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Werkbeurten

Corona
Deze Corona-maatregelen zijn nog steeds van
kracht:
Op basis van de regels van de Rijksoverheid en
de adviezen van de A.V.V.N. zijn we gekomen tot
de volgende maatregelen:
- Er is geen toegang tot het tuinencomplex en
daarmee tot de tuin voor mensen met
verkoudheidsklachten of met een huisgenoot die
koorts heeft of benauwd is.
- Onder iedere omstandigheid moeten leden en
bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar houden,
ook op de eigen tuin, tenzij ze uit hetzelfde
huishouden komen.
- Geef elkaar de ruimte, voorkom en vermijd
drukte.
- Om drukte te voorkomen wees terughoudend
met het ontvangen van bezoek op de tuin,
beperkt dit tot een maximum van 4 bezoekers.
- Ga naar en van de tuin volgens de kortste en
snelste route. Paden zijn alleen bedoeld om je te
verplaatsen, niet om te verpozen.
- Toegang tot het park voor passanten blijft
verboden.
- De kantine blijft voorlopig nog dicht.
- Voor wat betreft de winkel gaan we door op
huidige wijze. De procedure rond de verkoop van
artikelen uit de winkel loopt goed. Henk Kruithof is
bereid voorlopig op dezelfde voet door te gaan.
- Vermijd het gebruik van gemeenschappelijk
materiaal zoals de kruiwagens en het
toegangshek. Gebruik gel of zeep om uw handen
te desinfecteren en/of handschoenen.
- Het dringend advies blijft om de buiten toiletten
niet te gebruiken. Mocht het niet anders kunnen
dan alleen met inachtneming van de
voorzorgmaatregelen zoals het gebruik van
ontsmettingsmiddelen.

Tot de coronamaatregelen zijn opgeheven of
versoepeld, zijn de werkbeurten op zaterdag
tijdelijk afgeschaft. U kunt de werkbeurten op
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend
uitvoeren. Op deze dagen meldt u zich om 9.30
uur bij Rob Bergman. Werkbeurten dienen
te allen tijde worden ingehaald.

Oud ijzer
Verzoek om geen oud ijzer meer neer te zetten.
Oud ijzer dient u zelf af te voeren.
Afgedankte spullen
Verzoek om geen afgedankte spullen meer te
plaatsen tegenover de winkel, afgedankte spullen
zelf mee naar huis nemen of naar de
Kringloopwinkel brengen.

Afgedankte spullen
Verzoek om geen afgedankte spullen meer te
plaatsen tegenover de winkel, afgedankte spullen
zelf mee naar huis nemen of naar de
Kringloopwinkel brengen.

Parkeerboetes
Let op! Op de parkeerplaats worden boetes
uitgedeeld indien u uw auto niet plaatst in de
parkeervakken. Het parkeren langs de
groenstrook, zonder parkeervakken is parkeren
voor eigen risico. Het verkeersbord staat zodra je
beide parkeerterrein oprijdt vanaf de Bermweg.
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Groene libel
Wil weten of zij ook het park al in mag.

Van onze bekende leverancier Boerengoed zijn
weer verkrijgbaar:
* Koemestkorrel, in zakken van 5 en 20 kg
of in zakken van 20 kg/25 kg of los per kg
*Patentkali
*Bloedmeel
*Vinasse
*Mearl: koraalalg, korrel
*Kalk: Dologran
*Natuurfosfaat
*Deze goederen worden op verzoek geleverd
gelijk aan de procedure van levering grond en
gas.

Foto: Gert Vermeulen

De kruidentuin
Nieuws van de winkel
Verkoop
De procedure rond de verkoop van artikelen uit
de winkel loopt goed. Henk Kruithof is bereid dit
voorlopig op dezelfde voet nog te vervolgen.
Wel het volgende verzoek:
Er zijn nog een aantal leden waarvan de door hen
gekochte artikelen nog niet betaald zijn. Om dit
niet te ver te laten doorlopen hierbij dus het
verzoek dit te voldoen op onderstaand
bakrekening van de vereniging:
NL92 RABO 01419.71.673 t.n.v.:
Penningmeester VTV Nut en Genoegen
Indien men niet meer weet wat precies het
openstaande bedrag is, dan kan men dit
navragen bij Henk of een mail naar de
Penningmeester: rob.le.noble@gmail.com of
penningmeester@nutengenoegencapelle.nl

Vorig jaar is de kruidentuin gerenoveerd. Er staan
nu 8 mooie houten bakken met daarin de kruiden.
In het mededelingenbord bij de kruidentuin hangt
een overzicht. Ook een beschrijving van wat
soorten.
De kruiden kunnen geplukt worden voor eigen
gebruik van de leden.
Bij kruiden denkt men in eerste instantie aan het
gebruik in de keuken. Echter de meeste kruiden,
net als onkruiden welke ook eigenlijk kruiden zijn,
kunnen worden gebruikt bij gezondheidsklachten.
Er wordt thee van gezet en voor uitwendig
gebruik kunnen pakkingen gebruikt worden of de
wortel van de plant wordt gebruikt.
Op de site staat uitgebreid welke kruiden in bak 1
tot en met 3 staan en waarvoor ze gebruikt
kunnen worden. Dit artikel wordt nog uitgebreid
met de rest van de bakken.
Leuk om dit te lezen en ideetjes op te doen!
Link naar het artikel over de kruidentuin:
https://www.nutengenoegencapelle.nl/hettuinenpark/de-kruidentuin
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Teek away
Door het warme weer zijn de teken weer actief.
Het is belangrijk u goed te beschermen en te
controleren na het tuinieren. Greet Boving
stuurde dit artikel in, zie onderstaande link.
Zij is in 3 dagen tijd al 2 keer beet genomen op de
tuin!
https://www.buienradar.nl/nederland/weerbericht/
blog/teek-away-adbaa6

Bijennieuws, mei 2020
Inmiddels is het weer mei en de volken zijn
gegroeid. Het ene volk explosief en het andere
gewoon.
Van de drie volken in het bijenhuisje is de gele
kast explosief gegroeid en staan er inmiddels drie
honingkamers op. Elke kamer weegt ongeveer 20
kilo.
Die vele bijen halen dus veel nectar binnen. De
nectar dampen ze in (ze brengen de vochtigheid
naar 12-15 procent door met hun borstspieren de
cellen te verwarmen) en sluiten dan de honingcel
af met een wasdekseltje.

Honing
De tweede of derde week van mei gaan er
honingkamers af om de honing te slingeren en in
potjes te doen.
Wilt u honing, kunt u Serge bellen.
Een geslingerde honingkamer wordt dan weer op
het bijenvolk gezet om zomerhoning te gaan
maken.
Darrenraat wordt uitgesneden om zo de
hoeveelheid mijten in het bijenvolk onder controle
te houden.

Teek

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 juni kunt u
aanleveren tot 15 juni.

Zwermperiode
Ook de zwermperiode breekt aan en de
bijenvolken gaan zich vermenigvuldigen.
Duizenden bijen vliegen uit met de koningin en
gaan ergens in bomen of struiken hangen om een
geschikte locatie te vinden voor een nieuw nest.
Ziet u zo’n zwerm hangen bel dan:
06-22370551, Serge Berkhout

Weerspreuk
Vliegen de vleermuizen ’s avonds rond,
dan komt er mooi weer in de vroege stond

Serge Berkhout
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