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Imkerdag

Riek;
Namens Cees Blom van tuin 2 danken wij
jullie hartelijk. Na de oproep van de vermiste
riek vorige maand zijn vele rieken op zijn tuin
gezet. En gelukkig zat daar ook de vermiste
riek bij. Cees en zijn riek zijn weer herenigd.
Secretariaat;
Wegens verhuizing komt de bestuursfunctie
secretaris vrij. Voor deze functie wordt een
kandidaat gezocht. U kunt zich aanmelden op
secretaris@nutengenoegencapelle.nl
Groenafval;
De afspraak is, niet voor drie uur op de
zaterdagmiddag voorafgaande aan de
tuingroenafvalophaaldag materiaal te
storten op de betonplaats. Laten we ons daar
allemaal aan houden. Terug moeten halen is
nog veel vervelender dan het wat later
brengen.
Namens het bestuur,
Aad van Weel
Secretaris.

Het was een drukte van belang in de kantine.
Er was veel belangstelling voor het honing
slingeren, en inderdaad kon men meedoen
met het hele gebeuren!
Er waren heel veel honingraten te slingeren
maar wat wij als publiek niet wisten dat deze
slimme bijen hun honingholletje afdekken met
een stevig dekseltje van was!
Met een soort luizenkam mochten wij het er
afschuiven . Even oefenen dat wel!
Zo'n honingraat heeft ook nog twee kanten,
dus iedereen was wel even bezig!
Emmers vol.
Een leuke leerzame dag!
Imkers, petje af! Het lijkt allemaal zo simpel
maar dat blijkt niet zo te zijn!
En nu begrijpen we dat een pot honing ook
wel wat mag kosten.
Bedankt allemaal.
Er hangt een serie foto’s bij de bijenstal van
het honing slingeren.
Stukje en foto’s Greet Boving

Schilderclub
De schilderclub begint weer op donderdag 5
september.
Wil Verberg
Groenzoem;
De belevenissen van een biotuinier
De laatste,
Eigenlijk is het gewoon de schuld van mijn
moestuin. Die heeft een lang sluimerend
vuurtje in mij aangewakkerd. Oorspronkelijk
ben ik een tuinbouwschooljongen en ben via
allemaal omwegen in de techniek terecht
gekomen. Daar ben ik nog steeds met veel
plezier actief. Maar dat groen blijft toch
trekken, komt nog bij dat ik mij de laatste
jaren steeds meer ben gaan verdiepen in
zelfvoorzienendheid. Met name YouTube
filmpjes met Amerikaanse Homesteads
trokken mijn aandacht en bleek een bron van
inspiratie voor mij te zijn. Daar komt groen en
techniek samen. Kijk, en dat is mijn ding. Laat
ik in deze de ook o zo belangrijke kippen niet
vergeten om de kringloop rond te krijgen.
Kortom, hoe leuk ik mijn volkstuin ook vind
het wordt tijd voor verbreding in
mogelijkheden en schaalvergroting. Komt nog

bij dat de wet op thuisverkoop is versoepeld
wat nieuwe mogelijkheden geeft een inkomen
te genereren met een grote biologische
moestuin, imkerij en scharreleierenverkoop.
Wat eerst een fantasie voor na mijn pensioen
was, wat ook weer behoorlijk is opgeschoven.
Wat natuurlijk ook lichamelijk
energietechnisch niet meewerkt. Het deed
steeds meer het besef groeien “nu of nooit ”.
En die keuze is voor ons op “Nu” gevallen,
temeer we een zeer geschikte locatie konden
kopen en daarmee is het gehele
fantasieproject niet alleen werkelijkheid aan
het worden, maar ook in een
stroomversnelling gekomen. Ergens in
december is de overdracht en dan is het
handen uit de mouwen en worden we deeltijd
agrariërs.
En natuurlijk gaan we jullie allemaal missen,
want het is een feit in paar jaar dat we ‘Nut en
Genoegers’ zijn hebben we een fijne
kennissenkring gekregen maar ook veel
beleefd en wat zeker mijzelf betreft, veel
geleerd, veel gelachen en met velen leuk
samengewerkt. Maar ook het secretariaat zal
ik over moeten dragen. En geloof me dat is
een interessante taak. Dus schroom niet en
meld je aan, dan kunnen we nog een paar
maanden samenwerken.
En natuurlijk ook aan het maandelijks de
Groenzoem schrijven heb ik heel veel plezier
beleeft en is dit om wat tijd vrij te maken
helaas de laatste.
Rest mij ondanks dat ik voorlopig nog niet
weg ben, jullie allemaal te danken voor jullie
aller vriendschap, het lezen van mijn
schrijfsels, de vele pittige dan wel
diepgaande of humoristische gesprekken,
mijn medebestuurders, de stamgasten tafel,
de koffieochtenden met het bouw- en
werkteam en alle anderen leden van Nut en
Genoegen.
Maar mochten jullie ooit op Goeree komen in
de buurt van Den Bommel schroom niet en
kom langs.
Aad van Weel tuin 141
Groenafval
Maandag 26 augustus

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 september kunt
u aanleveren tot 9 september.

Weerspreuk augustus
Vliegt de vleermuis 's avonds rond, ze
brengt mooi weer in de ochtendstond

Foto: Aad van Weel
Ramen in de kantine
Eindelijk het is zover, de ramen zijn geplaatst
in de kantine.

