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Mededelingen van het bestuur
Watermeterstand opgeven

Gastbestuurders gezocht,
De bestuursvergaderingen van Nut & Genoegen zijn
altijd door de leden te bezoeken, mits men zich vooraf
aanmeldt bij het bestuur. Gebruik van dit recht wordt
echter zelden of nooit gemaakt. Dat willen wij als
bestuur veranderen, graag willen wij onze leden meer
bij alle voorkomende bestuursactiviteiten betrekken.
Door dit te bewerkstelligen nodigen wij een tweetal
gastbestuurders per vergadering uit.

Beste leden,
Het is weer tijd voor de watermeterstanden. Graag uw
watermeterstand via dit emailadres of
aan vtv@nutengenoegencapelle.nl doorgeven vóór 20
oktober a.s.
U kunt dit ook schriftelijk melden via een briefje in de
brievenbus aan het hek of in de bak aan de zijkant van
de Inkoopwinkel.

Wat hopen wij te bereiken?
Door uw eigen inbreng en mening hopen we op meer
wisselwerking, samenwerking en openheid.

Indien geen watermeterstand is doorgegeven, wordt er
standaard 10m3 doorbelast.
Rob le Noble, Penningmeester

Hoe werkt het?
Als lid van Nut & Genoegen geeft u zich op als
deelnemer aan de bestuursvergaderingen. Uit de
aanmeldingen worden door loting, twee leden
getrokken en uitgenodigd. Indien u bent ingeloot, krijgt
u tegelijkertijd met de bestuursleden de agenda van de
te houden bestuursvergadering. Uiteraard mag u met
alles meepraten en uw mening laten horen, graag
zelfs! U heeft een adviserende stem.
Daarnaast heeft u het recht om na ontvangst van de
agenda binnen twee werkdagen bij het secretariaat
een eigen agendapunt in te dienen.
Bij sluiting van de bestuursvergadering trekt u uit de
aanmeldingen de volgende gastbestuurder. Natuurlijk
ontvangt u de notulen ter goedkeuring van de door u
bijgewoonde bestuursvergadering.

Tuinbeurten
2018 zit er weer bijna op wat betreft de tuinbeurten
van onze leden. Heeft u nog tuinbeurten openstaan
dan kunt u deze inhalen tot en met 15 december a.s.
Inhalen kan op maan-, woens-, vrij- en
zaterdagmorgen. Melden bij Rob Bergman en
aftekenen op het daarvoor bedoelde formulier.
Is het u ontgaan of u nog tuinbeurten open hebt staan,
meldt u dit dan op
het formulier ‘Melding tuinbeurt’ op de website.
Ik zal u dan zo spoedig mogelijk antwoorden.
M.v.g. Ria Boehlé

We hopen op een flink aantal aanmeldingen!
Doe mee, en meld u aan.
Opbrengst oud papier
Het bestuur
De opbrengst van de laatste container oud papier, was
571,20 euro

Elke week
27-10-18

13.3015.30 u
Vanaf
12 u

Activiteitenkalender
Mevrouw W. Verberg/
Anneke Brussee
Sluiting tuinseizoen
Schilderen

29-10-18
10-11-18

Ophalen van groenafval
Mosselen eten door

Jan en Monique

19-12-18

Vrijwilligersavond

Vrijwilligers

05-01-19
19-01-19

Nieuwjaarsreceptie
Lezing door een
compostmaker

Leden en genodigden
Mevrouw Caroline de
Vlaam

14.15 u

Herinrichting van de kruidentuin
Lang geleden had ik (Jos, tuin 86), tegen Rob
Bergmans gezegd dat als er iemand nodig was voor
de kruidentuin, hij mij kon benaderen. Op dat moment
zou iemand anders de kruidentuin nieuw leven
inblazen dus was het toen niet nodig. Circa 2 maanden
geleden vroeg Rob in de kantine of ik de kruidentuin
nog wilde gaan bijhouden daar er
toch niemand voor was. Ik heb gezegd dat ik dat wel
wilde, waarop Henk Kruithof (tuin 9) zei dat hij
mij wilde helpen.

Inmiddels zijn de planten, verrot hout en ca. 35
kruiwagens houtsnippers weggehaald en is de grond
gefreesd. De bank en de kruidenbordjes zijn door
Evert en Peter geschuurd en geverfd. Er komt ook een
informatiekastje. Alles wordt binnenkort geplaatst.
— wordt vervolgd —
Jos Grote Ganseij, tuin 86.

Aanmelden
In de kantine

Gelukkig in de
herhaling, meer
informatie volgt
Vrije inloop
Inzet loont!
Informatie volgt
Informatie volgt
Vrije inloop

Groenzoem, de belevenissen van een
biotuinier:
Rijd ik langs zo’n containerplaats mij ergerend dat er
weer van alles naast gedonderd is. Ziet ik ineens uit
mijn ooghoek een enorme rode bloempot staan. Dus,
in de remmen en de ankers uit. Bleek het een enorme
roodstenen bloempot te zijn. En wel één met een
prachtig design. Die is voor mij, dacht ik. Er stond een
afgeknipte, twee meter hoge palmboomstam in. Met
geen mogelijkheid kreeg ik hem getild of de stam eruit
getrokken. Na enige verzoeken toch iemand bereid
gevonden te helpen tillen. Zwaar, zwaar, niet normaal!
We kregen hem niet in mijn auto getild.
Mijn vrouw maar gebeld of ze met de kruiwagen kon
komen. Ook dat werd niets, toen is ze thuis een hondje
gaan halen. Terwijl ik zat te wachten vroegen
verschillende mensen gooit u die plant weg? Nee hoor,
ik ben hem aan het uitlaten.
Ondertussen was mijn vrouw er met het hondje. Zo’n
hondje is een plankje met 4 zwenkwielen. Met drie
man kregen we hem erop getild en zo ben ik er mee
door Capelle naar huis gelopen.
Ik weet niet hoe dat met jullie is maar ik heb een zwak
voor zielige planten. Met een palm heb ik eigenlijk
niets, vind het kitschplanten. Maar toen ik bovenin een
groen puntje zag, was ik om. Eerst maar eens een
gietertje water gegeven. Volgens Google hebben
palmen veel water en mest nodig. Dat verbaasde me
wel, ik had altijd zo’n beeld van zand, palmen en
kamelen. Dus nog maar wat gietertjes en sommige
met mest. En onvoorstelbaar snel kwam het eerste
blad. Beschadigd weliswaar, maar toch. Er volgden
nog enkel beschadigde. Maar onlangs ontvouwde zich
het eerste gave en tevens prachtig blad. Het blijkt een
Trachycarpus fortunei te zijn. Niets bijzonders, maar ik
ben er toch anders naar gaan kijken. En dus heb ik
heb hem beloofd dat hij mag blijven.

Herfststukjes maken

Foto: Aad van Weel
Gemulchte sperziebonen
Wat ook blijft is de mulch op mijn tuin. Vorig jaar had ik
al tussen de aardbeien en aalbessen tot grote
tevredenheid houtsnippers gebruikt. Maar sinds ik in
het bezit ben van een zeis, gebruik ik gras. Dat maai ik
naast het complex net voorbij de pluktuin. Voor dat
zeisen heb ik vorig jaar een cursus gevolgd en daar
leer je ook haren. Dat haren is met een hamer de
snijkant van het zeisblad op een aambeeldje
uitkloppen. Dat heeft twee functies je vijlt geen
materiaal af om hem scherp te krijgen maar ook
verdicht je het staal, waardoor het harder wordt en de
snijrand langer scherp blijft. Wat dan weer standtijd
heet. Maar ook dat zeisen zelf; beste is ‘s
morgensvroeg als het gras nog een beetje nat is, als je
dan de slag te pakken hebt en de zeis vlijmscherp
zoevend het gras omlegd en je het chlorofyl kan
ruiken, voel je je echt een buitenmens. Dat gemaaide
gras leg ik in een dikke laag tussen mijn planten. Het
voorkomt uitdrogen is goed voor het bodemleven,
verteerd langzaam en geeft dan voeding af aan de
grond. Ik had sperziebonen gezaaid en uitgeplant in
twee velden één met grasmulch en één zonder. Niet
alleen maakte de gemulchte bonen veel meer blad
maar gaf ook vele malen meer bonen en had een veel
langere dracht. Een “significant” verschil mag ik wel
zeggen.
Aad van Weel tuin 141

Ophalen groenafval
maandag 29 oktober

6 oktober was het weer herfststukjes maken
onder de inspirerende leiding van José Rutten.
Op de foto de creatieve dames met hun prachtige
werkstukken.

Cadeau AVVN
Voor ons 65-jarig jubileum hebben we van de AVVN
een financiële bijdrage gekregen voor de bankjes in
onze nieuwe border.

Herfst: Paddenstoelen

Oranjerode stropharia
Zwavelzwam

Foto’s: Elly Margés

Foto: Greet Bovink

Reiger gefopt

Greet Bovink spotte deze zwavelzwam op een
knotwilg langs de Rotte.

Afgelopen week liepen wij van onze tuin en staan nog
even te praten met onze buren, zegt de buurman: “Kijk
er loopt een reiger in jullie tuin.”
Wij hebben 3 kleine en 1 grotere vijver. In de grotere
hebben wij de familie eend: mannetje, vrouwtje en 3
kuikens van kunststof. De reiger loopt naar de vijver
met de eenden en loert naar de kuikens, welke hij niet
te pakken kreeg. Hij wandelt naar de kleinere vijvers,
ziet daar niets en loopt weer naar de grotere en weer
terug naar de kleinere vijvers en weer terug. Dit heeft
zo’n 20 minuten geduurd voor hij wegvloog. Wij
vonden dat een mooi schouwspel. Zie de foto.

Op het tuincomplex zijn ook mooie paddenstoelen
te vinden.
Bij de bijen van Aad van Weel staan aparte soorten,
waaronder het echt piepkleine Gestreepte
nestzwammetje en als ik mij niet vergis ook de
Oranjerode stropharia

Hennie en Jos, tuin 86.

Gestreept nestzwammetje

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 november kunt u
aanleveren tot 29 oktober.

