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

tuininspecteurs@nutengenoegencapelle.nl

september 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...

Speech van de voorzitter, foto: Hennie van de Vaart

Groenzoem, de belevenissen van een biotuinier
September alweer,
Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar onze vriezer puilt
uit. De weckpotten staan gevuld in het gelid, sap zit in de
flessen en de tuin produceert nog steeds.
Onvoorstelbaar veel frambozen dit jaar, maar ook de
aardbeien zijn niet meer te stoppen. En dan het weer,
heerlijk heerlijk. Onlangs heb ik nog wat lei-appelbomen
geplant. Ik heb er nu zes. Allemaal verschillende
soorten, van hand tot moes. Bestuivers, kruisbestuivers
en zelfbestuivers, ik heb het altijd een beetje te doen met
die zelfbestuivers, blijf het toch een eenzaam gebeuren
vinden.
Over bestuiven gesproken, nu ik toch bezig ben kan ik
wel gelijk wel even vertellen dat ik als jochie nog als
bestuiver gewerkt heb. In de tomaten weliswaar, maar ik
heb er toch duizenden bevrucht. Die tomatenbaas zei
dan tegen me: “Ga maar bij mijn vrouw de vibrator

halen.” Heeft nog een paar jaar geduurd voor ik
begreep waarom ze altijd rood werd en raar
giechelend reageerde.
Maar goed, zo’n tomatenvibrator is een handvat met
een uitstekende pin, zeg maar breinaald. In het
handvat zit een elektromagnetisch spoeltje op een
batterij aangesloten en dat begint te trillen. Met
stelten aan liep ik dan tussen de tomatenplanten
door en hield de vibrator tegen de touwtjes waardoor
de gehele tomatenplant begon te trillen en zijn
stuifmeel loskwam en de bevruchting plaatsvond. Ik
heb wat bevrucht in mijn jonge jaren, geen idee
hoeveel tomaten ik wel verwekt heb. Was min of
meer mijn meest vruchtbare periode.
Maar bovenstaande heeft ook een negatieve
keerzijde, als ik een vibrator zie moet ik onwillekeurig
aan tomaten denken. Daar kom ik niet meer van af.

Welkomstcomité vult de glazen voor de toast
Foto: Hennie van der Vaart

En dan is het 1 september, ons 65-jarig jubileumfeest.
Allereerst alle helpers heel veel dank, namens ons allen
natuurlijk, voor hun hulp met het opbouwen, afbreken,
opruimen en schoonmaken! Voorafgegaan door een
fraaie speech van de voorzitter, welke in korte lijnen op
zijn geheel eigen wijze de geschiedenis van Nut en
Genoegen afschilderde, werd het feest met het
gezamenlijk heffen van het glas geopend.
De band Just Friends maakte er een geweldige
dansbare avond van. Leuk om je medetuinders zo eens
los te zien gaan. Dat dansen, vind het heerlijk. Maar ik
weet niet wat het is, een soort valse schaamte of zo, ik
voel me altijd bekeken. Nu is het natuurlijk ook zo dat ik
dans als een loden deur die ongesynchroniseerd met de
muziek zich stuiptrekkend aan de zwarte kracht denkt te
kunnen ontworstelen. Tegen de tijd dat ik eindelijk eens
ongegeneerd op de dansvloer sta, begint standaard de
band aan de toegift. Echt jammer, ben gek op muziek
maar ik kan er niets mee. Lijkt mij geweldig eens te
kunnen meebrullen, toon te kunnen houden of een ritme
te kunnen volgen. Ben echt 100% a-muzikaal.
Wist niet dat hij bij de genodigden zat, maar helemaal
top om Elvis in the house te hebben! Wel bij de
genodigden en gekomen: de burgemeester en enkele
raadsleden. Ze bleven nog lekker lang hangen ook. De
burgemeester zal zich voorgenomen hebben een
hamburger te bemachtigen maar dan moest je wel
geduld hebben. Want de catering was een teleurstelling
zeg. Veel te laat, ging nog van alles mis ook. Hun frituur
vloog ook nog in de fik. En tot overmaat van de ramp
hadden ze de vegetarische lekkernijen vergeten mee te
nemen. Arie Kok baalde er ook van en begreep onze
teleurstelling maar al te goed. Ruimhartig heeft hij
aangeboden onze nieuwjaarsreceptie te cateren. Kijk dat
pakken we met beide handen aan. En zo blijkt toch maar
weer dat kwaliteit zich niet verloochent. Zelf vond ik het
super en nogmaals leuk elkaar eens in een andere
setting te ontmoeten. Op naar het 70-jarig jubileum. De
tijd vliegt dus dat is voor je het weet.
En mijn tuin, die gaat geweldig!
Aad van Weel tuin 141

Elvis, Kees de Jong, samen met Just Friends
Foto: Hennie van der Vaart

Voetjes van de vloer, foto: Hennie van der Vaart

Dag medeleden van 'Nut en Genoegen',
Op zaterdag 1 september 2018 hield Nut en
Genoegen een feestje voor het 65-jarig bestaan. Ik
heb daarvan een fotoreportage gemaakt die in
Dropbox staat.
Dit is de link er naar toe:
https://www.dropbox.com/sh/0f1ctytwuvo4lay/AADvK
Z7lQ9OXUk37hdYQqVtDa?dl=0<https://eur04.safeli
nks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fw
ww.dropbox.com%2Fsh%2F0f1ctytwuvo4lay%2FAA
DvKZ7lQ9OXUk37hdYQqVtDa%3Fdl%3D0&data=0
2%7C01%7C%7C0a80451f536d4f63d08808d61709
df15%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1
%7C0%7C636721728580862940&sdata=Kl891Ta79
pGmrnDwDGm1fzxyPU8UiLjWpCE3Xhr5yes%3D&r
eserved=0>

Voor wie niet weet hoe Dropbox werkt:
Om foto’s uit mijn Dropbox te kunnen zien en/of te
downloaden, moet je jezelf eenmalig aanmelden bij
Dropbox. Daar staan ergens in de ‘cloud’ mijn foto’s en
via onderstaande link kom je dan bij die bestanden uit.
Daarna kun je zelf beslissen of je ze allemaal wilt
downloaden of maar een paar of dat je ze alleen maar
wilt zien en niet naar je computer, tablet of telefoon wilt
downloaden.
Een gebruiksaanwijzing over Dropbox zit onder deze
link: http://hoewerktdropbox.nl<https://eur04.safelinks.pr
otection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fhoewerktdro
pbox.nl&data=02%7C01%7C%7C0a80451f536d4f63d08
808d61709df15%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaa
aa%7C1%7C0%7C636721728580862940&sdata=lcCdp
yKUVGfWz%2B2l0rqVP3oyaSRiKhplsuq2DHvqrhA%3D
&reserved=0>
Je eenmalig aanmelden bij
dropbox: https://www.dropbox.com/<https://eur04.safelin
ks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.
dropbox.com%2F&data=02%7C01%7C%7C0a80451f53
6d4f63d08808d61709df15%7C84df9e7fe9f640afb435aa
aaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636721728580862940&sd
ata=1OteUzK%2BS4FTSdxQaJl4tWgUG1Z93gOBl%2F
G5cvK0g9U%3D&reserved=0>
Iedereen mag de foto’s uiteraard zien, downloaden en
gebruiken. Publicatie in het kader van ‘Nut en
Genoegen’ en voor eigen gebruik is vrijelijk toegestaan,
maar overige publicaties zijn auteursrechtelijk
beschermd en hebben altijd mijn toestemming nodig. De
foto’s staan er in ongeveer A4 grootte in jpeg 12. Mocht
iemand een nog groter bestand willen dan kan dat, maar
moet je er even om vragen.
(tuin7ahv@xs4all.nl<mailto:tuin7ahv@xs4all.nl>)
Dropbox is gratis en niet oneindig groot, dus de foto’s
blijven er ongeveer 3 weken staan. Download ze dus
binnen die tijd!

Europese hoornaar, wesp. Foto: Fred van der Laer

Vakantie 1
Fred van der Laer is naar de Veluwe op vakantie
geweest. Bij het huisje waar hij verbleef, was een
wijngaard. Er vlogen daar veel hoornaars rond.
Hij maakte daar deze mooie foto.

Vakantie 2
W at er in een weekje vakantie niet allemaal gebeurt
in de tuin! Jan wist niet wat hij zag ☺

Veel plezier met de foto’s!

Hennie van der Vaart, Tuin 7

Aanleveren kopij voor de nieuwsbrief

Foto: Greet Bovink

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 oktober kunt u
aanleveren tot 1 oktober.

Welkom nieuwe leden!
Augustus
-Tuin 22 dhr. H. Hennekam
-Tuin 97: dhr. J. Wildeman
-Tuin 4: dhr. E.F. Baatsen

W ij wensen hen allen veel tuinplezier toe bij

onze vereniging!
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