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Mededelingen van het bestuur

EHBO
Het bestuur heeft namens de vereniging een
gebruikersovereenkomst afgesloten met de
EHBO Vereniging Capelle aan den IJssel.
De kantine zal in deeltijd gebruikt worden ten behoeve
van educatie in de vorm van EHBO cursussen en
trainingen. Natuurlijk vinden deze activiteiten plaats in de
avonduren van doordeweekse dagen van september tot
begin april. De EHBO vereniging gebruikte voorheen het
padvindersverblijf aan de Capelseweg. De padvinderij
werd door gebrek aan nieuwe leden gedwongen met
andere groepen samen te gaan. En heeft gezamenlijk
een nieuwe locatie betrokken waardoor het gemeentelijk
huurcontract werd opgezegd. Voor de EHBO vereniging
hield dat in, zelf het contract aangaan of omzien naar
een andere locatie.
Door de hoge huurkosten is gekozen voor het zoeken
naar aansluiting met een passende partij. En dat bleek al
gauw Nut & Genoegen te zijn. Voor ons Nut &
Genoegers is er niet alleen een meer nuttig gebruik van
de kantine en een evenredige gebruiksvergoeding, maar
ook het bredere maatschappelijke draagvlak is
meegewogen. Ook hopen wij een wisselwerking te zien
ontstaan tussen beiden verenigingen. Er is ook
overeengekomen dat Nut & Genoegen zes leden mag
voordragen om de reanimatiecursus kosteloos te
doorlopen en het AED-certificaat te behalen.

Onlangs zijn alle uitnodigingen voor de feestavond
van 1 september verstuurd. Nu gaat het bestuur er
natuurlijk vanuit dat alle uitnodigingen keurig zijn
aangekomen bij alle leden en donateurs, per mail
dan wel per post. Mocht dat niet zo zijn, dan staat u
niet op de zwarte lijst, die blijken we niet te hebben.
Maar is er dan wat misgegaan. Controleer eens uw
spam, niets gevonden? Laat het ons dan weten.
Het lijkt ons geweldig 1 september gezamenlijk ons
65-jarig jubileum te vieren.
Het bestuur

Welkom nieuwe leden
Juni:
-Tuin 135: mw. L. Chung
Juli:
-Tuin 37: dhr. H.C. Edink
-Tuin 64: dhr. J.L. van Deventer
Wij wensen hen allen veel tuinplezier toe bij
onze vereniging!

Bij deze kunt u zich dan ook bij het secretariaat
opgeven. secretaris@nutengenoegencapelle.nl
Het bestuur

Weerspreuk augustus
Is de eerste week in augustus heet, zorg
voor goed warm winterkleed

Foto: Elly Margés
Een leeggegeten appel door wespen.
Alleen de schil en klokhuis is nog over!

Sabelsprinkhaan
Deze prachtige groene sabelsprinkhaan is
gesignaleerd op tuin 62.
Gelukkig ging hij er weer snel vandoor, want ja,
hij eet wel alles op!
Karin van Rosmalen
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Het bijenseizoen op V.T.V. Nut en Genoegen
(bijenhuisje)
Het bijenseizoen loopt alweer ten einde. We gaan
de bijen voorbereiden op een geslaagde
overwintering.
De afgelopen maanden (het seizoen begint zo
omstreeks maart/april) hebben wij, imkers gewerkt
om de honing te verzamelen. De honing is een
100% natuurlijk product en met de verkoop daarvan
kunnen wij een deel van onze hobby bekostigen.
De honing verkocht bij Nut en Genoegen komt
allemaal uit het bijenhuisje.
Eind juli gaan bij ons de honingkamers eraf en
beginnen we de bijen te voeren (we hebben
immers hun honingvoorraad afgenomen).
Daarnaast worden in augustus de eerste
winterbijen geboren die ervoor moeten zorgen dat
het volk gedurende 6-8 maanden op temperatuur

blijft en het verzamelde voedsel kan opnemen
die ze in de bijenkast hebben opgeslagen.
Kort overzichtje van het afgelopen jaar in de
bijenstal:
Februari – schoonmaken van de bodem van de
bijenkast.
Maart - verwijderen van niet gebruikte
beschimmelde/beschadigde ramen.
April – het geven van ruimte aan de bijen
(nieuwe ramen erbij plaatsen en honingkamers
plaatsen).
Mei - extra honingkamer plaatsen en het
slingeren van de eerste honing op het einde
van mei en het plaatsen van een bouwraam. Dit
is bouwraam is een raam in de kast waar de
bijen een raat inbouwen waar alleen mannelijke
(darren) bijen geboren worden. De mijten
vermenigvuldigen zich op deze ramen explosief.
Als de darren op dit raam op uitkomen staan,
verwijderen we deze en plaatsen een nieuwe.
Dit is natuurlijke mijtenbestrijding.
Juni – het slingeren van de honing en het
zwermen van de volken (Ria de buurvrouw van
het bijenhuisje heeft twee zwermen in haar tuin
gehad). Deze zijn geschept (gevangen) en een
van deze zwermen is nu gehuisvest in de gele
kast in het bijenhuisje.
Juli – onderhoud (verwijderen van de
bouwramen en het afnemen van de laatste
honingkamers).
Augustus/September – het voeren van de bijen
en bestrijding van de mijten met Thymovar of
HiveClean.
December – bestrijding mijten met oxaalzuur.
Serge Berkhout – tuin 38

Overzicht bijenkasten en een voorbeeld van een
kastkaart.

Groenzoem, de belevenissen van een
biotuinier
Waterrrrr
Wat was het warm die hele julimaand, leek wel
of we met z’n allen in Zuid-Frankrijk zaten. Het
is ook nooit goed bij ons; altijd klagen te nat, te
droog, te koud, en nu weer te warm.
Rob Bergman wist het filosofisch te
verwoorden “Wij Hollanders zijn gemaakt voor
22 graden en een licht briesje.”
Moge allemaal zo zijn maar ik wil deze
groenzoem vanwege de warmte, uitsluitend
gebruiken voor watergerelateerde zaken.
Allereerst mijn vijver, van de winter naast het
terras ingegraven en nu een bron van goed te
volgen activiteiten van de meest uiteenlopende
soorten dieren. Ook onvoorstelbaar wat er
verdampt op zo’n warme dag. Ik heb het even
nagerekend en kom op zo’n 80 liter per dag.
In plaats van goudvissen, wat gewoon reigers
voeren is, heb ik op aanraden van een vriend
guppy’s in de vijver gezet. En die hebben het
een partij naar hun zin! Zijn erg leuke actieve
visjes. Niet schuw en ze weten binnen de
kortste keren van wie ze te eten krijgen. Bij een
korstje brood lijkt het wel of je een troep
piranha’s in je bak hebt. Ondanks dat ik er al
vele op de tuin heb weggeven, bleef het aantal
maar groeien. Want als guppy’s ergens goed in
zijn, is het wel in onvoorstelbaar snel
voortplanten. Ongelooflijk hoe het aantal
groeit. Om dat een beetje af te remmen, doe ik
dé pil in een oude pepermolen en maal er wat
van door het voer. Volgens mij werkt het. Maar
mochten jullie guppy’s willen, laat maar
weten, dan stop ik daar even mee.

En om bij de sloot te blijven; ik had het al
eerder genoemd, vorig jaar was ik met de
bouw begonnen van een
zonnewatergeefsysteem. En dat heeft zich
met de afgelopen droogte aardig bewezen
mag ik wel stellen. De werking is als volgt.
Op het dak van mijn huisje heb ik
zonnepanelen welke een accu opladen.
Ook heb ik op de tuin een watervat van 350
liter hoog op poten geplaatst. Mijn
zogenaamde watertoren. Een klein pompje
van 12 volt doet er uren over het vat te
vullen met slootwater. Het pompje is
energiezuinig en belast de accu nauwelijks.
Zo heb ik telkens 350 liter gietwater ter
beschikking, wat door het hoogteverschil
genoeg waterdruk geeft om ermee te
kunnen sproeien. Langs de randen van mijn
tuin heb ik rondom een hoofdleiding
gemaakt en nu kan ik overal mijn korte
gietslang aansluiten. Voor mijn aardbeien
heb ik druppelaars gekozen, dat werkt
uitstekend.
Toen ik de tuin net had, heb ik het
slootwater laten nakijken. Dat was prima in
orde met een wat verhoogde concentratie
meststoffen. En daar slaan we twee vliegen

in één klap. Hetgeen wat door regen uitspoelt,
pomp ik weer op voor hergebruik. Natuurlijk is
het water toch voedselrijk door alle organismen
wat erin mee komt, denk aan waterluizen enz.
kortom groeizaam water wat perfect heeft
gefunctioneerd met de afgelopen hitte. Ook het
feit er geen drinkwater voor hoeven te
gebruiken, staat mij wel aan.
Aad van Weel tuin 141

Schilderen
De schilderclub begint weer op donderdagmiddag
6 september.
Iedere donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur,
om de week begeleid door Anneke Brussee.
Wil Verberg

Foto’s: Aad van Weel
Website Nut en Genoegen
Bert van Deventer heeft het beheer van de
website van de vereniging weer overgenomen.
Er is nu een gastenboek geplaatst waarop
bezoekers van de site kunnen laten weten wat
ze van het tuincomplex en de website vinden.
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 september kunt u
aanleveren tot 3 september.
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Activiteitenkalender
Mevrouw W. Verberg/
Anneke Brussee

Elke domiddag

13.3015.30 u

Schilderen

01-09-18

19.30 u

27-08-18

Ma

Feest, viering 65-jarig bestaan
van VTV Nut en Genoegen
Ophalen snoeiafval

Leden/genodigden

Aanmelden.
Start weer op 6
september

