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De Algemene Ledenvergadering van 18
maart
In de volgende nieuwsbrief leest u een verslag van
deze vergadering.
In deze nieuwsbrief vast een foto-impressie.

Ook de jubilarissen werden gehuldigd met
bloemen en een speldje.

Nieuwe column: De tuin van…
Tijdens de vergadering werd er van de oude
bestuursleden afscheid genomen en werden zij
hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging.

“Beste medetuinders,
Daar er de laatste tijd veel nieuwe tuinders op
ons complex begonnen zijn, lijkt het me leuk om
een
nieuwe rubriek op te starten.
Wat zijn de beweegredenen van mensen om een
volkstuin te beginnen……….”.
Dit was Fred van Laer zijn oproep in de
nieuwsbrief van januari jl.
Jammer genoeg heeft niemand hierop
gereageerd.
Nu het we het tuinieren weer aantrekkelijk maakt,
opnieuw deze oproep. Wie wil een stukje voor
deze column schrijven?
Reacties graag naar:
nutengenoegennieuws@outlook.com

De geschiedenis van ons tuinpark, afl. 8

De nieuwe bestuursleden werden voorgesteld
Van links naar rechts: mw. De Wit, tuin 32, dhr.
Vermeulen, tuin 76 en mw. Van Iperen, tuin 130.

Nadat begonnen is met het hoofdgemaal en de
afvoerwatering naar de IJssel begint ook het werk
aan drie gemalen om straks de polder leeg te
pompen. Een gemaal komt in Kralingen, een in
Nieuwerkerk en een in Capelle. Alleen het
gemaal in Capelle (nu museum) bestaat nog. De
andere gemalen zijn later alle afgebroken
vanwege de voortschrijdende techniek. Ook wordt
begonnen met het graven van de ringvaart en de
dijk. Onder de arbeiders vallen vier doden als
gevolg van een kleine cholera uitbraak. Die wordt
snel onderdrukt door keten te verbranden en
betere hygiënische voorzieningen te treffen. Het

gemaal bij Nieuwerkerk wordt later verplaatst en heet
dan het mr. P.D Kleijgemaal. Het wordt vernoemd
naar de eerste voorzitter van het polderbestuur Mr.
P.D. Kleij. Hij bezit na de drooglegging de grote
boerderij Zevenkamp met ongeveer 78 hectare grond
in wat nu Schollevaar is. Het werk aan gemalen, dijk
en sloten wordt bijna geheel in handkracht
uitgevoerd. De arbeiders worden in daggeld
aangenomen en trekken in ploegen van werk naar
werk. Ze wonen in keten, die niet altijd waterdicht
zijn. De vrouw van de ploegbaas zorgt tegen betaling
voor het eten en verzorgt de kleding. De hoeveelheid
ingezette arbeiders kan van dag tot dag nogal
wisselen. Deze mensen worden door hun omgeving
polderjongens genoemd. Na het graven van de
tochtsloten wordt op 24 augustus 1869 begonnen
met het leegmalen van de polder.
Wim van den Bremen

Groenzoem; de belevenissen
startende bio tuinier.

van

een

April
Voor het eerst de ALV van NUT en Genoegen
mogen meemaken. Had zelf nog een agenda- puntje
ingediend ter verfraaiing van de huisjes maar meer
kleuren in het palet dan groen en bruin zit er
voorlopig niet in. Nu had ik voor de ALV 2018 ook al
een agendapunt klaar. Om in de zomermaanden bv.
elk tweede weekend nudistisch te gaan tuinieren.
Onder de noemer Nut & Nudistisch Genoegen.
Gezien de heisa om een paar kleuren erbij zal dit ook
wel weer op weerstand stuiten.
Dus terug naar de tuin, het is zover na weken keer
op keer alle zakjes met zaadjes te hebben
bestudeerd, zijn ze de bakjes ingegaan. Peultjes,
erwtjes, tomaatjes en allerlei bloementjes laten hun
kiemblaadjes al zien.
Ergens einde zomer kwam Annie mijn tomaten
bewonderen, mijn gele gestreepte tomaten bleken
zowaar tijgertomaten te zijn. An wilde er graag één
hebben om het zaad uit te halen en ze verder te
kweken. Daar had ik nog nooit over nagedacht.
Zit ik laatst op een culinair avondje, wat een gedoe
liflafje zus, moeilijk zo. Gupje op de huid gebakken
op een bedje van een geprakte erwt en als zuurtje
een halve aalbes. Nu heb ik geleerd dat ik nooit mag
brullen dat ik honger heb maar TREK, TREK, wordt
gek van de TREK. Zitten er in de salade hele kleine
diepdonkerrode kerstomaten en veruit de aller, aller,
allerlekkerste tomaatjes ooit. Met hulp van mijn
tafelgenoten hebben wij deze tomaatjes doorzitten
bijten en met een soepele fruitige Chileense
Chardonnay Blanc het zaad in de mond gespoeld
waarna uitgespuwd op een servetje. Terwijl wij vol
overgave tomaten pitten over de tafel naar het servet
aan het spuwen waren. Kwam de ober ons vriendelijk
vragen of wij ons gezellige samenzijn iets wilde
dempen ten behoeve van de overige gasten. Op
voorwaarde dat wij meer te eten zouden krijgen en
extra tomaten zijn wij hiermee uiteindelijk akkoord
gegaan. Het volgende gerecht was een langzaam
gegaarde rundertong. Die heb ik weleens uit een
koeienbek zien hangen en is toch echt een heel ding,

maar schijnbaar als je hem erg wellicht te
langzaam gaart, krimpt hij verschrikkelijk. Maar
goed we waren op de bijbehorende rode wijn
overgegaan en de inmiddels gearriveerde per
stuk op een schoteltje tomaatjes hebben wij rood
gemondspoeld met een bek scheeftrekkende
Châteauneuf Du Pape. 2003 en fluisterstil op een
servetje gespuwd. Het servetje Chardonnay
Blanc tomatenzaad in mijn linker en het servetje
Châteauneuf Du Pape tomatenzaad in mijn
rechter kontzak gestopt. Was het eigenlijk
vergeten tot mijn vrouw begon te mopperen en
dat is netjes uitgedrukt dat ik mijn zakken weer
eens niet had leeggemaakt met mijn broek in de
was gooien. Eerlijk is eerlijk wat geven papieren
servetjes mee wassen een zooitje. Maar zowel uit
mijn linker als rechterzak heb ik nog zaadjes
kunnen redden, ze zijn dus handwarm met een
biologisch afbreekbaar wasmiddel op een kort
programma gewassen en hebben een spoeling
met wasverzachter gehad en zijn gecentrifugeerd.
Nu durf ik niet te zeggen dat dat biologisch
verantwoord is maar ze ruiken werkelijk heerlijk
lentefris. Toch heb ik wel goede moed dat ze
opkomen. Voor de puristen zet ik gelijk de
Latijnse namen erbij Solanum lycopersicum
conspuetur,
Chardonnay Blanc en Solanum lycopersicum
conspuetur Châteauneuf Du Pape 2003 om
precies te zijn. Nu heb ik aan mijn oude
disgenoten nog wat tomatenleverantieverplichtingen, gelukkig hoefde ik niet te betalen,
ook de vier extra tomaatjes stonden apart op de
rekening en geloof me daar koop je pakjes zaad
voor bij Vreeke. Mocht ik planten overhebben dan
stel ik ze uiteraard (gratis) beschikbaar aan de
liefhebbers.
Aad Tuin 141

Weerspreuk van de maand April
April koud en nat vult zak en vat.

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 mei, kunt u
aanleveren tot 24 april.
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