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Veranderingen bij opzet tuinbeurten
Het grootste aantal leden pakt het systeem van de
tuinbeurten serieus op.
Daarmee wordt bedoeld dat
deze mensen zich ook netjes
afmelden als zij niet kunnen
komen en ook laten weten
wanneer zij deze tuinbeurt
inhalen. Wat jammer is, dat er
nog steeds leden zijn (ongeveer
15) die dat niet doen en zij moeten dus vele malen
geactiveerd worden om mee te ‘draaien’. Dit is niet
nieuw en vaak gaat het om dezelfde mensen. Aan hen
de oproep meld je af als je niet kunt en laat gelijk
weten wanneer je de tuinbeurt inhaalt zodat deze
opnieuw kan worden ingepland.
---.> Waarom een schema aanhouden………..
De Bouw- en Werk- commissie krijgt op vrijdag een
lijst met het aantal tuinders, dat een tuinbeurt komen
doen zodat zij het werk kunnen inplannen. Als er 10
mensen genoemd staan en er komen er vervolgens
15 (toevallig(!) vanwege het mooie weer?), is dat dus
te veel. Laat dus voor vrijdag weten als u een
tuinbeurt wilt doen die niet staat ingepland. Dus let op,
mensen die niet op de lijst staan, lopen dus het risico
om teruggestuurd te worden!
---.> Door de week………….
Als u op zaterdag niet kunt komen, is er nog steeds de
mogelijkheid om uw tuinbeurt op maandag,
woensdag, of vrijdagochtend te doen. Doe dit zoveel
mogelijk in de week dat u staat ingepland en meld dit
zodat het aan de B. en W. commissie kan worden
doorgegeven.
----.> Verandering leeftijdsgrens ………….
U doet de tuinbeurten tot het jaar waarin u 75 wordt.
Tot en met 70 jaar doet iedereen vijf tuinbeurten per
jaar. Wat nieuw is en ingaat vanaf 2015 is dat u vanaf
71 jaar maar 3 tuinbeurten per jaar hoeft te doen, tot u
de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt.
----.> Achterstand tuinbeurten………..
Een aantal leden heeft nog een inhaalbeurt te
verrichten. Bij elkaar moeten zij in 2015 nog zes
tuinbeurten doen. Dat zijn:
Tuinnummer 1 : v/d Adel.
Tuinnummer 75: Schell.
Tuinnummer 109: v/d Toorn.
Opbrengst oud papier
De opbrengst van de container oudpapier was € 572,80! Dat is een
prachtig resultaat voor de vereniging,
daar kunnen we allemaal blij mee zijn.
Veel dank aan degene die de
containers
verzorgt,
maar
ook
waardering voor de bezorgers en
leveranciers van het papier naar ons terrein.

Schooltuinen zijn verplaatst
Het schooltuinenproject van
Rianne Berger is niet meer
gehuisvest op tuinnummer
74. De nieuwe locatie is
geworden tuinnummer 54
aan de andere kant van het
terrein,
dus
in
de
rechtervleugel
vanaf
de
kantine gezien. Rianne huurt
nu evenals de andere
hobbytuinders een volledige
tuin ook met tuinhuisje en kas. Dit in tegenstelling
tot de vorige locatie waar drie deelnemers waren
ondergebracht met het gemeenschappelijk
gebruik van de kas en het onderkomen. Rianne,
vanaf deze plek veel tuinplezier toegewenst en
succes met het educatieve project met je
leerlingen op de nieuwe tuin.

Belangrijk nieuws uit de winkel !
-De bestelde zaden van de firma
Garant zijn afgeleverd en dus
bezorgd in de winkel. Deze kunnen
worden opgehaald voor degenen
die een bestelling hebben gedaan
door het inleveren van een zaadlijst.
- Dit jaar worden er weer groente- en
voorjaarsplantjes gekweekt
door onze eigen vrijwilligers
bij de vereniging. Dus
onze tip luidt, niet te snel
elders kopen, want het is
veel aardiger en goedkoper om de plantjes bij ons
op het terrein aan te schaffen. Uiteraard komt er
te zijner tijd meer informatie wanneer ze
beschikbaar zijn dit voorjaar via de Nieuwsbrief
en/of op het mededelingenbord bij de kantine.
- Ook kunnen er dit
seizoen weer pallets
tuingrond worden
besteld. Opgave in de
winkel.

Zoals u ziet, veel groene service in onze eigen
winkel op het terrein. Dank aan de
medewerkers die dit allemaal
willen regelen en organiseren.
Op deze manier wordt onze
vereniging veel leuker.

Nieuwe website!
De bedoeling van de
nieuwe website is dat deze
groener,
duidelijker
en
rustiger wordt maar toch
met voldoende en de juiste
informatie voor de leden,
aspirant
leden,
buitenstaanders
en
of
bezoekers van ons fraaie tuinenpark. De nieuwe
website heeft ook een andere domeinnaam en nu met
de naam Capelle erin. Dat is veel gemakkelijker
zoeken op het Internet. Deze naamgeving met dank
aan onze secretaris dhr. Lies Verheij. Er bestaan
namelijk nogal wat ‘Nut en Genoegens’ in Nederland.
De nieuwe website biedt niet te veel en ook niet te
weinig informatie. De gekozen opzet heeft een
prachtige groene uitstraling en weerspiegelt precies
de rust, de sfeer en de schoonheid van ons fraaie
tuinenpark.

takkenmateriaal nu helaas(!) tegen betaling moet
worden afgevoerd. Dat laatste zou niet nodig
moeten zijn en kost ons(=de vereniging) allemaal
geld. Door mee te doen met het composteren,
spekt u niet alleen indirect de kas van de
vereniging, maar ook direct uw eigen
portemonnaie. U bespaart op de aankoop van
mest en ophooggrond.
2.-> Het adviseren hoe men het klein- en groot
fruit op de tuin het beste zou kunnen snoeien. Let
wel: adviseren. Het snoeien moet men zelf doen.
Dit initiatief wordt door ons als bestuur ten zeerste
op prijs gesteld en ondersteund. Het past
uitstekend binnen het beleid van de vereniging. In
feite zou er nooit meer takkenmateriaal moeten
worden afgevoerd. Alle groenafval laat zich
composteren en hergebruiken als mest of
ophogingsmateriaal. We hopen dat veel mensen
gebruik zullen maken van zijn expertise en dit is in
het belang van ons allemaal.
Afspraken maken graag via:
wim.van.den.bremen@xs4all.nl

Gewoon doen!!!....

Naast de 144 aanwezige tuinen zijn nu ook alle
groene elementen en projecten in het openbaar groen
en langs de routes beschreven. Dat maakt het
rondwandelen veel interessanter. Zoals voorheen,
maar nu veel duidelijker, is er ook de actuele
informatie. Dat zijn de nieuwsbrieven, het schema met
de tuinbeurten, de contactformulieren en het
Huishoudelijk Reglement. Het schema van de
tuinbeurten wordt steeds bijgewerkt. Men kan dus ook
afdrukken maken of downloaden en opslaan als bijv.
pdf op uw eigen PC. Nieuw zijn vooral de
contactformulieren voor a. het afmelden van de
tuinbeurten en b. het contact met het bestuur. Wij
hopen dat de hobbytuinders veel gebruik zullen gaan
maken
van
onze
nieuwe
website.
Deze
publieksvriendelijke opzet heeft ons bestuurslid dhr.
Bert van Deventer bedacht en uitgewerkt. Waarvoor
veel dank. Hij wordt ook de nieuwe webmaster.
Uiteraard zullen nieuwe ontwikkelingen worden
ingepast en de site door foto’s ‘up date’ gehouden en
opgeleukt.
Dus nu allemaal kijken naar:

www.nutengenoegencapelle.nl
Gratis groenadviezen in de praktijk
Ons lid dhr. Wim van den
Bremen biedt aan, om daar
waar gewenst of nodig is, zijn
groene kennis en ervaringen
te delen met de andere
hobbytuinders. Zijn specialisme is het natuurlijk
groenbeheer.
U kunt bij hem terecht voor:
1.-> Hulp bij het maken van een eigen compostplek in
plaats van dat al het plantenafval mee naar huis moet
worden genomen of bijvoorbeeld naar de grote hoop
achter de kantine moeten worden gesleept. Waar het

Wijziging bij het kantinebeheer
Bij het kantinebeheer heeft een personele
wisseling plaatsgevonden. De
penningmeester dhr. Rob Le
Noble, ook als coördinator voor de
kantine, draagt zijn taak over aan
ons bestuurslid mevr. Jeanette
van Asch. Zij wordt nu dus het
eerste aanspreekpunt en krijgt de
coördinatie van de activiteiten bij
de kantine. Vanaf deze plek: voor Rob, bedankt
voor je vele bijdragen en inzet voor de kantine tot
nu toe en voor Jeannette, succes, veel plezier en
toewijding voor nu en in de toekomst bij de
Horecagroep.
Fijn dat er toch steeds weer
leden zijn, die zich willen inzetten
voor de vereniging. Hier hebben
we allemaal plezier van en
verhoogt de aantrekkelijkheid van
ons lidmaatschap. Jeanette heeft
toegezegd dat ze naarstig op
zoek
gaat
naar
nieuwe
medewerkers, want zonder de kantine zijn we
geen leuke en complete vereniging. Voor de
duidelijkheid worden de beide personen hierbij
even voorgesteld, zodat iedereen weet om wie het
gaat.
Up date check tuinennummers……..
De controle van de tuinennummers
heeft inmiddels plaatsgevonden.
Een aantal leden kreeg via mail of
brief bericht over de afwezigheid
van het tuinnummer en met het verzoek dit aan te
passen. Achteraf gezien bleken er toch een paar
nummers hier en daar wel aanwezig te zijn op de
tuin. Onze excuses daarvoor. Er volgt uiteraard
nog een ‘na’ controle om te zien of er
verbeteringen zijn ontstaan.

