Nieuwsbrief

februari 2017

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

Betalingen via rekening: NL92 Rabo 0141 9716 73
Contact over tuinbeurten via invulformulier op website.
Nieuwtjes nieuwsbrief: nutengenoegennieuws@outlook.com
www.avvn.nl info over: Natuurlijk Tuinieren en meer...

Nieuwjaarsreceptie 2017: code oranje!

Noteert u alvast in de agenda:

De nieuwjaarsreceptie was ook dit jaar weer gezellig en
drukbezocht. Hoewel het weer wel roet in het eten
dreigde te gooien: code oranje, glad, blijf thuis. Helaas
was daardoor de opkomst minder dan dat we gewend
waren, maar dat is begrijpelijk. Ook de afgevaardigde
van de AVVN meldde zich af: hij moest uit de buurt van
Amsterdam komen. Maar de goede wensen kwamen in
veel gevallen alsnog per kaart of per mail.

18 maart staat de Algemene Ledenvergadering
gepland.

Veel genodigden uit Capelle waren aanwezig. Een goed
moment om weer eens bij te praten, met elkaar en met
onze politieke vertegenwoordigers.

Ophaalschema afval 2017
Groenafval:
1-feb-17
1-mrt-17
5-apr-17
3-mei-17
7-jun-17
5-jul-17
2-aug-17
6-sep-17
4-okt-17
1-nov-17
6-dec-17

Puinafval
22-feb-17
19-jul-17
Foto: Waxinelichthouders maken

Houtafval
19-apr-17
18-okt-17

Voor onze leden, lid van Groei en Bloei
Gratis snoeibeurt van uw kleine boom of fruitboom
door deskundige, ingenieur Anton Roeloffzen bij Nut
en Genoegen op zaterdag 25 februari en 4 maart,
van 12.00 - 14.30 uur

Activiteitenkalender 2017
Net als vorig jaar is José Rutten ook nu weer bereid een
aantal creatieve ochtenden te organiseren. Noteert u
deze alvast in uw agenda? De datum voor het maken
van de kerstkaarten wordt nog nader ingevuld.
11 maart (paas) kaarten maken.
8 april voorjaar/paasstukje maken
13 mei workshop waxinelichthouders van
conservenblikjes maken (zie afbeelding).
7 september herfststukje maken.
25 november kerstkaarten maken.
Kerststukjes maken: datum nog nader in te vullen.
We hopen ook dit jaar weer op veel gezelligheid en veel
aanloop. Neemt u gerust uw (klein)kinderen mee.
José Rutten

Mijn naam is Annette Simons, van tuin 65. Ook ben
ik voorzitter van Groei en Bloei een landelijke
tuinvereniging met een eigen afdeling in de regio
Rotterdam.
Voor onze leden van Groei en Bloei hebben we een
workshop gratis en deskundige snoeien van kleine
bomen en fruitbomen georganiseerd.
De uitvoerder van het snoeien is Ingenieur Anton
Roeloffzen. Deze geeft ook toelichting over de

conditie van de boom in de tuin en hoe hem verder te
verzorgen.
Welke leden van Groei en Bloei willen hun boom of
bomen deskundig en gratis laten snoeien?
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 18
februari bij jamsimons@hetnet.nl

Annette Simons, voorzitter Groei en Bloei, afdeling
Rotterdam

De geschiedenis van ons tuinpark, afl. 6
Het gebied waar wij tuinieren was heel lang een grote
waterplas. Er waren voor de afvoer van turf in dit gebied
kades gemaakt van veengrond. Bij stormen knabbelde
het water steeds meer grond van deze kades af. Zodat
ook deze kades langzamerhand in het water verdwenen.
Het was hier een landschap dat leek op wat nu de
Reeuwijkse plassen zijn. Ondertussen was door de
Arabieren via Spanje de techniek van het draaiende
waterrad tot ons doorgedrongen. Deze in het oude
Mesopotamië ontwikkelde techniek voor irrigatie werd na
de Middeleeuwen in Nederland voor ontwatering door
watermolens gebruikt. Maar de capaciteit van deze
molens was beperkt. Kleinere gebieden werden met
wind- en watermolens drooggehouden. En kleine
plassen werden met een molengang van meerdere
molens droog gelegd. Zoals Leeghwater met de
Beemster in Noord- Holland deed. Maar de plas hier was
te groot voor windmolens. In de negentiende eeuw werd
in Engeland de stoommachine ontwikkeld. Deze
techniek werd ingezet om fabrieken te laten draaien en
treinen te laten rijden. In Nederland werd de
stoommachine ook ingezet in plannen voor het
droogmaken van grote verveningsplassen. Zoals de
Haarlemmermeer. Ir. Jan Anne Beijerinck ontwikkelde
een plan voor het droogmaken van de plassen hier. Het
plan voor de Alexanderpolder.

verbazend eenvoudig en geen barstje of krasje alles
bleef heel. Tussen de poten opsluitbanden pas
gemaakt deze met PU-lijm op de oude fundering
gelijmd. Hier ging het behoorlijk mis de lijm is bij lage
temperaturen goed te gebruiken maar mijn
werkhandschoenen waren zo stijf van de kou dat ik
deze om meer gevoel te krijgen maar uitdeed
halverwege zat ik zo onder de lijm dat ik toch maar
weer besloot ze aan te doen, dat was echter een
ernstige misrekening waar ik pas achter kwam toen
ik toch al veel te laat, eindelijk naar het toilet ging.
Ben langer bezig geweest met mijn handschoenen
uit te krijgen en de voering van mijn vingers te krijgen
dan dat het gehele kas ophoog project duurde.
Ik vond en vind de planten in mijn tuin een
armoedige indruk maken en tijdens het graven stonk
de grond ook echt. In mijn zoektocht naar het hoe en
waarom en wat te doen ben ik een fantastisch maar
lastig te lezen Engelstalig boek tegen gekomen en ik
moet jullie zeggen, grond is voor mij voor eens en
altijd anders geworden.
Teaming with microbes, a organic gardener`s guide
to the soil food web, ISBN-13: 978-1-60469-113-9.
Ik zou zeggen, lezen, lezen, lezen mochten jullie een
Nederlandse vertaling tegen komen laat het mij
weten.

Wim van den Bremen

Groenzoem; de belevenissen van een startende
bio tuinier.
Winterwerk en zo,
Mijn kas stond zo verzakt dat je na 10 cm diep steken
water aanboorde, ook het gegalvaniseerde frame stond
in de grond en dat kan niet goed zijn. Had besloten hem
20 cm omhoog te zetten en om het spannend te houden
met glas en al.
Bij Arie weet veel, informatie ingewonnen en bij Rob
regelt alles, drie kelderwinches geleend. Zulke gave
dingen, zeg maar niveau kettingzaag. De kas steeds aan
een kant opgevijzeld (opgekelderwinchst), tegels onder
de poten en dan de andere kant opgekelderwinchst
tegels onder de poten en zo om en om door naar de
juiste hoogte. Onder de zes poten een van beton vooraf
gestorte oplanger geplaatst. En eerlijk is eerlijk het ging

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 maart, kunt u
aanleveren tot 19 februari.

