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Algemeen 
Op het eind van ons tuinjaar is het goed even terug te kijken. Als we naar het wereldnieuws kijken 
hoeven we niet elke dag vrolijk rond te lopen. Kijken we naar de recente aanslagen in Parijs, dan worden 
we met de neus op de feiten gedrukt hoe de wereld er op dit moment bij staat. Dat er veel mensen 
onderdrukt worden is helaas een feit. Dat er veel vluchtelingen in Europa zijn en ook in Nederland en 
ook in Maastricht is een teken dat het waar zij vandaan komen heel slecht is. Er vanuit gaande dat dit 
vluchtelingen, zijn die op de vlucht zijn voor het geweld en niet, dat er mensen bij zijn die hier het 
geweld willen aanwakkeren. Niet dat het aan mij is om daar in deze brief een mening over te hebben, 
maar waar ik naar toe wil, is dat we op onze tuinvereniging 14 culturen hebben, die wel goed samen 
kunnen werken. Ik wil ook niet aangeven dat we onze tuinvereniging maar als voorbeeld voor de wereld 
moeten zetten, maar het is wel iets om over na te denken en iets wat we binnen onze vereniging 
moeten koesteren. 
Bij ons maakt het niet uit, welk geloof of afkomst je hebt. Bij ons is het van belang dat we van elkaar 
kunnen leren, hoe ergens anders groenten, bloemen en fruit gekweekt worden en zelfs plantjes en 
zaden uitwisselen. Dit gaat op een goede en harmonieuze wijze. 
Dit is iets wat we in ere moeten houden en waar we met zijn allen ook trots op mogen zijn.  
Ik merk dit vooral als ik door de tuin wandel en met mensen praat. Velen zijn blij als ze iets voor elkaar 
kunnen betekenen en dit is iets wat ik hoop  in lengte van jaren te kunnen behouden. 
Ik hoop ook dat we dit komend jaar weer zo kunnen voortzetten en dat we met zijn allen weer een goed 
tuinjaar samen mogen hebben. 
Namens het complete bestuur wil ik nu alvast iedereen fijne en gelukkige kersdagen wensen en een 
goed gezond 2016 waar we met zijn allen een mooi tuinjaar van gaan maken. 
 
Kantine personeel. 
Zoals bekend gemaakt in de vorige nieuwsbrief gaan we 2016 beginnen met een (deels) nieuw kantine 
personeel onder leiding van Marij Eussen. Nu zijn er nieuwe aanmeldingen gekomen voor het kantine 
personeel en er zijn dames die aangegeven hebben van het oude kantinepersoneel nog een of meer 
jaartjes erbij te gaan doen. 
Willen we de kantine op een goede wijze kunnen laten draaien dat is het wenselijk dat we minimaal 10 
personen hebben zodat er op toerbeurt de zaterdag gedraaid kan worden. 
Dit aantal hebben we nog niet en als bestuur zouden we het geweldig vinden als er nog enkele personen 
zouden zijn die het nieuwe team willen versterken. 



De openingstijden van de kantine zijn elke zaterdag vanaf het moment van sleuteluitgifte tot eind 
oktober. Normaal gesproken zou er gewerkt worden in tweetallen en dan zou je in theorie om de 5 
weken een keer moeten draaien. Dit is dan i.p.v. van het reguliere verenigingswerk. 
Wil je nu graag enkele zaterdagen meehelpen dan kun je je opgeven bij onze secretaris via onderstaand 
email ton.eussen@home.nl  
 
Kantine 
Vooruitlopend op een uitgebreid bericht omtrent de kantine wil ik hierbij kenbaar maken dat er een tuin 
lid is die er voor heeft gezorgd dat we als vereniging een subsidie van €3000,00 hebben mogen 
ontvangen van een stichting. Deze stichting geeft subsidie aan verenigingen en individuele personen die 
door hun doelstelling en samenstelling (multicultureel)  in hun doelgroep vallen. Als voorzitter heb ik de 
eer mogen hebben dankzij deze persoon met deze stichting dit alles af te ronden.  
Als bestuur mogen we deze persoon ontzettend dankbaar zijn. Daarnaast heeft deze persoon de wens 
om zijn naam niet verder te vernoemen. Neemt niet weg dat we namens bestuur en leden deze persoon 
hiervoor heel erkentelijk zijn en we zullen dit op gepaste wijze en tijd  verder vorm geven. 
Dit geld word overigens gebruikt om de kantine voor de opening van het nieuwe seizoen verder  op te 
knappen. 
Voor dit werk, dat we zelf gaan doen, zoeken we nog vrijwilligers die mee willen helpen om de kantine 
op te knappen. Opgave hiervoor kan bij onze secretaris Ton Eussen ton.eussen@home.nl 
 
Belangrijke data 
3 januari nieuwjaarsreceptie in onze kantine met vooraf een wandeling. 
Tijdens deze receptie word het nieuwe kantine personeel voorgesteld en word er van Gon, Bep en 
Marloes afscheid genomen. 
Vertrek wandeling om 12.30u, aanvang receptie om 15.00u 
2 maart ledenvergadering in de nieuwe locatie café het Schieperke Rijksweg 2 Gronsveld 

12 maart sleuteloverdracht. 
 
Verenigingswerk 

Hoe het verenigingswerk er in 2016 precies gaat uitzien zal in een komende nieuwsbrief kenbaar 
gemaakt worden. Een zekerheid is er al nl dat er alle zaterdagen na de sleuteloverdracht 1 persoon de 
toiletten schoonmaakt en eventueel de kantine voor opening zal aanvegen. Hierin maken we geen 
verschil tussen mannen en vrouwen. 
 
Mooie luchtfoto 
Gemaakt in de tuin door Joop Smit 

 
 



Bananen struik 
In onze tuin is er iemand, die al jaren enkele bananenstruiken heeft. Dit jaar is voor het eerst dat er ook 
echt bananen aan de struik hangen. Of dit komt door de leeftijd van de struik of de opwarming van de 
aarde of door beide factoren weet ik niet, maar  het is een feit, dat er bij ons op de tuin daadwerkelijk 
bananen groeien. 
 

  
 
Humor 
Ondanks de ellende van herhaalde inbraken, zag Jean Frederix de grap wel van onze oproep te denken 
aan onze ”sponsors”. 

 
 
 

 


