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Al meer dan 40 jaar
uw tuinspecialist

Groencentrum
Van Schieveen

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

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

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

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

www.nutensportwoerden.nl

Tuindersinfo
Voorwoord
Meer dan honderd warme dagen (in ieder geval
boven de 20 graden ) telden de weerkundigen
dit jaar in Nederland. Op de tuinen hebben
we dat kunnen merken, veel sproeien en soms
moeten toezien op verdroogde planten.

Dat er toch ondanks de tropische
omstandigheden mooie dingen gebeuren laat de
foto op de voorpagina zien. Jan Klee, supertrots
op zijn zonnebloem van de eeuw. Tja, probeer
dat resultaat maar eens te evenaren.
Bij Breeveld nieuws ook aandacht voor de
hongerige ganzen, en het mooie maar toch wat
lastige Colorado-kevertje. Aan de foto kun je
hem (of haar) herkennen.
Lees ook het verdere nieuws van Breeveld,
maar niet in het minst de vrolijke en zonnige
berichtgeving van Parkzicht. Tropische dames en
dito muziek en de nieuwe zonnepanelen.
Parkzicht heeft ook wat met Futura, Wat? Lees
gauw op 10. Daar staat ook iets over AVG...
Kleuren in dit komkommernummer kan ook op
11. En een uitgebreid verslag op 12 en 13 waarin
de uitslagen van het kaartseizoen Ons Stekkie
bekend word gemaakt.
Veel lees en tuinplezier!
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...
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...
Helaas is er dit keer geen inleidend artikel van het bestuur. Ook de hoeveelheid kopij is dit
nummer wat magertjes. Wellicht heeft de droogte van de afgelopen periode ook toegeslagen
op de schrijversbreinen. Maar bijna aan het begin van het regenseizoen, zullen de bronnen van
tekst wel weer op termijn gevoed worden.

Trots en verliefd op mijn
zonnebloem van de eeuw!
Naarmate ik jonger word kan ik steeds meer
genieten van het moois dat de natuur te bieden
heeft, ook wanneer ik zelf de hand heb gehad in
het ontstaan daarvan.
Groenten en bloemen: ik zaai ze graag zelf en
wanneer ze zover zijn geef ik ze een plekje in
mijn tuin. Dit geeft me in zekere zin het gevoel
dat het mijn kinderen zijn: door mij op de
wereld gezet en groot gebracht en dat zonder
oervervelend pubergedrag waar de menselijke
soort op die leeftijd veel talent voor heeft.
Ik ben zoals zovelen dol op zonnebloemen: de
kleinere, als snijbloem te gebruiken maar zeker
ook de grote. Bij Garant Zaden een pakje zaden
besteld van “Zonnebloem Gigant”. Giganten
kunnen het zeker worden, tot over de 3 meter
hoog.
Ik heb er meerdere gezaaid en zowel in de
tuin bij huis als in de volkstuin geplant. In
de tuin op Breeveld staat de hier op de foto
vastgelegde zonnebloem die mij versteld heeft
doen staan. Hoogte: 290 cm. Iedere keer zag ik

weer nieuwe zijstengels met bloemen ontstaan.
Naast de hoofdbloem telde ik zeker 26 andere
bloemen. Ik ben toen maar gestopt met tellen,
er waren namelijk nog meer bloemknopjes in
ontwikkeling.
Ik ben trots dat deze prachtige gigant is ontstaan
uit dat ene zaadje dat ik in mei in een potje heb
gestopt. Nu een monumentale kathedraal van
een plant, een meerlingenkampioen!
Naast een gevoel van trots ontwikkelde
zich een niet te stuiten en ongeëvenaard
gevoel van verliefdheid. Ja echt, ik ben erg
verliefd geworden op deze zonnebloem die
Garant Zaden en ik samen verwekt hebben.
Zonnebloemen komen oorspronkelijk uit Zuiden Noord- Amerika. De Inca’s vereerden de
zonnebloemen als beeld van hun zonnegod.
Zover wil ik niet gaan maar ik mag er toch wel
verliefd op zijn, niet?

Zomer op Ons Stekkie
Wat was het prachtig weer en wat hebben we ervan genoten! Soms iets te heet misschien voor velen,
maar dat is het altijd weer fijn de natuurlijke schaduw op te zoeken van een flinke boom.
De aanhoudende droogte waarmee het mooie weer gepaard ging, stelde menigeen voor een
probleem. Er moest regelmatig met volle gieters gesjouwd worden om alle planten in leven te
houden. Maar gelukkig beschikken de meeste tuinders over een pomp en een sproeier om het water
over de tuin te sproeien. Stekkertje erin en lekker even zijn gang laten gaan! Een fijne bijkomstigheid
hierbij is dat iedere tuin op Ons Stekkie aan een sloot grenst. Wanneer ik dit half augustus aan het
papier toevertrouw, ziet het er naar uit dat er weer normalere temperaturen en regelmatige buitjes
gaan komen.
De volkstuin ligt er dan ook opvallend groen bij, zeker wanneer je het vergelijkt met het openbare
groen, dat we dit jaar beter het openbare geel kunnen noemen. Vele bomen en struiken hebben het
echt moeilijk met de aanhoudende droogte en beginnen al volop blad te verliezen. Het zal wel een
vroege herfst gaan worden. Maar de natuur is sterk en herstelt zicht altijd wonderbaarlijk goed. Dus
dat komt wel goed.
Op de volkstuin wordt volop geoogst van de bonen, wortelen, bieten, diverse bladgroenten etc.
Aardappelveldjes worden hier en daar al gerooid en iedereen is weer tevreden met de opbrengst. Het
is gewoon al mooi dàt je je eigen biologische producten oogst.
Vanwege de vakantieperiode is het wel wat rustiger en bij sommige tuintjes zie je een duidelijke dip
in het bestrijden van het onkruid. Droogte of niet, dat groeit klaarblijkelijk altijd door. Ik reken erop
dat ieder bij thuiskomst van de vakantie deze taak weer met verve oppakt. Het hoort er nu eenmaal
bij :).
Na de zomer wordt -zoals het er nu naar uitziet- spoedig begonnen met het installeren van de nodige
beveiligingsmaatregelen, waarover de tuinders in een apart schrijven geïnformeerd zijn. We hopen
daarbij enige financiële ondersteuning van lokale sponsoren te krijgen. Dan zijn we voor de donkere
periode weer begint beter beschermd tegen ongenode en ongewenste bezoekers op ons terrein.
Maar zover is het nu nog lang niet. We gaan eerst nog maar even genieten van de nazomer en van
de zomerbarbecue op Ons Stekkie op zaterdag 8 september!
Theo Edelbroek, voorzitter Ons Stekkie.

Jan Klee

Uw foto of verhaal in deze info?
Of heeft u nieuws voor de website?
www.volkstuinwoerden.nl/
Mail ons:
webmaster@volkstuinwoerden.nl
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Berichten van Breeveld
Sproeien doet groeien
De eerste maanden van dit tuinseizoen was
het weer over het algemeen gunstig voor
ons zaai- en plantgoed. Genoeg regen, soms
wel heftig, gunstige temperatuur: geschikte
voorwaarden voor de groei van onze gewassen.
In juni ging de zon overheersen en werd het
droog. Aanvankelijk was dit heel aangenaam
tot duidelijk werd dat de regen wel erg lang
verstek liet gaan en de temperatuur naar hogere
waarden steeg er tot recentelijk zelfs sprake
was van een paar hittegolven. Teveel van het
goede (warmte), te weinig van het noodzakelijke
(regen). Ons voorland?
Niet snateren maar wateren (dichterlijke
vrijheid): gieten, pompen en hopen op resultaat
van al dit extra werk. Velen begonnen in de
vroege ochtend, sommigen iets later, anderen
gingen in de wat aangenamere avonden
sproeien. We kunnen op Breeveld blij zijn met
het feit dat iedere tuin aan een sloot ligt, dat het
waterpeil voldoende hoog gehouden werd en
er geen sprake was van blauwalg. Wel attentie
voor het volgende: Wie de waterpomp (benzine)
niet anders dan op het steigertje kan plaatsen
dient de pomp in een lekbak te plaatsen om
verontreiniging van de sloot te voorkomen.
Ganzen
Wie met veel zwoegen de plantjes gedurende
twee maanden via het infuus had weten te
redden werd het tuinleven toch nog enigszins
zuur gemaakt door de ‘lieve’ gansjes die
een bezoek brachten aan menige tuin. Even
redenerend vanuit meneer en mevrouw gans:
“Wat zijn tuinders toch aardige mensen, wat
zijn ze goed voor ons, al die heerlijke jonge
plantjes, hmm, “smullen maar”. “All inclusive
en ook nog gratis, waar heb je dit tegenwoordig
nog?!!” Menig jong plantje werd kaal gevreten
zoals sla- en koolplanten, ook bonen stonden
op het menu. Bij een aantal tuinders hadden
de gevleugelde ‘gasten’ zelfs een groot deel
van de aan stokken groeiende bonenplanten
ontbladerd, tot ongeveer een meter hoog.
Verschillende mensen raakten hierdoor enigszins
ontmoedigd. Veel geploeter voor niets. Leuke
hobby, niet?
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Coloradokever
Hoewel we op Breeveld dit seizoen niet kunnen
spreken van rampen in de categorie “de
zeven plagen van Egypte” kwam er toch nog
een ongemak bij waarvan meerdere tuinders
de gevolgen hebben ervaren. De mooie
coloradokever. Lang niet meer over gehoord,
in vroeger tijden een plaag die jarenlang
moest worden bestreden. De coloradokever is
met name dol op onze aardappelplanten. De
dames produceren vele eitjes. Onder gunstige
omstandigheden, en die waren er in juni en juli
volop, ontwikkelen de larven zich voorspoedig en
vreten menig blad van de aardappelplant kaal.
De opbrengst had hier danig onder te lijden, het
humeur van een aantal tuinders eveneens. Leuke
hobby, niet?
Opknappen terras
Dit karwei nadert de afronding op het moment
van dit schrijven. Door omstandigheden kon er
niet met regelmaat aan gewerkt worden. Door
de inzet van een aantal handige lieden onder
aansporing van Corrie is de grote klus binnenkort
toch echt geklaard. Bedankt mensen.
Excursie
Zaterdag 2 juni was er een excursie
naar Leerdam. Anneke en Corrie, onze
activiteitencommissie, hadden geregeld dat we
na ontvangst met koffie en een bijbehorende
smakelijke dikmaker een demonstratie
glasblazen konden bijwonen. Na dit boeiende
schouwspel gingen we aan boord van een grote
rondvaartboot voor een tocht van bijna twee
uren over de prachtige rivier de Linge. Aan boord
was een goed verzorgd lunchbuffet.
Weer aan wal hebben we onder het genot van
enige versnaperingen de excursie afgerond
waarna ieder zijn gang kon gaan: het mooie
Leerdam bekijken en/of de auto opzoeken en
rijden maar.
Helaas waren er maar twaalf deelnemers, wel
gezellig maar hadden er meer mogen zijn.
Barbecue
Vrijdag 7 september is onze jaarlijkse barbecue.
Hopelijk is het weer ons dan gunstig gezind.
Vorig jaar kwam het water met bakken uit de

hemel. Wel spannend maar liever niet. Ik
hoop dat er sprake zal zijn van een groot
aantal deelnemers
Jan Klee,
voorzitter tuincommissie Breeveld

Coloradokever (op pagina 14 ook in kleur)

Zomer op Ons Stekkie
Wat was het prachtig weer en wat hebben we
ervan genoten! Soms iets te heet misschien
voor velen, maar dat is het altijd weer fijn de
natuurlijke schaduw op te zoeken van een flinke
boom.

bonen, wortelen, bieten, diverse bladgroenten
etc. Aardappelveldjes worden hier en daar al
gerooid en iedereen is weer tevreden met de
opbrengst. Het is gewoon al mooi dàt je je eigen
biologische producten oogst.

De aanhoudende droogte waarmee het mooie
weer gepaard ging, stelde menigeen voor een
probleem. Er moest regelmatig met volle gieters
gesjouwd worden om alle planten in leven te
houden. Maar gelukkig beschikken de meeste
tuinders over een pomp en een sproeier om het
water over de tuin te sproeien. Stekkertje erin
en lekker even zijn gang laten gaan! Een fijne
bijkomstigheid hierbij is dat iedere tuin op Ons
Stekkie aan een sloot grenst. Wanneer ik dit half
augustus aan het papier toevertrouw, ziet het er
naar uit dat er weer normalere temperaturen en
regelmatige buitjes gaan komen.

Vanwege de vakantieperiode is het wel wat
rustiger en bij sommige tuintjes zie je een
duidelijke dip in het bestrijden van het onkruid.
Droogte of niet, dat groeit klaarblijkelijk altijd
door. Ik reken erop dat ieder bij thuiskomst van
de vakantie deze taak weer met verve oppakt.
Het hoort er nu eenmaal bij :).

De volkstuin ligt er dan ook opvallend groen bij,
zeker wanneer je het vergelijkt met het openbare
groen, dat we dit jaar beter het openbare
geel kunnen noemen. Vele bomen en struiken
hebben het echt moeilijk met de aanhoudende
droogte en beginnen al volop blad te verliezen.
Het zal wel een vroege herfst gaan worden.
Maar de natuur is sterk en herstelt zicht altijd
wonderbaarlijk goed. Dus dat komt wel goed.
Op de volkstuin wordt volop geoogst van de

Na de zomer wordt -zoals het er nu naar uitzietspoedig begonnen met het installeren van de
nodige beveiligingsmaatregelen, waarover de
tuinders in een apart schrijven geïnformeerd zijn.
We hopen daarbij enige financiële ondersteuning
van lokale sponsoren te krijgen. Dan zijn we voor
de donkere periode weer begint beter beschermd
tegen ongenode en ongewenste bezoekers op
ons terrein.
Maar zover is het nu nog lang niet. We gaan
eerst nog maar even genieten van de nazomer
en van de zomerbarbecue op Ons Stekkie op
zaterdag 8 september!
Theo Edelbroek, voorzitter Ons Stekkie.
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Volkstuinders vereniging Parkzicht
in Woerden timmert aan de weg!
Groene stroom voor de Volkstuinders vereniging
Parkzicht
Het was een heugelijke dag: Na veel discussie;
eerst een ledenvergadering en op een later
moment nog eens een ledenvergadering (maar
dan online op internet) hebben de leden van
Parkzicht ingestemd om over te gaan op groene
stroom. Op 28 juni werden 36 zonnepanelen
geplaatst op de kantine “De Komkommerin”.
Alle tuinhuisjes krijgen nu de energie van de
zon en dit past natuur helemaal bij het tuinieren
van deze tijd: biologisch verantwoord op je tuin
bezig zijn, groene stroom gebruiken en daarmee
de milieubelasting te ontzien.
De te verwachte opbrengst van 36 panelen zal
op jaarbasis ca. 10.138 kWh zijn. Binnen 5 jaar
heeft de vereniging Parkzicht dan de kosten
terugverdiend!
En ja Parkzicht timmert behoorlijk aan de weg.
Op zondagmiddag 8 juli was Parkzicht een
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van de 46 locaties in Woerden die mee deed
aan het culturele (muziek)festïjn “Struinen
op de Tuinen” waar locale muziekbandjes,
artiesten en songwriters zich van hun beste kant
lieten zien. Op Parkzicht trad de Everlite for
Hawaiians Band op. En wat was het leuk! Op
deze mooie zonnige zondagmiddag werd ons
complex aangenaam ontluisterd door tropisch
hawaiiaanse overzeese klanken en het geheel
werd bijgestaan door een prachtige dansshow
van Hoeloe Hoeloe danseressen! Veel bezoekers
hebben van de muziek en show kunnen
genieten. En aan het eind van de middag konden
wij van Parkzicht de bandleden aangenaam
verrassen door iets waar wij goed in zijn namelijk
verse biologische groentes aanbieden! Al met
al een zeer geslaagde middag en zeker voor
herhaling vatbaar!
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Van Wie?
AVG – Wat mag nu nog wel, wat niet?
Overpeinzing van een tuinder in verwarring
AVG staat voor Algemene Verordening
Gegevensbescherming. De nieuwe wet op
de privacy is sinds 25 mei van kracht en is er
natuurlijk niet voor niets. Vooral dat geklooi
met die sociale media kan mensen in hun privacy
schenden. Begrijp ik wel. Ik doe overigens niet
aan dit soort sociale media, misschien omdat ik
niet zo sociaal ben. Ik heb er ook de apparatuur
niet voor. Ik bel mensen gewoon, soms wel een
simpel sms-je, dat dan nog
wel.
De nieuwe wetgeving brengt
mij echter in een toestand van
verwarring. Flauw hoor om
nu meteen te denken “daar is
niet veel voor nodig bij jou”. Ik
ben namelijk niet de enige die
dit zo ervaart! Sterker nog, de
angst voor misstappen en dan
meteen zo’n control-freak van
een autoriteit op dit gebied
hijgend achter je aan te
krijgen is helaas overgeslagen
op een aantal daarvoor

gevoelige vruchten en gewassen op mijn tuin.
Neem nou de tomaten, over het algemeen met
hun rode kleur in het oog springende vruchten.
Uit angst voor missers en alle problemen van
dien (forse boetes!) hebben ze mij uitdrukkelijk
verzocht niet meer hun soortnaam te noemen.
Beste lezer, ik zal u dan ook niet kunnen melden
welke soorten heerlijke tomaten ik allemaal op
mijn tuintje verbouw. Deze verrijkende kennis
moet u dus missen als gevolg van …...... (één
keer raden). Hetzelfde gedonder bij de diverse
soorten slaplanten. Bijna slaande ruzie met deze
gasten gehad. “Als je het lef
hebt te melden van welke soort
wij zijn geven we je aan bij de
autoriteit”.
Krijg toch allemaal wat denk ik
dan. Vind ik dit nog leuk? Een
woord van troost van de kant van
mijn tuinvrienden zal me er wel
weer bovenop helpen hoop ik.

Even kleurrijk ontspannen...
Zin om effe lekker te kleuren, verven of borduren?
Maak deze bos de mooiste van uw tuin, wellicht is er plek in de kantine en verdien eeuwige
artistieke roem...

XXXX
(Durf mijn naam niet eens
meer op te schrijven, bang dat
ik mezelf aangeef. Sommigen
denken dat ik de voorzitter van
Breeveld ben. Laat maar).

Plantjesdag Volkstuinvereniging Parkzicht
voor tuinders en voor de schooljeugd Futura
College Woerden
Op 26 mei jl hield Parkzicht haar jaarlijkse
plantjesdag. De aangeboden plantjes op deze
dag zijn voor een gering bedrag verkocht
aan tuinders en belangstellenden. Ja, en voor
iedereen was er genoeg keuze. Koolplantjes,
knolselderie, prei, tomaten, komkommers,
stekjes van fruitstruiken, bloemen en ga zo
maar door. Een zeer breed assortiment om in
de tuin te plaatsen. En dit allemaal dankzij een
aantal vrijwilligers die al vroeg in het jaar bezig
zijn geweest om voor te zaaien. De plantjesdag
op Parkzicht is vooral bedoeld voor gezellig
samenzijn; een bakje koffie met taart, lekker
kletsen over de tuin en over hoe alles gaat
10

groeien. Maar goed, ieder jaar op de plantjesdag
is meer dan genoeg over! Ja, en wat doe je met
dit alles? Voor dit jaar heeft Parkzicht de plantjes
kunnen doneren aan het Futura College.
Het Futura College is een zelfstandige school
die jongeren van 12 tot 18 jaar onderwijs
biedt en begeleidt naar een baan of naar
een vervolgopleiding (MBO). De school heeft
een eigen tuin en kas voor onder andere
groenteteelt. En ja, wat is mooier dan op school
je eigen biologische groenten kunnen kweken en
dat je daardoor misschien wel je toekomstige vak
kan kiezen!
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Kaartseizoen zit er weer op
in ons Stekkie

Eindstand kaarten seizoen 2017-2018 “Ons Stekkie”.
naam

eindstand

aantal gespeeld

gemiddeld

1

Johan Lalmohamed

76294

16

4768

2

Gert Jansen

75144

16

4697

3

Henk Achterberg

74990

16

4687

4

Hans Guldener

74834

16

4677

5

Anton Janmaat

74757

16

4672

6

Koos Verwoerd

74067

16

4629

7

Klaas van Amerongen

72745

16

4547

8

Greet Nap

72529

16

4533

9

Joop Sijmons

72114

16

4507

10

Peter Jansen

69864

16

4367

11

Joop de Wilde

69477

16

4342

12

Joop Radix

67824

15

4522

13

Kees baars

66617

13

5124

14

Lia van Maarsseveen

65961

15

4397

15

Teus Benschop

63608

14

4543

16

Arnold Bos

62753

13

4827

17

Henk Baars

60760

13

4674

De 20 avonden kaarten bij “ons stekkie” waren altijd redelijk tot druk bezet en een keer

18

Johan Hendriks

54028

12

4502

of drie zelfs volle bak (zes tafels). De avonden verliepen vlot en naar ieders tevredenheid.

19

Corríe Uithol

49252

11

4477

20

Ad Kooijman

43147

10

4315

Ook de organisatoren zijn zeer tevreden over het verloop van het seizoen. Winnaar is dus

21

Gerard Jansen

40715

9

4524

geworden Johan Lalmohamed met 76294 punten.

22

Jan Verschuur

37915

9

4213

23

Dirk Versluijs

36621

8

4578

24

Gert de Vogel

35815

8

4477

25

Hannes Rietveld

32870

7

4696

26

Chris van de Wal

26779

6

4463

27

Dirk Verschuur

26346

6

4391

28

Lenie van Leeuwen

22075

5

4415

29

Clemens Baars

22027

5

4405

30

Jaap van Ingen

16848

4

4212

31

Michel Baars

14143

3

4714

32

Ed Steenbergen

13847

3

4616

33

Harold Schutte

9845

2

4923

34

Cor van Kooten

9626

2

4813

35

Marieke Pronk

8614

2

4307

36

Hieke de Leeuw

8460

2

4230

37

Vera de Vogel

3930

1

3930

We speelden 19 avonden die meededen voor de
punten. Van die 19 rondes vielen de drie slechtste
af . Daarom een eindstand na 16 gespeelde
partijen.
Ook hebben we een uitslag op basis van het
gemiddelde per avond. Daar hebben we
een andere winnaar, nl : Kees Baars met een
gemiddelde van 5124 over 13 avonden. Hierbij
hebben we gerekend dat om een gemiddelde te
bepalen je minstens 7 avonden moest meedoen.
Drie personen hebben alle 19 avonden
meegedaan , te weten: Greet Nap, Gert Jansen
en Hans Guldener.
Ook de avondwinnaars scoorden hoog. Kees
Baars werd vijf maal avondwinnaar. Hij scoorde
ook de hoogste seizoenscore: 6047 punten,
gevolgd door Joop Radix met 5988 punten.
Ook de inwendige mens is niet vergeten op de
kaartavonden. Jan zorgde voor koffie en maakte
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de worst en komkommer vast fijn. Tijdens het
kaarten werd door diverse kaarters met de
schalen rondgegaan en Peter bakte de door
Johan meegebrachte kipnuggets bruin. Lia kreeg
de taak toebedeeld om na het kaarten de uitslag
bekend te maken. Ze deed dat met verve en
kreeg de rumoerige kudde altijd weer stil.
Na het kaarten werd afgerekend en de kantine
weer op orde gebracht. Ook daar zijn door
diverse kaarters hand- en spandiensten verricht.
Ik wil daarom iedereen bedanken voor de
aanwezigheid , de geboden hulp en het goede
humeur dat altijd meegebracht werd.
Rest mij een ieder namens de organisatie
allemaal een fijne vakantie toe te wensen en
we zien jullie graag terug op donderdag zes
september 2018.
Klaas.
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De ganzen
en kever van
Breeveld

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

VANVEEN GLAS.NL
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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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