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Afsluiting van het tuinseizoen

Werkbeurten

Op zaterdag 29 oktober was het gezellig druk in de
kantine bij de jaarlijkse afsluiting van het tuinseizoen. Er
werd druk gepraat over de afgelopen zomer. De
slakkenplaag en het wisselende weer. Gelukkig maakte
de mooie nazomer nog veel goed. Volgens de voorzitter,
Ron Wolvekamp, zaten we het afgelopen jaar met onze
tuin op een goudmijn. In de oudheid leverde slakken veel
geld op. Men maakte potjes crème van slakken, en daar
werd dik voor betaald. Jammer dat onze voorzitter ons
daar nu achteraf pas op attent maakte.

Het loopt alweer tegen het einde van het jaar en dat
geldt ook voor de werkbeurten. Het rooster voor de
werkbeurten loopt tot en met 26 november 2016.
Hierna kunt u eventueel inhalen tot en met 17
december. Heeft u dan nog niet voldaan aan de aan
u gekoppelde werkbeurten, dan worden deze
overgeschreven naar 2017. Inhalen kan op zater-,
maan-, woens- en vrijdagochtend. Zelfde tijd als op
zaterdag gebruikelijk is.
Heeft u zelf niet bijgehouden hoeveel beurten u heeft
gedaan en u nog moet doen, stuur dan via de
website een berichtje aan mij. Ik laat u dan weten
hoeveel beurten er eventueel nog openstaan.
Ria Boehlé

Contributie 2017

.

Binnenkort worden de jaarlijkse contributies weer
verstuurd.
Onderstaand de samenstelling van de vaste
bedragen.
Per tuin komen hier de bedragen van waterverbruik
2016 en de verzekering 2017 bij.
Bondscontributie AVVN
€ 25,40
Verenigingscontributie
€ 75,00
Landhuur
€ 162,00
Fonds bijz. doelen
€ 2,00
OZB
€ 11,60

Totaal:
€ 276,00
Rob le Noble

Herfst/kerstkaarten maken
*De inwendige mens werd goed verzorgd door deze
toppers!!

Afvoeren snoeiafval
7 december

Hierbij nodigen wij alle leden en donateurs uit om
herfst/kerstkaarten te komen maken in de kantine op
zaterdag 26 november a.s. van 10.00 uur tot 14.00
uur.
José Rutten

Kerststukjes maken
Op zaterdag 17 december is er kerststukjes maken in de
kantine, juiste tijd staat in de volgende nieuwsbrief

Herfststukjes
Hieronder het resultaat van herfststukjes maken op 1
okt. jl. Ondanks de geringe opkomst zat de sfeer er goed
in en de gemaakte stukjes waren prachtig.
José Rutten

manden. Daarom konden de ontginningsgebieden
niet zo groot zijn. In Capelle werden drie gebieden
aangepakt tussen de IJssel en wat nu de ’s
Gravenweg is. Dat was toen de achterkade. De
ontginning gebeurde volgens het Cope-systeem. In
een contract werd afgesproken dat er evenwijdige
sloten op vaste onderlinge afstand van rivier naar
achterkade werden gelegd. De sloten werden
verbonden met een (Middel)wetering. De ontwatering
ging via een afwateringssloot, een Mient, naar de
IJssel. Dit gebied bleef moeras .
Wim van den Bremen

Groenzoem; de belevenissen van een
startende bio tuinier.
Kroos
Niet alleen de tuin maar zelfs de sloot vraagt veel
werk, een dikke laag kroos bedekte het hele
oppervlak. Op de beiden tuingrenzen waren balken
aangebracht om ook het kroos in mijn en dein te
scheiden. Schijnbaar is roeren in andermans kroos
niet toegestaan. Blijkt dat mijn achterburen
regelmatig kroos verwijderen, dus ook maar aan de
slag gegaan. En ik kan wel zeggen, wij hebben zeker
het schoonste stuk, wat trouwens navolging verdient.
Merk ook iets dwangmatigs obsessiefs, reeds als ik
het tuinpad oploop kijk ik naar de sloot om de
kroosstatus te beoordelen, wat groeit dat spul hard.
Het is ook een soort van Kroossocialiceren
geworden, al schepnettend zo`n praatje over de
sloot. Toestand in de wereld, de strijd tegen ns
(naaktslakken) waarom eten die krengen eigenlijk
geen kroos? Kroossoorten zeg maar krooselogie.
Eten eenden wel of geen eendenkroos en de
kroostoestanden in het algemeen. Al schepnetterend
ga ik dan ook zo`n beetje over achterbuurvrouws
helft, beetje blijk gevend zo van, ik vind je wel een tof
wijf en ik dacht zelfs haar ook een beetje op mijn
helft te zien schepnetteren1). En eerlijk gezegd, laatst
werd de sloot wel erg schoon en heb ik ten behoeve
van het kroossocialiseren even de balk op de
tuingrens onderwater gedrukt om een verse lading
conversatiekroos te laten instromen. Medetuinders
koop allen een netje en ga lekker kroossocialiseren.

Foto: José Rutten
1)

De geschiedenis van ons tuinpark, afl. 3
Dit gebied was een moeras en daardoor nauwelijks
toegankelijk. Behalve voor het water van de IJssel. Dat
kon, omdat er nog geen dijk was, vrijuit over dit gebied
stromen. In het moeras gaf dat niet veel schade. Maar
langs de rivier was, zeker vanaf kort na het begin van de
jaartelling, al bewoning. Deze mensen hadden veel te
lijden van overstromingen. Monniken die door dit gebied
reisden vertellen ons in hun geschriften dat er bij grote
waternoden veel slachtoffers vielen. Rond 1100 na C.
besloot de machthebber in dit gebied, de bisschop van
Utrecht, daarom dat er een dijk moest komen. Om dat te
financieren gaf hij de “aannemers” van de dijk het recht
om grond voor eigen gebruik te ontginnen. De dijkaanleg
en de ontginningen werden uitgevoerd met scheppen en

Personen beschreven en genoemd in deze column
zijn uiteraard fictief, eventuele veronderstelde
herkenningen berusten op louter toeval.
Aad van Weel tuin 141

Aanleveren nieuws voor de nieuwsbrief
U kunt uw nieuwtjes en inbreng, voor de columns,
doorgeven op: nutengenoegennieuws@outlook.com
Voor de leden zonder e-mail: als u briefje in de
brievenbus van de vereniging doet, komt het ook bij
mij terecht.
Kopij voor de nieuwsbrief van december, kunt u
aanleveren tot 28 november.

