Nieuwsbrief febr. 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.

Afvoer overbodige materialen…..in 2016
Ook dit jaar biedt de vereniging in overleg met
de gemeente mogelijkheden voor het afvoeren
van overbodige materialen. Er zijn drie soorten,
en dat zijn: puin, hout en snoeiafval. De data van
afvoer in 2016 en foto van de materialen staan
hieronder weergegeven. Noteer alvast de data.

Belangrijke data om alvast te noteren.
-Kaarten maken op 27
februari van 10.00 tot 14.00
uur, nadere info volgt.
-Zaterdag 12 maart 2016:
Algemene Leden Vergadering.
-Zaterdag 19 of 26 maart: paasstukjes
maken (nadere info volgt).
-Zaterdag 2 april: opening tuinseizoen.
-Zaterdag 29 oktober: sluiting idem.
Opbrengst oud papier……..in 2015

* Voor het afvoeren van puin op:
24 februari
20 juli

*Voor het afvoeren van hout op:
19 oktober
20 april

*Voor het afvoeren van het
snoeiafval op:

3 februari
2 maart
6 april
4 mei
1 juni
6 juli
3 augustus
7 september
5 oktober
2 november
7 december

De opbrengst van de
container oud-papier heeft
in de afgelopen periode
€ 699,00! opgebracht. 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 de papierbakken op ons terrein.
Tuintips voor februari
Er valt deze maand weinig doen in de tuin.
Loop liever niet over plekken waar planten
groeien. Vergeet de vogels niet. U kunt al
wat snoeien (maar
alleen tijdens vorstvrij
weer) en bijv. klimop
bijknippen. U kunt nu
kalk strooien. Pas op
dat groenblijvers niet
verdrogen (tegen felle
zon
beschermen tijdens vorst).
-Wintergroene heesters hebben ook een
milieuvoordeel. Schadelijke stoffen zoals
fijnstof kunnen door bladeren worden
weggevangen. Daarbij zijn wintergroene
planten dus ook in de winter effectief.
-Bescherm wintergroene heesters tijdelijk
zeker ook uw in vorm gesnoeide exemplaren
tegen uitdroging door fel zonlicht tijdens
strenge ‘kale vorst’.
-Onkruid kan alweer gaan groeien: wied wat
u ziet.
-Snoei van kornoelje met kleurtakken
bevordert jonge groei met de felste kleur.

-Vergeet de vogels niet.
-Stel vast (bijv. door foto’s te maken) waar u
volgend jaar meer winterkleur in uw tuin wilt zien.
-Niet spitten zolang de grond nog bevroren is.
-U kunt nog steeds fruitbomen en -struiken
snoeien.
Roomse kervel……in de keuken
In de keuken is Roomse kervel
heel veelzijdig. De Engelse
naam Sweet Cicely verraad de
zoete smaak van de plant al.
Die is aanwezig in het blad,
maar nog duidelijker in stengels
en (onrijpe) zaden. De Latijnse
naam is: Myrrhis odorata,
synoniem: Scandix odorata. Het is een
overblijvende
plant uit
de schermbloemenfamilie. De Roomse kervel komt van nature voor
in de Pyreneeën, Apennijnen, het westelijke
deel van het
Balkan-schiereilanden de
Kaukasus, maar komt thans verwilderd voor in
heel Europa en zelfs in Chili.
Blad
Het blad kan je op dezelfde manier toepassen
als gewone kervel. Misschien kan je de smaak
van Roomse kervel wat warmer, voller, zoeter en
die van gewone kervel wat frisser noemen. Een
combinatie met zoetwatervis is erg lekker, maar
probeer ook eens wat gesnipperde roomse
kervel bij een fruitslaatje!
Stengel
De zoete smaak die in het blad van de roomse
kervel aanwezig is, is nog meer uitgesproken in
de stengels en bladstelen. Je kan ze
bijvoorbeeld combineren met zure rabarber.
Wortel
Roomse kervel heeft een forse penwortel die
gestoofd kan worden en waarvan je de smaak
zou kunnen omschrijven als een pastinaak met
anijs-aroma. Maar als je de wortel gebruikt is je
plant natuurlijk weg, en daarom doe ik dit maar
heel zelden, en enkel als de plant zich weer
eens overvloedig heeft uitgezaaid.
Genoeg redenen om Roomse Kervel ook in je
tuin te zaaien en er bij het eten van te genieten.
Annelies Hoornik

Impressie nieuwjaarsreceptie 2016
We mogen als leden van de
vereniging
Nut
en
Genoegen terugkijken op
een
geslaagde
nieuwjaarsreceptie, welke
werd gehouden op zaterdag
6 januari jl. Velen van u
kwamen gezellig langs in de
kantine om
elkaar te
ontmoeten en een gelukkig nieuwjaar te
wensen. Ook de bestuurders uit de Capelse
politiek waren evenals voorgaande jaren,
weer volop vertegenwoordigd.
Fijn dat ook zij
op deze wijze
een blijk van
meeleven
en
interesse tonen
voor de vereniging in 2016. Onze voorzitter,
dhr. Ron Wolvekamp, wees in zijn speech op
het bijkomstige effect en plezier van het
werken in een eigen tuin:
‘Wroeten in de aarde van je eigen stukje
grond geeft je rust, middenin een wereld
waarin zo veel gebeurt.’

Dat zouden veel meer mensen over de hele
wereld moeten doen, aldus de voorzitter.
Jan Groenendijk, secretaris

