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Het bijenhuisje
Het is alweer een paar maanden geleden dat Peter
en ondergetekende zijn begonnen met het
opknappen van het bijenhuisje.
Hier en daar wat repareren, een grindgoot gemaakt
luikjes voor de ramen schuren en schilderen.
En dat alles zo bij en tussen de bewoners.
Best wel zo’n beetje voorzichtig tussen al die
acrobaten ons werk gedaan, benieuwd wie er als
eerste een prikkelend contact zou hebben.
Het respect voor onze verfkwast was blijkbaar groot
genoeg om ons met rust te laten.
Mazzel dus voor ons.
Als je zo bezig bent en al die nijvere beestjes zo de
hele tijd bezig ziet dan neem je toch je petje af voor
de tomeloze inzet van al die nijvere jongelui.
Toen de achterkant aan de beurt was zijn we heel
vroeg begonnen om hen niet te storen, of waren we
toch erg voorzichtig?
O ja, sorry buurvrouw Ria: we wilden je niet wakker
maken met ons geklets, we hadden dat niet in de
gaten.
Tja, we zijn gelukkig niet ochtendziek.
Het huisje staat er weer fris en fruitig bij en kan
weer jaren mee.
Voor ons was het een leuk project en we hebben er
met veel plezier aan gewerkt.
Zeker de briefing ‘s morgens op het bankje (wat
soms best wel lang duurde) maakte de klus er nog
prettiger op.
Want het is een prachtig plekje waar je echt eens
op het bankje moet gaan zitten en genieten van de
rust.
En voor de bijen hoef je echt niet bang te zijn.
Evert Druijff

Weerspreuk juni
In juni teveel regen in de nok, schaadt de bij
en de bonenstok
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Groenzoem, de belevenissen van een
biotuinier
Juni 2018.
Vrijdag 11 mei, vrij genomen en vroeg opgestaan
om op klokslag 8 mijn aggregaat te kunnen starten
en tot 10 uur mijn huisje te kunnen schuren. Echter
zo ver ben ik niet gekomen. Op de parkeerplaats
kwam ik een bekend karretje tegen. Alleen kende ik
dat karretje met een aggregaat erop. Dat deed mij
al het ergste vermoeden dus maar gelijk naar de
snipperloods gelopen, de oorspronkelijke
thuishaven van het verenigingsaggregaat. En ja
hoor, de loods is opengebroken. Stelletje ‘je hangt
het op een hangertje’ lijers.
Voordat ik de politie kon gaan bellen was de
recherche al ter plaatse. Ze hadden ‘s nachts
enkele mensen aangehouden die aggregaten aan
het inladen waren, bleek van ons complex. Of ik
namens de vereniging aangifte wilde doen.
Uiteindelijk bleek dat er drie aggregaten en een tv
op het complex waren gestolen. Ook werd er nog
op diverse plaatsen op het terrein,
inbrekersgereedschap gevonden. De politie had ze
dus op tijd gepakt en gestopt, anders waren we
echt aan de beurt geweest! De gearresteerde
heren deden afstand van de gestolen goederen en
mochten we de goederen terughalen. Ik moet
zeggen we zijn super geholpen door de recherche.
Zij deden er echt alles aan om de zaak sluitend te
maken. Werkelijk niets dan lof! Tijdens het ophalen
van de spullen, liep ik beide gearresteerde heren
tegen het lijf. Tamelijk stereotypen van het
fabricaat, waarvan onze rechtstaat er nog steeds
niet uit is of de roep om minder wel dan niet correct
is.
Allerlei post ontvangen. Ook van slachtofferhulp,
daar kon je je schade opgeven, al dan niet
materieel. Die gegevens gaan naar de komende
rechtszaak. Hopende een verlenging van de aan
hun vermoedelijk te wachten staande taakstraf te
verkrijgen, heb ik maar de vrijheid genomen om
een stuk te schrijven over de geleden schade, de
schending van onze privacy en het schade
berokkenen aan ons veiligheidsgevoel en
welbehagen.
Ook heb ik een schrijven ontvangen dat de
behandeling van de strafzaak tegen Yilmaz T. en
Benmohamed M. zal plaats vinden op 24 juli as te
Rotterdam.
En daar mogen wij Nut & Genoegers bij zijn!
Nu had ik gedacht, de Nut & Genoegen
Groenmoesmarkttour 2018 was een succes. U
voelt het waarschijnlijk al aankomen...
We gaan de Nut & Genoegen Rechtbanktour
organiseren. €15 euro p.p. Vertrek vanuit de
kantine met een oldtimerbus naar de rechtbank te

Rotterdam. We starten met een kopje koffie en
gaan dan de rechtszaal bezoeken, alsook
kennismaken met Yilmaz en Benmohamed en
de rechtsgang volgen. Wilt u spreektijd, dat kan.
Na afloop gaan we gezamenlijk nog wat
nabeschouwen en wat drinken, afhankelijk van
de afloop, met of zonder gebak.
Waarna we de bus voor de terugreis weer gaan
opzoeken.
Weddenschappen over de strafmaat kunnen
uitsluitend voor vertrek uit de kantine, worden
afgesloten. Inzet maximaal € 5,00 p.p. De
winnaars dragen 5% af aan de verenigingskas.
En mijn tuin? Die gaat geweldig.
Aad van Weel tuin 141
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Ophalen groenafval maandag 25 juni

Wat fladdert daar in mijn hof
Citroenlieveheersbeestje

Met zijden vleugels door spinnen met rag
geweven
Probeerde onze bronzen schoonheid weg te
zweven
Nu staat ze weer onbeweegbaar daar.
De getilde tijd was haar toch te zwaar.
Gelukkig maar, want voor ons is ze
onvervangbaar
D.D. Inmij
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Onderweg en op de tuin stop ik vaak om
insecten te fotograferen. Ik kijk altijd of er iets
fladdert op een op andere bloem of struik. Naast
met mijn compactcamera, fotografeer ik veel
met mijn mobiele telefoon. De kwaliteit van de
camera’s van deze telefoons zijn nu zo goed dat
je er echt de mooiste foto’s mee kan maken en
doen niet meer onder voor een compactcamera.
Door het handige formaat en het
gebruiksgemak, kun je met je mobiel snel foto’s
maken. Om de onderwerpen, in mijn geval
grotendeels insecten en bloemen, iets te
vergroten en te fotograferen, heb ik een macro
voorzetlensje voor op mijn mobiel gekocht.
Hiermee kun je extra vergrote close-up foto’s
maken. Bij insecten helpt het bij het
determineren van een soort.
Van de week liep ik weer te speuren op de tuin
en vond op mijn buitendruif een 4-tal minuscuul
kleine kevertjes, fel geel met zwarte stipjes,
waarvan er 2 bezig waren hun soort in stand te
houden. Dit kevertje van maar een mm of 4, had
ik nog nooit gezien. Gelijk opgezocht natuurlijk.
Het bleek een Citroenlieveheersbeestje te zijn.
Ik weet dat er diverse soorten
lieveheersbeestjes zijn, in de volksmond
kapoentjes, maar ook zo klein, ik was verrast.
Om snel tot een soortnaam komen, lukt niet
altijd. Maar lang leve het internet! Vroeger toog
ik naar de Centrale Bibliotheek Rotterdam om
daar vele uren insectenboeken door te spitten.
Nu gebruik ik het internet om te zoeken. De
oneindige stroom van informatie, dé plek waar
informatie snel te vinden is. Ik kom vaak een
heel eind maar als ik er niet uit kom dan plaats
ik een foto op de facebookgroep ‘insecten
determinatie’ en vraag of de groep het weet.
Een aantal groepsleden heeft zoveel kennis dat
ze je meestal gelijk kunnen vertellen welk insect
het is. De soort weten zij vrijwel altijd maar
soms lukt het hun ook niet het om het insect
verder op naam te brengen, zoals zij dat daar
noemen. De kenmerken van een soort kunnen
onderling zo minimaal verschillen en zijn soms
slecht te zien/onderscheiden op een foto, dan
blijft het ‘nattevingerwerk’. Neem nu alleen het
lieveheersbeestje. Wist u dat er in Nederland er
rond de 60 soorten zijn? Ik niet, fascinerend!
Misschien leuk om ook eens een kijkje op deze
interessante site te nemen: www.stippen.nl
Toepasselijke naam ook.
Hier vond ik dus uiteindelijk mijn
Citroenlieveheersbeestje.

Dit prachtige kevertje leeft van schimmel van
meeldauw. De meeldauw was voor mij nog niet met
het blote oog te zien. Dit lieveheersbeestje blijkt
behalve prachtig om naar te kijken ook nog eens
een nuttige indicator voor beginnende meeldauw...
Elly Margés tuin 77
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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.

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 juli kunt u
aanleveren tot 25 juni.

