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Voorzitters voorwoord 
  
Beste KBO – leden, 
Het is stil, veel te stil……….. Door allerlei 
coronamaatregelen konden veel 
geplande activiteiten geen doorgang 
vinden. We hebben ook te maken met lokaliteiten die door de 1,5 
meter- regeling voor 
ons niet te gebruiken zijn. Het is daarom zoeken geblazen naar 
lokaliteiten waar wel voldoende 
ruimte is. 
We zijn op 8 oktober te gast in de Maranathakerk voor de geplande 
presentatie over IJsland. Ook onze ALV op12 november vindt daar 
plaats. Voor onze Kerstsamenkomst zijn we nog op zoek naar 
een geschikte locatie. Als het ons gelukt is een onderkomen te 
vinden dan laten we het u weten. 
 

Rijk worden in coronatijd ! 
 

Zou het kunnen zijn… 
Dat ziek worden in coronatijd, 
de aarde kan helen 
Dat nu van alles verandert en stopt, 
de natuur weer door kan gaan… 
Dat nu de wereld vertraagt, 
de liefde kan versnellen 
Dat druk zijn en naar buiten vliegen 
de rust vinden en naar binnen keren wordt 
Zou het kunnen zijn… 
Dat als we thuis moeten blijven, 
we weer kunnen ervaren van wie we houden 
Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg, 
we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is 
Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt, 
zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen 
Dat we nu goed voor onszelf en anderen moeten zorgen, 
Ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is 
Zou het kunnen zijn… 
Dat nu we samen strijden tegen hefzelfde 
de eenheid in de verschillen kan worden gevonden 
Dat als we elkaar nodig hebben, 
Herontdekken hoe saamhorigheid voelt 
Dat na de chaos en strijd van deze tijd, 
een nieuwe wereld wordt geboren 
Dat na de angst en onzekerheid, 
de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert 
Dat het zo moet zijn, 
Opdat de liefde wederkeert. 
Zou het kunnen… 
(bron: vrij bewerkt uit KN mei 2020) 
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Onze sponsor 

 

Als je afscheid nemen moet.... 
 

Dan is het belangrijk, om dat in eigen 
stijl en op respectvolle wijze te kunnen 
doen. Voor een persoonlijke en 
betekenisvolle uitvaart:  
 
Nicole Fazzi-Burgers 
Woerden 0348-498129 
www.ametista.nl 

 

mailto:secretariaat.kbowoerden@gmail.com
http://www.kbowoerden.nl/
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Wat zegt de wet? 
 
Deel 1: Over een schutting 

 Wie wel eens kijkt naar het programma “De Rijdende Rechter” weet dat een 
schutting vaak leidt tot meningsverschillen tussen buren. Laten we eens kijken 
wat de wet hierover te melden heeft. 

1. Waar mag ik een schutting plaatsen? Dat mag allereerst op eigen 
grond; in dat geval hoef ik geen toestemming te vragen aan de buren. 
De schutting is mijn eigendom en de buren mogen er niets aan 
ophangen of tegen aan laten groeien. 
Wil ik een schutting op de erfscheiding (grens) plaatsen dan is overleg 
met de buren verplicht en die moeten toestemming geven. In dat 
geval is de schutting gemeenschappelijk eigendom en dienen de kosten van de bouw gedeeld te 
worden. Het is aan te raden om de gemaakte afspraken over de schutting op papier te zetten en 
te ondertekenen. 

2. Onderhoud van een schutting. Bij een schutting op eigen grond bepaalt en betaalt de eigenaar 
alles zelf. Bij een schutting op de erfscheiding 
moet er eerst overlegd worden met de buren 
over het onderhoud en over de te maken 
kosten. Na overeenstemming kan het 
onderhoud plaatsvinden en worden de kosten 
gedeeld. 

3. Vervangen en verwijderen van een schutting. 
Hier gelden in principe dezelfde regels als bij 2. 
Bij een schutting op eigen grond kan de 
eigenaar zijn zaakjes zelf regelen. Bij een 
schutting op de erfgrens zijn overleg met en 
toestemming van de buren vereist. 

4. Tip: Bij twijfel over het exacte verloop van de erfgrens het kadaster raadplegen! 
Bij een schutting is er soms sprake van overhangend groen. 
Het groen komt bij de buren vandaan en hangt boven mijn erf (grond). 

 Mag ik het overhangende groen zelf weghalen? 

Antwoord: Nee. U moet bij de buren melden dat er sprake is van overhangend groen 
en vragen of ze het willen weghalen. Het is verstandig om een termijn af te spreken 
waarbinnen het snoeien zal gebeuren. 
Als de termijn verlopen is en er is niets veranderd, moet hetzelfde verzoek 
schriftelijk gedaan worden. U noemt weer een termijn en als ook dat geen resultaat 
oplevert, dan mag u zelf het overhangende groen verwijderen 
 

 

Nieuwe data: 
 

Voor de busreis en de hotelreis die i.v.m Corona werden afgelast zijn inmiddels nieuwe data vastgesteld! 
 

 De busreis is gepland op 19 mei 2021 

 De hotelvakantiereis is gepland van 26 juni t/m 3 juli 2021 
 

Met vriendelijk groet de reiscommissie. 
 
 

Wel en Wee deze uitgave geen meldingen. 
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Katten; je houdt van ze of je haat ze.  

Stel je hoort bij de tweede categorie omdat ze regelmatig je tuin bezoeken, de 
borders omwoelen en ook nog stinkende ontlasting achterlaten. Het lijkt er vaak 
op dat ze een speciale voorkeur hebben voor jouw tuin! 
Wat kun je doen om ze buiten je tuin te houden? 

Een aantal mogelijkheden op een rijtje: 
 Maak de tuin moeilijker toegankelijk b. v. met een combinatie van hagen 

en gaas; 
 Zet meer planten/struiken in de tuin. Katten vinden dan moeilijker kale en 

droge plekken om hun drollen te begraven; 
 Kies planten waar katten een hekel aan hebben zoals wijnruit en 

kattenschrik die beide een onaangename geur verspreiden. Andere opties zijn: wormkruid, 
ooievaarsbek, munt, citroentijm, goudsbloemen en lavendel; 

 Gebruik biologische korrels of vloeistoffen met dezelfde afschrikkende werking. Dit moet je na 
elke fikse regenbui herhalen anders is de werking verdwenen; 

 Mensen gebruiken ook vaak cacaodoppen, citroenschillen, knoflook, peperkorrels en koffieprut; 
 Andere hulpmiddelen zijn het waterpistool, de plantenspuit, ingegraven satéstokjes (punten 

boven), fijn kippengaas 2 cm diep ingraven, met ammonia gevulde wijnflessen ingraven (opening 1 
cm boven de grond); 

 Technische hulpmiddelen: een apparaat met ultrasoon geluid in combinatie met flitslampjes, idem 
maar dan gekoppeld met een sproeier. 

Bent u ten einde raad? Niets helpt…………. Dan resterende nog 2 mogelijkheden: 
 De poep – gedooghoek: maak een ‘zandbakje’ en accepteer dat de kat hier poept en plast 
 Neem zelf een kat en gok op de territoriumdrift van uw kat: het is haar tuin en daarom zal je 

andere katten verjagen. 
 
 

Wandelingen  
Voor de vorige NB moest ik nog melden dat corona ons verenigingsleven beheerste, maar nu kan ik 
melden dat de wandelaars 21 juli jl weer eens gewandeld hebben.  
Wij verzamelde op de Oudelandseweg, liepen door de Meander, daarna een klein stukje op het pad langs 
de Rijn. Dan over de Rijn via Geestdorp weer terug naar de Oudelandseweg. Na ongeveer 50minuten 
lopen dronken we bij mij thuis koffie.  
Omdat wij 4 maanden niet bij elkaar waren geweest, hadden wij elkaar zoveel te vertellen dat er van een 
wandelingetje na de koffie niets meer kwam . Wel werd er afgesproken dat de volgende wandeling op 
maandag 17 augustus zal zijn. Ook dan zal er weer koffie worden gedronken bij een van de wandelaars 
thuis. 
 

Kaarten 
Het klaverjassen zal in september nog niet kunnen starten. Het is nog afwachten wat er in oktober 
mogelijk is. 
 
Groetjes  Gini Slingerland 
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 We zijn jullie niet vergeten! 

Beste KBO – ers, 
In deze verwarrende en soms ook moeilijke tijden worden ons 
door het coronavirus allerlei beperkingen opgelegd. Op dit 
moment is het nog niet helemaal zeker of alle nog geplande 
activiteiten kunnen doorgaan. We hopen natuurlijk dat het 
lukt omdat we in de Maranathakerk en in Weddesteyn meer 
ruimte krijgen.  
Als bestuur houden we de landelijke richtlijnen en adviezen 
nauwlettend in de gaten. Als daar aanleiding toe is zullen we 
jullie tijdig informeren. 
Wij hopen op jullie begrip! 

 

Houd afstand, draag het mondkapje waar het moet, zorg goed voor elkaar en vooral ……….blijf gezond. 
   

 

Met vriendelijke groeten, 
 

Het bestuur van KBO – Woerden. 
Trudy, Gretha, Peggy, Jan en Jan 
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