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Nieuwsbrief juni. 

Een aantal weken geleden vroegen al mensen wanneer gaat het water weer op de kraan. 

Ikzelf had nog voldoende water van afgelopen winter maar als je dan niet hebt dan kwam je 

met het droge voorjaar toch al snel in de problemen. 

Nu moet ik zeggen dat het de laatste weken in onze tuin toch droog is. 

Gelukkig viel het met de vorst mee. De ijsheiligen (zie verderop in deze nieuwsbrief) zijn 

zonder al teveel vorst vertrokken, echter ook dit jaar was het te koud om veel vroeger te 

gaan zaaien en planten in de volle grond. Ik tuinier nu een aantal jaren en ben weer met de 

neus op de feiten gedrukt dat te vroeg zaaien niks oplevert. Dus gewoon wachten tot het 

warmer word en dan pas in de volle grond zaaien. 

 

Deze keer in de nieuwsbrief toch weer wat nieuwigheden, hoe bedenken we het toch. Zo 

hebben we een stuk over de Prei Mineervlieg. Zelf had ik er nog nooit van gehoord maar het 

is een insect die zich tegoed doet aan de prei knoflook en de ui. Ook dit jaar is hij weer actief 

want sommigen hebben hem weer gezien in de uien. 

Dan gaan zich 2 mensen aan ons voorstellen of zijn het er 3. Natuurlijk zijn ze al lang lid van 

onze tuinvereniging maar pas sinds maart 2015 bij het bestuur. Het zijn nl. de secretaris en 

de penningmeester. 

Dan is er iets over serres en tuinhuisjes wat ook al lang bekend is maar sommigen even 

vergeten zijn. 

Dan hebben we een sponsering binnen gekregen van Intratuin, we hebben 2 mooie insect 

kasten en diverse zaden voor de bijenweide gekregen.   

Dan zijn er 2 dames die een stukje huisvlijt laten zien. Dit spontaan en geeft onze kantine 

een heel ander aanzicht. 

Dan iets wat me zelf heel blij maakte nl onze Piet die zoveel voor de vereniging betekend zit 

wat in de hoek waar de medische klappen vallen. (Verderop in deze brief iets meer 

hierover). 

Piet had zodanige hartproblemen dat hij zijn tuin zelf even niet op orde kreeg. Gelukkig is 

het naar we hopen maar iets van tijdelijke aard, hij begint zich alweer druk te maken en is 



ook weer actief in zijn tuin aan het werk. Dit wel met wat meer rust dan Piet gewoon was. 

Hij werkt nu zoals we allen al lang deden. 

Serres en tuinhuizen. 

Ik constateer dat er mensen zijn die bezig zijn een tuinhuis of serre te bouwen zonder dat dit 

vooraf gemeld is aan de tuin commissie. Nu hebben we als enige tuinvereniging van 

Maastricht de mogelijkheid een tuinhuis of serre te plaatsen en dit willen we ook zou 

houden. Vooraf dien je contact op te nemen met iemand van de tuincommissie om te 

bespreken of datgene wat je wil ook mag. De eisen staan in het reglement vastgelegd, los 

daarvan dient er ook een tekening of foto ingeleverd te worden met de naam en 

tuinnummer waar dit bouwwerk staat. Doe je dit niet dan loop je de kans dat je het ook 

weer kunt afbreken. Wij moeten van alle bouwwerken zo een schets, foto of tekening 

hebben. Dit als er iemand van de gemeente alles komt bekijken dat het ook klopt. 

Voordat je besluit iets te bouwen kijk dan ook in het reglement om niet op verassingen te 

stuiten 

 

Insectenkasten en bloemenzaad 

We hebben 2 mooie insect kasten en diverse zaden voor de bijenweide gekregen.  Dit alles 

via Lieven Meersman. 

We hebben zaterdag 30mei de bijenweide laten spitten en gaan deze week alles inzaaien en 

de insectenkasten ophangen. Als alles op zijn plek hangt en de bijen ook weer terug zijn 

zullen we richting Intratuin een dankbrief met fotos laten gaan. Lieven bedank namens 

bestuur en leden dat je dit voor ons geregeld hebt. In de volgende nieuwsbrief een vervolg 

hierop. 

 

De ijsheiligen 

Wie zijn het want we horen er vaak over maar waarom ze wel of niet belangrijk zijn weten 

we niet. Hieronder een verduidelijking. 

IJsheiligen is één van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de volksweerkunde. De 

eerste berichten over deze "strenge heren" dateren van rond het jaar 1000. De IJsheiligen 

zijn St. Mamertus, St. Pankratius, St. Servatius en St. Bonifatius. Zij vieren hun naamdagen op 

achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. 

De IJsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud voorjaarsweer voor het 

gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat. Een late vorstnacht kan nu veel schade aanrichten. 

Het is echter niet zo dat tijdens de IJsheiligen de kans op een overgang naar koud weer 

groter is dan op andere dagen in het voorjaar. 

Abrupte temperatuurveranderingen, die onder andere het gevolg zijn van het nog relatief 

koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit hele jaargetijde en kunnen ook in juni nog 

voorkomen. Wel neemt na half mei de kans op vorst sterk af en aan het eind van deze 

maand zijn temperaturen onder nul heel uitzonderlijk. In dat opzicht markeren de IJsheiligen 

meestal de overgang naar een periode met een meer zomers karakter. 

 

Het is een algemeen bekend gegeven dat je pas na IJsheiligen kan beginnen met het planten 

in de volle grond. Omstreeks deze tijd komt in West-Europa nogal eens een schade 



brengende nachtvorst voor. Hij begint meestal rond 7 mei met een koude noordenwind. 

Na deze dagen komt er in onze streek (Midden Noord-Europa) geen nachtvorst meer voor. 

Weerspreuken m.b.t. IJsheiligen 

"Pancraas, Servaas, en Bonifaas, 

brengen sneeuw en ijs helaas!" 

 

"Voor IJsheiligen de bloempotten buiten, 

veelal kun je er dan naar fluiten, 

wacht af tot de heiligen zijn voorbij, 

de bloemen zijn u daarvoor blij." 

 

"Het kan vriezen tot in mei, 

tot de IJsheiligen zijn voorbij." 

 

"Al is Mamertus oud en grijs, 

houdt hij van vriezen nog en ijs." 

 

"Servaas moet verlopen zijn, 

voor de nachtvorst goed en wel verdwijnt." 

 

"Wie zijn schaap scheert voor St. Servaas 

houdt meer van wol dan van het schaap." 

 

De oproep voor wat hulp 

Piet heeft/had zodanige hartproblemen dat hij zijn tuin zelf even niet op orde kreeg. 

Gelukkig is het naar we hopen maar iets van tijdelijke aard, hij begint zich alweer druk te 

maken en is ook weer actief in zijn tuin aan het werk. Dit wel met wat meer rust dan Piet 

gewoon was. Hij werkt nu zoals we allen al lang deden. 

Na een kleine oproep waren er een 20 tal vrijwilligers die in pakweg 2,5 uur tijd zijn tuin 

onkruidvrij gemaakt hebben. Een dame die om 09.00u weg moest het tijdstip dat de rest zou 

beginnen was al om 07.00u begonnen en had toen wij er aankwamen al een mooi stuk 

onkruid vrijgemaakt. Toen Piet rond 11.00u kwam kijken waren er merkbare emoties 

zichtbaar en hij kon enkel zeggen mensen bedankt hiervoor. Piet je moet maar zo denken je 

oogst wat je zaait. 

Als voorzitter wil ik er aan toevoegen mensen bedankt dat u zo snel en in zo een grote getale 

dit gedaan hebt 

Hieronder  wat foto’s, 



 

 
 

Broedende Mezen 

   



Huisvlijt 

 

Twee dames, Marij Eussen en Nicolle  Stassen wilden 

de kantine wat meer kleur geven en hebben een 

aantal mooie tafelkleden gemaakt en enkele “cakes” 

gebakken. Deze cakes zijn niet voor consumptie voor 

de hongerige onder ons maar passen heel mooie bij 

de mooie tafelkleden. 

Dames bedankt we genieten er wekelijks van 

 

 

 

 

 

 

De secretaris stelt zich voor 

 

Allereerst dank ik de aanwezige leden voor hun stem 
bij de verkiezing tot secretaris tijdens de 
ledenvergadering 2015. 

Velen van U zullen me niet of nauwelijks kennen, 
omdat ik slechts een jaar lid ben. Daarom wil ik me 
even voorstellen. 

Ik ben Ton Eussen, 64 jaar jong, sinds 41 jaar 

getrouwd met Marij, die tezamen met mij veel 

plezier beleeft aan tuin 58 aan het Appelpad. 

Sinds 1 april 2014 ben ik vrijgesteld in afwachting 

van mijn pensioen later dit jaar en heb sindsdien alle tijd voor mijn volkstuin en voor 

secretariaats- en bestuurswerk voor VTV De Heeg. 

Voorheen werkte ik, eerst als technisch verkoper, later als technisch product manager bij het 

technologie-team van industrieel verpakkingsbedrijf Sonoco Alcore. 

Vergaderen, onderhandelen, voortgang en veiligheid bewaken, rapporteren en presenteren 

waren een wezenlijk bestanddeel van mijn werk. Mede daarom en omdat ik vroeger ook 

secretaris was van een toerfietsvereniging, meen ik geschikt te zijn als secretaris van VTV DE 

Heeg. Ik hoop jullie “blinde vertrouwen” niet te beschamen. 

Overigens betekent de foto met een glas bier, gemaakt tijdens de barbecue van VTV De 

Heeg, niet dat ik een “zoeper” ben. Ik hou van een goed glas, maar drink met mate. 

Ik wens jullie allen een goed tuin jaar en veel plezier.  

Ton Eussen    



En de penningmeester stelt zich voor 

Beste tuinleden, 
Ingaande 5 maart heb ik het stokje van onze vorige penningmeester Jean Frederix 

overgenomen dus tijd om me even kort voor te stellen. 
 
Mijn naam is Jo Nelissen, getrouwd, vader van een zoon en 
wonende aan de Bornedaal 5 te Maastricht. Mijn baan heb ik 
midden 2014 beëindigd en ben nu met (pre)pensioen. 
 
Ik ben sinds 2002 lid van VTV De Heeg en tuinier op kleine schaal 
in tuin 18. Andere actieve hobby’s zijn o.a. golfen , klussen en wat 
kokkerellen.  
 
Mijn werkzaam leven heb ik, in verschillende technische functies, 
geheel doorgebracht bij DSM en later Sabic. Alhoewel ik ben te 
betitelen als pure techneut, heb ik binnen mijn werkzaamheden 

een meer dan redelijke kennis opgedaan t.a.v. financieel beheer. 
 
Mijn insteek voor het penningmeesterschap is zakelijk en transparant te opereren. De basis 
hiervoor is ruimschoots aanwezig met dank aan mijn voorganger(s). Als mede bestuurslid 
van VTV De Heeg wil ik ook een inbreng c.q. bijdrage leveren om het voorzieningenniveau 
van onze vereniging minimaal intact te houden en waar dit te verantwoorden is naar een 
hoger plan trachten te brengen.  
Ideeën/voorstellen van jullie kant zijn uiteraard welkom.  
Uitgaande van een prettige samenwerking en tot ziens of tot horens. 
 
Jo Nelissen     
 
En de vogelverschrikker stelt zich voor. 

Ik maak geen deel uit van het bestuur maar ben wel degene die altijd in de tuin aanwezig is en 

daarom zou ik toch wel bij het bestuur willen. Ik heb het bestuur al uitgenodigd om bij mij te komen 

vergaderen maar daar hebben ze geen oren naar, de watjes ze zullen het wel te koud hebben en 

dadelijk weer veel te warm. Ik kan gelukkig het hele jaar door lekker buiten blijven of het nu vriest – 

10 de zon schijnt en 30gr is of het regent het deert me niet, ik ben erop gekleed. O ja en als er 

inbrekers zijn ik zie ze. 

 



Prei mineervlieg 
De prei-mineervlieg (Phytomyza gymnostoma of Napomyza gymnostoma. engels: Allium leaf 

miner) tast voornamelijk prei aan, maar ook ui en knoflook. In de prei zien we in het late 

najaar de kleine (halve centimeter) bruine poppen in holletjes in de schachten zitten (foto). 

Het insect komt in de oude boeken niet voor, het is een plaag van de laatste 10 jaar.  

Historie 

Het insect is voor het eerst beschreven in 1858 in Polen. In 1976 werd het beeste ook 

gevonden in Denemarken, Zweden en Zuid-Europa, maar er werd toen nog geen schade aan 

gewassen geconstateerd. Vanaf de jaren 1980 werd het insect echter wel een plaag, eerst in 

Oost-Europa maar later ook in West-Europa. Waarom het beestje zijn eet- en leefpatroon 

ineens heeft gewijzigd is niet bekend. In Frankrijk, Engeland en Italië zijn er schaderapporten 

vanaf 2003. Inmiddels is beestje ook in Nederland een plaag.  

Aangetaste planten 

Prei is het belangrijkste doelwit, daarnaast ook ui, knoflook, en sjalot. 

 

 
 

Schade 

De larven van de prei mineervlieg veroorzaken de schade: ze vreten zich een weg door 

preischachten en uienbollen. Door de schade aan het plantenweefsel kunnen bacteriën en 

schimmels de plant indringen en andere ziekten veroorzaken. Maar ook een verder gezonde 

preiplant is danig verpest als er allemaal bruine poppen in blijken te zitten. In prei is de 

schade soms pas te zien als je de buitenste bladeren van de schacht aftrekt. He zien dat 

oranje/roze strepen, met hier en daar een bruine pop tussen de bladeren. Bij een ernstige 

aantasting kunnen jonge planten in zijn geheel te gronde gaan.  

 

Leefwijze 

Prei mineervliegen zijn kleine grijze vliegjes, met een gelig hoofd. De volwassen insecten zijn 

ongeveer 3 mm groot. De larven overwinteren op resten van prei en ui die in de moestuin 



blijven slingeren, of op de composthoop zijn beland. In het voorjaar komen de vliegen uit de 

poppen, en gaan al snel eieren leggen aan de basis van de bladeren. De wit/gele larven 

worden ongeveer 6 mm lang en vreten zich naar binnen. Ze zoeken langzaam maar zeker 

een weg naar de basis van de plant. De meeste schade zit dus in de onderste plantgedeelten. 

Tijdens de zomer gaan de larven over naar het pupale stadium - ze overleven de hete 

maanden als poppen in de levende stengels. Tegen augustus komt de tweede generatie uit, 

en begint het feest opnieuw. De poppen van deze generatie zien we in het late najaar in de 

prei terug.  

 

Bestrijding 

Er is nog relatief weinig bekend over de preimineervlieg, omdat de schade nog recent is. 

Duidelijk is wel dat een goede gewas hygiëne (geen gewasdelen laten slingeren in de tuin) 

van groot belang is. In volkstuinen vereist dat een gezamenlijk aanpak.  

Verder kan een insectennet helpen. Bij geringe aantasting is het al voldoende om alleen in 

de maand augustus de prei onder een net te houden, omdat dan de tweede generatie 

uitkomt en eieren gaat leggen. Beter is het om ook in april al een insectennet te gebruiken, 

om zo de eerste generatie al meteen te bestrijden.  

 

Onze Mei Den 

 
Niet alleen onze omringende dorpen hebben een Mei Den sinds 2015 heeft VTV de Heeg er 

ook een. Alleen in de omringde dorpen word die door de “Jonkheid” binnen gebracht en bij 

VTV De Heeg doen we dit met de “Oudheid”. 

 


