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Voorlopige rapportage ‘Pilotproject
tuininspecties 2018’
Zoals aangekondigd in de extra nieuwsbrief van
september, hebben wij op 13 oktober een
tuininspectie gehouden. Zelfs het weer hield zich
aan de gemaakte afspraken.
Wat hebben we geïnspecteerd? Een tweetal items:
1. Verwaarlozing, of te wel achterstallig onderhoud;
2. De hoogte van de beplanting die het zicht vanaf
het pad op de tuinen belemmert.
Het inspectieteam bestond uit negen leden en
iedere inspecteur stelde zijn eigen lijst samen
zonder overleg met anderen.
Sneller dan verwacht ging de tocht over het
complex. We hebben heel veel fraaie tuinen gezien
en ook al heel wat verzet werk, na de aankondiging
van het pilotproject.
Na het gezamenlijk gebruik van de lunch, zijn we
aan het vergelijken geslagen. Dat ging als volgt:
stuk voor stuk werden de tuinen besproken en bij
een meerderheid van vijf of meer van de negen
stemmen kwam een tuin op de aanschrijflijst.
Wat betreft verwaarlozing kwamen we op één tuin
en twee tuinen die al een behoorlijke inhaalslag
aan het maken waren, maar toch een aangepast
schrijven hebben mogen ontvangen.
Wat betreft de beplanting die het zicht vanaf het
pad op de tuinen belemmert: daar kwamen we op
dertig tuinen uit. Nu waren we van plan een top
vijftien te maken, maar de verschillen onderling
waren zo klein dat het niet te rechtvaardigen was
hier onderscheid te maken, zodat we na rijp beraad
hebben besloten alle dertig aan te schrijven.
Hieronder waren twee leden van het inspectieteam
en één bestuurslid.
De brief tekst was als volgt:

Betreft artikel: 17b
Zoals eerder aangekondigd hebben wij een
tuininspectie gehouden op 13 oktober. Eén van de
inspectiepunten was belemmering zicht op de tuin.
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Artikel 17b. De beplanting langs de pad zijde
moet zodanig zijn dat zij het zicht op de
betreffende tuin niet belemmert.
Om meerdere redenen gaan wij dit handhaven.
Allereerst wensen wij een volkstuincomplex met
een open karakter te zijn. Wij zijn openbaar
wandelgebied en willen ons ook als zodanig
presenteren. Daarbij zijn wij een vereniging die
tuint in de breedste zin van het woord
en dat mag gezien worden. Tenslotte draagt
een meer open tuin bij aan de veiligheid op het
terrein.
Dat is de grondslag van artikel 17b.
Uw beplanting langs de pad zijde belemmert
geheel of deels te veel het zicht op uw tuin. Wij
verzoeken u vriendelijk doch dringend hierin de
nodige aanpassingen door te voeren. Zijnde
snoeien of verwijderen.
Hercontrole gaan wij in de eerste weken van
januari uitvoeren.
Het Bestuur
Over het algemeen waren alle reacties
begripvol. Sommigen vonden het jammer dat
het deels ten koste gaat van hun privacy, maar
nagenoeg eenieder begrijpt wel dat het het
complex als geheel ten goede komt.
Twee bezwaren zijn er tegen de aanschrijvingen
gemaakt, waarvan één bezwaar door het
inspectieteam gegrond is verklaard en
vervolgens vrijstelling is verleend.
Gezien de hoeveelheid al uitgevoerde
aanpassingen, zien wij de hercontrole in januari
2019 met vertrouwen tegemoet.
Vooralsnog heeft het gehele inspectieteam deze
wijze van werken als positief ervaren, maar
beseft ook dat er nog genoeg te leren en bij te
schaven is.
Wij vonden het belangrijk om u daarom met
deze tussentijdse rapportage op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen.
Wordt vervolgd,
Het Bestuur

Kerstkaarten maken
Op 17 november van 10.00 tot 14.00 uur is er de
activiteit kerst/winterkaarten maken in de kantine.
Lekker knutselen en wat lekkers bij de koffie.
Komt u ook?
José Rutten

Bij de kruidentuin in wording staat een mooi nieuw
infobord.

De geschiedenis van Nut en Genoegen in
een notendop
Naar aanleiding van mijn toespraak tijdens ons 65jarig jubileum, op veler verzoek, bij deze een kort
overzicht van de geschiedenis van onze VTV.

Het begon allemaal met een aantal volkstuintjes
rond de werf van Vuyks en het Slot. Toen deze
in de jaren vijftig moesten verdwijnen vanwege
bouwplannen, werd besloten na twee jaar van
onzekerheid, op 1 oktober 1953 een VTV op te
richten. De gemeente stelde een terrein
beschikbaar aan het Oude Laantje, een
onverhard pad tussen Schenkel en het huidige
Paulus Potterlaan. De contributie bedroeg fl.
2,50 en de grondprijs was 4 cent per vierkante
meter. Lid worden van de landelijke vereniging
zat er niet in, te duur. De toenmalige
burgemeester zag in 1954 een weelderig
begroeide tuin met veel benodigde aardappelen
die ook ontspanning biedt en vrijheid in de
buitenlucht, vandaar de naam Nut en
Genoegen.
Maar Capelle wordt groeigemeente, het Oude
Laantje wordt Slotlaan en de tuinen moeten
verdwijnen. Toch maar lid worden van de
landelijke vereniging welke een duidelijke rol
speelt met de besprekingen voor de verhuizing
naar de Bermweg.
De gemeente heeft in 1961 aan de Bermweg de
tuin van Wed. Vente aangekocht, een perceel
van 29.000 m2 wat zich uitstrekt van de
Bermweg tot aan de huidige vijver in het
Schollebos. Dit wordt beschikbaar gesteld aan
de vereniging.
Voor een aantal leden is de afstand te ver, voor
anderen is het werk dat weer verzet moet
worden te veel, 52 leden gaan mee, 16 blijven.
Ook nu is er onzekerheid, de huur is aangegaan
voor een periode van 7 of 8 jaar.
De aanleg van Schollevaar en het Schollebos
brengt twijfel. Maar het tij keert, door de aanleg
van het Schollebos moeten 30 tuinen verplaatst
worden naar de oostkant van het bestaande
complex en er wordt een huurovereenkomst
met de gemeentegesloten voor de periode van
25 jaar.
De gemeente verleend subsidie voor de bouw
van een verenigingsgebouw en de aanleg van
riool en waterleiding.
In november 1978 wordt de eerste paal
geslagen en een paar weken later is onze
huidige kantine klaar waar in april 1979 de
eerste ledenvergadering wordt gehouden.
In 1981 volgt de uitbreiding aan de westzijde
wat leidt tot ons huidige complex van 144
tuinen.
Ik dank al mijn voorgangers die hebben
bijgedragen aan het creëren van een van de
mooiste tuincomplexen in Capelle aan den
IJssel.

Ron Wolvekamp, Voorzitter

In reactie op:

Dus…ook ik krijg bezoek van een reiger.

Naar aanleiding van het ingezonden stukje van Jos
Grote Gansei in de nieuwsbrief van oktober jl. ‘De
reiger gefopt’, reageert Fred van der Laer.

Aanleveren kopij voor de nieuwsbrief

Ik heb in mijn natuurtuin 73, een aantal vogeldrink
schalen staan. Vooral de afgelopen droge zomer
een succes voor de vogels.
In een van die schalen drijft een knalgeel kunststof
eendekuikentje en in de andere schaal een
kunststof kikker.
Regelmatig zie ik dat die kunststof beestjes naast
de drinkschaal tussen de planten liggen.

Datum
Elke week
29-11-18
10-11-18
17-11-18
29-11-18
19-12-18
05-01-19
19-01-19

Tijd
13.3015.30 u
20.00u
10-14u

14.00u

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 december
kunt u aanleveren tot 3 december.

Activiteitenkalender (in de kantine)
Wat
Door wie
Schilderen
Mw. W. Verberg/Anneke
Brussee
Ophalen van groenafval
Mosselavond
Jan en Monique tuin 21
Kerst- winterkaarten maken
Mevrouw J.Rutten/leden
Ophalen van groenafval
Vrijwilligersavond
Vrijwilligers
Nieuwjaarsreceptie
Lezing door een
compostmaker

Groenzoem, de belevenissen van een
biotuinier
*’Nee, belonen moet je’!
Zaterdag na een kantinedienst en daarna
uitgebakken, ga ik graag aan het biertje. Ik schuif
dan graag aan bij het aanwezige gezelschap. Je
kunt het wel een stamtafel noemen.
In de regel is dat altijd erg gezellig. Met veel
gevoel voor humor en gevrijwaard van én
ongehinderd door iedere vorm van feitelijke
kennis, bespreken we na enkele biertjes de
huidige wereldproblemen.
En werkelijk hoe verschillend we ook zijn, en
hoezeer onze politieke inzichten verschillen, of
het nu de brexit of de pensioengerechtigde
leeftijd betreft, de gezondheidspremie of de
nieuwe borsten van Tatjana Simic, het wordt
opgelost en in het geval van Tatjana dan wel
gezamenlijk bewonderd. Hele zware gevallen
hebben weleens een biertje extra nodig maar er
komen prachtige creatieve oplossingen in grote
eensgezindheid. En heus, soms zijn er

Leden en genodigden
Mevrouw Caroline de
Vlaam

Bijzh.
Aanmelden

Aanmelden
Vrije inloop
Inzet loont!
Informatie volgt
Informatie volgt
Vrije inloop

uitspraken en ideeën dat je denkt ‘zijn wij nu zo
clever, of in den Haag zo simpel’?
Toch weet ik zeker dat Rutten en zijn mannen
maar eens bij ons moeten aanschuiven. Een
paar biertjes erbij en je zult zien we komen eruit.
Geld erbij, natuurlijk voor het Nederlands elftal.
Ook daar hebben we genoeg tips voor. Zouden
ze echt eens moeten doen. Wij hebben zeker 5 á
6 potentiële bondscoaches, zomaar aan onze
eigenste tafel zitten. Ook voor Max Verstappen
zou het weleens goed zijn.
Afgelopen zaterdag, met een nootje en wat
pepsels erbij, kwam het gesprek op de
werkbeurten. Dat mensen vaak niet komen
opdagen, niet afzeggen en het opvatten als
strafwerk. “Het zou ook meer gewaardeerd
moeten worden,” stelde iemand. “Ja” zegt een
ander, “het wordt echt te veel als negatief
ervaren.” “Eens, moet veel positiever benaderd
worden”, roept een ander.
“Moeten ze je een medaille geven voor tien
meter schoffelen of zo?” “Nee, maar als je niet
komt opdagen zonder af te zeggen, wel met de
inhaalbeurt zo’n knettergeel hesje aan met op de
rug de tekst: ‘inhaaltuinbeurt.’” “Veel te negatief,”
klinkt het van links. “Belonen moet je.” “Je vangt

meer vliegen met stroop.” “Doe nog maar een
rondje, 5 Grollsjes en 4 Heinekes en neem zelf
ook wat.”
“Positief weet je wel, gewoon alle leden een mooi
shirt van de vereniging met logo op de
linkerborst.” “En dan van die insignes geven, net
als bij de padvinders.” “Voor een werkbeurt krijg
je een klein driehoekje met het jaartal erin, om op
je mouw te naaien.” “Heb je na ‘n jaar 5 insignes
op je mouw en bij drie jaar compleet, krijg je er
een met een zilveren bies en na 5 jaar een
gouden bies.” “Kijk dat motiveert!” “Ja, ja, maar
wat als je vrijwilligerswerk doet?”, zegt iemand.
“Aangepaste insignes en die dan uitdelen op de
ALV.” “Dat Jan en Monique dan naar voor
worden geroepen en zij hun insigne met
geborduurd mosseltje krijgen. Dan zal je zien dat
ze hun best blijven doen om over vijf jaar een
‘Gouden Mosseltje’ insigne in de wacht te
slepen!” “En dan krijgt Rianne zo’n insigne met
de twee gekruiste patatten en een frikandel in het
midden geborduurd.” “Moet je opletten wat ze
afbakt om het ‘Gouden patatten en frikandellen’
insigne te behalen.” Serge krijgt ‘n insigne met
een bijenkorf en ook nog een met een broodje
gezond erop. Voor het bestuur verzinnen we ook
wat. “Bijvoorbeeld jij, als secretaris, krijgt er
eentje met een pen en nog eentje met een
bijenkorf en dan ook nog het ‘Patatten’ insigne.”
”En als je dan weer eens de bamischijven koud
opdient, dat dan ten overstaan van de ALV, het
insigne van je mouw afgeknipt wordt.” Na nog
een rondje kwamen de insignes voor Tatjana ter
sprake, al gauw was er een vrijwillige
beoordelingscommissie samengesteld. Alleen
welk insigne deze commissie zelf zou krijgen,
daar kwamen ze niet uit. Bij Rob Bergmans shirt
zijn de armen vol: 6 gouden biezen van de
insigne ‘tuinbeurten’, de insigne ‘Latijnse
plantennamen’, de ‘Bordertrofee 2018’ en een
ere-insigne voor de dienstjaren op het complex.
Maar ook het bijzondere ‘Bloembollendriehoekje’
insigne’ en nog de 6 insignes ‘Van verdienste’. In
die laatste categorie wordt hij alleen
voorbijgestreefd door Rob Le Noble die tevens
als de enige in de geschiedenis van N & G, een
‘Creatief boekhouden’ insigne heeft: een klein
zwart driehoekje met een gouden kluisje erop.
De zaaidames met hun insignes en met al hun
zaaijaren op de mouw. Erika die het gouden
‘Zaailing 2018 embleem’ als afscheid krijgt. En
dan is bij zo’n ALV iedereen zenuwachtig in de
kantine, hopende op een mooie onderscheiding.
Zoals Wim: die hoopt eindelijk zijn ‘Rode
heermoes’ insigne kwijt te raken. De voorzitter
opent natuurlijk met zijn vele jaargangen
‘Voorzittersinsigne met hamer’ op zijn mouw en

toont ons dan de 10e herziene en vernieuwde
druk van het boek: ‘Insignes, hun betekenissen
en waarde bij Nut & Genoegen 2019’.
Symbolisch wordt deze eerste uitgave van de
hernieuwde druk uitgereikt aan een nieuw lid met
nog een maagdelijk leeg shirt, welke het met
trillende handen in ontvangst neemt en
hakkelend belooft dat dit volgend jaar anders is.
Zichtbaar geëmotioneerd en onder luid applaus
neemt Willy Dubelaar het nieuwe voor het eerst
uitgereikte insigne: ‘Grammaticale ondersteuning
secretariaat’ in ontvangst. Ook Elly, op van de
zenuwen en al drie keer wezen plassen, krijgt
voor haar inzet voor de nieuwsbrief haar
felbegeerde ‘Ganzenveer’ insigne en pinkt een
traantje weg. Ook grote Henk en Jos, zich
zorgen makend omdat ‘n lid nog steeds geen
hout geleverd heeft, krijgen toch hun
‘Kruidenbuiltjes’ insigne. Ook Joke wordt het
podium opgeroepen en krijgt het gouden ‘Potjeembleem’ voor haar hoogstaande hygiëne. Ze
had zich voorgenomen om van de gelegenheid
gebruik te maken iets over het illegaal
meenemen van toiletpapierrollen te zeggen,
maar ze had zo’n brok in haar keel dat spreken
voor haar onmogelijk werd. En natuurlijk voor
Peter en Evert het nieuwe
‘Kleurenwaaierembleem’ in de tinten groen, bruin
en wit voor hun schilderwerk. Peters vrouw kreeg
een zakdoekje aangereikt, ook zij hield het niet
droog.
Wij aan onze stamtafel, zagen deze positieve
benadering wel zitten. Daarna kwamen er nog
wat voorstellen die echt onmogelijk in de
nieuwsbrief kunnen. Dat is altijd met een
stamtafelbespreking, na een werkelijk briljant
hoogtepunt, zakt het razendsnel af. Nog één
laatste biertje en dan breken we op. Kijk, toch
even in een achtermiddag met elkaar, een
prachtig plan gemaakt.
Nu zal ik wel gelijk in aanmerking komen voor
‘Het spijkers op laag water zoeken’ insigne, maar
of het ervan komt? Alhoewel, dat shirt met N&Glogo spreekt me wel aan. En ook zo’n fluorhesje
voor notoire werkbeurtweigeraars lijkt mij wel
wat.
*Alle genoemde personages zijn fictief,
vermoedelijke herkenning berust louter en alleen
op toeval!
Aad van Weel tuin 141

