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Dakloos

Red onze insecten

Half vorig jaar kwamen we erachter dat de vloer
van ons tuinhuisje wéér verrot was.
We dachten om het huisje op te krikken maar
zagen dat ook de achter- en zijkant aan het
verrotten was. Dus was dat niet raadzaam.
Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om een
nieuw huisje neer te zetten.
Het oude huisje hebben we met familie afgebroken
en afgevoerd.
Als we zaterdags in de kantine komen, worden we
steevast door de vaste ploeg begroet met: “hallo
daar heb je de daklozen weer”.
Van Rob Bergman kregen we het advies om het
nieuwe huisje ca.15 cm hoger neer te zetten dan
het huidige. We hebben dat advies opgevolgd en
met ca. 70 kruiwagens zand een verhoging
gemaakt. De eerste 9 kruiwagens zand waren,
zonder dat wij dat wisten, door Aad van Weel voor
onze tuin gezet wat een welkome verrassing was!
Nadat we veel tuinhuizen van leveranciers bekeken
hebben, zijn we eruit gekomen en hebben het
huisje voorgelegd aan het bestuur welke, het na
bestudering, goedgekeurd heeft.
Inmiddels is het besteld en wordt het 5 en 6 maart
aanstaande geplaatst.
Hoe we dan verwelkomd worden in de kantine zien
we dan wel weer.

In 27 jaar tijd is het insectenbestand met 76 %
afgenomen, aldus wetenschappers uit
Duitsland. Wetenschappers hier, zijn het erover
eens dat het in Nederland niet anders is. Het
grote sterven is begonnen.
Insecten kunnen niet rekenen op enige
sympathie van de mens. Maar… insecten zijn
onmisbaar voor de natuur.
Vogels die insecten eten, hebben het zwaar. Je
hoort steeds minder zangvogels.
Bijen sterven uit.
Sommige kwekers moeten hun eigen bloemen
bestuiven.
Planten die bestoven worden door insecten
zullen uitsterven.
De luchtvervuiling neemt toe.
Na deze niet zo opwekkende feiten is MEN
ervan overtuigd dat er iets moet veranderen in
het omgaan met onze natuur, de landbouw, de
veeteelt, de industrie, onze aarde.
Insecten zijn onmisbaar voor het biologisch
evenwicht.
Wij, volkstuinders, kunnen de insecten helpen te
leven en te overleven op ons volkstuincomplex.
Ga eens kijken bij het infobord bij de bijenstal.

Allen veel tuinplezier gewenst door Hennie en Jos,
tuin 86.
Greet en Anneke tuin 60.

Foto van het web

Schilderen
Schilderen door leden en donateurs
in de kantine:
Iedere donderdagmiddag van 13.30 uur – 15.30 uur
Om de week begeleiding door
Beeldend Kunstenaar Anneke Brussee
Inlichtingen bij:
Voorzitter Ron Wolvekamp tel. 010-4583136
Wil Verberg tel. 010-4212372

Foto: Wil Verberg

Maart
elke week

13.3015.30 u

10-03-18
24-03-18

10-12u
10-12u

31-03-18
07-04-18
06-10-18
17-11-18

10-14u
12-14u
10-14u
10-14u

Activiteitenkalender
Mevrouw W. Verberg/
Anneke Brussee
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
Schilderen

Gevraagd en Aangeboden:

Aanmelden

Vrije inloop
Vrije inloop
Vrije inloop

Gevraagd:
- Gebruikte klompen

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, en
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 maart
Zaai niet in maart te vroeg, d’r is nog tijd
genoeg.

Voor kinderen met een beperking. Zij gaan er
bootjes van maken. Graag afgeven in de
kantine of rechtstreeks bij, van de heer W.P.
Both. Tuin 49
- Wie heeft er voor mij 6 gebruikte (grind)tegels
over van 50 x 50 cm?
Elly Margés, huisje 77

Nut & Genoegen Groenmoesmarkt
tour 2018.
Bijna is het zover, op zondag de 18e maart
gaan we naar de Groenmoesmarkt te Boekel.
Hij blijkt groter dan ooit te zijn. Volop moes- en
siertuinzaken, stekjes, plantjes in potjes en als
zaadjes, bolletjes en knolletjes. Heel veel info
en ideeën. Gezond leven zaken, een hapje en
een drankje. 91 Deelnemers etaleren er hun
schatten.
Wij gaan daar een supergezellige dag
hebben.

Druk op de tuin
Het was een drukte van belang bij
Greet Boving op de tuin in de winter!

Programma zondag 18 maart:
Staartmeesjes foto: Greet Boving
9:30 uur inloop kantine Nut & Genoegen om
onder het genot van een kopje thee of koffie te
verzamelen.
10:00 uur vertrek met een oldtimer museumbus
richting Boekel.
11:30 uur aankomst Boekel.
16:30 uur verzamelen bij de bus en inladen
aanwinsten.
17:00 uur vertrek richting Nut & Genoegen.

Let op uw mailbox. Wij sturen u een
overzicht van de deelnemers en
bijzonderheden na.
Er zijn nog enkele plaatsen in de bus
beschikbaar.

Grote bonte specht Foto: Greet Boving

Maar Vol is Vol.

Voor € 15, -- pp. * kunt u mee.
* Deze gereduceerde prijs wordt u aangeboden
door onze volkstuinvereniging Nut & Genoegen
en de Groenmoesmarkt.
Aanmelden voor de Nut & Genoegen
Groenmoesmarkttour 2018:
Mail: nutengenoegennieuws@outlook.com
Geen e-mail toch mee? Gewoon even bellen,
Aad van Weel 06-51836116 (na 18:30 uur)
Pimpelmeesje Foto: Greet Boving

Groenzoem, de belevenissen van een
biotuinier
Uitgevroren
Zondag 18 februari, was ik al vroeg op de tuin.
Heerlijk zonnig weer, het voorjaar in de lucht.
Vogels met het voorjaar in de kop en
ondergetekende natuurlijk ook. Van thuis de
gezaaide erwtjes en peultjes meegenomen om
alvast op te poten en van die heerlijk wilde spinazie
gezaaid. Vorig jaar deed die het prima. Van die
heerlijke grote bladeren met een prachtige smaak
en een van de eerste groentes om te oogsten. Je
haalt er ook veel vanaf, de planten hebben een
onstuitbare groeikracht; je blijft plukken tot de plant
doorschiet. Bij een Chinese toko had ik diverse
soorten zoete aardappels gekocht en volgens de
voorbeelden op YouTube in het water gezet. Na
een paar dagen zie je witte puntjes onder water
ontstaan en dan een ongelooflijke ontploffing van
witte wortelpruiken. Het duurt een aantal weken
waarin de wortels groeien als een malle. En ineens
poef, daar komen met een noodgang de stengels
en bladeren. Het zijn een soort klim/kruipplanten.
Ze lijken een beetje op grote pispotjes zo ook de
kelkbloemen, die prachtig paarsblauw kleuren. En
de knollen en ik moet zeggen het zijn er best veel.
Ze zijn heerlijk en eigenlijk als aardappelen te
gebruiken.
Vaak als ik zo in de tuin bezig ben, zeker in deze
tijd van het jaar, heb ik steevast bezoek van een
roodborstje. “Maak er maar eens een nieuw
vogelhuisje voor”, dacht ik en heb het opgehangen.
En terwijl ik zo al helemaal in de
voorjaarsstemming ben, draait plots de wind naar
het oosten. Koud, koud niet normaal meer, zelfs de
sneeuwklokjes legden het hoofd erbij neer. Zo’n
triest gezicht al die klokjes zo plat op de grond. Ik
heb dat eens uitgezocht en heus dat is ongelofelijk,
die kleine plantjes laten hun vocht los en zetten
eiwitten om in glycolsuikers en maken zo hun eigen
antivries. Zo clever die natuur, het komt ook weer
helemaal goed met ze. Wat niet meer goed komt
zijn mijn natuurlijk veel te vroeg gezaaide erwtjes
en peultjes.
En terwijl ik een soort ‘volkstuinuitgevroren’ raak,
vallen thuis de N & G HR-voorstellen in de mailbus.
Top dat de vereniging ervoor zorgt dat je gewoon
verder kunt met volkstuinzaken tijdens
vorstperiodes. Regels en ik gaan niet zo goed
samen. Genetisch heb ik daar gewoon een allergie
voor. Mijn nekharen gaan staan, begin te zweten
en moet dan helaas ook nog concluderen dat we
niet zonder kunnen. En toch ondanks dat zo`n HR
je regeltjes oplegt en enigszins beperkend is, ligt
veruit de grootste waarde in de vaak onderkende
borging van de door ons gewenste vereniging.
Superbelangrijk dus, dat regeltjesgeneuzel.

Waarvoor óók het aftellen begonnen is, is de
Groenmoesmarkttour 2018 op zondag 18 maart
aanstaande. Er zijn trouwens nog enkele
plaatsen vrij. De lijst van exposanten maakt wel
duidelijk dat het interessant gaat worden. Dat
wordt een erg leuke dag. Ik kijk ernaar uit, en
naar ik hoop, u ook!

Aad van Weel tuin 141

Schiet een beetje op! Foto: Aad van Weel

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 april kunt u
aanleveren tot 26 maart.

