Nieuwsbrief
Website:
www.nutengenoegencapelle.nl
Contact bestuur: vtv@nutengenoegencapelle.nl
Bouwaanvragen: vtv@nutengenoegencapelle.nl
Tuininspectieteam:

tuininspecteurs@nutengenoegencapelle.nl

Workshop Snoeien
Ook dit jaar kunt u weer mee doen aan de gratis
snoeiworkshop bij Nut en Genoegen die wordt
georganiseerd door Groei en Bloei.
Zaterdag 24 februari van 14.00 tot 16.00 uur.
Net als vorig jaar komt de heer Roeloffzen naar ons
complex. Ter plekke geeft hij praktische instructies
en uitleg over waar je op moet letten bij het
snoeien. Verder vertelt hij welk gereedschap je het
beste kunt gebruiken
Heeft u fruitbomen/kleine bomen, bessenstruiken
die het niet meer goed doen? Of waarvan u denkt
die moeten nodig gesnoeid worden, maar u weet
niet hoe? Geef dan uw tuinnummer door met wat u
wilt laten snoeien via onderstaand email adres om
die ter plekke gratis te laten snoeien. Er kunnen 5
tuinen meedoen.
Maximaal 5 tuinen kunnen meedoen.
Aanmelden voor 18 februari op:
jamsimons@hetnet.nl
Wilt u bij uw aanmelding vermelden om welke
boom, fruitboom of struik het gaat?
Annette Simons

Paas/lentekaarten maken
Op 17 februari van 10.00 tot 14.00 uur is er de
activiteit paas/lentekaarten maken in de kantine.
Lekker knutselen en wat lekkers bij de koffie.
Komt u ook?
José Rutten

februari 2018
Betalingen via rekening: NL92 Rabo 0141 9716 73
Contact over tuinbeurten via invulformulier op website.
Nieuwtjes nieuwsbrief:nutengenoegennieuws@outlook.com
Milieuvriendelijk tuinieren, brochures (liggen in de kantine)
www.avvn.nl info over natuurlijk tuinieren en meer...

Nieuw! Breien en haken op de tuin
Op zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur in de

kantine.
3 februari breicafé:
Kennismaken en werken aan eigen handwerk.
10 februari bloemenslingers maken:
De bloemen worden gehaakt. De slinger zelf
wordt gepunnikt, gehaakt of gebreid met de
i cord methode.
Ik heb materiaal, maar liever zelf meenemen:
wol, haaknaald, punnikklosje en punniknaald of
korte breinaalden zonder knop, schaar,
borduurnaald.
3 maart paaseieren breien:
De paaseieren kunnen op zowel makkelijk als
moeilijk niveau gemaakt worden. Voor de
makkelijke manier naaien of haken we gebreide
lapjes aan elkaar, voor de moeilijke manier
breien we in het rond aan een stuk.
Zelf meenemen: wol, breinaalden zonder knop
of lange rondbreinaald, schaar, borduurnaald.
Els Ruigrok
06-28559841
elsje_ruigrok@casema.nl
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Activiteitenkalender
Mevrouw Els
Breicafé
Ruigrok/leden
Mevrouw Els
Bloemenslingers haken
Ruigrok/leden
Mevrouw José
Kaarten maken
Rutten/leden
Medewerker Groei &
Workshop snoeien
Bloei/leden
Mevrouw Els
Paaseieren breien
Ruigrok/leden
Extra vergadering commissie
HR Commissie en
HR
bestuur/leden
Algemene ledenvergadering
Bestuur / leden
Paas- lentebloemstukjes
maken
Mevrouw J.Rutten/leden
Opening tuinseizoen
Bestuur / leden
Herfstbloemstukjes
Mevrouw J.Rutten/leden
Kerst- winterkaarten maken
Mevrouw J.Rutten/leden

Vrije inloop
Vrije inloop
Vrije inloop
Vooraf aanmelden
Vrije inloop

Vrije inloop
Vrije inloop
Vrije inloop

Groenzoem, de belevenissen van een
biotuinier
Februari 2018,
18 Januari, weeralarm: code rood. De zwaarste
windstoot was 143 km/u en werd om 9.40 uur
gemeten bij Hoek van Holland. Een andere
zware windstoot bereikte 137 km/u en werd
gemeten bij IJmuiden. De zwaarste windstoot
landinwaarts werd met 128 km/u gemeten
in Sint-Annaland. Vanuit de auto zie ik een reiger
in de storm, achteruitvliegen, een grappig
gezicht. Onwillekeurig denk ik aan de tuin, staat
mijn kas en huisje er nog? Direct na het werk
richting N & G. Ik was niet de enige die er zo
overdacht, het was er gewoon een soort van
druk. Het leek wel een afterstormparty. Zo
rondlopende viel het allemaal wel mee. Wat
ruiten en takken her en der gesneuveld en verder
bij mij eigenlijk niets. Ook mijn grootste zorg, de
bijenkasten hadden standgehouden. Toch laat ik
het er niet meer op aankomen, ik ga de kasten
met spanbanden op het frame vastzetten. Schijnt
dat we dit soort stormen vaker gaan krijgen. Over
bijen gesproken; Serge heeft met zijn dames het
bijenhuisje betrokken, leuk dat dit weer een
actieve invulling van een betrokken imker krijgt.
In de kas was ik blij verrast, de winterpostelein
(Portulaca oleracea), gezaaid in een tempex bak
met een ruitje erop, komt al op. De eerste
kiemblaadjes zoeken de zon. Kon niet meer
wachten en tis veels te vroeg maar thuis ook al
de bakjes gevuld. Ik heb zo`n
groeiledlampjespaneel,14 watt verbruikt het.

Foto: Aad van Weel
Ik moet zeggen, die wietjongens hebben er
verstand van. Waar de zaailingen vorig jaar
vochten en rekten voor een beetje licht, groeien
mijn zaailingen nu recht en mooi gedrongen op.
De opstelling is als volgt: grote zaaibak met
vloerverwarming, afgesteld op 19℃. Bakjes erin
met een mengsel van vermiculiet en zaaigrond.
paksoi gezaaid en erboven het led paneel. De
led panelen voor het zaaigoed kunnen de
kleinste zijn. De grote kostbare panelen zijn om
hoge planten aan te lichten.
Deze gebruik ik: Color: Red (165 LED) +Blue (60
LED) Power: AC 110-220 V/14W. Size: (30.8 x
30.8 x 3.4cm) Lifecycle: 50,000hrs.
De kosten waren iets van 25 euries. Kan je zo`n
beetje 7.500 dagen, 7 uur per dag je plantjes
belichten.

Dus eigenlijk wordt het een erfstuk voor je
achter achter achterkleinkinderen maar die zullen
die 14 watt dan wel een energieslurper noemen
en tegen die tijd hartelijk lachen om ons ledjes
getob.
Het is wel even wennen dat je planten het zo
naar hun zin hebben onder die rare kleuren. Die
led technologie staat nog maar in de
kinderschoenen. Zelf denk ik dat de
professionele kassen hun langste tijd gehad
hebben en onze groente over een niet al te lange
tijd in lagen met kunstlicht gekweekt gaat worden
en dat is niet per definitie slecht. Groot voordeel
kan zijn: een gesloten systeem, geen
bestrijdingsmiddelen en minder ruimtegebruik
met monocultuur buiten. Ondanks dat ik het
buiten heerlijk vind en zeker blijf modderen, trekt
zo`n ultramodern kweek- systeem mij ook wel.
Voorlopig houd ik het op een prettige mix van
binnen en buiten maar de led ontwikkeling is ook
voor ons amateurs zeker interessant.
Zeer zeker in de zaai- en opkweek periode in het
vroege voorjaar.
Leds be smart.
Aad van Weel

Gevraagd en Aangeboden:
Een nieuwe rubriek. We hebben allemaal wel
eens iets over op de tuin maar je vindt het toch
wel zonde om het weg te gooien. Bijvoorbeeld
een plant, stekken, potten of gereedschap enz.
Een ander op het complex is er misschien naar
op zoek!
Daar is deze rubriek voor. Het gaat om groen,
spullen die op de tuin bruikbaar zijn. Ben je naar
iets op zoek of wil je iets kwijt, stuur dan een
berichtje met een eventueel een foto naar:
nutengenoegennieuws@outlook.com
Het wordt dan in de eerstvolgende nieuwsbrief
geplaatst.

Weerspreuk februari
In februari al de lente? Dat geeft broden
zonder krenten

Bijenhuisje
Het bijenhuisje op ons volkstuincomplex wordt de
komende maanden onderhanden genomen.
De vorige imker is vertrokken en nu is er de
mogelijkheid om het op te knappen.
Peter Koolmees en Evert Druijff hebben
inmiddels de glaswand in het huisje verplaatst,
zodat er ruimte komt voor drie bijenkasten.
Inmiddels is ook de deur gerepareerd.
Het hele huisje zal aan de buitenkant groen
geschilderd worden. De deuren worden groen
met gele strepen. Er zal nieuwe info opgehangen
worden en waarschijnlijk komt ook de glazen
bijenkast weer terug.
Serge Berkhout (tuin 38) zal de bijen, die in het
weekend van 20 Januari naar deze plek verhuisd
zijn, gaan verzorgen. De cursus Basis Imker is
inmiddels begonnen.
De tuin om het huisje zal ook aangepakt worden
(vooral het pad) en Rob Bergman gaat dit
coördineren.
Honing zal (als alles goed gaat) verkocht worden
in het winkeltje en in de kantine. Verwachting
juni/juli 2018. Werkzaamheden aan de bijen
zullen af en toe van tevoren gecommuniceerd
worden op het bord tegenover de kantine, zodat
geïnteresseerden achter de glazenwand veilig
kunnen toekijken.
Meer volgt.
Serge Berkhout

Aanleveren kopij voor de nieuwsbrief
Gevraagd:
Hierbij trap ik als eerste af om te vragen of
iemand voor mij 6 gebruikte grindtegels over
heeft van 50 x 50 cm.
Elly Margés, huisje 77

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 27 februari.

ZONDAG 18 MAART 2018
6e GROENMOESMARKT

GROOTSTE
MOESTUINMARKT
VAN NEDERLAND
markt voor natuurlijk (moes)tuinieren en eerlijk voedsel

TUINMARKTHALLEN BOEKEL
Gemertseweg 9a, 5427 ET

BOEKEL (NB)
van 10.00 tot 17.00 uur
kassa-entree € 7,50
met kortingskaart € 6,50 kinderen tot
12 jaar gratis
gratis parkeren
ca 90 gespecialiseerde
Nederlandse en Belgische exposanten en bedrijven gevarieerd aanbod
voor (moes)tuinieren en gezond leven

www.groenmoes.nl / info@groenmoes.nl

