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Algemeen
In deze nieuwsbrief diverse zaken die de afgelopen tijd gespeeld hebben. De
opening van de kantine in voorlopig een corona vrije periode, hopelijk zal dit ook
zo blijven.
Ook voor onze niet zo mobiele tuinder zijn er mogelijkheden om toch nog te
tuinieren.
Iets over voorkomen van tomaten ziekten.
Kantine nieuws, gebruik toilet, verkoop honing en honing producten in de
kantine.
Voorstellen van twee nieuwe bestuursleden.
De ledenvergadering met daarbij aandacht voor het aangepast reglement.

Kantine zaken
Naast het feit dat men op het toilet geen babyluiers weg kan gooien kan dit bij de
kantine zeker niet.
In de kantine is weer de mogelijkheid om honing
en of aanverwante producten van onze imker te
verkrijgen of te bestellen.
Tevens is er ook een potje Balates Beauty Balm
te verkrijgen. Geheel op natuurlijke wijze
gemaakt met extra vierge olijfolie, zuivere
bijenwas en essentiële oliën. Het helpt tegen
kleine schaaf en brandwonden, is goed voor de
huid, gezicht en handen.

Huishoudelijke zaken
Zo wat punten,
1 Ons nieuw reglement is van kracht.
2 Aan de randen van de tuin daar waar de paden lopen dient elke tuinder
zeker 20cm vrij te houden van gras en of onkruid. Onze grasmaaier van
Vaessen kan daar niet komen.

3 Fietsen en scooters dienen tegenover de kantine geparkeerd te
worden of bij u in de tuin. Niet in of op de paden.
4 Het toiletgebruik dient u af te sluiten met het doorspoelen en indien
er strepen in de pot zijn deze met de borstel schoon te maken.
Papieren handdoekjes in het betreffende bakje te doen en niet
proberen door te spoelen, (grote kans op verstoppingen). Babyluiers

dient u mee naar huis te nemen en ook plastic zakjes met
hondenpoep!!!!
5 De auto dient u te parkeren op de parkeerplaats. Laden en lossen op
de paden is toegestaan.
6 Op de paden dient u stapvoets te rijden. Uit een tuin kan altijd een kind of
hond komen.

Ledenvergadering 2022
Op 7 april kon het weer, na 2 jaar weer een ledenvergadering.
Het was een redelijke opkomst. Het zou een lange zit gaan worden dat wisten we
vooraf.
De dames van de kantine hadden gezorgd voor koffie en een lekker stuk gebak.
(daarvoor alleen zou je naar de ledenvergadering kunnen komen).
Er werd een behoorlijke tijd uitgetrokken om de aanpassingen van ons reglement
toe te lichten. Ton, onze aftredend secretaris had er veel energie ingestoken.
Enkele wijzigingen werden aangenomen. En ons er nu aan houden.
Bij de rondvraag kwamen eigenlijk de standaard vragen terug die zo elk jaar wel
weer eens gesteld worden. Ja, er staan soms auto’s iets te lang in een pad of een
fiets niet op de parking waar die thuishoort. Maar verwacht nu niet dat het
bestuur als die niet aanwezig is daar op dat moment iets aan kan doen.
Eerst werd er afscheid genomen van Antoinette een van onze getrouwe kantine
vrijwilligers. Marij had een mooi bedank woord voor haar en ze kreeg een mooie
bos bloemen mee. Antoinette is iemand die gedreven is. Ondanks dat ze niet
meer actief werkt in de kantine verzorgd ze wel nog het afvoeren van de GFT en
de restafval.
Daarnaast werd er afscheid genomen van Ton als onze secretaris. Hij heeft een
aantal jaren soms samen met het penningmeesterschap en samen met het
werken in de kantine en de inkoop van de kantine samen met zijn echtgenote
Marij flink werk verricht. Soms was het druk geweest. Hij beet zich soms vast in
zaken. Kijk bv naar ons gewijzigd reglement. Namens een ieder werd hij in de
figuurlijke bloemen gezet, met een cadeaubon en een echt bloemetje.
Daarnaast werden onze nieuwe secretaris verkozen en een extra lid voor de tuin
commissie.
Beide heren stellen zich verderop kort even voor. Veel succes met jullie
werkzaamheden.

Tips om Tomaten ziekte (phytophthora) te voorkomen
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Plant op een ruime afstand van elkaar. (50 cm of meer; 50 x 60 of 50 x 80
cm)
Kas/serre en plastiektunnel zoveel mogelijk verluchten zodat er geen
druppeltjes vallen op de planten.
Tomatenplanten in de kas/serre kan je best 's morgens goed verluchten,
zodat de planten snel kunnen opdrogen. Tijdens warme nachten kan je een
dakraam of de deur geopend laten.
Zorg dat de planten binnen niet nat regenen onder verluchtingsramen en
aan de deur.
Planten in de kas/serre die 's morgens toch nat staan kan je best direct
droog schudden.
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Goede (droge) groeiomstandigheden voorkomen veel problemen. Probeer
een regenbescherming te voorzien (Een plastieken afdakje naar het oosten
gericht. Foto genomen in de kasteeltuin te Gaasbeek)
Pottomaten kan je tijdelijk op een droge, lichtrijke plaats zetten. vb. in de
veranda, kas/serre of onder een plastiek tunnel.
Bij de zelf toppende- of struik tomaten laat je de meeste okselscheuten
(dieven) staan, maar verwijder je de bladeren die de grond raken.
Verwijder ook alle bladeren onder de onderste vruchttros. Dun de
okselscheuten of takken wat uit zodat ze wat luchtig groeien.
Giet zoveel mogelijk 's morgens en probeer niet op de bladeren te gieten.
Bij het gieten mogen er geen spatten vallen op de bladeren!
Verwijder bladeren die de grond raken of die het water geven
bemoeilijken. Als de vruchten van de onderste tros goed zichtbaar zijn dan
mag je geleidelijk aan de bladeren onder de onderste vruchttros
verwijderen.
Zorg voor een luchtig gewas dat snel kan opdrogen: dieven tijdig
verwijderen, blad snoei (bladeren halveren indien nodig), ...
Geef niet teveel stikstofmeststoffen (N) want dan worden de planten meer
vatbaar voor schimmels. Kaliummeststof (K) zorgt voor kloeke, gezonde
planten.
Werk niet in een nat gewas, want dan worden ze gemakkelijk geïnfecteerd.
Verwijder zo snel mogelijk verdacht uitziende bladeren of planten. Ontsmet
nadien uw handen en mes. (Ook aan uw kleren kunnen schimmelsporen
hangen).
In augustus & september kan je de volgroeide, bijna rijpe vruchten kan je
vroegtijdig (groengeel) afplukken en binnenshuis (uit de zon) laten
narijpen.
Gooi geen zieke plantendelen op de compost
Zorg voor een goede vruchtafwisseling (1 keer tomaten om de 4 jaar).
Bij openluchttomaten kan je best het aantal trossen beperken tot 3-4 stuks
ofwel top je ze op 10 juli reeds in. Bij de vroeg rijpende rassen (o.a.
'Nadja') kan je twee bladeren boven de vierde tros insnoeien.
Plant in openlucht bij voorkeur vroeg rijpende tomatenrassen zoals Bloody
Butcher, Estrelle, Glacier, Ida Gold, Nadja en Yellow Taxi.
De meeste laat rijpende rassen zijn erg vatbaar en die kan je beter in de
kas/serre kweken. Mits een goede vakkennis is tomatenteelt in de
kas/serre ZONDER gewasbeschermingsproducten mogelijk!
Plant geen tomaten nabij plaaggevoelige aardappels, tenzij ze naast
ziektetolerante aardappelen staan.
Kies voor het zaaien en planten van plaagtolerante tomatenrassen.
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23 F1 en F2 hybriden die als struik groeien: Defiant, Galahad en Mount

Merit. Groeihoogte ca 1 m.
24 Heb je één of enkele van die Phytophtora resistente rassen staan, dan kan
je deze eenvoudig vermeerderen d.m.v. stekken.

Mag ik mij even voorstellen,
Mijn naam is Marc Coenen getrouwd met Yvette Ronken en samen hebben wij
een zoon Rick en schoondochter Mérall en onze kater Bono en poes Balou.
Ik ben 55 jaar jong, geboren in Maastricht en woonachtig in De Heeg.

Ik heb diverse hobby’s waaronder tuinieren. Zo ben ik terecht gekomen bij VTV
De Heeg waar ik eerst een tuintje had van 50 M2 dat al snel uitgebreid werd.
Uiteindelijk vond ik deze hobby zo leuk dat tuin Nr. 8 heb over genomen. Mijn
tuin is een mengelmoes van bloemen planten struiken groenten gras en een plek
om te ontspannen. Veel ervaring heb ik dan ook niet wat betreft kweken planten
enz. Ik doe maar iets of zoek het op via internet. Tot nu toe gaat dit naar mijn
verwachting.
Elke week kom ik met plezier om iets in mijn tuin te doen. Niet op vaste tijden,
omdat ik nog een baan heb bij papierfabriek SAPPI.
Ergens in 2021 werd mij gevraagd of ik geen interesse had om lid te worden van
de tuincommissie.
Dit heb ik dan ook overwogen en aangenomen. Zelf zie ik mij als iemand die mee
denkt en doet om binnen de tuinvereniging mijn steentje bij te dragen. U kunt mij
dus van alles vragen waar ik antwoord op weet zal ik u dit geven.
We zullen elkaar zeker al eens gezien hebben, en zo niet komen we elkaar zeker
wel een keer tegen. Ik hoop dat u net zo veel plezier beleeft aan de tuin als ik dat
doe.

Groeten Marc Coenen
Bakken voor als je niet meer zo mobiel bent
In onze tuin is een tuinder die al
jaren met de scootmobiel naar onze
tuin komt.
Hij heeft een klein tuintje maar het
tuinieren werd de laatste twee jaar
steeds moeilijker. Het onkruid
groeide harder dan dat hij dit kon
bij houden. Tuinieren was voor hem
niet leuk meer. Piet, alom bekend
van de tuin-commissie kwam met
het lumineuze idee om er bakken
te plaatsen zodat deze man er
staand kan tuinieren.
Dit werd heel snel opgepakt en
voor het begin tuinseizoen werd er
plastic gelegd en bakken geplaatst
en met vereende krachten snel met
compost van eigen tuin gevuld.
De ondergrond zal op het najaar
nog even verbeterd moeten worden
zodat de grond onder de plastic wat
egaler zal zijn.
Onze man zie je nu regelmatig met
de scootmobiel met een glimlach
op zijn gezicht komen tuinieren. De bakken staan al vol met diverse groenten en
tomaten.

Even voorstellen; de nieuwe secretaris.
Tijdens de algemene ledenvergadering van 7 april jl. is Ton Eussen afgetreden als
secretaris, hij was niet meer verkiesbaar, helaas want hij deed zijn taak zeer
verdienstelijk. Het bestuur heeft mij gevraagd en na enige bedenktijd bereid
gevonden om deze taak op me te nemen, welke na stemming formeel geregeld
was. Ik heb me toen eventjes voorgesteld. Dat zal ik nu uitgebreider doen.
Sommigen kennen me al, velen nog niet. Mijn naam is William Pinckaers, 66 jaar
en sinds 1986 getrouwd met Elly, 2 kinderen en 1 kleindochter. Ik ben van
Gronsveld (Groesselt) waar ik al mijn hele leven met kleine onderbrekingen zoals
militaire dienst en studie in Venlo, woon.
Voorjaar 2019 zijn we naar een kleinere woning met dito tuintje verhuist. Omdat
we van een groot huis met een heel grote tuin kwamen wilde ik toch blijven
tuinieren. Ik heb ik me destijds aangemeld voor een tuin, ik heb nu tuin 82.
Zojuist is de stad Venlo genoemd, daar heb ik in de 70 er jaren een
hoveniersopleiding gevolgd en succesvol afgesloten. Als zoon van een fruitteler
was die keuze een logische. Het buitengebeuren is een belangrijke factor in mijn
leven. Het Savelsbos en het Vroendel waren bij wijze van spreken mijn achtertuin
waar volop gespeeld en geravot werd. Ook nu nog maak ik er graag wandelingen.
Mijn werkzame leven ben ik begonnen bij de Sportstichting van de gemeente
Maastricht. Hier heb ik 9 jaar alle voorkomende werkzaamheden m.b.t.
buitensportwerkzaamheden verricht, zoals aanleg en onderhoud van
sportveldaccommodaties (voetbalvelden, tennisbanen) en werkzaamheden in- en
aan de groenvoorzieningen.
Van 1988 tot 2018 heb ik bij de MTB (Maastrichtse Toeleveringsbedrijven)
gewerkt. Ik ben daar als voorman in het hoveniersbedrijf van de Buitendivisie
gestart. Naast uitvoerende taken in de groenvoorziening had ik ook
leidinggevende taken m.b.t. het aansturen van een groep WSW medewerkers.
Aansluitend heb ik bijna 28 jaar gewerkt als technisch calculator bij het
hoveniersbedrijf. Werkzaamheden bestonden uit offertes uitbrengen aan de hand
van bestekken, tekeningen, extern overleg met opdrachtgevers, leveranciers,
architecten en particulieren, intern overleg met uitvoerders en directieleden. Met
momenten was dat best stressvol.
Voorgaande opsomming van werkzaamheden en verantwoordelijkheden lijkt me
een mooie overgang naar secretaris van onze vereniging en een zinvolle invulling
van het dag dagelijkse.
Nu is de tijd aangebroken om het wat rustiger aan te doen en te genieten, niet
alleen van het tuingebeuren maar ook om een opa voor mijn kleindochter te zijn.
Groet William

