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- Ga naar en van de tuin volgens de kortste en snelste
route. Paden zijn alleen bedoeld om je te verplaatsen,
niet om te verpozen.
- Houd afstand tijdens de werkbeurten. Ontsmet het
gereedschap en overige benodigdheden bij de start en
na afloop van de werkbeurt. Deel het gereedschap niet
met andere leden.

Coronamaatregelen, opnieuw aangescherpt
Sinds maart hebben we allemaal, ook als volkstuinders
en als vereniging, te maken gehad met anticoronamaatregelen. Stapje voor stapje zijn die vanaf
mei aangepast, maar in augustus zijn er weer enkele
beperkende maatregelen en adviezen bijgekomen.
Het leek ons daarom goed om opnieuw aandacht te
besteden aan de maatregelen en de laatste stand van
zaken met u te delen.
Als vereniging volgen we uiteraard de maatregelen en
adviezen van de rijksoverheid. Die vormen het
uitgangspunt voor de regels van een tuinvereniging.
Alle maatregelen zijn er opgericht om samen de
risico’s -op besmetting met en verspreiding van het
virus –zoveel mogelijk kunnen beperken.

We zetten de regels op een rij:
- Geen toegang tot het tuinpark 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.
- Voorkom drukte en vermijd drukte. Geef elkaar de
ruimte, houd altijd minimaal 1,5 meter afstand.
- Voor het ontvangen van bezoek geldt vanaf 19
augustus 2020 het dringende advies: maximaal 6
bezoekers boven 12 jaar. Deze regel geldt ook voor
uw tuin

- In de kantine is een vaste zitplaats verplicht. Uiteraard
gelden in alle gevallen de hygiënemaatregelen en
moet er 1,5 meter afstand kunnen worden gehouden.
Gebruik de alcoholdispensers met de handgel bij de
ingang en volg de aangegeven route.
- Indien u gebruik maakt van de kantine registeren we
uw naam i.v.m. bron-en contactonderzoek van de
GGD.
- Houd afstand in de winkel, maximaal 1 klant in de
winkel.
- Passanten zijn in verband met het voorkomen van
drukte, niet welkom. Het bord aan de ingang is
inmiddels teruggeplaatst.

Belangrijk:
De ervaringen van afgelopen periode leert ons dat veel
van de leden van goede wil zijn en zich goed houden
aan de regels. Helaas constateren we ook dat er leden
zijn die zich minder goed houden aan de voorschriften.
Dan gaat het met name om het aantal mensen op een
tuin en de bewaren van de onderlinge afstand. Indien
u zich niet aan de regels houdt, zijn we genoodzaakt
om u de toegang tot het complex te ontzeggen.
Enerzijds om dat het overtreden van de regels kan
leiden tot sluiting van het gehele complex maar met
name om de gezondheid van onze leden te
waarborgen.
Laten we ons daar samen voor inzetten en spreek ook
anderen aan als de regels niet goed worden
nageleefd.
Vanwege de maatregelen is onze A.L.V. uitgesteld.
We zullen u op korte termijn in een apart bericht
informeren over de invulling van de A.L.V.
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Vacatures en vrijwilligers gevraagd voor:

Mannetjesputters

- functie van Penningmeester

Met de toen al een hoge temperatuur, hebben Jaap en
Jeroen een boomstronk uitgegraven. Op de plek van
de oude weggeefhoek en waar de boom stond, komt
een mooi nieuw bloemenperk.

- functie van algemeen bestuurslid
- functie van schilders, loodgieters en reinigers voor de
sloten en duikers
- functie van begeleider/coördinator werkbeurten op de
zaterdagmorgen, Rob Bergman doet dit niet meer.
Wist u dat...
Het bestuur dagelijks contact heeft met elkaar via email en WhatsApp en dat we 1x per maand
bijeenkomen voor een vergadering om de belangen
van tuinders en vereniging te behartigen?
Wilt u een keer meepraten tijdens een vergadering,
geef u dan op bij
secretarisnutengenoegencapelle@Gmail.com.
Graag tot ziens!
Het Bestuur V.T.V. Nut en Genoegen
Zwerfkatten
Er worden regelmatig zwerfkatten op het complex
gesignaleerd. De zwerfkatten kunnen worden
gevangen en opgehaald door:
Stichting Zwerfkatten Rijnmond en is te bereiken op
telefoonnummer: 0105221528 De katten worden hier
goed verzorgd.
www.zwerfkattenrijnmond.nl

Wespennesten
Voor het verwijderen van een wespennest kun je
informeren bij: Vermin free, Elzenstraat 8,2871 PX
Schoonhoven tel: 0182602953 - info@verminfree.nl de
kosten zijn voor eigen rekening.
Weerspreuk September
September is de meimaand van de herfst

Dit is het resultaat van hun noeste arbeid!
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Dit i.v.m. onderhoud, bij de tuinbeurten mensen het
weten dat op die plekken in het openbare groen
voorzichtig te werk moet worden gegaan met onkruid
wieden.
Om de grond ter plekke niet verstoren.
Het zijn vaste planten dus ze komen elk jaar weer
tevoorschijn.
Het is dan wel een algemene orchideeënsoort maar
het blijft bijzonder.
Fred van der Laer, tuin 73

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 september kunt u
aanleveren tot 14 september.
Slapende bijen en hommels

Hoera een nieuwe parasol
Op zaterdag 15 augustus is de nieuwe parasol bij de
kantine geplaatst.
Jan had een gigantisch gat gegraven voor de voet en
daarna is met vereende krachten de vijf meter hoge
parasol vastgezet.
Serge en Jan

Wist u dat bijen en hommels ook slapen?
Ik niet totdat ik deze schoonheid vastgeklemd met zijn
kaken in mijn fruitnet zag.
Soms verzamelen ze zich in een plant of bloem.
Als je ze aanraakt, blijven ze gewoon zitten.
Zie onderstaande link voor een leuk artikel wat ik vond
op internet over deze schone slapers.
https://bestgroen.com/2018/07/15/sssst-slapendehommels/

Brede wespenorchis, vervolg
Op de oproep van Fred van Laer om te melden of er
bij andere leden ook deze orchidee in de tuin groeit,
zijn er reacties binnengekomen.
De oogst tot nu toe is dus. 13 inheemse orchideeën,
Brede wespenorchis.
Tuin 77, in de tuin, 1 orchidee.
Tuin 73, 4 orchideeën.
Tuin105, 2 orchideeën,
Tuin 60, 1 orchidee?
*Fred heeft zelf op verschillende plekken op het
openbare gedeelte van het complex er nog meer
ontdekt.
Naast tuin 105 in het openbare gedeelte bij de sloot en
onder de Hazelaarstruik,1 orchidee,
In het openbare gedeelte achter hegje bij kruidentuin,
4 orchideeën.
*Dit is handig om te weten voor de Bouw - en
Werkcommissie.

Slapende Andornbij
Foto: Elly Hoogerwerf
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