
Nieuwsbrief november/december 2014
Algemeen
Zo tegen het eind van het tuin jaar en ook langzaam richting einde jaar een aantal
zaken die toch nog de aandacht vragen.
Vooral belangrijk in deze nieuwsbrief het stuk van onze penningmeester omtrent een
andere opzet van de betalingen van contributie voor 2015.
Mocht je er bezwaar mee hebben dan word alles  voor de mensen die bezwaar
hebben op de oude wijze verstuurd. Gezien het werk wat ermee gemoeid gaat
verzoek ik echter om van de nieuwe opzet gebruik te maken.
Eveneens een droevige mededeling omtrent het vrij plots overlijden van een van
onze tuinvrienden.
Maar ook het jaarprogramma 2015 staat erin.
U zult daarin niet opgenomen zien de Open dag 2015.
Deze gaat niet door omdat er te weinig mensen zijn die bereid waren een handje toe
te steken om deze Open dag tot een succes te maken.
Deze keer een ietwat korte nieuwsbrief maar er staan wel diverse belangrijke zaken
in.

Overlijden
In onze vorige nieuwsbrief schreef ik een stuk over 2 mensen die besloten hadden te
stoppen met hun tuin, nl Jean En Annie Retra.
Ze wilden beiden wel nog betrokken blijven bij onze tuinvereniging.
Een week later kreeg ik een telefoontje van Jean dat Annie slecht nieuws had
gekregen en dat er kanker in een zeer vergevorderd stadium was geconstateerd.
Kort erna is Annie opgenomen in de Hospice  Martinus in Mechelen. Gelukkig kon
Jean er ook 24uur bij blijven.
Op 7 november is Annie overleden en op 11 november heeft in besloten kring de
crematie plaatsgevonden.
Jean ook vanuit deze kant heel veel sterkte in deze zware tijd namens bestuur en
leden van VTV De Heeg. Zoals gezegd de deur zal altijd voor je openstaan.
Het bidprentje hangt inmiddels op ons publicatie bord.

Jaarprogramma 2015
U heeft reeds een mail gehad waarin de eerste winter activiteit op 30 nov vermeld
staat.
De andere activiteiten staan hieronder.
30 nov goulash soep van 14.00u tot 17.00 Tevens uitreiking prijzen

winnaars Pompoenwedstrijd.
21 dec erwtensoep van 14.00u tot 17.00
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04 januari  Nieuwjaarsreceptie. 13.00u start wandeltocht, 15.00u Aanvang
Nieuwjaarsreceptie

25 jan pompoensoep van 14.00u tot 17.00
22febr tomatensoep van 14.00u tot 17.00
05 maart  Ledenvergadering aanvang 19.30u
14 maart  sleuteluitgifte van 09.30u tot 11.30u Tevens opening Kantine
29 maart  kippensoep van 14.00u tot 17.00
22 augustus BBQ
7 nov sluiting Kantine

Uitbreiding Kantine personeel
Voor 2015 hebben zich 2 dames aangemeld om mee de kantine een fleurige
uitstraling te geven.
Dit zijn Marloes Smeets die afgelopen jaar al enkele malen de winteractiviteit mee
ondersteund heeft met Lydia en Antoinette Coumans.
Beide dames zijn gestopt met werken en willen op deze wijze een steentje bijdrage
aan de bediening in de kantine samen met de andere mensen die dit sommigen al
meerdere jaren doen.
Dames welkom en naar ik hoop een leuke gezellige tijd in de kantine

Spreekwoorden en gezegden
Bomen
Er zijn nog wel hogere bomen gevallen!

Er zijn reeds vreemdere dingen gebeurd.
Een boom over iets opzetten. Over iets bomen!

Iets uitgebreid bespreken.
Veel kappen vellen grote bomen!

Slechts met doorwerken wordt de klus geklaard.
Spreeuwen willen kersen eten, maar geen bomen planten!

Wel profiteren, maar geen bijdrage willen leveren.
Jonge twijgen kan men buigen, oude bomen niet!

Kinderen kan men vormen, bij ouderen is dat veel moeilijker.
De bomen groeien niet tot in de hemel!

Alles kent zijn beperkingen.

Hoe sluiten we op een juiste
wijze de poort
Dit nogmaals
nu met foto’s
hoe we het
horen te
doen



Nieuw slot achterpoort
Wij, het bestuur, zijn aldoor op zoek naar een betere
beveiliging van ons tuincomplex en de opstallen. Op
de achterpoort is inmiddels een veiliger slot
bevestigd.

Opzegging lidmaatschap
Wij willen erop wijzen dat het opzeggen van het lidmaatschap van onze vereniging
tenminste 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar moet plaatsvinden. Ter
verduidelijking het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Om
misverstanden te voorkomen is het wenselijk de opzegging schriftelijk te doen aan
onze secretaris.

Lidmaatschapkosten 2015
Tot nu toe ontving elk lid bij het begin van het nieuwe jaar een schrijven in de
brievenbus of werd hem/haar dit bij gelegenheid persoonlijk overhandigd waarin
vermeldt de lidmaatschapkosten welke voldaan moesten worden. Dit is zeer
tijdrovend en brengt extra kosten met zich mee. Met ingang van komende jaar willen
wij dit op een andere, hedendaagse manier gaan doen en wel via e-mail.  Uiteraard



kan dit alleen bij leden die een e-mailadres bezitten en dit e-mailadres uiteraard bij
ons bekend is. Leden zonder een e-mailadres ontvangen de brief in hun brievenbus.
Hoe willen wij te werk gaan?
In het algemene e-mail dat wij versturen staat uitleg over waaruit het totaal bedrag
van de lidmaatschapkosten kan bestaan. Bij dat e-mail voegen wij als bijlage een
overzicht van de te betalen totaal bedragen per lid. Voor bijna iedereen is dat
hetzelfde bedrag als vorig jaar dus kan er geen onduidelijkheid over de samenstelling
van het totaalbedrag bestaan.

Voorbeeld van bijlage: Frederix J.        tuinnr:  13    € 44,00

Grothues H.     tuinnr:  89    € 40,50

Grotheus S.                            € 25,00

Hoenjet F.                              € 25,00

Hoenjet G.        tuinnr: 20    € 51,00

Rutten J.           tuinnr: 38A  € 43,00

Valkenberg P.  tuinnr:   8     € 59,00

Heb je bezwaar tegen deze nieuwe gang van zaken meldt dit dan aan onze
penningmeester
Jean Frederix, Kastanjelaan 6, 6261 NA Mheer, jhmmfrederix@ziggo.nl, tel:
0438506571.

Na gedane arbeid is het goed rusten

mailto:jhmmfrederix@ziggo.nl


Hondenpoep
Het valt ons weer op dat de laatste tijd op diverse paden hondenpoep ligt. Ik wil
iedereen erop wijzen dat de honden op de paden aangelijnd dienen te zijn en mocht
een hond zijn behoefte doen dan dient u dit zelf op te ruimen. Iedereen dient
verplicht een plastic hondenpoep zakje bij zich te hebben in Maastricht. Toevallig ligt
onze tuin ook in Maastricht.

Aanpassing Container
Op de laatste zaterdag dat onze kantine open was heeft Dino Paiano onze container
voorzien van luchtgaten. Niet dat er mensen in moeten leven maar dit is nodig om de
condens die er in komt op een natuurlijke wijze te laten verdwijnen. Door een goede
circulatie zullen we er nu geen last meer van hebben

Vervanging dak van onze toiletten onder deskundige leiding van Richard Demmers

Wetenswaardigheid
Een stuk wat ik las bij Vreeken’s zaden daar waar ik sinds ik lid ben van VTV De
Heeg mijn zaad bestel.

Wordt deze mail niet goed weergegeven



Achtergrond nr. 1

Sprookjes en Zinnigheden over Zaden

» De Eerste

De afgelopen 20-30 jaar heb ik lezingen gegeven door het hele land. Je kon me dan jaarrond boeken,
de laatste 10-15 jaar alleen in oktober en november. Vorig jaar besloot ik om er mee te stoppen, het
was welletjes. Alleen nog voor zeer speciale gelegenheden kan je me overhalen, maar een mens
moet soms wat zuiniger op zichzelf worden... Dat betekent niet dat de kennis en inzichten, die in de
loop der jaren hier zijn opgestapeld, maar mogen verstoffen. Ik beloofde, dat er een nieuw type
Nieuwsbrief bij zou komen, een brief met diepgang, zonder al te technisch te worden: toegankelijk en
inzicht-verruimend worden de 2 maatstaven. Daar mag je me op afrekenen! Hierbij de “inzaai” van het
eerste artikel. We maken op de site een archief, maar je kan ook zelf elk artikel uitprinten en bewaren,

door rechtsboven op de printknop te drukken.

» Inleiding

“Zijn jullie zaden gemanipuleerd?” of “Het zijn toch geen hybriden?” of “Waarom hebben jullie niet
alleen biologische zaden?” Zomaar een greep uit de vragen, die door klanten worden gesteld. Hoog
tijd dus om eens wat uitleg op papier te zetten.



» Een beetje geschiedenis

Toen de mens zo’n 10.000 jaar geleden begon met het zelf zaaien van eetbare gewassen was de
landbouwer geboren, maar op dat moment ontstonden ook de cultuurgewassen. Toen bij slimme
boeren het besef kwam dat zaden oogsten van de beste planten ook een stapje voorwaarts in de
opbrengst betekende, groeiden de zaden langzaam van hun wilde vorm af. Dit langzame traject van
rassenverbetering heet “selectie”. Sommige gewassen komen maar langzaam op deze manier tot
verbetering. Zeker zelfbestuivers (de bloem bestuift zichzelf), zoals bonen, blijven lang gelijk in
uiterlijk. Kruisbestuivers kunnen “sprongetjes” maken doordat geïsoleerde groepen mensen hun
zaden gingen uitwisselen aan andere groepen. Worden 2 geïsoleerde groepen (er ontstaat dan
ongewilde inteelt) gekruist, dan zijn de nakomelingen groter dan de oorspronkelijke plant. Op deze
manier is maïs waarschijnlijk met sprongen uitgegroeid tot de kolven, zoals de ontdekkingsreizigers

na 1492 deze aantroffen in Amerika.

Maïs heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt, zelf in een
periode, dat kwekers geen verstand hadden van veredeling...

» Zaadbedrijven en Mendel

Pas rond 1866 kreeg de mens, in de persoon van Gregor Mendel, door dat planten door kruisingen
een voorspelbaar patroon van nakomelingen lieten zien. Het heeft nog tot ongeveer 1900 geduurd
voordat dit wat bekender en erkend werd. Vanaf die tijd konden zaadbedrijven, die “veredelaars” in
dienst (of als eigenaar) hadden grotere sprongen in de verbetering van rassen maken. Als in de
natuur, door spontane kruising, een (door de mens) gewenste verbetering plaatsvindt dan zou je dat
een wonder kunnen noemen, een zeer kleine kans. Nu konden we zelf scheppend bezig gaan en nog
effectiever de natuur naar onze hand zetten. Onnatuurlijk, maar wel met de bouwstenen van de
natuur. De mens ontgroeit de eeuwenlange natuurlijke selectie, de wereldbevolking gaat vervolgens

snel groeien...



Gregor Mendel onderzocht de nakomelingen van zijn kruisingen en hield de eigenschappen van zowel
de ouders als de nakomelingen bij. Hierdoor leerde hij en kwam tot slimme conclusies, die de basis
hebben gelegd voor de Genetica.

» Bescherming van rassen

Omdat het soms tientallen jaren duurt eerdat een veredelaar een ras klaar heeft, dat aan alle eisen
van de professionele teler voldoet, is het goed dat er een bescherming van rassen bestaat. Het
kwekersrecht ontstond in het midden van de vorige eeuw, je zou kunnen zeggen dat het een soort
patent op ontwikkelde rassen is. Het grote verschil met patent en octrooi is echter, dat een
geregistreerd ras weliswaar niet “nagebouwd” mag worden, maar andere veredelaars mogen wel van
dit ras uitgaan en proberen hier weer een ander en beter ras van te maken. Zo stimuleert dit unieke, in
Nederland “geboren” systeem constante ontwikkelingen en verbeteringen. Bescherming is dus in
principe niet bedoeld om macht uit te breiden, wat complotdenkers graag beweren, maar bedoeld om
de intelligente ontwikkelaar te belonen, waardoor deze graag door wil gaan. Patent of octrooi op
plantendelen of op planteneigenschappen bestaat ook, maar is mijns inziens een slechte ontwikkeling,
de natuur is van ons allemaal!
We hebben het tot nu toe over groente- of bloemrassen, die zijn ontstaan na kruisingen en vervolgens
enkele jaren zijn doorgeteeld om afwijkers weg te zuiveren. Zo’n ras (of “variëteit” of “cultivar”)
noemen we een landras, homogeen ras of OP-ras (=Open Polinated).



» Hybriden

Als je 2 (wel of niet ingeteelde) rassen of soorten met elkaar kruist dan noemen we de eerste
nakomelingen een F1-hybride. Degene, die de (duizenden) kruisingen uitvoert kent de 2 ouders
(Parents, dus aangeduid met P1 en P2) en zal deze geheim houden. Na het ontdekken van deze
methode was bescherming van een ras niet meer zo belangrijk. Een F1-hybride is immers uniek en
kan niet gemakkelijk snel worden nagebootst. Veredelaars gaan niet meer bezig met het zuiver
maken van zo’n F1 -hybride, waardoor een landras onstaat (zie vorige alinea) maar beperken zich tot
het in stand houden van de “ouderlijnen” P1 en P2, waardoor ze steeds weer de succesvol gebleken
kruising kunnen herhalen. Een landras kan rekenen op 25-30 jaar bescherming, een F1-hybride kan
theoretisch nooit exact worden nagemaakt. Je snapt, dat dit voordelen voor de kweker heeft. Het
nadeel is, dat een F1–hybride nooit door armere boeren kan worden nagebouwd zonder verlies van
eigenschappen. Het schept afhankelijkheid, die vooral bij monopolie oneerlijk is. Bij voldoende
concurrentie tussen verschillende zaadbedrijven worden de prijzen vanzelf acceptabeler en is de keus
tussen een landras en een F1 -hybride ook door armere boeren te maken.
Het is een sprookje, dat F1-hybriden steriel zouden zijn. Sterker nog, de nakomelingen noemen we de
F2 en deze kunnen zeer boeiend en bruikbaar zijn. Hoe dichter de ouders bij elkaar liggen qua
eigenschappen, hoe minder afwijkers (heterogeniteit) de F2 zullen vertonen. Bij bloemen zijn de F2-
hybriden vaak boeiende mengsels, die nog voldoende eigenschappen van de F1 bezitten, maar dan

in meer kleur-uitingen.



Een kruisingsschema van erwten met de
opvolgende generaties en hun bloemkleur (een
van de eigenschappen)
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