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Geachte leden,

Bijeenkomst nieuwe leden

Hierbij nodigt het bestuur van VTV Nut en Genoegen u
uit tot het bijwonen van de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering, die zal worden
gehouden op:

Inmiddels is het een vaste gewoonte, om 1 keer per
jaar de nieuwe leden te verwelkomen tijdens een
aparte bijeenkomst met het bestuur. Zaterdagmiddag
11 februari hebben we met elkaar kennis kunnen
maken en onze eerste enthousiaste ervaringen
mogen uitwisselen. In 2016 zijn er maar liefst 12
tuinen overgegaan naar nieuwe leden. Ondanks de
sneeuw, waren de meeste nieuwe leden ook
aanwezig. En dat maakte dit tot een gezellige en
nuttige bijeenkomst. Al deze nieuwe leden 2016
wensen we een goed seizoen toe, en veel
tuinplezier.

ZATERDAG 18 MAART 2017
om 10.00 uur
in ons verenigingsgebouw aan de Bermweg 97 te
Capelle aan den IJssel. De zaal is open vanaf 09.30 uur.
Voorstellen kunnen tot uiterlijk 11 maart 2016 vóór 12.00
uur schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend. De
agenda heeft u inmiddels via de mail ontvangen.

De geschiedenis van ons tuinpark, afl. 7

Nieuws uit de winkel
Beste mensen,
Hier een bericht van onze winkel:
Deze is weer bevoorraad met de beste meststoffen,
welke wij altijd aan u verkopen.
Verder zijn de zaden van de leveranciers van de Wal,
Garant en Oranjeband binnen.
Dit jaar hebben wij ook een uitgebreide collectie
bloemzaden in onze winkel.
Wij zien u graag in de winkel, met de volgende
openingstijden:
Buiten het seizoen op zaterdag van 11.30 uur tot 12.30
uur.
Tijdens het seizoen op zaterdag van 10.30 uur tot 12.30
uur en op woensdag van 13.30 uur tot 14.30 uur.
Theo Vedder

In de negentiende eeuw waren er verschillende
plannen om de plassen bij Capelle droog te maken.
Een hoofdprobleem was de techniek. Er was
discussie over het gebruik van vijzels of van
centrifuges. Ook de financiering was niet eenvoudig.
Uiteindelijk deden het rijk, de provincie, het
hoogheemraadschap en de gemeenten samen mee.
Een derde probleem was de onteigening. In het
plangebied waren allerlei objecten en eigenaren. In
het plan van droogmaking werd al het bestaande
gesloopt en geëgaliseerd. Om zo een nieuwe
gebiedsindeling te kunnen maken.
Op 26 oktober 1866 werd op feestelijke wijze
begonnen met de bouw van het bovengemaal bij
Kralingseveer. Dit gemaal was nodig om het later uit
de polder gepompte water in de IJssel af te voeren.
De start van de bouw werd verricht door de
vijftienjarige prins Alexander. Hij was een zoon van
koning Willem III en een halfbroer van de latere
koningin Wilhelmina. Omdat de arbeiders tijdens de
opening niet konden werken kregen ze van de prins
een som geld om hun verloren dagloon te
vergoeden. Bij die gelegenheid werd de nieuw te
maken polder naar de prins vernoemd. Veel van het
werk gebeurde nog met de hand omdat er nog
weinig machines waren. Snel werd er begonnen met
het graven van een afwateringskanaal vanaf het
bovengemaal naar het nieuwe poldergebied.
Wim van den Bremen

Dus groensmeerders, bruinkijkers en kleurrijke oude
en nieuwe leden verzamelen zou ik zo zeggen.
Is je tuinhuis te bruin of groen ALV zeker doen.
Rest mij te stellen dat de bitterballen uitmuntend
waren, heet, krokant en rijkelijk gevuld.
Aad van Weel, tuin 141

Yacon
Kaarten maken
Op 11 maart 2017 gaan we weer kaarten maken in de
kantine van 10.00 tot 13.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.
In de vorige nieuwsbrief is de datum van het herfststukje
niet goed vermeld dit moet 7 oktober zijn.
José Rutten

Groenzoem; de belevenissen van een startende
bio tuinier.
Individuele vrijheid & saamhorigheid
Zaterdag 11 februari was er een kennismakingsmiddag
met de nieuwe leden, het bestuur en de bitterballen. De
meeste kende ik ondertussen al een leuke groep nieuwe
leden en een behoorlijk uitgedund bestuur waarvoor
nieuwe leden worden gezocht, dus bij deze, meld je aan.
Het bestuur maakt altijd een bevlogen indruk op mij en
dat zijn dan ook de mensen die de vereniging in de kern
draaiende houden.
Steeds duidelijker voor mij wordt mijn waardering voor
Nut en Genoegen met name de sfeer en de onderlinge
omgang. In het nieuws en politiek gaat het vaak over
onze Nederlandse identiteit of de moeilijkheid deze te
definiëren. Niet zo ingewikkeld, Individuele vrijheid &
saamhorigheid zou ik zo zeggen. Die saamhorigheid
bevalt mij goed, gewoon gedag zeggen, praatje maken,
biertje drinken, samen een klusje klaren er voor elkaar
zijn, prima. Die individuele vrijheid mag voor mij tandje
ruimer persoonlijk vind ik doe waar je zin in heb en wees
een ander niet tot last maar dat is als gezegd
persoonlijk. Blijkt dat het huishoudelijk regelement wordt
verlost van den tand des tijds, wellicht wat meer
mogelijkheden, vooruitlopend hierop heb ik alvast mijn
verrotte brievenbus de container in gedingest. En een
bordje met naam, telefoonnummer en emailadres
gemonteerd. Sommige waren wat zorgelijk met
betrekking tot de privacy maar dat is natuurlijk aan
eenieder. Een nieuwelingster begon tot mijn grote
vreugde over een ander dan toegestaan kleurtje voor
haar huisje. Dat gaat mij zeer ter harte daar ik voor de
komende vergadering hiervoor een agenda punt heb
ingediend. Nu hoorde ik in het roddelcircuit dat de
opkomst voor de ALV over het algemeen zeer laag is.

De Yacon, soms ook appelwortel genoemd, is een
plant die zijn oorsprong vindt in de Andes, maar
inmiddels al op meerdere plekken op de wereld
wordt geteeld.
De plant is verwant aan de zonnebloem, net zoals
onze welbekende aardpeer.
Twee soorten knollen worden door deze plant
gevormd. Kleine knollen, die zich onder de
wortelkroon bevinden en zeer grote knollen die als
energieopslag fungeren. De knollen en planten
vriezen in de winter dood. Je kunt de broed- en
eetknollen echter goed opslaan en bewaren door ze
vorstvrij te houden. Je moet ze dus wel ieder jaar
opnieuw planten.
De Yacon geeft in ons klimaat een zeer goede
opbrengst. De knollen kunnen op veel verschillende
manieren bereid worden.
De smaak van de rauwe knollen is als een frisse
verse appel/ meloen combinatie, zeer friszoet en
zeer sappig. Van frisse fruitsalades tot warme
schotels, alles is mogelijk. Van de enorme bladeren
is een heel speciale thee te zetten waar je de suiker
weg kunt laten en die uiterst geschikt is voor
diabetici, dit laatste feit is wetenschappelijk bewezen.
Verder is er op zeer eenvoudige wijze een siroop van
te maken die heerlijk zoet is, maar bovenal zeer veel
gezonder is dan andere siropen gemaakt van
geraffineerde suikers.

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 april, kunt u
aanleveren tot 19 maart.

