
     Volkstuinders Vereniging "De Heeg"                                                              
                    

                                                                       

                                                                   

                         

                                  

                                   

                                            bankrekening VTV:  NL75INGB0000058907                                 

                                          

Maastricht, 23 mrt 2015      

 

          

Nieuwsbrief november. 

Algemeen 
Om een nieuwsbrief te maken moeten er een paar dingen aanwezig zijn: stof om over te 
schrijven en de inspiratie om een nieuwsbrief smeuïg te hebben. 
Nu dit laatste was een tijd niet aanwezig. Ik hoop dat dit nu weer de oude vorm zal 
aannemen.  
Kijk, om alweer te schrijven dat er ingebroken is nu ook niet altijd even prettig, alhoewel het 
wel realiteit is. Iedereen weet, dat er begin van het jaar o.a. de zitmaaier en bosmaaier 
gestolen zijn. 
Als bestuur hebben we toen het besluit genomen, dat we niks meer aankopen. 
Dankzij de contacten van Piet Valkenberg hebben we nu de firma Vaessen bereid gevonden 
om tegen een sterk gereduceerd tarief het gras te maaien en ook met een bosmaaier rond te 
gaan indien dit nodig is. 
Daarnaast heeft ons oud lid zonder tuin John Dirix ervoor gezorgd dat we weer silex kunnen 
halen bij de Enci. Beide heren bedankt voor hun bijdrage aan de vereniging. 
 

Kantine personeel. 
Op zaterdag 7 november sluit de kantine. Nu gebeurt dit elk jaar na een tuinseizoen, maar 
deze keer wil ik er toch even wat langer bij stilstaan. 
Er gaan 3 dames stoppen met hun bijdrage in de kantine. Marloes stopt na 1 jaar haar 
diensten te hebben gedaan. 
Gon en Bep stoppen, als ik het goed heb, na 17 jaar trouwe dienst! 
 
Tijdens de nieuwjaars receptie zullen we alle drie de dames hiervoor bedanken, maar ik zou 
het voor Gon en Bep toch op prijs stellen, dat we met zijn allen op 7 november aanwezig 
zouden zijn. 
Stel je eens voor 17 jaar vele zaterdagen zorgen voor koffie, hapjes, gebak, drank, etc. etc. 
Daarnaast 17 BBQ’s verzorgd, evenals 17 Nieuwjaarsrecepties en er ook voor zorgen, dat al 
die eetwaren ook in de kantine kwamen. Gon en Andre hebben daar 17 jaar voor gezorgd. 
Hiervoor danken doe ik nu nog niet.  Dat doe ik persoonlijk, maar dat dit een grote MERCI  
namens iedereen mag zijn, is toch wel duidelijk! 
 



 Een tijgerspin die in het najaar zijn web maakt 

Knoflook 
Planttijd 
Knoflook kan vanaf het najaar worden geplant tot uiterlijk in mei. Vóór de winter planten 
geeft voor de meeste rassen de grootste oogst. Er bestaan rassen, die in Nederland 
succesvol worden geteeld en (zeker na opvolging van onderstaande beschrijving) onze 
winters goed overleven. 
Voorbereiding grond 
Knoflook heeft een hekel aan “natte voeten” (evenals overigens alle andere leden van de 
uienfamilie) het is daarom zeer gewenst om een verhoogd plantenbed te maken. Dit heeft 
naast een goede afwatering ook het voordeel van eerdere opwarming dus betere groei. Op 
zandgronden is een verhoogd bed niet ideaal, afwateringsgeultjes zijn dan voldoende; zorg 
verder dat er geen “zak” in het veldje zit waar water in blijft staan. Meng de grond ruim met 
compost en/of wormenmest, zeker zandgrond vereist zware bemesting. Uit het voorgaande 
blijkt uiteraard ook, dat een kweekplek in de volle zon de voorkeur heeft. Schaduw is 
ongunstig. 
Planten en verdere teelt 
Na ontvangst de bollen openbreken en de tenen in de grond poten: puntje naar boven, 5 cm 
diep en 5 cm uit elkaar. Na de winter de grond bijmesten met Patentkali en Beendermeel of 
organische mengmest. Zodra er een drogere tijd aanbreekt (langer dan 3 dagen geen regen) 
is het wijs om het plantenbed te bedekken met gemaaid gras (bij zand en klei) of een dun 
laagje zand (bij klei). Dit laagje heet “mulch” en voorkomt sterke uitdroging van het bed. 
Kwekers leggen druppelpijp langs de knoflook om voortdurend water te kunnen geven, dat 
geeft wel aan dat een voortdurende watergift van groot belang is. Liever niet over de 
planten heen sproeien, maar alleen de grond vochtig houden. 
Oogsten en ziekten 
Indien in het najaar geplant, staan de meeste rassen knoflook vóór de winter al in het groen 
en in juni-juli kunnen ze geoogst worden. Later geplant betekent uiteraard latere oogst, op 
zijn laatst in september. Het oogststadium is gemakkelijk te herkennen: de plant gaat 
“strijken”, d.w.z. de stengel gaat knakken en afsterven. Inmiddels is bol nu zo goed als boven 
de grond aan het groeien, het oogsten is gemakkelijk. Nu de planten iets droger laten 
worden en vervolgens het loof vlechten zoals je knoflook wel eens in de winkel ziet en de 
bollen in de zon drogen. 



Als je de pech hebt dat het een zeer natte zomer wordt, dan is de kans op schimmelinfecties 
tijdens de groei groot. Op elk droog momentje de planten (tijdens de groei) bespuiten met 
spuitzwavel geeft wel enige bescherming. Zelfs als gekocht plantgoed virusvrij gemaakt is,  
neemt het virusrisico per jaar toe en de groeikracht neemt af als je van deze bollen weer zelf 
doorteelt. 
Bewaren 
In huis (16-20EC) is knoflook soms wel een jaar te bewaren, controleer de bollen regelmatig! 
Als er tenen gaan uitdrogen of schimmelen kan je het beste de hele onaangetaste voorraad 
pellen, schoonmaken en in de olie dompelen. Vervolgens ze er weer uitlepelen, persen, 
mengen met een dubbele hoeveelheid olie, mixen en deze puree in kleine porties invriezen. 
Gewoon bewaren in olie in de koelkast is gevaarlijk wegens het ontstaan van botulisme! 
Meer (langdurige) bewaarmethodes vind je op internet  
 

Kantine 
In de kantine aan de kapstok hangen diverse jassen. Verzoek deze weg te halen door de 

rechtmatige eigenaar. Zijn ze na de sluiting van de kantine op 7 november nog aanwezig dan 

worden ze verwijderd. In de winterperiode krijgt de kantine nl een nieuwe verflaag. 

 

Na jaren van diverse lekkages ondanks herhaalde dakreparaties is in augustus onze kantine 

in zijn geheel professioneel van een nieuw dak voorzien, nu met PVC. Niet dat datgene wat 

erop lag kwalitatief niet goed was, maar doordat we het voorheen steeds slechts oplapten 

bleven we lekkages houden. Daardoor werd uiteindelijk het balken- en plaatwerk onder de 

dakbedekking ook sterk aangetast (zie foto). 

 

De Mobiele keuken 

In augustus is er door enkele ervaren koks gebruik gemaakt van de mobiele keuken die 

beschikbaar gesteld was door een groep kunstenaars uit De Heeg en omgeving. Met 

producten van eigen tuin is er toen bij 30gr een lekker soep gemaakt. En alsof dit nog niet 

voldoende was kwam Dino Paiano een dik uur later met een geweldig koud buffet, dat hij 

van groenten uit eigen tuin gemaakt had. 

 



Expositie 

                    

Bakkerij Feijs, (Kerkstraat 3, Eijsden, nabij de Vroenhof) stelt reeds  jaren zijn winkelruimte 

beschikbaar aan kunstschilders uit de regio om hun werk te tonen. Elke maand exposeert er 

een.  Werken van Jean Frederix zijn er tijdens de maand oktober te aanschouwen. Ben je in 

de buurt, wip eens binnen en niet alleen om de schilderijen te bekijken want Bakker Feijs 

staat bekend om de goede kwaliteit van zijn brood en het gebak is om van te smullen. 

Bakker Feijs is trouwens een broer van ons tuinlid Lydia Feijs. 

Enkele foto’s 

      
De grote courgette              Een herfst boeket 



 

Onderzoek van de fotograaf 

Website 
Veel informatie en foto’s kunt u terugvinden op de site:  http://www.vtvdeheeg.nl/ 


