderjaar 2019 van mij gemaakte foto’s 
door Volkstuinvereniging Woerden gebruikt 
mogen worden op de website:
http://www.volkstuinwoerden.nl/  
en in de Tuindersinfo

Datum: ..........................................................

Naam: ...........................................................

Complex: ......................................................

Tuinnummer: ................................................

Handtekening: ..............................................
 

Privacy
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De handen uit de mouwen  op Ons Stekkie

Op 22 september jl. was de tweede opruimdag 
op Ons Stekkie van dit jaar. In het voorjaar 
hadden we met elkaar veel werk verzet en 
gezorgd dat ons complex er ‘op zijn Paasbest’ bij 
lag.
Nu op de drempel van de herfst was er weer 
genoeg te doen. De leden van de tuincommissie 
waren al vroeg aanwezig vanwege een geplande 
vergadering. 

Bij aankomst op het terrein bleek dat er opnieuw 
insluipers waren geweest in de nacht van vrijdag 
op zaterdag. Met behulp van een oude latten-
bodem van een bed en een rood-wit geblokt 
veiligheidshek vanwege uitgevoerde wegwerk-
zaamheden was er een brug geslagen, waarmee 
zij zich toegang verschaft hadden. Er werd een 
snelle ronde gedaan om de schade op te nemen. 
Gelukkig was er niets weggenomen, maar wa-
ren wel bijna alle tuinhuisjes opengebroken op ren wel bijna alle tuinhuisjes opengebroken op 
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Tuincommissie 
Breeveld
We hebben als tuincommissie de afgelopen 
jaren het een en ander mogen meemaken. Er 
zijn mooie dingen gebeurd, maar ook minder 
mooie. We hebben bijvoorbeeld regeltjes 
moeten aanscherpen voor het algemeen 
belang. We hebben ons complex moeten 
beschermen tegen inbraak. En we zijn bezig 
met de kwestie elektriciteit. 

Dit doet elk lid van de tuincommissie voor 
het algemeen belang, nooit voor zelfgewin. 
De laatste tijd merk ik dat er mensen nogal 
morren over ‘onze’ beslissingen. Dat vind ik 
erg jammer en zorgelijk. Waar zou dat mee 
te maken hebben? Stellen sommige tuin-
ders hun eigen belang boven het algemeen 
belang? Zijn de zaken waar ze over morren 
voor iedereen wel net zo belangrijk? 

Er wordt, door onze medetuinders, aan de 
tuincommissie gevraagd om beslissingen 
te nemen. Bij het nemen van beslissingen 
kijken we of we rust en regelmaat kunnen 
behouden of laten terugkeren op ons com-
plex, indien er van onrust sprake is. We willen 
dat iedere tuinder naar zijn zin tuint op ons 
complex. 

Mocht het zo zijn dat je jouw rust verstoord 
ziet in het tuinen, spreek daar dan over met 
de tuincommissie, wij zijn mede-tuinders die 
voor alle tuinders op het complex in de tuin-
commissie zijn gaan zitten en we staan open 
voor een goed gesprek. 

En nu komt het: de tuincommissie zoekt en-
thousiaste tuinders! We zoeken een voorzit-
ter en een penningmeester, het ambtstermijn 
van beide, zowel Jan Klee als Erik Mars, zit er 
op. Tijdens de jaarvergadering in maart 2019 
zwaaien zij af. En we kunnen ook nog wel 
een algemeen lid gebruiken.

Laten we met zijn allen ons tuincomplex 
mooi, prettig, open en sympathiek houden, 
dat doen we door samen onze schouders er 
onder te zetten!

Corrie Smit

De handen uit de mouwen  op Ons Stekkie

zoek naar… ja naar wat eigenlijk? Heel ver-
velend voor de eigenaren van die tuinhuisjes. 
Zelf moest ik er nu ook aan geloven. Sponning 
verwrongen en de schoot helemaal verbogen. 
Gelukkig was er bij mij weinig schade aan de 
deur zelf. Die was er bij enkele anderen wel 
helaas. 
Tegen 9 uur kwamen de eerste hulptroepen 
voor de opruimdag, die natuurlijk eerst hun 
eigen spullen gingen controleren. Toch waren 
we na een kop koffi e rond 9.15 uur klaar om te 
beginnen. Taken werden verdeeld en er werd 
een presentielijst ingevuld, zodat we een beeld 
krijgen of elk tuintje regelmatig vertegenwoor-
digd is bij de opruimochtenden: 28 mannen en 
vrouwen van 26 tuintjes! We moeten het ten-
slotte met elkaar doen, toch?
Het was opnieuw prachtig weer en er werd 
goed aangepakt: alles in en rond de kantine 
kreeg een extra goede schoonmaakbeurt, de 
middensloot werd door een paar fanatieke 
mannen met sloothaken van het ergste onkruid 
ontdaan en bij het hek werden een dode boom 
en diverse buxusstruiken verwijderd. Al het 
onkruid en uitgebloeide takken van sommige 
hortensia’s werden verwijderd in de strook tus-
sen het grind en de sloot langs de Waardsedijk. 
En het vele onkruid in het grind werd deels met 
een vlammenwerper verbrand of verder hand-
matig uitgetrokken.
Halverwege een goede kop koffi e met een 
grote plak cake van de dames van de evene-
mentencommissie en toen weer verder aan de 
slag. Om 11.30 uur gingen 2 aanhangers vol 
afval richting gemeentestort en zag alles er 
weer heel netjes uit. Voldaan sloten we af met 
heerlijke soep en rond 12 uur ging iedereen 
tevreden zijn eigen dingen doen. 
En wat de insluiping betreft: binnenkort wordt 
het beveiligingsplan uitgevoerd en komen er 
diverse voorzieningen (o.a. alarm, melders, 
camera’s) rond de kantine. Er is ook een aan-
vraag uitgegaan voor een offerte van palen en 
prikkeldraad om daarmee de kwetsbare strook 
langs de Waardsedijk te beveiligen. Om met de 
Belastingsdienst te spreken: ‘Leuker kunnen we 
‘t niet maken, wel moeilijker.’
Theo Edelbroek, voorzitter Ons Stekkie
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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


