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Uitnodiging Alg. Ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur
van de VTV Nut en
Genoegen u uit tot het
bijwonen van de jaarlijkse
Algemene
Ledenvergadering,
die
zal
worden gehouden op,
zaterdag 12 maart 2015.
De vergadering begint om 10.00 uur in ons
verenigingsgebouw aan de Bermweg 97 te
Capelle aan den IJssel. Er volgt nog een
persoonlijke uitnodiging. De zaal is open vanaf
09.30 uur.
Afscheid van het bestuur…..
Na bijna 11 jaar intensief betrokken te zijn
geweest bij de vereniging, ga ik na de laatste
periode van vier jaar in het bestuur, nu afscheid
nemen. Eerder kreeg ik vanuit mijn vakgebied de
gelegenheid allerlei interessante projecten te
ontwikkelen op het terrein. Met veel genoegen
kan ik daarop terugkijken. De belangrijkste
onderdelen daarvan zijn de kruidentuin, de
beeldentuin, het geurpad en ‘last but not least’:
De Ecotriangel* met bijenstal, direct naast de
reeds bestaande vlindertuin. Meer inhoudelijke
informatie staat op de website van de vereniging:
www.nutengenoegencapelle.nl
(Overigens met dank aan Bert van Deventer
voor de prachtige en goed geslaagde renovatie
+ het bijhouden van onze website!). Voormalig
locoburgemeester dhr.R.Binnendijk opende met
veel omstanders de nieuwe natuurlocatie en
werd bijgestaan door een kleindochter(met
vlinder) van onze voormalige voorzitter dhr.
P.Kapteijn.

De ecotriangel*(zie beschrijving op blad 2) is
nu volgroeid en blijkt uiteindelijk een
interessant kijk- en natuureducatieproject.
Daarnaast ziet het geheel er, met de vijver
en aangrenzende vlindertuin, prachtig uit.
Met dank aan de leden van de Bouw- en
Werk Cie. voor de begeleiding en het
onderhoud ervan. Gelijktijdig met de
ontwikkeling van de nieuwe projecten, ben ik
gestart
met
georganiseerde
rondwandelingen op het terrein. De
bezoekers kregen uitleg over het groen in
alle aspecten en werden rondgeleid door een
groengids uit het team van 10 personen. Zij
werkten volgens een rooster of op afroep. De
nieuwe projecten, de thematuinen** en de
dendrologische*** hotspots vormden samen
in ons tuinenpark
een interessante
trekpleister voor honderden bezoekers en
wandelaars uit Capelle en omgeving. Door
de komst van veel senioren met
beperkingen(zowel visueel, als fysiek), werd
speciaal de Geur- en Tastroute ontwikkeld.
Mede hierdoor kregen we als vereniging
plotseling landelijke bekendheid, want naast
de braillebordjes in enkele botanische tuinen,
bestond er zoiets nog niet in Nederland. Op
een gegeven moment meldde er zich zelfs
een groep van
50 blinden en dito
geleidehonden. Het zal duidelijk zijn dat ik
deze aanvraag helaas moest afwijzen. Voor
de voormalige burgemeester mevr. Joke van

Doorne was het interessant genoeg om
geblinddoekt ‘een kijkje’ te komen nemen in
de route om de realiteit van visueel
beperkten te proeven en te ervaren. Ik kon
haarzelf bij de hand nemen en rondleiden.

*** Dendrologie (Grieks δένδρον, dendron =
„boom“) is de studie van bomen, heesters en in
het algemeen houtachtige planten.
Bij burgemeester Joke van Doorne waren we als
vereniging echt ‘in trek’. Mede door haar is de
wensentuin tot stand gekomen en bezocht zij
ons tuinenpark later nog diverse malen, zoals bij
de komst van het gereedschappenafdak. Haar
betrokkenheid bij- en complimenten over de
vereniging werden beloond door het vernoemen
van een pleintje met haar naam. Zie hieronder.

Goede PR doet ‘wonderen’ en opnieuw werden
we daarom door haar opvolger en de nieuwe
Capelse burgervader bezocht. Dit maal kwam
burgemeester dhr. Frank Koen kennismaken en
hij liet zich verleiden om de seniorenroute te
volgen. Zijn bezoek leverde dit fraaie plaatje op:

Nu de moraal van dit verhaal……
Uit onderzoeken is gebleken, dat het
bestaansrecht en de tijds(levens)duur van
tuinenparken staat of valt bij optimaal beheer
en de nodige PR. Mijn ervaringen als
landelijk jurylid voor de AVVN zijn
eensluidend. Dus…… laat het fraaie terrein
in het Schollebos niet verwaarlozen,
verkrotten, teveel verharden of tot een
camping verworden. Hanteer strak de regels
uit het HR. Zoek regelmatig in de positieve
zin de publiciteit bij zowel bestuurders als
inwoners van Capelle. De nieuwjaarsreceptie
met de wethouders en de raadsleden in onze
kantine is daar al een heel goed voorbeeld
van. Probeer ook voor de buitenwacht
activiteiten te organiseren, zodat het terrein
optimaal wordt benut en dus niet alleen door
en voor de eigen hobbytuinders. Pas op voor
projectontwikkelaars, zij liggen voortdurend
‘op de loer’ om mooie bouwlocaties in te
pikken voor het realiseren van bijv.
bungalows of landhuizen. Want als het om
geld gaat, kunnen bij de gemeente de eerder
vastgelegde (groene) bestemmingsplannen
altijd nog weer worden gewijzigd!
Mijn bestuursfunctie
bestaat tot nu toe uit
a. de redactie en het
opmaken van de
maandelijkse
nieuwsbrief,
b. de intake van
nieuwe leden,
c. de PR en
d. de tuineninspecties,
bij overdrachten en
regulier onderhoud. Na deze en tevens mijn
laatste nieuwsbrief, vertrek ik uit het bestuur.
Echter een specialistische taak zal ik wel
voor de vereniging blijven doen en als
groenfreak hoop ik nog lang van mijn tuin te
kunnen genieten,
Marinus Zwijnenburg(tuinnummer 43)
*Eco-triangel=:
De benaming ‘eco-triangel’ voor het eco-project in
dit openbaar groen, is mede ontstaan door de
vorm van het terrein als driehoek.
Eco = ecologie = gerelateerd
aan het milieu en wordt
gevormd door de Griekse
woorden oikos (huishouding)
en
logos
(wetenschap).
Triangel = driehoek = de
vorm van het terrein. Tri =
drie = terreintje bestemd voor
a. mensen, b. dieren en c. planten. De angel is
een belangrijk onderdeel van het bijenlichaam.
** Thematuin= tuinder vertelt over zijn groen.

