
Nieuwsbrief december 2022
We zijn alweer aan het einde van een jaar beland. Een jaar waar binnen 
onze tuinvereniging weer van alles is gebeurd.
Corona is bijna het land uit en wat gebleven is, is een soort griep. Voordat 
men wil lezen dat mijn stelling in deze is dat Corona hetzelfde als griep is 
maar dit is natuurlijk niet zo. 
De laatste 3 jaren hebben dit toch bewezen. Maar heel veel maatregelen 
die toen golden zijn nu in de ijskast gezet.
Dit houd in dat we gelukkig weer meer mogen en dus ook een 
nieuwjaarsreceptie mag en kan.
Ook zijn er ontwikkelingen t.a.v. het nieuwe contract met de gemeente. Je 
kunt je ondertussen wel afvragen wat we van onze huurbaas kunnen 
denken. Voor de Corona werd er geroepen dat alles wat naast de kantine 
stond terug gebracht moest worden tot 50cm hoogte en nu zijn we zover 
dat we nog een paar laatste punten moeten slijpen en dan word er 
getekend.
Hieronder dadelijk meer hierover.
Ook een paar data over ons jaarprogramma voor 2023 staan hieronder 
vermeld.

Jaarprogramma 2023
Hier zullen we kort over zijn.
7 januari verenigingswerk (laatste kans voor mensen die in 2022 niet 
geweest zijn) en anderen waar dit weer geld voor 2023
8 januari nieuwjaarsreceptie vanaf 15.00u locatie Kantine
9 januari verenigingswerk
9 maart ledenvergadering, aanvang 19.30u locatie volgt
18 maart sleutel ruilen en opening kantine
31 aug  verenigingswerk voorbereiding BBQ, aanvang 19.00u
2 sept BBQ
4 sept verenigingswerk vanaf 10.00u
4 nov sluiting kantine
De andere dagen van verenigingswerk word bekendgemaakt via 
oproepen.

Verenigingswerk
Verenigingswerk is een verplichting voor iedereen die een tuin heeft. Met 
uitzondering van mensen van 70 jaar en ouder en als je in je eerste jaar 
van je lidmaatschap bent.
Volgens ons reglement is dit 3x 3uur. In de praktijk is het altijd minder 
maar mocht het nodig zijn kunnen we tot 9 uur op jaarbasis gaan.
Nu zijn er mensen die om welke reden dan ook hier niet aan voldoen of 
willen voldoen.
Als je je begin van het tuinjaar aanmeld met welke probleem je zit kunnen 
we kijken wat deze persoon wel kan en dan kan die alsnog een bijdrage 
leveren. Dit kan bv om medische redenen zijn. Maar voor alle duidelijkheid



je zult het zelf moeten aangeven. Weten we niet waarom je geen 
verenigingswerk doet dan gaan we uit van onwil.
Dit kan resulteren dat je m.i.v. van het nieuwe tuinjaar bedankt word als 
tuinlid. Daar zal natuurlijk een gesprek aan vooraf gaan. Ben je alsnog 
bereid in het nieuwe tuinjaar je gemiste uren in te halen dan word het 
door de vingers gezien.
Toon je geen initiatief of meld je je niet aan dan moge duidelijk zijn dat we
dit niet tolereren.
Je kunt het altijd aangeven via een mail naar onze secretaris die zorg 
draagt dat het bij de juiste persoon terecht komt. Je kunt ook tijdens het 
tuinseizoen melden bij een bestuurslid en wel op elke zaterdag tussen 
08.30u en 10.30u als het tuinseizoen geopend is.
Hier kun je ook voor andere vragen terecht.

Contract Gemeente
Vanaf maart 2020 zijn er gesprekken met de gemeente over een nieuw 
contract. Dit is het gevolg geweest toen het bericht kwam dat alles wat 
hoger was dan 50cm verwijderd moest worden. Alle tuinverenigingen van 
Maastricht hebben zich samengevoegd en er is een klein bestuur gevormd
die namens de verenigingen het gesprek zijn aangegaan met de 
gemeente.
Men had dit niet zo verwacht en uiteindelijk heeft dit gerelateerd dat er 
een nieuw concept contract ligt. Onze vorige secretaris Ton Eussen heeft 
het oude contract met het nieuw voorgestelde contract van de gemeente 
vergeleken en daar is een basis stuk uit voortgekomen waar we als 
verenigingen het gesprek mee aangegaan zijn. Nu is het voor 95% gereed 
en er is alleen nog een klein verschil en dit gaat over de Limburgse Haag.
De gemeente wil in eerste instantie dat er aan alle randen van de tuin 
daar waar geen begroeiing is, er een Limburgse haag geplant gaat 
worden. Voor ons zou dit betekenen dat dit aan de zijde van de grasvlakte 
bij de Dwaze Herder zou plaatsvinden. Dit zou dan in de bestaande tuinen 
gebeuren m.a.w. de tuinen worden een stuk kleiner.
Dit zou ook bij andere verenigingen gebeuren. 
Nu heeft er een gesprek plaatsgevonden met een initiatief neemster van 
de Gemeente en mij bij ons bij de kantine. De dame kwam voor een 
andere reden. In dit gesprek heb ik haar duidelijk gemaakt dat er niks 
getekend word als dit punt als verplichting in het contract blijft staan. Een 
van de punten was ook nog dat we de planten aangereikt kregen en we 
die zelf moeten planten. Ik heb haar duidelijk gemaakt dat er geen enkele 
tuinder van alle verenigingen zelf de struiken gaat planten maar dat dit 
tevens een werkwijze is die niet past in het geheel van het contract. Daar 
was ze het gelukkig mee eens.
Nu wil men dat begin 2023 de contracten getekend gaan worden. Als 
overkoepelend bestuur hebben we gevraagd of de aanpassingen in het 
contract doorgevoerd zijn.



Met het opstellen van deze nieuwsbrief kan ik stellen dat we nog geen 
antwoord hebben. Ik ga er van uit dat men zich aan het beraadslagen is 
hoe dit in het contract verwerkt zal worden.
We houden jullie op de hoogte.

Diefstal
We dachten 2022 zonder diefstallen door te komen maar helaas.
Er is wederom in tuinen illegaal geshopt. Men heeft de persoon wel gezien 
maar kan niet aangeven wie het is. Een van de gevolgen hiervan is dat we 
als bestuur besloten hebben dat er niemand meer mag helpen in de tuin 
behalve als het tuinlid met de persoon in kwestie in persoon zich bij het 
bestuur gemeld hebben. Wij noteren dan de gegevens en de tijd dat die 
hulp benodigd is. Als we twijfels hebben kan deze persoon niet helpen op 
de tuin van de tuinder. Het is ook niet zo dat het vandaag persoon A word 
en een maand later persoon B.
Het zou in het ergste geval kunnen betekenen dat je als tuinder moet 
stoppen omdat je in principe zelf moet tuinieren. Uiteraard kan de 
echtgenote, zoon of dochter zonder opgaaf helpen. Want deze persoon is 
bij ons bekend.
We hopen hiermee het probleem diefstallen van groente en fruit te 
kunnen voorkomen.

Dan is het dak van de veranda gestolen. Ja, u leest het goed men heeft de 
platen eruit gedrukt maar voor de rest weinig schade aangericht. We 
hebben bij de politie aangifte gedaan. De politie vroeg of we camera’s 
hebben en daarna werd het stil. Stel we hangen camera’s dan zijn we rond
de € 1500,00 kwijt en maandelijks een vast bedrag.
Verzekeren kunnen we ons niet meer want de maatschappijen zijn van 
menig dat we een te groot risico zijn. M.a.w. zij verdienen niks aan ons.
Daarbij is het ook niet zo maar toegestaan in openbare ruimte camera’s te
hangen.

Secretaris
Sinds maart hebben we een nieuwe secretaris William Pinckaers 
Mailadres secr.vtvdeheeg@ziggo.nl
Verzoek om hem daarop te contracteren en niet meer via onze vorige 
secretaris Ton Eussen. 

Waar bestel je jouw zaden.
Afgelopen maand is via een tuinlid wat informatie gegeven over waar we 
zaden en planten kunnen bestellen. William heeft deze informatie 
doorgestuurd via een mail.
Een aantal nieuwe tuinders vraagt mij ook wel eens waar ik wat bestel of 
waar ik mijn planten haal.
Mijn zaden bestel ik al jaren bij www.vreekenzaden.nl

http://www.vreekenzaden.nl/
mailto:secr.vtvdeheeg@ziggo.nl


Dit is een bedrijf die in mijn ogen heel veel keus hebben, honderden 
soorten tomaten, aardappelen, knoflook etc.
Je besteld het via internet, het word geleverd en nadien word het bedrag 
van jouw rekening gehaald. Dit laatste vind ik wel prettig.
Bij onze vereniging zijn er meerdere mensen die daar naar tevredenheid 
hun zaden bestellen. Laat duidelijk zijn dat ik ervan overtuigd ben dat ook 
andere bedrijven goede spullen leveren en zeker ook waar we de info van 
doorgestuurd hebben.

Alternatief peer, appel pluk machine
Hierboven een foto van een hulpmiddel om op hoogte appels, pruimen,  
peren etc. te plukken zonder gebruik te maken van een ladder.
Voor alle duidelijkheid het gaat over het apparaat op de voorgrond niet de 
dame die toekijkt. Indien er interesse is kan de maker van dit apparaat 
jullie meer vertellen en ook bezorgen.
Dit is Dino Paiano tuin 35. Mailadres is dinopaiano@outlook.com

Wensen
Als laatste wil ik iedereen, ook namens het Kantine personeel en Bestuur 
hele fijne feestdagen toe wensen voor u en uw naasten. 
Daarnaast een gezond gelukkig 2023 met als tuinder op zijn tijd regen, op 
zijn tijd zon, dit gepaard gaande met geen slakken en onkruid.

mailto:dinopaiano@outlook.com


Met die gedachte moet 2023 een goed tuinjaar worden.
Hopelijk zien we elkaar op 8 januari 2023 en anders ergens in de loop van 
het tuinjaar.


