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Algemeen
In deze nieuwsbrief beginnen we met een triest bericht het overlijden van een
gewaardeerd tuinlid Jeff Smeets.
Hierna zaken die we zoal in juli kunnen doen in onze tuin, de toiletten die onder handen
worden genomen en iets over de kantine.
Ook iets nieuws wat we samen met vrijwel alle volkstuinverenigingen van Maastricht gaan
doen: een open tuinendag op 5 sept 2021, wat samengaat met Struinen in de tuinen.

Overlijden Jeff Smeets
Op 26-06-21 kreeg ik het droevige bericht van Sarah op mijn WhatsApp dat Jeff was
overleden. Jeff was al langer ziek en ook tijdens zijn ziekte kwam hij vaak naar de tuin om
zijn geliefde hobby, tuinieren, te doen. Vaker heb ik maar ook zoveel anderen met Jeff een
praatje gemaakt. Dit was nl. denk ik een tweede hobby die hij had in de tuin: wat praten
over van alles en nog wat.
Jeff is in 2015 begonnen met zijn tuintje en kort erna is Sarah ook lid geworden. Elk hadden
ze hun eigen tuin vlak tegenover elkaar. Sarah is door omstandigheden na enkele jaren
gestopt met haar tuin.
Jeff heeft zijn tuin daarna wat kunnen uitbreiden.
Begin mei is bij het verenigingswerk door diverse mensen nog aan zijn tuin gewerkt zodat als
Jeff weer zou beginnen hij dan niet met het onkruid verwijderen moest beginnen.
Hierna is Ben van de stichting Moetiara Maloekoe begonnen soms samen met Sarah wat te
planten. Helaas heeft Jeff dit niet meer kunnen zien en meemaken. Als vereniging zijn we bij
de avondwake geweest. Wij wensen Sarah heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
We hebben gemeend om het doodsprentje hier te publiceren met de geweldig mooie tekst

BBQ 28 aug
Op onze jaarkalender staat 28 aug als de datum van de jaarlijkse BBQ. We hopen oprecht dat
deze door kan gaan, maar de nieuwe ontwikkelingen rond Corona en de mogelijke besluiten
van de regering zouden roet in het eten kunnen gooien. Wat ook meespeelt is de 1,5 m
regel. Hoe kunnen we die handhaven bij minder goed weer? Ook bij goed weer is dat al een
uitdaging, hoewel het dan wat makkelijker is. Daarnaast zijn er leden, die zich om
persoonlijke redenen niet willen laten inenten.
Dit zijn een aantal zaken waarover we als bestuur nog niet helemaal weten, hoe we daarmee
om moeten gaan.
Zou het niet doorgaan, dan hopen we dat we in november of december wel bijeenkomsten
kunnen organiseren waarbij de 1,5m regel vervallen zou zijn.
We houden u op de hoogte.

Verbouwing Toiletten
Via een sponsoring van enkele jaren geleden van de stichting SjefPet waarmee we al eerder
de kantine gerenoveerd, de luifel gebouwd en de achterzijde tegen inbraak beveiligd
hebben, zijn we nu bij de toiletten aangeland.
Het dak is in 2020 onder handen genomen en als laatste zijn de toiletdeuren aan de beurt.
Hans Frederix en Jo Nelissen zijn de vrijwilligers die deze taak op zich genomen hebben. Het
vermoeden bestond, dat de hele voorzijde van de toiletten een goede opknapbeurt nodig
had. Dat bleek helaas zo te zijn.
Maar goed, beter dat het goed gebeurt, dan dat er half werk geleverd wordt, want dan heb
je over enkele jaren weer nieuwe problemen. We hopen dat eind juli weer alles hersteld is.

Open dag 5 september
In een brief van de gemeente in dec 2020 waarin stond, dat alles wat 50 cm of hoger was
afgebroken zou moeten worden. Het gevolg van die brief is, dat alle volktuinverenigingen
van Maastricht zich bij elkaar gevoegd hebben om een blok richting de gemeente te vormen.
Een van de uitvloeisels hiervan is, dat we gezamenlijk een open tuinendag gaan organiseren
op 5 september. Vrijwel alle volkstuinverenigingen doen hieraan mee. Het is de bedoeling,
dat er een route langs verschillende volkstuinen wordt afgelegd.
Dit is het ontwerp van de poster, die gedrukt zal worden en via social media verspreid zal
worden. Er kunnen nog details gewijzigd worden.

VTV De Heeg zal van 10.00 u. tot 17.00 u open zijn. Dit is ook de dag dat Struinen in de
Tuinen plaatsvindt. Daarbij worden optredens gegeven in tuinen door het hele land en dit
jaar heeft de deelnemende gemeente Maastricht beslist, dat dit uitsluitend gebeurt in
openbare tuinen. Meerdere volkstuinen, die deelnemen aan de open dag nemen ook deel
aan Struinen in de Tuinen. We hopen dus een of meerdere artiesten/gezelschappen te
mogen ontvangen, die een optreden verzorgen. Over wie optreedt en het gaat lopen horen
we ca. half augustus.
Los van de optredens is het een open dag waar de tuinen door bezoekers bezocht kunnen
worden. Tevens zullen er een beperkt aantal kraampjes zijn, waar wat te koop aangeboden
kan worden.
Bij dit gebeuren vragen we vrijwilligers met eventuele ideeën, die iets kunnen en of willen
organiseren of meewerken aan de open dag. Willen deze vrijwilligers zich opgeven bij Ton
Eussen onze secretaris met hetgeen zij willen doen?
Tijdstip opgave uiterlijk 20 augustus.
Het is dan ook de bedoeling dat mensen hun eigen tuin kunnen open stellen. Zij moeten dan
wel aanwezig zijn voor mensen, die in de tuin een kijkje willen nemen, en eventueel een
toelichting willen geven over de wijze van tuinieren.
Het bestuur zal een aantal tuinders met mooie/bijzondere tuinen benaderen om hun tuin
open te stellen
Is het tuinhekje dicht dan zal dit als verbod gelden om in het tuintje te komen.
Meer info volgt zodra we deze ook hebben.
Uiteraard zal alles met de dan geldende Corona regels uitgevoerd worden.

Onkruid
Onkruid bestaat niet! Wat voor de een onkruid is, is voor de ander een welkome plant.
Onkruid is een wilde plant op de verkeerde plaats. Onkruid kan voordelig zijn voor dieren in
het wild in je tuin, maar als je het kwijt wilt, kijk dan eerst hoe ze groeien en zich
verspreiden.
Enige van de meest voorkomende, soms moeilijk uit te roeien ”onkruidsoorten” zijn:
Ossetong.
Harigbladige vaste plant tot 80cm met helderblauwe
bloemtrossen in het late voorjaar en de vroege zomer. Moeilijk
uit te roeien door broze penwortels. Verspreidt zich ook door
zaad.

Hanenpoot
Grassprietjes in bosjes. Dunne pezige witte vaste plantwortels,
vaak gestreept. Vormt snel dichte matten net onder het
maaiveld. Verspreidt zich vaak door afgebroken stukjes wortel.

Winde
Meerjarige klimmer. Witte trompet bloeit in de zomer. Vlezige
crèmewortels gaan diep en kunnen uit kleine stukjes terug
groeien.

Kleefkruid
Lange uitgestrekte eenjarige tot 1m met kransen van slanke
bladeren. Witte bloemetjes, groene harige zaden in grote
hoeveelheden.

Kruipende boterbloem
Gele bloemen. Blad bestaat uit drie stukken. Verspreidt zich
door zaad en koloniseert door wortelende stengels waardoor
dikke, meerjarige matten worden gevormd. Stukjes wortel
vooral verwijderen!

Brandnetel
Twee soorten, beide met groenige bloemen en getande
bladeren met brandharen. Verspreiding door zaad en
kruipende wortels.

Gewone vogelmuur
Matvormend, gemakkelijk wortelende eenjarige. Klein groen
blad, witte stervormige bloemen. Produceert veel zaden
gedurende een lang seizoen.

Krulzuring
Taps toelopend of breedbladig. Bloemaren in de zomer.
Meerjarige, diepgroeiende, gevorkte penwortels. Veel zaad.

Zevenblad
Bladeren verschijnen in het voorjaar. Kanten bloemen in de
zomer. Stengels tot 45 cm. Creëert ondiepe, meerjarige
tapijten met dunne witte wortels.

Paardenbloem
Gele bloemen, die veel zaad werpen. Diepe penwortel

Alle onkruiden zijn te bestrijden zonder onkruidverdelgers, maar hardnekkig of
diepgeworteld onkruid kan heel moeilijk uit te roeien zijn.
Eenjarig onkruid (dat maar een jaar leeft) en kortstondig onkruid (dat minder dan een jaar
leeft) zijn het gemakkelijkst te bestrijden, omdat ze meestal ondiep geworteld zijn. Ze
kunnen echter overvloedig zaad verspreiden, dus verschijnen ze meestal weer en is er
verdere controle nodig.

Schoffelen voor het onkruid zaad werpt bij voorkeur op een droge dag met een lichte wind is
heel effectief hiervoor, doordat de zaailingen op het oppervlak van het bed uitdrogen in
plaats van opnieuw te wortelen in vochtige grond.
Diepgeworteld meerjarige onkruid (dat in de winter afsterft en elk voorjaar opnieuw groeit)
en onkruid met wortelstok zullen opnieuw uit hun wortels groeien als de toppen worden
verwijderd. Ze kunnen moeilijk uit te graven zijn. Haal zelfs het kleinste stukje wortel weg.
Een lange smalle onkruidsteker is heel geschikt voor onkruid met penwortels.

Vreemde plantenziekte of plaag in je tuin?
Geschreven op 05 juli 2021. - Nieuws, Tuinieren

Spot je een vreemde ziekte op een plant of huist er een vreemd insect in je tuin, dan kan je
via de nieuwe tool Beware&Note opzoeken wat er aan de hand is. Blijkt het een ‘vreemde
plantenziekte’, dan helpt jouw waarneming om de verspreiding ervan te voorkomen.

Waarom een vreemde plantenziekte melden?
Planten kunnen, net als wij, ziek worden door insectenvraat of infecties met schimmels,
bacteriën of virussen. Vaak komt de infectie uit het buitenland, via invoer of transport. Denk
maar aan de buxusmot, een Aziatische mot waarvan de rupsen in een mum van tijd een
buxusstruik van zijn blaadjes ontdoen.
Sommige van die uitheemse ziekteverwekkers veroorzaken een nog grotere economische en
ecologische schade. Ze worden in de EU-wetgeving bestempeld als quarantaineorganisme
(of Q-organismen). Vermits er geen doeltreffende bestrijdingsmaatregelen beschikbaar zijn
tegen deze organismen, is het zaak om de introductie en de verspreiding ervan zo veel
mogelijk tegen te houden. Het melden van (verdachte) waarnemingen is daarbij een
belangrijke preventieve maatregel.
In het verleden bleek al dat meldingen door particulieren over verdachte organismen van
onschatbare waarde zijn om insleep van uitheemse ziekten te beperken.

Identificeer en meld in nieuwe app Beware&Note
Stel, je ziet een eigenaardig insect in je tuin. Je meldt aan op Beware&Note en filtert in de databank het
probleem en de plantensoort waarop het probleem zich voordoet. Je krijgt enkele suggesties met een
duidelijke beschrijving. Ben je zeker dat het voorstel overeenstemt met het probleem dat je waarneemt,
dan kan je met een eenvoudige druk op de knop bevestigen dat je deze soort gezien hebt. Je kan zelfs een
eigen foto meesturen voor controle door een expert van ILVO of Natuurpunt.
Als de experts zeker zijn van de identificatie (misschien moeten ze eerst nog een staal nemen), dan zal het
Federaal Voedselagentschap FAVV samen met de eigenaar of beheerder van het geïnfecteerde groen
beslissen welke maatregelen genomen moeten worden. Dat kan soms zover gaan dat bomen gekapt
moeten worden of dat bepaalde gewassen vernietigd worden binnen een bepaalde perimeter.

Professionele telers zijn verplicht om het FAVV te contacteren bij elk vermoeden van een Q-organisme.

Receptje: Tortilla met gerookte kip
Zelf aan de slag met die heerlijke Coeur de Boeufs? Onderstaand receptje biedt inspiratie!
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sjalot
tomaat
tortilla
gerookte kip
olijfolie
ketchup
tabasco (facultatief)
bieslook
avocadocrème

Aan de slag!
Snij een sjalot fijn en fruit aan in wat olijfolie. Voeg ketchup toe en meng tot een gladde massa. Pel de
tomaat (dit gaat makkelijker als je ze even in heet water legt), verwijder de zaadjes, snij in blokjes en voeg
toe aan de saus. Voeg voor een pittige toets nog wat tabasco toe. Besmeer de middenstrook van de
tortilla met deze tomatensalsa en verdeel er de gerookte kip over. Strooi er wat gehakte bieslook over, rol
op en gril op de barbecue. Snij de tortilla in dikke schijven en werk af met avocadocrème. Deze kan je zelf
maken door 1 avocado, 30 g kippenfond, 30 g room, het sap van ½ limoen, peper en zout tot een gladde
massa te mixen. Smakelijk!
Met dank aan Jan Van Bavel voor de tekst en Hans Haegemans voor het beeldmateriaal.

