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NIEUWSBRIEF  juli/augustus 

 
Algemeen 

Zo op een zomerse avond een nieuwsbrief schrijven heeft ook wel wat. Ik moet van de andere kant 

zeggen dat ik me wel iets meer moet zetten om eraan te beginnen. 

Neemt niet weg dat we in deze nieuwsbrief best wel wat opvallende zaken tegenkomen. 

Leuke en ook wat minder prettige zaken. 

Opvallend dat als ik met mensen in de tuin spreek dat ik hoor dat bepaalde groenten niet gaan 

zoals het zou moeten. Voorbeeld ik hoorde dat iemand al 3x Kervel gezaaid had en het niet op 

wilde komen. Hebben muizen het zaad opgegeten of wil het gewoon niet kiemen. 

Zelf heb ik 2 soorten gierst gezaaid, een stuk daar zijn 2500 zaden gezaaid en ik denk dat er 750 uit 

zijn gekomen het andere stuk 1750 zaden ( vanuit gaande dat wat er op het pakje staat) ik denk een 

500. Waardoor het niet op is gekomen weet ik niet. Mogelijk was het voorjaar toch niet zo goed, 

wel warme dagen maar ’s nachts te koud. 

Aardappels doen het wel goed, wortelen ook weer minder. 

Maar gelukkig zijn we leuk bezig en dat is waar het omgaat. 

 

Aankoop na Diefstal 

Eind van 2013 hebben we te maken gehad met diverse diefstallen. Op enkele schoppen, harken, 

bezems en de kruiwagens niet te vergeten was er bijna niks meer over. Dit materieel is blijven staan 

omdat daar gewerkt mee moet worden en als je je bezig houd met diefstal ben je in de regel vies 

van werken. 

Toen zeiden diverse mensen op onze tuin en ik denk ook wel terecht hoe gaat het nu verder, 

stoppen we met tuinieren, hoe gaat het groot onderhoud nu verder en de BBQ gaat die nog wel 

door. 

Met het bestuur waar ook enkelen diep onder de indruk waren van deze schandalige praktijken 

hebben we gezegd. We blijven tuinieren en de BBQ gaat ook gewoon door. 

En ik moet zeggen dat we dit ook hebben kunnen realiseren. Stap voor stap hebben we alles weer 

op de rit kunnen krijgen. 

Echter zonder grote sponsors maar ook vooral dankzij het initiatieven van Anne Snoeren die ervoor 

gezorgd heeft dat vele leden een extra bijdrage geleverd hebben en Veronica Demmers met haar 

loempia-actie, hebben we alles weer kunnen aankopen. Jean Frederix heeft sponsors 

aangeschreven en Piet Valkenberg die bij Frissen een heel goed woord gedaan heeft is dit alles zelfs 

beter als voorheen weer geregeld. 

De Sponsors die een bijdrage geleverd hebben zijn,  De DSM, De Stichting Elisabeth Strouven en het 

Buurtplatform de Heeg.  Als Voorzitter kan ik alleen maar zeggen, mensen bedankt. 
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BBQ 

Binnenkort op zaterdag 23 augustus is er weer de 

jaarlijkse BBQ georganiseerd door het kantine 

personeel. Deze BBQ begint tegen 17.00u en eindigt als 

we laatste mensen naar huis gaan. 

Opgave incl. betalen (volwassen €10 en kinderen € 

3,50) kan elke zaterdag tussen 09.30u en 14.00u bij het 

kantine personeel. Hiervoor zijn er 4 stuks vlees, 

sausen, stokbrood salades etc. Ook voor vegetariërs zal 

er diverse soorten “vlees” zijn. 

We hopen op goed weer en een grote opkomst 

   

Spreekwoorden en gezegden       

 

Tuinen 

Iemand om de tuin leiden! 

Iemand bedriegen. 

 

Wie zijn eigen tuintje wiedt, ziet het onkruid van een ander niet! 

Wie druk bezig is, heeft geen tijd om op anderen te letten. 

 

Ieder moet zijn eigen tuintje wieden! 

Bemoei je vooral met je eigen zaken. 

 

Hij is in zijn knollentuin! 

Hij heeft het naar zijn zin. 

 

Van een spriet een tuin maken! 

Sterk overdrijven. 

 

Een tuintje op je buik hebben! 

Begraven zijn. 

 

 

Diefstal 

Helaas zijn we er nog niet vanaf. Nu is er weer iemand in onze tuin bezig, er zijn in diverse tuinen 

bessen gestolen en ook sugarsnaps zijn ontvreemd. 

Ik hoop van iedereen die wat mist een melding te mogen ontvangen. 

Ook bij de scouting en de kinderboerderij zijn er inbrekers actief geweest. 

Men heeft alle lood van de daken gestolen. 

Dit zal worden gerepareerd met vervangbaar lood, m.a.w. het is niet meer te 

gebruiken. 

Ook de Politiehonden vereniging heeft weer inbrekers op bezoek gehad 

maar op vernielingen na is er gelukkig niks ontvreemd 

 



 

 

 

 

3 

 

Opslaan Rommel en andere zaken 

De laatste tijd word er weer rommel meegebracht van thuis en dit op de aanhangwagen gelegd. Of 

wij het maar willen afvoeren naar het milieu park.  Je bent echt een held om dit te doen maar je zou 

een grotere held kunnen zijn om het zelf weg te brengen. 

Zo ook zijn er toch weer mensen die met de slang water op hun tuin sproeien. Dit is verboden. 

We hebben mensen aangesproken maar weten dat dit niet de enigen zijn. Er zijn mensen op de tuin 

die dit zien en zouden kunnen doorgeven aan het bestuur. Sterker er zijn mensen op de tuin die dit 

zelf tegen het bestuur verteld hebben maar er ook bij zeggen ik zeg niet wie het was. 

We zullen de melder van dit soort zaken nooit naar voren laten komen in een gesprek met 

betrokkene. Maar als degene die dit ziet om welke reden ook er geen melding van maakt ben je 

mijn inziens net zo schuldig. 

 

Kinderboerderij De Heeg 

Ik wil wat kwijt over onze buren van de kinderboerderij. 

Mogelijk dat sommigen het reeds gehoord hebben maar het huidige bestuur gaat de functie 

neerleggen. De reden hiervoor is dat het bijna ondoenlijk is als bv de voorzitter die in Barneveld een 

Kinderboerderij runt en iemand die in Brabant een kinderboerderij runt ook nog eens hier als 

voorzitter en bestuurslid functioneren. 

De omlooptijden zijn gewoon weg te ver. Vandaar dat Rob Noordhoek mij, Jean Rutten gevraagd 

heeft om samen met hem een Interim bestuur te vormen. 

Omdat ik geleerd heb dat je beter 

een goede buur kunt helpen dan 

een verre vriend heb ik dit gedaan. 

Nu zijn we bezig de 

Kinderboerderij goed op de kaart 

te gaan zetten zodat als we een 

nieuw bestuur krijgen er een 

gezonde basis zal zijn om een 

enthousiast bestuur te vinden. 

We hebben contact weten te leggen met de vereniging Madjoe Baru uit Maastricht. 

Op zondag 14 september vanaf 11.00u tot 17.00u zal er een  Pasur Kebun gehouden worden.  

Zie Flyer bij ons op het raam van de kantine maar ook op een uitzending bij RTV Maastricht op 12 

september en bij Falcon Radio het programma van John Thoma,  Mestreech onder weg op vrijdag 

12 september tussen 12.00u en 15.00u. 

Tevens zullen er op 14 september opnames gemaakt worden die de week later uitgezonden 

worden bij het programma Vitrien of Weekend lui. 

Er zal voldoende parkeer gelegenheid zijn op de Maastrichterweg mits u de bewijzering volgt. 

 

 

Versnipperen Takken 

Zoals de meesten reeds gezien hebben is er een grote tuin van 600m omgezet en op een boom na 

verwijderd van alle bomen en struiken. Dit hout ligt op het achterpad. 

Dit hout zal door een versnippermachine die door Piet Valkenberg geregeld is versnipperd gaan 

worden op zaterdag 16 augustus. 

Mensen die kunnen en willen meehelpen zijn welkom. 

De snippels gaan gebruikt worden om het pad bij de tuinen 17a t/m 17c te bedekken. 
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Datgene wat over is kan gebruikt worden door mensen van de tuin. 

Mensen die takken hebben in hun tuin die max 10cm dik zijn kunnen deze op die zaterdag de 16
e
 

augustus ook laten versnipperen 

 

 

Bestuurswijziging 

Op de volgende ledenvergadering ergens in maart 2015 zullen er 2 bestuursleden stoppen met hun 

werkzaamheden bij het bestuur, dit zijn Jean Frederix onze penningmeester en Henk Grothues onze 

secretaris. 

De reden dat zij stoppen zijn de volgende. Jean heeft een vriendin die graag schildert en Jean heeft 

ook eens een penseel in de hand genomen. Nu blijkt dat naast het feit dat hij aardig kan schilderen 

dit ook erg leuk is gaan vinden. Zodanig dat dit toch enkele dagen per week in beslag gaat nemen. 

Zodanig dat dit toch enkele dagen per week in beslag gaat nemen. 

Daarnaast gat hij ook graag wat ritjes met de auto maken samen met zijn vriendin en dit kost tijd en 

dan moet je een keus maken. Hij wil graag zijn tuin aanhouden maar vind dat hij te weinig tijd over 

heeft om zijn penningmeesterschap goed te kunnen blijven uitvoeren. Hij heeft mij aangegeven om 

met het komende jaar uit te kijken voor een nieuwe penningmeester. 

Henk heeft zijn lot aan dat van Jean gekoppeld nl, 

Toen wij pas de tuin hadden hebben Jean Frederix en Sophie mij verzocht om in het bestuur te gaan. 

Jean had een dubbel functie secretaris en penningmeester. Ik kon hem een groot plezier doen als ik  

secretaris zou worden. Ik heb mij toen om laten praten. 

Heb ook tegen Jean Frederix gezegd luister ik doe dat om jouw te helpen, stop jij dan stop ik ook. 

Toen ik gestopt ben in het onderwijs heb ik gezegd nooit geen bestuursfunctie meer. 

Zodoende dat beide heren gaan stoppen met ingang van de ledenvergadering 2015. 

Dat ik dit als voorzitter betreur mag zeker zijn maar ik respecteer ook hun keuze en dank hun beide hier al 

voor hun inzet bij de vereniging. 

Nu zijn we op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Als iemand graag zitting wil nemen in het bestuur kun je dit 

persoonlijk zeggen maar ook via een mail naar Henk Grothues (henk.grothues@ziggo.nl). 

We zullen dan een gesprek samen hebben en uiteraard kun je meedraaien met een of enkele vergaderingen 

zodanig dat je beeld en geluid hebt hoe we het binnen het bestuur doen. 

Wil je graag inspraak hebben dan is dit de ideale gelegenheid om dit kenbaar te maken binnen het bestuur. 

Het zou prettig zijn om met het nieuwe tuin jaar ook een compleet bestuur te hebben, uiteindelijk hebben 

we er allemaal voordeel bij. 

 

Tuindienst 

2 augustus  09 augustus  16 augustus  23 augustus    30 augustus 

Gerda Hoenjet Jean Rutten  JeanFredrix  Jean Rutten    Paul Visser 

Maurice Daniels Sjaack Lemmens Maurice Daniels Ron Ramakers    Eddy de Vries 

Peter Vryens  Joop Smit  Ron Ramakers  Eddy de Vries    Miny Laeven 

Willie Deppe  Miny Laeven  Ben Keulen  Monica Scholten  Giel Hermans 

Francisca Koopmans  Ben Keulen  Sjaak Lemmens 
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Agenda. 

02 augustus start verenigingswerk 

14 augustus bestuursvergadering 

16 augustus takken versnipperen  

23 augustus BBQ 

 

Nieuwe leden 

Roel Krottje  tuin 78 B 

Lea Demmers Thiessen  tuin 69 A 

Marc Vossen tuin 69 B 

Yvonne Jeurissen 78 A 

Jeanot Nelissen tuin 80 

 

 

 


