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Mededelingen van het bestuur

Natuurlijk ontvangt u de notulen ter goedkeuring van
de door u bijgewoonde bestuursvergadering.

AED training

We hopen op een flink aantal aanmeldingen!

Een aantal leden heeft bij de EHBO-cursus de training
AED gevolgd met een positief resultaat.

Doe mee, en meld u aan.

Gecertificeerd zijn:

Welkom nieuwe leden!

Margreth de Wit.
Serge Berkhout
Jan IJzermans
Petra van Weel
Ine Driessen
Margreet Schouten
Gefeliciteerd met het behalen van jullie certificaat!

- Oktober:
dhr. G. Klompenhouwer, tuin 49
Veel tuinplezier gewenst bij onze vereniging!
Het bestuur

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.

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

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.

We waren haast Hennie kwijt ;-)

Oliedrukhuisje bij de parkeerplaats van
het NUT beschilderd

Alternatieve plantsoorten in de plaats van
de Buxus
Dit artikel van de vogelbescherming laat zien dat je in
plaats van de buxus vogelvriendelijke alternatieven
kan aanplanten.
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/buxus
-dood-dit-is-de-oplossing

7 redenen om de bladblazer niet te gebruiken
Bladblazers zijn zeer storend en niet alleen vanwege

het lawaai.
Dit zijn zeven zeer belangrijke redenen om die dingen
niet te gebruiken. Zie artikel van de vogelbescherming.
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/7redenen-om-de-bladblazer-te-dumpen?

Werk in uitvoering
Greet Boving, tuin 60

Het uiteindelijke resultaat
In de week van woensdag 10 oktober was mevrouw
Ivonne v.d. Nieuwendijk (schilderingen/
decoraties/visuals), in opdracht van Tennet ter
voorkoming van graffiti, bezig het oliedrukhuisje bij
onze VTV Nut en Genoegen parkeerplaats te
verfraaien met een schildering van een bos.
Ze heeft (met een collega) het bostafereel in een week
tijd, erop geschilderd.
Het past precies bij de omgeving. Toevallig was het
die week schitterend zomerweer.
Op bijgaande foto nr. 1 is ze nog bezig en op foto nr. 2
is een detail van VTV Nut en Genoegen op de
schildering te zien.
Het is werkelijk prachtig geworden, vooral die hondjes
geven een speels effect op het huisje.
Fred van der Laer

Wat blijkt, hebben we een lid die gediplomeerd is in
het cleanen van vloeren.
Onze dank is groot, Arie Troost!
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Activiteitenkalender
Vrijwilligersavond
Vrijwilligers
Nieuwjaarsreceptie
Leden en genodigden
Lezing door een
Mevrouw Caroline de
compostmaker
Vlaam

Informatie volgt
Vrije inloop

vind ik die slechte verdeling een ontwerpfoutje. Nog
zoiets; vroeger als we gingen wandelen en het had
gesneeuwd dan kwamen wij bij zo’n mooi maagdelijk
veldje sneeuw. Dan zei ik: ”even plassen hoor. “, en
dan spoot ik een hart in de sneeuw. Gewoon van 80 bij
80 zonder van mijn plaats te komen. Van het midden
uit ‘n pijl omhoog, puntje eraan. Vanaf de rand van het
hart een stokje naar beneden en veertjes eraan. Dan
loslaten schuin omhoog, afknijpen en loslaten, schuin
omhoog, afknijpen 1,2,3,4, loslaten, schuin omhoog en
weer afknijpen. De andere kant ook zo. En onder het
veertje mijn naam in krulletters. En dan bovenaan de
pijl met een Grote krul P en dan de letters e-t-r-a.
“O idioot, lief, wat lief, o zo lief “, riep ze dan
gegeneerd. Reken maar dat ik punten scoorde. Kijk
dat is echt man zijn. Want laten we eerlijk zijn, de Dolle
Mina, feminisme en jaren vrouwenemancipatie ten
spijt, het zijn en blijven net lekke emmers op dit vlak.

Naambordjes van de paden op het complex
Peter en Evert zijn al een eind met het opknappen van
de naambordjes.

Groenzoem, de belevenissen van een
biotuinier.
Ouder worden,
De tijd vliegt, december alweer. Hup, weer een jaar
voorbij. Een prachtig jaar weliswaar maar toch, wel
voorbij. Het gaat echt te hard, veel te hard. December
alweer, de tijd voor overdenkingen. Nu ben ik een
jonkie in vergelijking met velen van jullie. Maar zo’n
volkstuin lijkt een soort eind-hobby. Met enige
regelmaat hangt er op het mededelingenbord een
rouwkaart van een lid wat ons ontvallen is. De
leeftijden op die kaarten lagen vroeger in een nog
onmetelijke verre toekomst voor mij. Maar merkbaar
snel komen ze telbaar dichterbij. Merkbaar ook is je
lichamelijke conditionele vermogens afname. Alles
wordt zwaarder. Maar ook je fysieke eigenschappen
nemen af. Als puber kom je te pas en te onpas in een
fysieke hoedanigheid waar je eigenlijk niets mee kan.
Die onzinnige overvloed van toen had ik nu graag
extra gehad. Voor de al te snelle conclusietrekkers, er
staat ”extra” hè. Zonder te willen kwetsen, persoonlijk

Maar eigenlijk wilde ik het over composteren hebben.
Zaterdag 19 januari hebben we natuurlijk de lezing van
Caroline. En geloof me, dat is machtig interessant.
Goed composteren is echt leuk om te doen. Als het
echt werkt krijg je er plezier in. En is uitstekend voor
de kringloop en je planten nemen het juichend in
ontvangst.
Haar Visie “Zelf composteren is een geweldige manier
om de kringloop van het leven te beleven en om
daaraan bij te dragen”.
Komen zou ik zeggen, ter lering en vermaak.
Wens jullie allen een mooie witte kerst en geloof me
en dan zal ik met plezier in de sneeuw schrijven:

Prettige kerstdagen en een
voorspoedig 2019.

Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen, dat alleen
de punt nog wel zal lukken, maar dan nog moet ik wel
de wind mee hebben om hem voorbij mijn schoenen
te krijgen.
Aad van Weel tuin 141

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 januari kunt u
aanleveren tot 7 januari.

Mosselavond
De mosselen waren heerlijk en we hebben
genoten van de geweldige meezingers met
de accordeonist Paul Papilon.
Ook onze oud-voorzitter en erelid Piet
Kapteijn, liet het zich goed smaken.
Voor diegene die geen mosselen lustte, bakte
Hennie perfecte kibbeling.
Al met al, een topavond!

