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Bericht van de AVVN:

•

Coronavirus: preventie in
de vereniging en op het
tuinpark
Gisteren,15 maart 2020, heeft de regering
nieuwe maatregelen afgekondigd en adviezen
bekend gemaakt om verdere verspreiding van
het coronavirus te voorkomen. De maatregelen
en adviezen gelden tot in ieder geval 6 april
a.s. Wat betekent dit voor tuinverenigingen?

•

Verplichting
De afgekondigde verplichte sluiting van
eet- en drinkgelegenheden per 15 maart
18.00 uur geldt óók voor
verenigingsgebouwen/clubhuizen met een
horecafunctie. Dit is geen advies, maar

•

Organiseer geen algemeen werk of
onderhoud; geen werkbeurten.
Hou geen bestuurs-, commissie- of
andere vergaderingen. Overleg zonodig
en indien mogelijk via e-mail,
whatsapp, de telefoon (conference call)
of videobellen.
Het tuinenpark kan openblijven en
tuinders kunnen naar hun eigen tuin,
mits men tenminste 1,5 meter afstand
houdt tot anderen. Communiceer
hierover. Vraag leden direct sociaal
contact zoveel mogelijk te vermijden.
Geef aan dat men in ieder geval niet
naar de tuin moet komen als
ze verkouden zijn, koorts hebben,
of zich ziek voelen.
Ga na waar op het tuinpark mogelijke
bronnen zijn van contactbesmetting,
zoals kranen, pompen, handvatten van
kruiwagens. Geef daar voorlichting
over en zorg voor regelmatig
schoonmaken van deze bronnen of
roep leden op zelf zorg te dragen voor
ontsmetting/reiniging voor gebruik.
Overweeg om de toegangspoort(en)
tussen zonsop- en ondergang open te
laten. Minder handen aan de poort
betekent minder kans op besmetting.

een maatregel van overheidswege die
opgevolgd dient te worden.

Adviezen
Om overdracht van of besmetting met het virus
te voorkomen en in ieder geval zo veel
mogelijk te beperken, hebben wij de volgende
adviezen voor tuinverenigingen samengesteld:

•

•

Sluit alle algemene
verenigingsgebouwen zoals clubhuis
(ook die zonder horecafunctie),
tuinwinkel en toiletten;
Hou geen activiteiten, evenementen
en/of bijeenkomsten met of voor leden
en/of gasten, ook niet in de
buitenlucht;

Deze adviezen gelden in ieder geval tot 6 april
2020 en zijn gebaseerd op de informatie van
de Rijksoverheid tot 16 maart 2020. Hou met
regelmaat berichtgeving van de overheid
(RIVM) in de gaten en volg nieuwe (mogelijk
tussentijdse) algemene adviezen of
maatregelen op.

Nieuw mailadres secretariaat
Het mailadres voor contact met het bestuur is
vanaf heden:
secretarisnutengenoegencapelle@gmail.com

Nog even en het is lente ...

oievaars!

Feest van hergeboorte
Ritueel van groen begin

De ooievaar heeft het nest op de tuin weer
gevonden, eerst 1 en daarna kwam er nog 1
buurten.

Wat is de natuur toch trouw
ieder jaar na de donkere tijd, soms grauw
en nat met harde stormen, dan komt ze terug
Als een belofte: ik laat je niet alleen
ik kom weer.. ben eigenlijk
nooit weg geweest...

Jos Grote Ganseij, tuin 86.

Een feest van exploderende geuren,
geluiden, kleuren en zinnenprikkelende
trillingen van oer-groei-kracht
Alle vogels worden wakker
Ze jubelen in een orkest met een concert
dat je doet ontwaken .. me diep kan raken
Bijen bevruchten bloemen, bomen
struiken en alle planten
Stuifmeel in de lucht
Lammetjes, tulpen en narcissen
Kwakende kikkers, Pasen en lente-dauw
Lente wat hou ik van jou!
Mijn handen in de aarde
Wat een Wonder
Ook ik voel me ontluiken
openbarsten en ontkiemen
Het zaad in me leeft op
Ik schiet wortel en groei in bloei
Ik dank de Grote Moeder
Moeder Natuur voor die gave
Ik pluk deze nieuwe dag,
wetende dat deze Lente
tot nu toe de laatste is
ooit een lente zal komen
die ik in deze vorm een laatste keer
zal zien.. maar nu nog niet..."
John Geelen

De bijenkasten, maart
Vanaf begin Maart hebben we de bodems van de
bijenkasten schoongemaakt of vervangen. Er
liggen dan dode bijen, beschimmeld stuifmeel etc.
op de bodem. Vanwege hygiëne kun je de bijen
helpen door de bodems te verschonen.
De komende weken zien jullie waarschijnlijk veel
dode bijen liggen op de grond voor de
bijenkasten. Dit is een normaal verschijnsel. Dit
zijn de winterbijen die gestorven zijn en worden
door de andere bijen bij een temperatuur boven
de 8 graden uit de bijenkast verwijderd om zo
ziektes te voorkomen.
Vooral vanaf half Maart als de temperatuur gaat
stijgen en er weer veel dracht komt zal het
bijenvolk explosief gaan groeien Er zullen heel
veel jonge bijen geboren worden. Er zal dan ook
heel veel stuifmeel binnen gebracht worden om
de groei van deze jonge bijen te bevorderen.
In de eerste en tweede week van Maart hebben
we een aantal bijenkasten moeten bijvoeren met
ramen met voer of suikerdeeg. Vanwege het

slechte weer is er niet veel te halen en anders
zullen ze verhongeren.
Eind Maart zullen wij als imkers de eerste
inspectie doen bij een temperatuur boven de 15
graden. We halen overtollige voerramen met
invertsuiker eruit, zodat dit niet gaat vermengen
met de echte honing.
Serge Berkhout

Symbolische opening van het tuinseizoen
2020
Ja en dan is het weer zover: 7 maart’
Rob sluit het water weer aan.
Janny Werkman, tuin 47

Groenafval
Wordt elke laatste maandag van
de maand opgehaald.

Niet zo’n geweldig mooie foto maar toch de
moeite waard. Deze slaperige hommel, zittend in
de enige zonnestraal van februari op mijn huisje,
wijst mij er duidelijk op dat ik haast moet maken
om mijn huisje op te knappen.

De prachtige stermagnolia bij de kantine.

Gert Vermeulen
Foto: Elly Hoogerwerf

Aanleveren kopij voor de nieuwsbrief
U kunt uw nieuwtjes en inbreng, voor de
nieuwsbrief 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 april kunt u
aanleveren tot 20 april.

Weerspreuk april
Broedt de spreeuw al in april, dan
is een schone meimaand op til.

