*** Nieuwsbrief jan. 2016 ***
Website: www.nutengenoegencapelle.nl
Contact bestuur: vtv@nutengenoegencapelle.nl
Bouwaanvragen: vtv@nutengenoegencapelle.nl
Milieuvriendelijk tuinieren, brochures(in kantine).

Betalingen via rekening: NL92 Rabo 01419.71.673
Contact over tuinbeurten via invulformulier op website.
Nieuwtjes Nieuwsbrief:m.zwijnenburg3@kpnplanet.nl
www.avvn.nl informatie over: Natuurlijk Tuinieren.

Prettige jaarwisseling en
een groen- en
voorspoedig

2016
toegewenst!
Nieuwjaarsreceptie………….
De gebruikelijke nieuwjaarsreceptie zal
worden
gehouden op
zaterdag 9
januari 2016 in
de kantine.
Vanaf 12.00 uur
is iedereen
welkom en tot
ongeveer 14.00
uur, zijn we gezellig bij elkaar. Zoals
altijd worden uiteraard onze leden,
donateurs maar ook wethouders,
raadsleden en andere bekenden van de
vereniging uitgenodigd. Dit is een
‘uitgesproken moment’ bij de vereniging
om elkaar op een gezellige en informele
manier te ontmoeten. Onder het genot
van een hapje en een drankje, wensen
wij elkaar het beste voor het jaar 2016.
Aan het eind van het tuinseizoen……
Aan het eind van het
tuinseizoen is er vaak een
overlaad aan oogst, vooral
fruit;
appels,
druiven,
bramen, vijgen, kweeperen.
Hiervan kunnen heerlijke
kruidige herfstjams gemaakt worden. Ieder jaar
maak ik kruidige druivengelei. Het recept volgt
onderaan. Kweeperen staan bekend als lastige
vruchten, ze zijn hard en hebben vaak plekjes in

de schil. Het is toch de moeite er iets lekkers
van te maken, bv. gestoofde kweeperen.
Bramen, vlierbessen en appel is een goede
combinatie, je neemt 2/4 bramen, ¼
vlierbessen en ¼ appel. Volg voor de
hoeveelheid geleisuiker de instructies op het
pak. Zelf gebruik ik vaak van Gilse
geleisuiker speciaal, pak van 500 gram,
verkrijgbaar bij iedere supermarkt. Deze
geleisuiker is halfzoet!
Zwarte en rode
bessen kunnen evt. gemengd worden. Het is
vrij veel werk om alle bessen te ritsen. Als je
er gelei van maakt is dat niet nodig. Het is
zelfs beter ze met steeltjes en al te koken.
De steeltjes bevatten pectine dat werkt als
geleermiddel. De bessen worden na het
koken immers nog door een zeef gedrukt.
Voor 1,1 liter sap heb je 1 pak geleisuiker
speciaal nodig.

Recept kruidige druivengelei;
blauwe
druiven, ongeveer 2 kg. Geplukt en
gewassen. 500 gram geleisuiker speciaal. ½
theelepel kaneel, ½ theelepel nootmuskaat,
½ theelepel gemberpoeder, ½ theelepel
piment, ½ theelepel chilipoeder. Het geheel
aanpassen
naar
de
eigen
smaak.
Het sap van 1 citroen. Een glaasje rode port
meekoken is ook heel lekker! Druiven aan de
kook brengen en een beetje plat persen. 5 a
10 minuten door laten koken. Sap zeven.
Stevig doordrukken. Hoeveelheid sap meten,
1,1 liter sap met 500 gram geleisuiker,
specerijen, citroensap en port aan de kook
brengen. Goed roeren. een paar minuten
doorkoken en snel in uitgekookte glazen
potten gieten. Heerlijk bij (blauwe) oude
kaas, paté, vlees, wild en in de yoghurt.
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Recept gestoofde kweeperen; 1 kg. Kweeperen
geschild, ½ liter water, 300 gram suiker, 2
steranijs, paar gekneusde
kardamonpeulen, geopend
vanillestokje, rozenwater
(toko of Turkse winkel),
wat reepjes citroen- en
sinaasappelschil. Schil de
kweeperen, snijd ze in
stukken en ontdoe ze van
hun klokhuis. Dit gaat wat
moeilijk, ze zijn erg hard. Doe de stukken in een
pan met het water, de suiker, schillen en de
specerijen en laat een uur zachtjes koken.
Controleer steeds of er nog genoeg vocht
aanwezig is. Desnoods wat water toevoegen.
Misschien moeten ze wat langer koken. Als ze
gaar zijn het vuur uitzetten en een paar eetlepels
rozenwater toevoegen. Eventueel wat extra
suiker toevoegen. Afgekoeld lekker bij ijs.
Margreth Lampe, tuin 32

Beste tuinvrienden en tuinvriendinnen,
Vrijwel alle leden van de vereniging hebben hun
laatste tuinbeurt(en) in december gedaan, dus zit
het er voor 2015 weer op. Ik wil u en jullie langs
deze weg dan ook bedanken voor de inzet en
voor
de
samenwerking.
Ik
moet
zeggen…. het afmelden via
de
website
en
het
doorgeven
van
de
nieuwe data voor de in
te halen tuinbeurt(en) is
een
groot
succes
geworden.
Bijna
iedereen heeft zich eraan
gehouden en dat werkt een
stuk gemakkelijker bij het
inplannen van de klussen. Alle tuinbeurten zijn
verricht op één persoon na, zijzelf weet waar het
omgaat en moet dus in 2016 niet 5 maar 6
tuinbeurten doen. Dan wil ik u nog meedelen dat
dit voor mij het laatste jaar(2015) bij de
vereniging was. In 2016 gaat iemand anders
deze belangrijke taak van mij overnemen. Wie
dat is ziet u bij de mededelingen van het
bestuur. Welkom aan mijn opvolgster.
Bedankt en tot ziens,
Met vriendelijke groet,
J.L. (Bert) van Deventer
Nieuwe coördinator
tuinbeurten…..
Vanaf deze plek wordt mevr. Ria
Boehlé (tuinno.111) welkom
geheten als nieuwe coördinator
van de tuinbeurten bij de V.T.V.
Nut
en
Genoegen.
Haar
werkzaamheden zullen starten
per 1 januari 2016.

Beste Ria,
Veel plezier en succes bij dit zo vitale
onderdeel en belangrijke werk van de
vereniging. We kunnen beslist niet zonder!
Je voorganger heeft via de nieuwe website
een mooie en handige werkwijze bedacht en
jij zal er zeker profijt van kunnen hebben bij
de uitvoering van deze bijzondere en nuttige
taak. Als bestuur zijn we heel blij dat je in de
voetsporen van hem wil treden. Succes en
proficiat….en veel genoegen bij ons.
Het bestuur van V.T.V. Nut en Genoegen.
Handige wintertips in januari…….
Enkele
handige
weetjes om
de tuin in
topconditie te
houden!
Tot nu toe is
er nog geen echte winter geweest, maar die
kan natuurlijk nog wel komen!
- Controleer daarom of de gevoelige planten
nog voldoende bescherming hebben tegen
de vorst.
- Bij grote sneeuwval, schudt dan de sneeuw
van takken van bomen om doorhangen of
nog erger afbreken te voorkomen.
- Strooi geen zout, maar zand op uw
tuinpaden, dit is veel milieuvriendelijker en
beter voor uw planten en gazon!
Inleveren bestellijsten zaden…………..!
De bestellijsten voor zaden en pootaardappelen van onze drie leveranciers
Oranjeband, Garant en Van der Wal kunnen
worden ingeleverd of gedeponeerd in de
brievenbus naast de winkel, genaamd
“INKOOPWINKEL”.

Dit kan tot en met 9 januari 2016.

Tips voor de groeten- en fruitkwekers
Voor beide producten geldt een goede
mesthuishouding betreffende fosfaat en kali.
Beide meststoffen zijn in onze winkel per kg
of per zak te koop: Patentkali en
Vinassekali(biologisch) tevens Superfosfaat
en Natuurfosfaat. Deze stoffen zo rond half
maart strooien en inwerken, vlak voordat het
gaat regenen.

