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De Algemene Ledenvergadering van 18 maart
Samenvatting ALV 2016 gehouden op 18 maart 2017.
Aanwezig: vertegenwoordigers van 61 tuinen.
7 afmeldingen.
Door een zware griep is de voorzitter verhinderd
aanwezig te zijn en wordt door Lies Verheij als
plaatsvervanger de voorzittershamer gehanteerd.
Zoals gebruikelijk werden de eerste agendapunten zoals
verslag secretaris en penningmeester van voor de pauze
als hamerstukken afgehandeld en goedgekeurd door de
vergadering.
Bestuurswisseling:
- Jeannette van Asch, Lies Verheij en Jan Groenendijk
hadden zich niet herkiesbaar gesteld. Zij worden
bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. Dit ging
vergezeld van een cadeaubon en een bos bloemen.
Als nieuwe bestuursleden worden benoemd: Mevr. M. de
Wit (tuin 32), dhr. G. Vermeulen (tuin 76), en mevr. Van
Iperen (tuin 130).
Jubilarissen:
- Na 50 jaar (!) lid van de vereniging te zijn geweest,
worden Dhr. Blom (tuin 2) en dhr. Verschoor (tuin 44)
gehuldigd als jubilaris.
- De plaatsvervangende voorzitter spreekt dank en
waardering uit voor alle inzet van vrijwilligers in de
diverse commissies en daarbuiten. De bouw- en
werkcommissie, de zaaicommissie, alle vrijwilligers voor
tuininspecties, schattingen, afvoer oud-papier, vaste hulp
aan de bouw- en werkcommissie, buiten zetten van de
vuilcontainer, grasmaaien, schilderen, nieuwsbrief,
tuinbeurten regelen, website, activiteiten regelen in de
kantine, de bezetting van de kantine en alles wat
daarbuiten nog meer gedaan wordt: een vereniging kan
alleen bestaan als de leden bereid zijn zich daarvoor in
te zetten.
- Annet Simons doet verslag van haar werk als
tuinambassadeur. Sinds kort is zij samen met Peter
Koolmees tuinambassadeur voor de gemeente Capelle
aan den IJssel. Daarmee zijn zij lid van de projectgroep
Groene Tuinen, die tot doel heeft om verharding van
tuinen met tegels e.d. tegen te gaan, maar juist te
werken aan groene tuinen.
- De aanpassing van het huishoudelijk reglement vergt
van het bestuur meer tijd en energie dan beschikbaar is.
Daarom komt het bestuur met het voorstel hiervoor een
commissie te benoemen die dit verder gaat
voorbereiden. Voor deze commissie melden zich aan: L.
Verheij (tuin 6), H. van der Vaart (7), L. van Beers (23),
Mevr. R. Hoes (29), E. Druijf (48), J. Bosters (5).
- Ingekomen stukken:
Voorstel A. van Weel om de keuze van kleur van de
huisjes vrij te laten wordt besproken. Het bestuur

is tegen dit voorstel mede gezien het beleid van de
Gemeente. Er volgt een discussie met voor en
tegenargumenten en tenslotte dan een voorstel om
een beperkt aantal kleuren toe te laten. Dit vindt
echter nog geen gehoor bij de vergadering. De
plaatsvervangende voorzitter geeft aan dat bij de
commissie voor aanpassing van het HR dit punt ook
nog eens langs komt. Hetzelfde geldt o.a. voor de
kleur en het materiaal van de dakbedekking en sluit
hiermede de discussie.
- De contributie blijft voor 2018 ongewijzigd.
Rondvraag:
Er zijn een aantal vragen en opmerkingen van de
diverse leden:
-wanneer wordt er actie ondernomen om ramen in de
kantine te maken? Hieruit volgt een discussie over
zaken die wel of geen prioriteit hebben, beschoeiing,
toiletten kantine, waterleidingen etc. Naar de nieuwe
offerte zal worden gekeken.
- Zoals elk jaar is ook dit jaar weer nodig, dat er
aandacht wordt gevraagd voor het op juiste wijze
aanbieden van snipperhout op de snipperplaats. En
vooral, geen doornen en geen aarden kluiten.
-Overleg met de BWC als je iets kwijt wilt op de
snipperplaats omdat je denkt dat anderen daar
plezier van kunnen hebben. Gebruik de plaats niet
als stort van puin. Zorg zelf voor afvoer naar de
gemeentewerf op de dijk als dit niet met de reguliere
ophaalbeurten mee kan.
- Het hek moet overdag openblijven (verordening
gemeente). ’s Avonds moet het hek wel dicht gedaan
worden. Verder wordt gevraagd om met elkaar
toezicht te houden op elkaars spullen. Blijf van
elkaars spullen af, maar meldt ook als je iets
verdachts ziet.
Rob le Noble

Weerspreuk van de maand juni
Op juni komt het aan,
of de oogst zal bestaan

Ophalen groenafval: 7 juni

Tuininspectie
Beste tuinleden,
Onze vereniging heet sinds jaar en dag 'Nut en
Genoegen'. De één richt zijn/haar tuin in tot nut
(lees: moestuin), de ander meer voor zijn of haar
genoegen (lees: siertuin).
Het grote complex is onderbracht in een vereniging,
waar huishoudelijke regels een richtlijn moeten zijn
om alle soorten tuinen (tuinders?) in goede banen te
leiden.
Ook de gemeente, die verhuurder van het complex
is, stelt voorwaarden, waar aan voldaan moet
worden. Het is bovendien een openbaar wandelpark
voor Capellenaren. De tuinen moeten er dus
representatief uitzien.
Tweemaal per jaar is er een inspectieronde van het
inspectieteam, die de tuinen beoordeelt op het
navolgen van de regels.
Jammer genoeg blijken er toch een behoorlijk aantal
tuinen niet te voldoen aan die regels, w.o.

Paasstukjes maken
Het paasstukjes maken was best goed bezocht. Met zo’n
12/14 deelnemers van alle leeftijden, kortom een
geslaagde ochtend!
José Rutten
Remco Bakhuisen stuurde onderstaande foto in en
schrijft: “Wilde nog even laten zien dat de narcis is
uitgekomen en heel erg bedanken voor de hulp en
gastvrijheid, groetjes Remco, Karin, Bram en Julia”.

Artikel 14 Verwaarlozing
Een lid dat zijn tuin of de opstallen daarop
verwaarloost, krijgt van de bouw- en werkcommissie
een eerste waarschuwing, waarbij het lid twee weken
tijd krijgt om zijn tuin alsnog in orde te brengen. Bij
aanhoudende verwaarlozing waarvoor geen
aannemelijke verklaring kan worden gegeven, treden
artikel 6 van dit reglement en artikel 9 lid 4 of artikel
9 lid 5 van de statuten in werking.
En bijvoorbeeld:
Artikel 17 punt 6
De beplanting van een tuin mag geen schaduw- en
of wortellast op aangrenzende tuinen veroorzaken;
het planten van berken, populieren, eiken, bamboe
en dergelijk hoog opgaand geboomte is op de tuinen
niet toegestaan. Hagen, heggen e.d. zijn slechts
toegestaan als zijn volledig op uw eigen tuin staan
en niet hoger zijn dan 65 cm. De haag of heg moet
vanaf de eigen tuin aan beiden zijden geknipt
kunnen worden.
Besef dat uw buren veel hinder kunnen ondervinden
van dit gebrek aan onderhoud. En het is al heel
vervelend als uw buren daarover moeten klagen.
Beste mensen, realiseer u dat er veel tijd en energie
in een tuin gaat zitten en niet alleen 's zomers! Houdt
rekening met alles wat ongeremd naar uw buren
groeit, wat hinderlijk voor hen is. Dat moet u zelf
voorkomen. Niet de buren.
Houdt u aan de regels. Zorg dat het in orde komt en
blijft. Een goede buur is echt beter dan een verre
vriend!
Het inspectieteam

De geschiedenis van ons tuinpark, afl. 9

Keizerskroon

Nadat er in 1869 begonnen wordt met het leegmalen,
verloopt dat niet zonder problemen. In 1870 verzakt de
Nieuwerkerkse Laan, waardoor water uit de Zuidplas het
gebied instroomt. Dat moet eerst worden opgelost
voordat in 1871 verder kan worden bemalen. De eerste
stukken o. a. in Schollevaar vallen dan droog en er kan
worden begonnen met het graven van de hoofd- en
lengte sloten. Verder wordt het verhuren van de jacht
uitgebreid tot hazen, konijnen en ander wild. In de zomer
van 1871 worden de eerste verpachtingen van
drooggevallen gronden gehouden. De nieuwe, tijdelijke,
pachters moeten verplicht winterkoolzaad zaaien. In het
tweede jaar moeten haver, winterrogge en tarwe worden
verbouwd. De opbrengsten van de tijdelijke pachten
vallen tegen. Het boeren op de nieuwe akkers ook. De
sloten slibben vaak dicht en het vervoer op de slappe
bodem geeft ook veel problemen. Er wordt daarom
gewacht tot 1874 met de verkoop van gronden tot het
systeem van sloten en tochten beter functioneert. De
kavels zijn 40 m breed en 800m diep. In 1875 wordt
totaal 2668 hectare grond verkocht voor totaal 2,4
miljoen gulden. Dat is 200.000 gulden minder dan
begroot. De kavels worden veelal verkocht aan
kooplieden en speculanten, die de grond verhuren. Er
komt een polderbestuur onder voorzitterschap van mr.
P.D. Kleij.

De Keizerskroon is een bolgewas en een plant uit de
leliefamilie. Bloeitijd: april-mei. Hoogte: 50-100 cm
Een bekende variant uit deze familie is de
Kievitsbloem of Kievitseitje (een tegenwoordig
‘zeldzame’ wilde bolplant).
De Latijnse naam van de Keizerskroon is Fritillaria
imperialis.
De afgeronde grote bollen hebben aan de bovenkant
in het midden een opvallende holte, waar de stengel
uitgroeit.
Een tip bij het planten van de bol in de vroege herfst
is dan ook:
Op zo’n 10 cm diepte en een beetje schuin, op zijn
kant kan ook. Zo kan er geen water in die holte
blijven zitten/staan.
Het water zou rotting van de bol kunnen
veroorzaken.
De Keizerskroon verspreidt een onaangename geur
(stinkt).
Fred van der Laer

Wim van den Bremen

Foto Fred van der Laer

Foto Aad van de Weel ‘schoonheid’

Groenzoem; de belevenissen van een startende
bio tuinier.
Broeds,
Als nieuwkomer had ik zo`n startend nieuw seizoen nog
nooit meegemaakt. Maar ineens zo ergens in februari
/maart zijn al die volkstuinders ineens een soort van
broeds. Ze lopen zenuwachtig in het rond met een soort
van nestdrang dat zich uit in het voorbereiden van de
tuinkassen, zaaikistjes, zaaigrond en allerlei ermee
samenhangende activiteiten. Je hoort overal “tis nog wel
vroeg hè” “tis nog wel vroeg hè”. Op de een of andere
manier steken ze elkaar daardoor aan waardoor ze plots
simultaan zaadstrooien. In kistjes, margarinekuipjes,
yoghurtemmertjes, potjes, Chineseafhaalmaaltijdbakjes
en zelfs wc-rolletjes heb ik voorbij zien komen. Sla in alle
soorten, tomaten te veel om te benoemen. Kolen spit en
bloem, pepertjes en vele, vele soorten bloemen. Er is
zelfs een damesgroep, de zaaidames die deze broedse
zaaidrift gezamenlijk beleven. Uiteraard heb ik ze
bezocht leuk om te zien en prachtige tuinbonen van ze
gekocht. Ook bemerkte ik dat er volkstuinders zijn die
een te vroege zaadstrooidrift hebben. Ze zijn niet te
houden. Ze beginnen al weken te vroeg thuis. Je herkent
ze ook gelijk aan hun plantjes. Verschrikkelijk gerekt
door structureel gebrek aan licht. Platliggende
tomatenplantjes met het kiemblaadje op 30 cm. Het
eerste echte blad nog eens 30 cm daarboven. Zelf heb ik
een vroeg zaad strooiende medevolkstuinder gezien die
zulke gerekte slaplantjes had, hij zal er wel gaas bij
moeten zetten het leek wel klimsla. Toch is er goed
vanaf te komen, voel je nou volgend jaar aankomen dat
je voortijdig gaat zaadstrooien, neem dan om de twee
dagen een voetbad met ijsklontjes en leg een nat koud
washandje op je hoofd blijf zo een uurtje zitten en je zult
zien dat je de zaaidrift zo twee weken uitstelt. Had voor
mijn schuinachterbuurvrouw kapotgevroren
waterleidingreparaties uitgevoerd, en ben zeer gul
beloond met zaaigoed, doppertjes, spitskooltjes en de
mooiste slaplantjes ever. Sla zaaien en ik gaan slecht
samen om onduidelijke nog nader te onderzoeken
redenen lukt dat mij niet. Maar deze van mijn
schuinachterbuurvrouw, dat is gewoon pronksla. Ook
van de zaaidames van alles en nog wat gekocht. En bij
Margreth koop je eigenlijk niet, het lijkt meer op een
adoptieoverdracht. Allerlei adviezen, pootafstand binnen
dan wel buiten, voedingsadvies enz. Het zou mij in het
geheel niet verbazen als ik met een week of twee een
controlebezoek van de zaaidames krijg, waarna zal
blijken of de courgettes mogen blijven of weer gaan. En
voor het zagen van een plank een hele bak met diversen
soorten mini tomatenplantjes in ontvangst mogen
nemen. Nu begrijp ik waarom er zoveel zaadjes in een
zakje zit een derde voor eigen gebruik en de rest is ruil
en weggeefgoed. Het is zo leuk je zelfgekweekte
plantjes weg te geven, nou ja weggeven we maken wel
even een adoptiecontractje op.
Aad 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 juni, kunt u aanleveren
tot 22 mei.

1e uitgave april

‘DE BIJ LAGE’

Een lang gekoesterde wens is uitgekomen. “Ik ben
imker” Afgelopen zomer begeleide ik een groepje
kinderen van de Klimop naar het bijenhuisje op ons
volkstuincomplex. Uitleg gevende aan de kinderen
dacht ik bij mijzelf ik weet er best wat vanaf heb al
heel wat theorie erover tot mij genomen. Het wordt
tijd voor een cursus bijenhouden en een eigen volk.
De cursus bij het st. Ambrosius gilde is een
aaneenschakeling van verwondering. Onlangs is het
praktijkdeel begonnen en om gelijk synchroon met
een eigen volk te lopen, bij het bestuur een
bijenstandlocatie aangevraagd en gekregen.
Zeg maar “The place to bee”.
Achter de antieke gereedschappen op het eendenpad
schuin tegenover mijn tuin hebben we een
bijenstand gemaakt. Ik zeg “we “want ik heb
werkelijk geweldige hulp gehad. Waar ik dacht
dagen aan te gaan werken was in een ochtend
gerealiseerd. Mijn dank is groot dames en heren ik
ervaar voor dit project van alle kanten een
grandioze hulpvaardigheid.
Het stukje grond is al schitterend gelegen en lekker
ruim. We hebben een ruime plek vrijgemaakt,
geëgaliseerd met zand voorzien van anti worteldoek
en afgewerkt met boomsnippers een frame gemaakt
waarvan de staanders onvoorstelbaar diep de grond
in gingen. En vrijdag de 21 april mocht ik mijn volk
komen ophalen en plaatsen. En dan je eigen bijen
het luchtruim zien kiezen is toch wel even een
momentje.
Er staan momenteel twee kasten de voorste is nog
leeg de achterste met blauwe vliegplank is
bewoond. De Bijenkast is van het type Dadant US
en het bijenvolk is van het soort Buckfast. De
koningin en dus de moeder van het volk noem je
ook wel moer. Deze moer is een F1 wat betekent dat
ze nagenoeg raszuiver is. Het is een zeer rustig
gemoedelijk volk. Dat is ook de reden waarom ik
voor dit ras gekozen heb zolang ik een goede
raszuivere koningin, moer, moeder in het volk heb
zullen al haar nakomelingen deze prettige
eigenschappen hebben.
Na het openen van de kast kwamen er een aantal
naar buiten en begonnen de vliegplank te
bewandelen waarna er meer en meer kwamen en
voor de kast begonnen te vliegen steeds hoger en
hoger na een kwartier vlogen ze af om terug te
keren met gele stuifmeel bolletjes aan hun
achterpoten kortom hun werkzaamheden waren
hervat. Zo`n Dadant kast is eigenlijk een
opeenstapeling van delen boven de vliegplank staat

IMKERIJ DE SCHARRELBIJ
een wat grotere bak hierin zit het broednest dus
hare majesteit met hofhouding, eitjes, larfjes
enz. Daarop ligt het koninginnen rooster dat is
een hekwerk waar de grote koningin niet door
kan en daarop staat de honingkamer. Je wilt de
koningin daar niet hebben anders gaat ze eitjes
leggen tussen de honing.
Het is nu al een redelijk groot volk van rond de
40.000 bijen en het zal uitgroeien de komende
maanden naar zo`n 60.000 stuks.
Ga gerust kijken, via het pad kom je achter de
kasten. Beweeg je dichtbij de kasten langzaam
en ga niet voor de opening staan maar blijf aan
de zijkant zonder ze te storen kun je ze dan
bekijken. Houd altijd enige afstand, het blijven
bijen. Ik hoop “De Bij lage” regelmatig met de
nieuwsbrief mee te sturen. Mocht je vragen
hebben meer willen weten samen gaan kijken en
wat uitleg erbij laat het weten.
aadvanweel@gmail.com

De bijenstand bouwploeg

