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Bezoek van de openbare basisschool Klim-Op
Daar kwamen ze allemaal op de fiets, groep 7 van de Klim-Op. Onder leiding van leerkrachten
en ondersteunende ouders. De eerste dag van hun werkweek op bezoek bij VTV Nut &
Genoegen. Die klimoppers zijn zo`n 10 tot 12 jaar oud en vertegenwoordigen de gehele wereld.
Tijdens het nuttigen van de pauzehap, kon er gekeken worden naar de bijeninformatiefilm.
Daarna, onderverdeeld in groepjes, bestond het programma uit bloemschikken onder leiding van
José en man.

Daarna werd het programma buiten
voortgezet Jeanne en Henk Kruithof
bezochten tuinen, lieten proeven, ruiken
en knijpen.
En zoals alleen Henk dat kan, mooie
bijzonderheden en anekdotes bij dit
alles.
Ook bij Arie en Annie langs, die gaven
uitleg bij hun zaailingen en
verspeenwerk.
Het moet gezegd worden, ik vond de
kinderen voor hun leeftijd behoorlijk
geïnteresseerd. Maar moet daarbij wel
direct vermelden dat ze geen flauw idee
hebben hoe groente en fruit groeit.

Het is echt verbazend hoever ze van de natuur afstaan. Ben met de groep bij Gerrit langs
geweest, die heeft aalbessen staan. De trosjes hingen al super herkenbaar aan de struiken.
Geen van de kinderen kon aalbessen benoemen, zelfs niet toen ze een trosje in de hand kregen.
Eén leerkracht kwam er zelf op. Direct moet ik daarbij vermelden dat slechts bij één kind thuis
een tuin was. Maar ook dieren bijen en hommels, ze hebben geen enkel idee!

Volgens mij is een dag bij Nut &Genoegen
een mooie ervaring voor deze kinderen,
maar liefde voor dier en plant dient toch al
met de paplepel ingegeven te worden.
Ze hebben echt wel de interesse maar ze
komen er gewoon nooit mee in contact.
Zelf heb ik ze natuurlijk van alles en nog
wat over de bijen verteld.
Raat uitgedeeld om te ruiken en te
kneden. De gebruikswaarde van alles
uitgelegd.
Veel vragen beantwoord, waarvan er vele
vragen goed en scherp gevonden waren.

Na het bezoek en het bezoek aan het
insectenhotel het kabouterpad in,
waarachter in de hoek onze eigen bovenste beste kabouter Jan tuint. En echt, hij maakte er een
geweldige act van.

Kinderen stelden Jan
allerlei vragen over zijn
tuin, zijn fruitbomen en
groente, het was
superleuk.
Maar het absolute
hoogtepunt voor de
kinderen, was de dame
met papagaai. Veel
kinderen mochten hem op
de arm of schouder. Toen
bleek dat er best wel wat
kinderen een papagaai
thuis hadden. Kortom het
was voor ieder een
leerzame dag.
Ik vond de kinderen echt
lief en zorgzaam voor en
naar elkaar, dat geeft hoop
voor de toekomst.
De foto’s heb ik gekregen van de schooljuffrouw Angelique Bastein, waarvoor mijn dank!
Tweemaal zelfs, want als bedankje kregen we een paar heerlijke flessen wijn en een mooie
bedankkaart.
Mocht haar naam u bekend
voorkomen, ze heeft als
meisje met haar familie bij Nut
& Genoegen getuind.

Aad van Weel
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Groenzoem: de belevenissen van een biotuinier

Groenzoem op pad,
Op bezoek bij de zaaidames geweest, zo leuk! Een team van gepassioneerde dames die al jaren
de vereniging plezieren met de fraaiste planten. Op de Alv konden ze niet komen want er was
achterstand opgelopen. Zware tegenslagen hadden ze gehad. Muizen hadden veel van hun
zaaigoed opgevroten en toen kwam nog eens over de restanten de vorst. Het kippenhok, sorry ik
bedoel de kas, binnenkomend is het eerste wat opvalt de gaande zijnde conversatie met zijn vele
accenten. Een duidelijke Limburgse tongval wordt beantwoord door een licht Grunnegers
accentje. En een opmerking met een Amsterdamse intonatie, wordt gevolgd door het Algemeen
Beschaafd Nederlands Rotterdams van de andere dames.

Zal de zaaidames eerst eens even voorstellen: geheel links Marjo, daarnaast de zaaiteamleider
Erika, Adrie, Tiny en het Latijnse plantennamenwonder Hely.

Mooie ruime kas trouwens. Het zijn
eigenlijk twee kassen tegen elkaar.
Noemen ze in het volkstuindersjargon
een dubbelkapper.
Al vroeg in het jaar zijn ze bezig zaad in
te kopen. Catalogi worden doorspit en
winkels bezocht.
Zaaien, verspenen en met toerbeurt gaan
ze dagelijks watergeven, oppotten,
schermen, namen erbij en verkoop
klaarmaken.

Vorig jaar, het is echt onvoorstelbaar,
hebben ze een klacht ontvangen. Daar
zijn ze nu nog ondersteboven van.
Volgens de klager waren ze te duur!!!!
De klager vond het prijsverschil met de
winkel wel erg klein.
Beste klager dat is helemaal geen
vergelijk. Deze plantjes door
vrouwenhanden grootgebracht,
ambachtelijk als zaadje in de aarde
gedrukt, met zachte hand verspeend,
met liefde geworteld in een potje,
toegesproken in de meest
uiteenlopende Nederlandse accenten
en daardoor totaal gesocialiseerd; en
dat alles binnen je eigen vereniging. Hoe mooi wil je het hebben. Te duur!!! Eigenlijk onbetaalbaar
zal je bedoelen.
En ze gaan ver! Bijvoorbeeld zo`n tuinboon. Die ze moeten eerst uit zijn potje kloppen, onderin het
potje gaat eerst een laagje tuingrond, dat is voor het vocht vasthouden is mij uitgelegd. Dan komt
er een laagje potgrond op om de prille worteltjes beter te laten groeien en dan als topping een
laagje zaaigrond waar de tuinboon met zachte hand wordt ingedrukt. Dit geheel krijgt dan nog wat
regenwater toegevoegd en dan is het geduldig wachten.
Dat is zo`n beetje het eerste wat de zaaidames
verkopen; tuinbonen. Naar ik heb vernomen zo`n
400 stuks. Vorig jaar heb ik er een fantastische
opbrengst van gehad, dus dit jaar weer een paar
bakjes aangeschaft. In die periode zie je overal op
het complex tuinbonen verschijnen.
Voor ons zijn de tuinbonen zo beetje het eerste wat
we planten, maar die zaaidames beginnen al in
februari. Dan worden er thuis al de tomaten en
paprika`s gezaaid. Met standvastig mooi weer
komen ze dan naar de kas. Bij dreigende vorst
worden ze dan weer terug naar huis verhuist. Wij
hebben op de tuin dan ook onze eigen
weerspreuken ” Fietsen de tomaten richting de
Bermweg, dan is de vorst niet ver weg” of “zijn de
paprika’s weer in de kas beland, dan komt de zon
weer in het land.”
‘s Zaterdags komen ze tezamen om te beginnen
met een bak koffie in de kantine en een strijdplan
voor de dag te maken. Dan ook nog de dagelijkse
controlebeurten, slakken- muizen- en
luizencontrole, bewateren dan wel afschermen.

En toen sloeg de pech toe dit jaar, muizen die de courgette- en zonnebloemzaden uit de potjes
vraten en wel zo erg dat ze overnieuw moesten beginnen.
Maar afgelopen 5 mei was het dan zo ver, de langverwachte plantjesdag. Het was natuurlijk
allereerst bevrijdingsdag. De Nederlandse driekleur bij binnenkomst in top en het mooiste weer
van de wereld. En het was ook nog eens Internationale Naakt Tuinieren Dag. Dat laatste wordt
binnen onze vereniging niet echt breed gedragen. Toevalligerwijs was ik op de koffie bij een van
de leden, waarvan de dame mij bekende, om de dag niet verloren te laten gaan en haar
sympathie te betuigen, dat ze snel een rondje
in haar blote billen rond het huisje was
gelopen.
Terug naar de zaaidames die zichtbaar niet
meededen. In alle vroegte, beter gezegd de
avond ervoor, waren de kramen al neergezet
en gevuld met een breed assortiment planten
voor in de kas en daarbuiten.
Natuurlijk tomaten, een soort of zes. Oudere
tuinders vragen altijd om moneymakers, dat
klinkt al goed natuurlijk. Kon ook nog de
afspraak maken dat ik mijn money back krijg
als ze geen money maken. Maar ook wat gele
en andere soorten gekocht. Tomaten kan je
nooit teveel hebben, blijft een leuk gewas in de
kas.
Prachtige aubergines, mooie gedrongen
plantjes. Ook blijken die zaaidames een
voorkeur voor Afrikaanse zaken te hebben.
Afrikaantjes; hoge gele en witte en afrikaan
Majestic, Afrikaanse goudsbloemen en
dieprode leeuwenbekken.
Maar ook Gazania`s, Nigellia dat zijn volgens
mij juffertjes in het groen. Stokrozen, Lathyrus
maar dan als vaste planten, de variëteit
Latifolius. Rode Scabiosa, Cosmea, rode en
witte. Zinnia’s, the carrousel Pompon.
Gewoon te veel om op te noemen. Heb van
alles wat gekocht, dat wordt echt een plantendan-wel-bloemenfeest. Van Marjo, natuurlijk in
het Limburgs, volop tips en trucs
meegekregen.
Het was een buitengewoon gezellige drukke
dag en naar wat de zaaidames vertelde, een
zeer geslaagde dag!
Aad van Weel

Weerspreuk mei
Is mei nat, een droge juni volgt zijn pad

Red onze insecten.
Veroorzaker van de insectensterfte is onder andere de grootschalige landbouw. Brussel wil dat de boeren
overstappen naar een landbouw met zo min mogelijk gebruik van kunstmest en pesticiden. Nederland
hoort bij de grootste gebruikers van de pesticiden in de EU!!!
Vanuit Wageningen is een project gestart met een 5 jarenplan om duurzame teelt op te zetten voor
aardappels, appel, aardbei en lelies met zo weinig mogelijk pesticiden.
Het ministerie van landbouw trekt er 6 miljoen euro voor uit.
Daarnaast is de groeiende druk vanuit supermarktenketens om duurzamer te telen. De vraag naar
biologische producten neemt hand over hand toe. Zo kunnen ook wij ons steentje bijdragen.
Vlinders op de tuin vinden we prachtig, maar rupsen niet. Bescherm kolen met insectengaas, te koop bij
onze inkoop. Offer een of twee kolen op, waar vlinders hun eitjes op af kunnen zetten en rupsen hun gang
kunnen gaan. Onze tuinen worden beloond met meer vlinders.
Zie het informatiebord bij de bijenstal.

Ophalen sloophout
Woensdag 23 mei

Anneke en Greet tuin 60

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, 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.
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