
Nieuwsbrief januari/februari 2014

Algemeen
De eerste nieuwsbrief van 2014 rolt alweer via de mail naar binnen. Het jaar is al in
zijn 2e maand en we hebben alweer 2 activiteiten gehad en nu doel ik niet op een
diefstal. Overigens het heeft ook geen zin meer om in te breken er is toch niks meer
te halen. Nee ik doel op de nieuwjaarsreceptie op 5 januari die druk bezocht is
geweest en weer als vanouds gezellig was. Vooraf was er een wandeling voor de
liefhebbers. Het was niet winters koud zoals het eigenlijk zou moeten zijn in deze tijd
van het jaar.
De 2e activiteit was de soepmiddag op 26 januari. Een van de organisators Jolanda
moest helaas afhaken vanwege ziekte maar Lydia had toch alles goed
georganiseerd. Echter toen het wat drukker werd  kon ze het niet meer bijhouden en
heeft Marloes Smeets spontaan meegeholpen, Marloes bedankt hiervoor. Dit heeft
tevens opgeleverd dat de soep die we op 23 februari gaan proeven door Marloes
gemaakt gaat worden.  Rosalinde liet zich ook niet onbetuigd en  hielp mee met de
afwas, Rosalinde ook dank hiervoor.
23 Februari is tevens de laatste keer deze winter dat we zo’n gezellige middag gaan
hebben en we kunnen nu al stellen dat het een voltreffer is.
Als we in  de tuinen kijken ligt alles er maar troosteloos bij en ik hoop omdat we nu
geen winter hebben dat we wel een goed groeizaam voorjaar en ook mooie zomer
tegemoet mogen zien.
Een ding kunnen we wel al vaststellen, het gras en onkruid groeit prima als de rest
ook nog zo gaat groeien mogen we niet klagen.
Nu we het toch over groeien hebben.
Denken we er nog aan dat we dit jaar wederom een wedstrijd hebben n.l., wie kweekt
de grootste Pompoen. In principe gaat het over de grootste omvang maar mogelijk
dat we ook nog op gewicht gaan meten als we er niet uitkomen wie de winnaar is.

Sleutel wisselen
Op zaterdag 15 maart word de sleutel weer gewisseld. Dit zal plaatsvinden van
09.00u tot 11.30u in de Portocabine. Vanaf Zaterdag 22 maart begint dan weer het
verenigingswerk. We doen dit jaar max. 5 personen per keer en er komen ook 3
avonden in de zomer. Ieder dient 3 x 3 uur werk te verrichten. Zorg ook dat u reserve
data bij u heeft voor als blijkt dat een door u geplande zaterdag reeds vol zit.
Aangezien enkele mensen in 2013 niet aan hun verenigingswerk uren zijn gekomen
zullen deze mensen die uren in 2014 nog moeten inhalen.
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Inbraak 23-12-‘13
Nog een paar minder leuke herinneringen.

Groenafvalhoop
Het groenafval van het afgelopen tuinseizoen
is afgevoerd.  Nieuw groenafval zo ver
mogelijk naar achter en zo hoog mogelijk
opstapelen.
Denk eens na over een eigen compostbak
aanleggen.
Dat levert zéér vruchtbare aarde op.

Gebruik email adres  vtvdeheeg@hotmail.com
Dit emailadres is van de tuinvereniging  en dient uitsluitend om post van het bestuur
naar de leden te sturen. Degene die dit voor ons en allemaal regelt en verstuurd  is
Helma Schaart.
Dit is niet het emailadres waar leden zaken heen dienen te sturen.
Nu komt het steeds meer voor dat Helma zaken toegestuurd krijgt waar ze niks mee
kan. In het verleden gebeurde dit sporadisch maar het begint langzaam grotere
vormen aan te nemen en dit kan niet de bedoeling zijn. Zij is geen doorgeefluik naar
het bestuur.
Zeker omdat er zaken bij zijn wat niks met tuinieren of met de tuin in het algemeen te
maken hebben. Vaak gebeurt het omdat men al snel als men iets gelezen heeft klikt
op beantwoorden.
Ieder tuin lid kan met zijn vragen of meldingen terecht bij onze secretaris Henk
Grothues (henk.grothues@ziggo.nl).
We hebben derhalve ook afgesproken dat Helma hier niks meer mee gaat doen.
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Spreekwoorden en gezegden
Kersen:
Met hem is het kwaad kersen eten!

Met hem is samenwerken moeilijk.
Met geld koopt men de mooiste kersen van de markt!

Wie geld heeft kan zich luxe veroorloven.
Naar rijpe kersen klimt men omhoog!

Voor een belangrijk streven heeft men veel over.
Het zijn niet de slechtste vruchten waar de wespen aan knagen!

Over goede mensen worden vaak onaardige dingen verteld.

Presentatie groenten

Geef de pen door aan…..
Deze eerste “geef de pen door aan” is geschreven door Willie Deppe
Willie bedankt dat je de spits hebt willen afbijten in 2014

Tot mijn grote schrik las ik in de nieuwsbrief dan ik uitgenodigd was om
een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief. Tuinieren is een van de vele
dingen die ik graag doe, maar een gedreven of gepassioneerd
tuinierster ben ik niet.
Ik weet er ook helemaal niks vanaf, ik doe maar wat.
Ik ga toch proberen te schrijven wat mijn tuintje voor mij betekent.
Ik woonde al zowat 25 jaar in De Heeg en had geen interesse en geen
idee wat achter dat hek met het boord “Volkstuinvereniging De Heeg” was. Totdat
mijn zus Roos, die toen lid van de vereniging was, mij vroeg om eens te komen
kijken.
Ik was totaal verrast door dat prachtige stukje natuur dat zich vlak onder mijn neus
bevond en waar ik geen weet van had. Ik heb mij toe ook opgegeven als lid.
Dat is nu zo’n zes jaar geleden en nog steeds vind ik het een heerlijke plek om naar
toe te gaan. Van een (te) groot stuk grond in het begin, heb ik nu een formaat tuin die
goed bij mij past.
Al doende heb ik geleerd en leer ik nog om te tuinieren. Ik experimenteer erop los.
“Vergeten” groenten zoals pastinaak, snijbiet, kardoen, aardperen. Niet allemaal
even lekker, maar er kan veel in de soep.
In de zomer is het  vanzelfsprekend dat er groente is, maar ook in de winter vind ik
het bijzonder om naar mijn tuintje te gaan. De spruiten, prei, de veldsla die fris onder
de sneeuw uit komt.
In mijn eerste tuintje stonden rijen vol aardbeien. Emmers vol heb ik toen geplukt. Nu
profiteer ik nog van de nakomelingen van die eerste aardbeien planten. Door de



hoeveelheid aan aardbeien elk jaar ben ik inmiddels expert geworden in het maken
van jam. Eén soort vruchten alleen doe ik niet meer, ik meng ze vooral met rabarber,
of ik gebruik drie soorten vruchten. De vruchten zijn natuurlijk niet allemaal in
dezelfde tijd rijp. Als bijvoorbeeld de aardbeien als eerste rijp zijn pluk ik ze, was ze
en doe ze in afgepaste porties in de diepvries. Zo ook me de rabarber en de diverse
bessensoorten. Op een druilerige middag ga ik dan aan de slag met jam maken. Ik
gebruik altijd de kleine verpakkingen (500 gr) geleisuiker, omdat je daar meer
vruchten bij kunt gebruiken (1250 gr), dus minder zoete jam.
Op deze manier heb ik altijd een voorraad en als ik iemand een aardigheidje wil
geven, doe ik  een potje jam cadeau.
Ik hoop nog vele jaren met plezier te kunnen blijven tuinieren en te genieten van
mijn biologische groenten en fruit.

Ik zou aan Cor Frissen willen vragen om voor de 2e nieuwsbrief zijn bijdrage van
“geef de pen door aan” te willen schrijven. Cor als je deze bijdrage voor 10 maart wil
aanleveren op mijn email zijnde jjn.rutten@home.nl

Nu geen bezoek van het dievengilde maar nu van Mevr. “Storm”.
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Soep proeven
Op zondag 23 februari is het alweer de laatste zondag deze winter dat er soep en
pannenkoeken gemaakt worden in de kantine.

Naast soep is er natuurlijk
ook koffie en fris maar
geen alcohol en
gezelligheid. Ook voor
degene die nog niet
geweest zijn kom eens
kijken voor de prijs hoeven
jullie het niet te laten

Tegemoetkoming in lidmaatschap kosten.
Ter informatie.
In Maastricht kan iemand die een uitkering of een minimuminkomen heeft in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming in bepaalde kosten van sociale- en
culturele activiteiten.



Zo staat in de brochure o.a. : “contributie(s) van amateurverenigingen op het gebied
van kunst, cultuur, sport en recreatie”. De contributie van onze vereniging zou
volgens ons daarvoor in aanmerking moeten komen.
Je kunt aanvragen op elk moment dat je betalingsbewijzen hebt van daadwerkelijk
gemaakte kosten. Voor nadere inlichtingen kan men op werkdagen terecht bij de
Sociale Dienst, Locatie Werkplein Maastricht, Randwycksingel 22, tussen 8.30 en
17.00 uur. Aanvraagformulier kan men downloaden via
www.maastricht.nl/ikhebweiniggeld.

Betaling lidmaatschapkosten 2014.
Hierbij het verzoek, aan degene die dat nog niet deden, om de lidmaatschapkosten
voor 15 februari te voldoen.
Huishoudelijk reglement:  “De contributie en het pachtgeld dienen in het begin van
het verenigingsjaar en uiterlijk 15 februari te worden voldaan”.

Stand donatie-actie inbraakschade
Tot nu toe storten 23 leden een totaalbedrag van € 580,95.
Mensen het rekening nummer blijft ook in 2014 actief
Voor degene die reeds een bijdrage geleverd hebben, bedankt namens bestuur en
leden

Website www.vtvdeheeg.nl
Onze site is tijdelijk uit de lucht geweest. Maar nu is die weer actief en zal ook
uitgebreid gaan worden. Binnen onze tuinvereniging is er iemand die de site gaat
beheren nl. Kevin Lewis.
In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug. Kevin veel succes in het beheren
van onze site.

Tot slot
Voor iedereen een goed einde van deze 'winter' en binnenkort een goed begin van
de lente.

Bestuur VTV de Heeg
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