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Herfststukjes maken
Op zaterdag 5 oktober is er weer
herfststukjes maken in het
verenigingsgebouw. U bent van harte
welkom!
Watermeterstand opgeven
Beste leden,
Het is weer tijd voor de watermeterstanden.
Graag uw watermeterstand doorgeven via het
emailadres:
secretaris@nutengenoegencapelle.nl
vóór 20 oktober a.s.

José Rutten

Koninginnepage!

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

Rups van de koninginnepage

Houtophaaldag
Houtophaaldag is bekend, deze valt op
donderdag 10 oktober.
Neerleggen mag op de betonplaat vanaf
zaterdag 5 oktober.
Uitsluitend hout.

Sluiting tuinseizoen
Samen, met een hapje en een drankje sluiten
we op zaterdag 26 oktober van 12:00 tot
14:00 uur het tuinseizoen af. Komt u ook?
De vlinder van de koninginnepage

Namens het Bestuur,
Aad van Weel
Secretaris

Foto: Bert van Deventer

Er zaten twee rupsen van de koninginnepage in
het loof van de winterpeen bij Greet Boving.
De page zelf fladderde enkele weken eerder over
onze tuinen.
haar lukte het niet om er een foto van te maken ,
maar Bert v Deventer wel!
Bijzonder mooie vlinder , en dat in onze tuinen!
Greet Boving

De wenstuin
Na 12 jaar gingen de stenen van de wenstuin
los zitten en de 2 bankjes konden ook wel
een likje verfje gebruiken. Met Hennie en
Kees van Ginneken hebben we alle steentjes
gelijmd en daarna gevoegd. Evert Druif en ik
hebben eerst alles losgehakt en schoongemaakt. Daarna de bankjes kaal geschrapt
en een kleurtje gegeven.
Om het geheel compleet te maken doe ik een
oproep, wie weet nog wat er op het bordje
stond want ook dit willen we in ere herstellen.
Heeft iemand een foto hiervan of weet
iemand wie de kunstenares is, laat het me
dan weten.
Peter Koolmees

Aanleveren kopij voor de nieuwsbrief
U kunt uw nieuwtjes en inbreng, voor de
columns, doorgeven op:
nutengenoegennieuws@outlook.com
Voor leden zonder e-mail: als u een briefje in
de brievenbus van de vereniging doet, komt
het ook bij mij terecht.
Kopij voor de nieuwsbrief van oktober kunt u
aanleveren tot 14 oktober.
De wenstuin

Weerspreuk oktober
Blinkt oktober in zonnegoud, de winter
volgt dan snel en koud

Mosselavond
Beste leden en donateurs van Nut en Genoegen,

Zaterdag19 oktober a.s.
wordt er weer (bij voldoende belangstelling) een mosselavond
georganiseerd.
Voor de niet-mosseleters zal onze visvrouw Hennie weer een
heerlijk kibbeling verzorgen.
Onder het motto “Gezelligheid is troef” nodigen wij leden die een
liedje willen zingen, een stukje opvoeren, instrument kunnen
bespelen uit om dit op deze avond aan ons te tonen.
Uw eigen bijdrage zal 10 euro bedragen,
te voldoen op de avond zelf.
De keuken zal om 19.30 u geopend zijn.
U kunt zichzelf aanmelden (minimaal 1 week van tevoren)
bij onze koks Jan en Monique (tuin 21)
jandetegelzetter@live.nl of 06-81958087 o.v.v. mosselen of vis
en het aantal personen.
Aanmelden is ook mogelijk bij het bestuur
secretaris@nutengenoegencapelle.nl
Wij hopen op voldoende belangstelling en een gezellige avond.
Smakelijk eten

