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Huishoudelijk Reglement
Zoals besloten op de Algemene Leden
Vergadering (ALV) van 24 maart 2018, staan dit
jaar op de ALV van 23 maart 2019 de gewijzigde
artikelen 31 - 33 (werkgroepen en commissies)
van ons Huishoudelijk Reglement (HR) ter
goedkeuring op de agenda. U krijgt deze artikelen
van het bestuur samen met de uitnodiging voor
de ALV van 23 maart 2019.
Iedereen die actief is als vrijwilliger is op 9
februari 2019 door het bestuur uitgenodigd om
mee te denken over deze artikelen. De
uitkomsten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in
het voorstel voor de ALV.
De werkzaamheden die verricht worden door de
werkgroepen en commissies, veranderen feitelijk
niet. Wel zijn ze nu op papier vastgelegd in
genoemde artikelen. Dit is van belang omdat het
duidelijkheid geeft over de structuur binnen onze
vereniging.
We zijn immers een vereniging waarin de leden
invloed hebben op beleid dat het door de leden
gekozen bestuur, wordt uitgevoerd. Op de ALV
legt het bestuur verantwoording af over het
gevoerde beleid van het voorgaande jaar.
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor ons
volkstuincomplex en onderhouden met elkaar het
complex. Het Huishoudelijke Reglement voorziet
in de wijze waarop we dit met elkaar doen.
Op bovengenoemde bijeenkomst zijn er nog 2
ideeën aan het bestuur en de werkgroep
meegegeven die komende periode uitgewerkt
gaan worden:
- Maak een lijst met werkzaamheden
zodat iedereen kan zien welk werk er
gedaan moet worden
- Maak een lijst met interesses en
voorkeuren van de leden
Voor vragen, aan- of opmerkingen kunt u terecht
bij het bestuur of de voorzitter van de HRwerkgroep, Hennie van der Vaart:
tuin7ahv@xs4all.nl

februari 2019
Betalingen via rekening: NL92 Rabo 0141 9716 73
Contact over tuinbeurten via invulformulier op de website.
Nieuwtjes nieuwsbrief:nutengenoegennieuws@outlook.com
Milieuvriendelijk tuinieren, brochures (liggen in de kantine)
www.avvn.nl info over natuurlijk tuinieren en meer...

Nieuws van de winkel
Beste leden,
Voor het komende tuinseizoen is de voorraad
tuinartikelen zoals: bemeste tuinaarde, potgrond,
zaai- en stekgrond, tuinturf, tuincompost en
Franse boomschors weer aangevuld.
Verder de noodzakelijke mestsoorten voor onze
tuinen alsmede bodemverbeteraars zoals:
Lavameel, landbouwkalk en koraalalgenkalk
oftewel Maërl en moestuingrond, welke ideaal is
voor
groenten en kleinfruit kweken in bakken.
Verder, behorend tot onze standaardproducten:
propaangas (in de standaard 10,5 liter fles) en
ophoogzand, voor de prijs van €2,00 (per
afgestreken kruiwagen), welke afgerekend moet
worden als de winkel geopend is.
We zien u graag in onze winkel, waar wij u ook
graag informeren als er vragen zijn betreffende
het tuinieren.
Met vriendelijke groet,
Theo & Henk,
De winkeliers

Paas/voorjaarkaarten maken
Op zaterdag 9 maart is er weer kaarten maken in
de kantine door José Rutten. U kunt zonder
aanmelden binnenlopen en meedoen.
Neem gerust uw (klein)kinderen mee!
Komt u ook?

Prik van de winter

Wat weer inhoudt dat je dus een extra Kaliumgift
moet geven.
Zo kun je dus kijken welke verhouding voor welke
groente er nodig is.

Foto’s Elly Margés

N.P.K.
Je hebt het vast wel eens gehoord van één van je
medetuinders of je naaste buren’ ik gebruik altijd
12-10-18’, dit klinkt best interessant maar wat
houdt het nu eigenlijk in.
N.P.K is een meststof die uit drie elementen is
samengesteld nl. Stikstof, Fosfor en Kali.
Stikstof wordt aangegeven met de letter N
(Nitraat) deze zorgt voor de bladontwikkeling.
Fosfor wordt aangegeven met de letter P
(Phosphor) dit zorgt voor een goed wortelgestel.
Kalium wordt aangegeven met de letter K en
bevordert de bloei en vorming van vruchten.
Deze drie elementen heb je nu juist nodig voor
een goede basis.
De getallen geven de onderlinge verhoudingen
aan, maar behalve dat deze getallen in
verhouding met elkaar staan zijn het tevens
percentages van de meststoffen.
N.P.K 12-10-18 is dus 12% stikstof enz.
Deze meststoffen zijn in verschillende
verhoudingen te verkrijgen. Waarvoor? Het
antwoord is heel simpel, niet elke groente heeft
dezelfde behoefte.
Bladgroente, spinazie, koolsoorten hebben
bijvoorbeeld veel stikstof nodig
(bladontwikkeling).
Vrucht en wortelgewassen hebben daarentegen
weer veel meer Kalium nodig.
Voor deze vrucht- en wortelgewassen kun je als
vuistregel nemen dat het percentage Kalium twee
keer zoveel moet zijn, dus bij 12-10-18 dan moet
de Kalium dus zijn: 2x 12 =24

Hagel in de ceder
*Meer over bemesting staat op onze website bij
tuintips- bemesting
Bemest verstandig!
Bert van Deventer

Groenzoem;
De belevenissen van een biotuinier
Februari,
Het zat er al geruime tijd aan te komen maar een
paar weken geleden zijn we begonnen met het
aanpakken van te grote, overlastgevende of
ongewenste bomen. Natuurlijk is het ergens ook
zonde om zo’n prachtige grote boom om te
zagen. Maar ja, als je hem zelf of de buurman
heeft hem in de tuin staan, kan je daar weleens
anders over denken. Sommige leden stelden dat
het eigenlijk niet kan zo’n mooie gezonde boom
omzagen. Daar hebben ze wel een punt, maar
daar staat tegenover dat er ook niemand gebruik
heeft gemaakt van het aanbod de boom dan
maar naar hun eigen tuin over te planten.

Bij Han op de tuin, (is zo gaaf daar, echt een plek
om een bestseller te schrijven) worden de
prachtige treurwilgen fors ingenomen. Dat noem
je kandelaberen of kandelaren. Deels is dat
omdat er erg veel schaduw bij de buren valt maar
ook omdat de bomen slecht worden. Komt ook
nog eens bij dat ze bij hun zoektocht naar licht
over de sloot groeien en beginnen te kantelen.
Ook blijkt dat dit soort bomen een teruglopende
houtkwaliteit krijgen waardoor grote takken
gevaarlijk uitbreken.
Onder leiding van professioneels wordt het werk
uitgevoerd. Als vrijwilligers werken we mee en ik
moet zeggen, doodvermoeiend maar heerlijk
werk, de hele dag buiten met elkaar aan de slag.
Die Herman, zeg maar de zager, klimt met
ongelofelijk gemak de bomen in. Heeft van die
schoenen met ijzers met punten en allerlei
veiligheidslijnen waarmee hij zich zekert. Eén van
de leukste dingen om te zien vind ik persoonlijk
het tactisch laten zakken van de gezaagde
stukken hout.
Die Herman gebruikt dan een hoge tak,
waaronder geen schade veroorzaakt kan worden,
als takel. Maakt een af te zagen tak eerst vast
met een touw wat wij vanaf de grond bedienen.
Dan het zagen en vervolgens laat hij de vallende
tak zo slingeren en laat precies op het juiste punt
het touw schieten waardoor de tak op de
gewenste plek de grond bereikt. Gewoon een
behendigheidsspel vol gevaren voor
volwassenen. De hoeveelheid takken en zooi
wat er dan vanaf komt, niet normaal, dat zie je
echt niet van zo’n boom af!
We hadden ook nog de lezing van Caroline de
compostmeester. Een vlotte attractieve vertelster.
Allemaal weten we natuurlijk hoe we moeten
composteren maar ongemerkt pik je bij zo’n
lezing toch weer een paar zaken op. Top, de
grote opkomst! Leuk voor haar maar ook leuk
voor ons als organisators.
Over organiseren gesproken, vorig jaar zijn we
met een bus naar de Groenmoesmarkt geweest.
Reuze interessant en allerlei aparte dingen
aangeschaft. Dit jaar blijkt dat de
groenmoesmarkt niet alleen, zoals vorig jaar, op
zondag is maar verdeeld wordt over twee dagen.
Dus nu ook op de zaterdag. Misschien is dat dat
beter passend voor een aantal leden, gaan we
uitzoeken. En nee, het geldt niet als
tuinwerkbeurt. Maar houd die zaterdag 16 of
zondag 17 maart maar voorlopig vrij, zou ik
zeggen. Op internet staat een lijst met de
deelnemers. Ik ga alvast korting bedingen bij de
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organisatie en kijken of ons eigen bestuur nog
wat kan bijdragen tot ons nut & genoegen.
Binnenkort zullen we een extra nieuwsbrief
verzorgen met de details
En mijn tuin? De wilde grootbladige spinazie komt
al op. Bijen op mijn sneeuwklokjes.
Het tuinseizoen nadert met rasse schreden.
Aad van Weel tuin 141

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 maart kunt u aanleveren
tot 14 maart

Weerspreuk maart
Maart niet te droog en niet te nat, vult de
boer zijn kist en vat.

Aanleveren kopij voor de nieuwsbrief
Foto: Hennie van der Vaart

Activiteitenkalender
Datum
Elke
week
Ma 25-2
Za 9-3

Tijd
13.3015.30 u

Keuze:
Za16-3
Zo17-3
Za 16-3
Za 23-3

Hele dag

Activiteit
Schilderen
Ophalen Groenafval
Paas/voorjaarskaarten
maken
Groenmoesmarkttour
Met de bus naar Boekel
Water gaat er weer op
ALV

Door wie
Wil Verberg/ Anneke
Brussee

Bijzonderheden
Aanmelden

José Rutten

Vrije inloop
Aanmelden evt. met voorkeur welke dag:
secretaris@nutengenoegencapelle.nl

Bijzonderheden volgen nog

De Groenmoesmarkt is een totaalmarkt voor natuurlijk moestuinieren en eerlijk
voedsel. 90 specialisten uit Nederland en Vlaanderen komen hier bij elkaar. Het
woord ‘totaalmarkt’ heeft betrekking op de breedte van het aanbod dat
tuinoverstijgend is (ook eetbare, in het wild voorkomende planten) maar behalve
commercieel, ook zeer informatief is. Hier kun je je kennis verrijken op gebieden als
biologisch moestuinieren, biodiversiteit, stads- en buurttuinieren en praktische, op
een aanschouwelijke wijze gebrachte voorbeelden van groenteteelt zien.

DE GROENMOESMARKT WIL EEN ONTMOETINGSPUNT ZIJN OM KENNIS EN PLEZIER TE
DELEN VOOR HEN DIE OP EEN GEZONDE MANIER MET EERLIJK VOEDSEL BEZIG WILLEN
ZIJN.

Meegaan?
Laat mij uw voorkeur weten: op zaterdag 16 of zondag 17 maart.
Geen voorkeur toch mee? Prima, laat mij maar weten.
secretaris@nutengenoegencapelle.nl
De prijs is nog niet bekend, maar reken even op € 16,00 p.p. inclusief de
reis natuurlijk en een heerlijk kopje koffie voor vertrek.

