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NIEUWSBRIEF  september 

 
Algemeen 

Zo tegen het eind van het tuinseizoen komt ook de herfst al een voorzichtig om de hoek 

kijken en je ziet aan de struiken planten en bomen ook al wat beweging die op de herfst lijkt. 

Maar elke dag zolang het weer nog goed is, is het toch nog een drukte in de tuin. Ieder is op 

zijn wijze bezig het onkruid te bestrijden. Dit is iets wat in elke tuin dit jaar goed gegroeid is. 

Ook tegen het eind van het tuin jaar zie je dat er wat tuinen vrij gaan komen omdat mensen 

stoppen. Gelukkig hebben we een wachtlijst en kunnen dus weer mensen blij maken die nu 

al iets kunnen doen zodat hun tuin bij het begin van 2015 op orde is zodat ook zij hun eerste 

tuin jaar kunnen ervaren. 

Ik wens hun in elk geval veel tuinplezier in 2015. 

 

Snelheid van de nieuwsbrief en site. 

Er zit wat meer tussenruimte tussen de nieuwsbrieven, de reden is dat er minder stof 

voorradig is. 

Voorheen hadden we mooie stukken geschreven door diverse leden van de tuin onder de 

noemer “geef de pen door aan”. Maar nadat we toch al wat mensen benaderd hebben 

waarvan sommigen niks aangaven anderen weer zeiden dat ze niks konden vertellen en dit 

op papier konden zetten is het stil gevallen hierop. 

Ook op onze site www.vtvdeheeg.nl is het wat stiller geworden. Er zijn mensen die wel eens 

zeggen je moet er wat meer op zetten. Ik zeg ja dat klopt lever wat aan zou ik zeggen. Als 

bestuur hebben we ook geen zak waar we steeds nieuwe zaken uithalen. 

Kijk recepten zou kunnen maar ook die bedenken we niet zelf en internet geeft voldoende site 

aan waar je recepten kunt vinden. 

Dus mensen als jullie wat hebben lever het aan dan komt het zeker ergens zichtbaar. 

 

Diefstal van producten 

Helaas stopt het niet en worden bij regelmaat in tuinen toch nog steeds wat groenten fruit 

gestolen. 

Of het nu blauwe bessen betreft, een pompoen, of bonen, et gaat door. 

Nu schijnt dit echt al iets van jaren te zijn toch is het ongepast dit te doen. 

Het is volgens het reglement verboden na zonsondergang en voor zonsopgang op de tuin te 

zijn. 

En dit artikel hanteren we nu letterlijk. Wilt u Barbecueën dat kan nog steeds al is de 

temperatuur nu duidelijk niet daarvoor ideaal maar dan dient u het te melden aan het bestuur. 
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Daarnaast kan ik iedereen op het hart drukken dat er opgetreden word als u op de tuin bent als 

het verboden is. Daarnaast hanteren we nog andere methoden om naar we hopen de dader(s) 

te pakken. 

 

 

Open dag 2015 

Voor onze open dag 21 juni 2015 hebben we in een eerdere nieuwsbrief gevraagd voor 

medewerkers die in een werkgroep willen deelnemen in de opzet van deze open dag. Er 

hebben zich 2 mensen aangemeld waarvan een dame reeds werkzaam is in de kantine en 

naar ik aanneem daar tijdens de open dag hard nodig is en iemand die gaat stoppen met 

tuinieren en mogelijk komend jaar wil komen kijken naar de open dag. Met meer dan 100 

tuinleden lijkt het me stug dat er geen pakweg 8 mensen willen meedenken en mee 

voorbereiden van de open dag 2015. 

Zoals al eerder aangeven in de nieuwsbrief van mei krijgen we niet voldoende mensen die 

mee willen denken/werken dan gaat de open dag niet door. Het is een te complexe dag die 

niet alleen door het bestuur word geregeld. Indien er toch nog gegadigden zijn kunnen deze 

zich nog aanmelden voor 1 nov 2014. Hierna begint de voorbereiding. Aanmelden kan bij 

Jean Rutten jjn.rutten@home.nl 

 

Spreekwoorden en gezegden       

Bomen 

Aan de vruchten kent men de boom! 

Je kunt iemand echt leren kennen door de dingen die hij doet. 

 

Hoge bomen vangen veel wind! 

Bekende /belangrijke mensen of met een hoge functie krijgen sneller commentaar of kritiek. 

 

Men moet geen oude bomen verplaatsen! 

Je moet geen oude mensen uit hun vertrouwde omgeving halen. 

 

Het geld van de bomen schudden! 

Een onuitputtelijke bron geld. 

 

Door de bomen het bos niet meer zien! 

Teveel details belemmeren het overzicht. 

 

Je vastklampen aan de bomen! 

Je positie innemen. 

 
Adreswijziging 

Onze penningmeester, Jean Frederix, heeft zijn woonplaats Maastricht (de Heeg) verruilt 

voor Mheer. Zijn nieuw adres is Kastanjelaan 6, 6261 NA Mheer. Telefoonnnumer (043-

8506571) en emailadres  (jhmmfrederix@ziggo.nl) zijn ongewijzigd.    

 

Dak kantine 
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Het dak van de kantine en toiletten zal binnenkort gemaakt worden. We hebben een offerte 

opgevraagd en hebben als bestuur besloten dit in eigen beheer te gaan doen. Richard en 

Ben Demmers en Mick Thorne zullen dit met een aantal bestuursleden gaan maken. 

 

 

 

 

Gekweekte Aardbeien 2014 

 
 

  
 

Kalk We hebben nog kalk over. Deze word over het gras op de paden gestrooid gaan 

worden. Als er mensen zijn die nog kalk willen hebben deze gaat voor niks weg. Elke 

zaterdag kan deze worden opgehaald bij de portocabine. 

 

Stoppen met tuinieren 

Het is niet gebruikelijk dat als iemand stopt met tuinieren dat we dit op een wat grotere 

wijze kenbaar maken in de nieuwsbrief. Soms moet je daar een uitzondering van maken. 

In dit geval is het voor Jean en Annie Retra. 

Twee mensen die jaren lang genoten hebben van hun tuin nr. 46. 

Zodra het weer het toeliet waren ze op hun tuin bezig en we mogen zeggen dat hun tuin er 

zeer keurig bij lag. In 2002 zijn ze lid geworden en in 2006 is Jean secretaris geworden. Vanaf 

2007 deed hij er ook nog het penningmeester schap erbij.  Eind  2010 is hij gestopt bij het 

bestuur. 
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Velen hebben in die jaren Jean en Annie leren kennen als echte verenigingsmensen. Niks 

was hun teveel als ze ergens konden helpen. Of het nu was in een werkgroep waar Jean 

Schilder was, of als we naar onze tuin kijken het nummer wat er hangt maar zo ook het grote 

bord aan de ingang met de Verenigingsnaam erop waar zowel Jean als Annie aan gewerkt 

hebben. 

Wie heeft er niet koffie gedronken bij hun in de tuin en een gezellige middag zitten keuvelen 

over tuinieren vissen of wat dan ook. 

Bij vele activiteiten waren ze present. Zelf heb ik Jean leren kennen toen ik tuin lid werd. Ik 

had me zoals iedereen ingeschreven voor een tuin van 50m. Na een aantal maanden kreeg ik 

een telefoontje of ik op een zaterdag langs wilde komen want er was een tuin vrij. Geen 50 

maar 150m. Oké ook goed. Na de eerste ledenvergadering Jean was geen bestuurslid meer 

werd ik benaderd om in het toenmalige bestuur plaats te nemen in de tuin commissie. Toen 

de toenmalige voorzitter stopte was Jean die naar me toe kwam of dit niks voor mij was en 

na een kort gesprek werd binnen het bestuur besloten dat ik deze mooie functie kreeg.  

Jean en Annie ik heb jullie leren kennen als geweldige mensen die een verenigings hart van 

goud hebben. Jullie hebben besloten omdat de leeftijd ook wat gaat meespelen om te 

stoppen met tuinieren. Bij deze kan ik jullie zeggen dat jullie altijd welkom zijn op onze tuin. 

Elke zaterdag van half maart tot eind oktober is de kantine geopend. 

Dank namens iedereen op de tuin voor al het mooie en goede wat jullie hebben gegeven aan 

de vereniging  

 
 

Pompoen wedstrijd 2014 
Afgelopen jaar werd besloten dat we dit jaar de grootste Pompoen gingen kweken. 

Diverse mensen hebben geprobeerd deze te kweken. Er wedren overall zaden besteld die de 

grootste Pompoen moest voortbrengen maar ook velen hebben geconstateerd dat dit 

kweken niet eenvoudig is. Zou je ervaring moeten hebben? Je ziet dat de eerste en ook 

tweede prijswinnaar al jaren grote pompoenen kweken. De winnaar 2014 is Gerda Hoenjet 

geworden, Gerda en ook alle andere deelnemers Proficiat. De prijsuitreiking zal plaatsvinden 

op zaterdag 1 nov om 10.00u in de kantine. 
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  Omtrek 176 cm doorsnee ± 52 cm 

                                                                      

 
De uitslag                                                                       Een mooie verzameling bij elkaar 

1 Gerda Hoenjet  Omtrek 176cm 

2 Patrick Anderson  Omtrek 164cm                 

3 Marloes Smeets Omtrek 154cm 

4 Kevin Lewis  Omtrek 149cm 

5 Jean Frederix Omtrek 143cm 

6 Gon Heijnen  Omtrek 121cm 

7 Jean Rutten  Omtrek 106cm 

 

Tuindienst 

4 Oct.       11 okt   18 okt   25 okt 

Gerda hoenjet   Jean Rutten  Jean Frederix  Henk Grothues 

Leo Daemen    Petra Vrijens  Eugene Peeters  Eugene Peeters 

Bram de Volder   Ans Molin  Bram de Volder  Ans Molin 

Clifford Hayes   Monique Kolvers Ans Molin  Giel Hermans 

Monique Kolvers  Monica Scholten Eddy de Vries  Miny Laeven 

Paul Visser      Patrick Anderson Patrick Anderson 

Marie Hamer 
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Barbecue 2014. 

Het was fris maar gezellig en goed, op naar 2015 

 

 
           De Meester Kok 

 
 

Meer foto’s van de BBQ op de website onder foto’s  


