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Ophalen (groen)afval

Werkbeurten

Er is van Irado, sinds 1 januari de
afvalinzamelaar in Capelle, nog geen
toezegging om het afval op het complex op de
manier als voorheen, op te halen. Wanneer er
meer bekend is, verneemt u dit van ons.

Beste leden,

Weerspreuk januari
Valt in januari veel regen, dan brengt hij de
vruchten zegen

Op 17 februari a.s. gaat het nieuwe rooster voor
de werkbeurten van start. Binnenkort is
het rooster te zien op de website en ook hangt
er weer een overzicht in de zichtkast bij de
ingang van ons complex.
Veel plezier bij uw werkbeurten!
Ria Boehle

Vos
Tuinders die afgelopen dinsdag in het tuinpark
waren, hebben misschien gedacht dat een
hondenbezitter zijn hond wel erg slordig had
uitgelaten. Maar de twee plaatsen waar de drollen
lagen en de samenstelling ervan wijzen op bezoek
van een vos. Er lag er een op de driesprong voorbij
de winkel en een op het pleintje bij het
herdenkingsbord voor wethouder Heuvelman.
De aanwezigheid in het Schollebos was al bekend.
Nu is het afwachten of we hem ook bij onze tuinen
te zien krijgen. Een vos is niet echt schuw. Hij laat
zich wel vaker zien.
Wim van den Bremen

Groenzoem, de belevenissen van een
biotuinier
Januari 2018,
Even terug nog naar 2017, voorgenomen had ik
mij deze winter niet te veel overhoop te halen.
Kom ik in november een gigantische polyester
diesellektank tegen. Zag er gelijk een vijver voor
de tuin in. En weer werden de voorgenomen te
lezen boeken terzijde geschoven. Ik had per
direct zo`n beetje 4 m3 te graven. (Voor de
puristen het oppervlak van de bak is 3,627 m2).
Eerst maar eens voorbij de vijverlocatie een
diepe put gemaakt om het stijgende grondwater
te kunnen verpompen naar de sloot. De eerste
50 cm diep, ging wel Mooie tuinophoogaarde
maar daarna een soort zuigende veenprut.
Overigens wel interessant. Er zitten complete
plantenresten in waarvan je de bladeren en
stengels er zo kunt uit pulken. Had nog even
hoop op Dino-onderdelen; een Rex in de tuin
was wel erg gaaf geweest. Ik kwam wel, en dat
is alvast hoopvol, een Lissotriton vulgaris tegen,
of te wel de kleine of gewone tuinkrokodil. Heb
haar nog even terzijde geschoven met de
mededeling in het voorjaar hartelijk welkom te
zijn.

Lissotriton vulgaris
(kleine of gewone tuinkrokodil)
Foto: Aad van Weel
Alles op en rond mijn tuin was een baggerzooi
maar het is nu opgeruimd en de vijver ligt en gaat
van de zomer beplant zeker een aanwinst worden.
Trouwens de eerste plant, een van Henk Kruithof
gekregen waterlelie (Seerose Fabiola Rosa), is er
al gehuisvest.
De vrijwilligersavond hadden we ook nog. Juist
door dat vrijwilligerswerk heb je wat meer te maken
met elkaar. Het schept een vrijwillige band zullen
we maar zeggen en is
dus al gauw gezellig.
Ook hebben we allen
uit handen van de
penningmeester Rob
le Noble namens de
vereniging een leuke
cadeaubon ontvangen.
Onze voorzitter Ron
Wolvekamp had een
buitengewoon creatief
en grappig dankwoord.
Kortom was een hele gezellige bijeenkomst.

Als ik het goed heb begrepen is het als volgt, je
hebt tuinbeurten of vervangende
werkzaamheden geldend als tuinbeurt. Doe je
daarnaast extra werkzaamheden ten bate van,
en doe je dat vrijwillig, al dan niet met gepaste
tegenzin, dan kan je verheven worden tot de
status van vrijwilliger met alle voordelen als
boven beschreven van dien. En daar kunnen
we er meer van gebruiken. Moet ook zeggen
dat iets doen anders dan je reguliere
bezigheden voldoening geeft. Zelf draai ik
kantinediensten samen met Petra en /of

Liesbeth. En ik moet zeggen de laatste tijd
nemen de klachten iets af. Het is nog niet
helemaal duidelijk of wij culinair gezien
vorderingen maken of onze clientèle inziet
dat klagen uitsluitend tot een langere
wachttijd leidt. Ondanks dat ik in het bezit
ben van mijn horeca papieren moet ik
zonder meer erkennen of beter gezegd
bekennen dat mijn expertise toch meer aan
de andere kant van de bar ligt. Maar al
doende leert men. Onlangs van Nico
geleerd om van de
diepvrieszaagselgehaktballen een redelijke
imitatie gehaktbal te maken. Voorheen ging
ik van het natuurkundige verschijnsel uit dat
ijs zwaarder is dan olie en zaagsel lichter,
dus en inderdaad als je hem in de frituurolie
gooit zinkt hij en na verloop van tijd komt hij
bovendrijven maar dat bleek toch te kort
door de bocht dan wel door de frituurolie te
zijn.
En nu weer een nieuw jaar, goede
voornemens? Nee, loop wat dat betreft wat
achter, heb de vorige eeuw nog niet geheel
afgerond. Tijd gaat zo veels en veels te
snel. Gisteren naar de
N & G nieuwjaarsreceptie geweest. Lekker
druk en supergezellig. En ja, ik weet het,
dan schrijf ik weer ‘het was gezellig’ maar
dat was ook gewoon zo. En zeer opvallend
ten opzichte van vorig jaar: ‘hou dat voor je
en maak er a.u.b. geen praats van’, toen
vond ik het een beetje kille bedoening. Maar
tussen jou en mij gezegd, er werd opvallend
meer gezoend! Prima ontwikkeling wat mij
betreft, maar als dat naar buiten komt, kan
het volgend jaar weleens heel druk
worden……
Onze voorzitter Ron Wolvekamp had nog
wat wijze woorden, onder anderen wees hij
ons op de niet meer te ontkennen
klimaatsverandering. Daar heeft hij toch wel
een puntje waar we als vereniging ons ook
eens gezamenlijk over moeten bezinnen.
Tevens wenste Ron ons natuurlijk veel
gezondheid en een prachtig tuinseizoen
2018 toe. En daar sluit ik mij bij aan en mee
af.
Aad van Weel, tuin 141

Mijn wespen

Bestellijsten zaden

Veel mensen vinden wespen gevaarlijk. Volgens
mij is dat onterecht. Ik wist niet zo goed dat wespen
heel veel insecten nodig hebben om hun larven te
voeden. Nu ik dat weet ga ik anders met “mijn”
wespen om. In het voorjaar heb ik in mijn
fruitbomen behoorlijk last van motvlinders. Ze
leggen eieren op het blad en de uitkomende
motlarven eten die bladeren op. Wat er overblijft
zijn van die spinsels met zwarte puntjes wat hun
ontlasting is. Dat is niet echt heel schadelijk, maar
een boom kan daar veel last van hebben. Dat
bladgroen is nodig voor gezonde bomen en
vruchten.
Wespen blijken die motvlindertjes graag te lusten.
Ze voeren ze aan hun larven. Die geven de
werkwespen daarvoor een zoete vloeistof terug.
Die vloeistof dient als brandstof voor de werksters.
Gedurende het voorjaar en de vroege zomer heb je
dus geen last van die wespen. Integendeel. Ze
doen heel nuttig werk.
Als de larven zijn uitgekomen geven ze dus geen
brandstof meer terug. En gaan de werksters op
zoek naar zoetigheid. Dat vinden we vervelend.
Omdat een wesp slechts een seizoen leeft, zou je
kunnen denken dat doodmaken niet erg is. Maar
een dode wesp vangt ook geen muggen meer.
Wegjagen met andere geuren zoals van kruidnagel
en geranium is effectiever. Dat blijkt uit onderzoek.
Ik laat valfruit voor ze onder de boom liggen. Dan
komen ze niet zo gauw naar het huisje.
Er blijft maar één wesp leven gedurende de winter,
de koningin. Na bevrucht te zijn, verstopt ze zich in
een nis of een holletje en gaat daar vanaf april
eitjes leggen voor een nieuwe generatie.
Samenwerken met de wespen lukt dus het beste
als we in de winter, het voorjaar en de zomer geen
wespen bestrijden. En is het nu echt erg als er
zoals deze zomer een wespennest in een
muizenholletje in mijn tuin zat? Ik heb het onkruid
er omheen even laten staan. En de wespen hebben
geen steek uitgedeeld. “Ze voerden veel steken
uit”.
* Meer informatie vindt u op internet onder
Meldpunt Ongedierte.

De bestellijsten voor zaden kunnen tot
uiterlijk zondag 21 januari in de brievenbus
naast de winkel worden ingeleverd.
Theo Vledder

Aanleveren kopij 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 februari kunt u
aanleveren tot 29 januari.

Mijn chrysantje bloeit maar door

Wim van den Bremen

Foto: Elly Margés

