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Algemeen Jaarverslag Volkstuin Vereniging Middelwaert 2020
1. Het weer.

Het weer in 2020 in Mook en omgeving is weergegeven in deze tabel, en afkomstig van
Weerstatistieken van weerstation Mook.
Tabel 1
Datum

Tmax

Tmin

Neerslag

Max Windstoot

2021-02

19.0 °C

-13.7 °C

53,4 mm

41.8 km/u

2021-01

11.8 °C

-3.9 °C

85,0 mm

43.6 km/u

2020-12

12.9 °C

-2.0 °C

76,6 mm

37.1 km/u

2020-11

19.8 °C

-5.2 °C

33,6 mm

41.8 km/u

2020-10

19.2 °C

2.3 °C

89,0 mm

28.8 km/u

2020-09

33.2 °C

7.2 °C

60,6 mm

35.3 km/u

2020-08

37.7 °C

9.0 °C

34,8 mm

41.8 km/u

2020-07

36.5 °C

6.9 °C

49,4 mm

33.8 km/u

2020-06

35.4 °C

5.8 °C

50,2 mm

30.6 km/u

2020-05

31.5 °C

-0.5 °C

16,0 mm

35.3 km/u

2020-04

27.0 °C

-3.5 °C

7,2 mm

38.5 km/u

2020-03

17.2 °C

-4.8 °C

65,0 mm

41.8 km/u

2020-02

17.6 °C

-1.7 °C

138,6 mm

50.0 km/u

2020-01

12.9 °C

-3.6 °C

34,8 mm

43.6 km/u

De maximum en minimum temperaturen zijn weergegeven in de tabel.
In de maand mei werden 10 dagen temperaturen gehaald boven de 250C, en 1 dag boven de
300C. In de maand juni werden 16 dagen boven de 250C. gehaald en 5 dagen temperaturen
boven de 300C gemeten. De neerslag in de 4 zomermaanden was laag. In april en mei viel
nauwelijks iets. En in die kritische periode is de watervoorziening in de volkstuin wel eens
uitgevallen. Dat leidde tot een behoorlijk aantal klachten. Na enkele reparaties is de
watervoorziening goed op peil gebleven voor de rest van het jaar dankzij Herman Voet. Een
offerte voor een geheel nieuwe moderne beregeningsinstallatie in die periode kwam uit op
ruim €5500,- Vernieuwing wordt nu niet opportuun geacht.

2. Ledenbestand.

Op dit moment is het aantal leden 113 (m/v) waarvan 56 vrouwen. 14 leden huren zelf geen
tuin maar werken met iemand samen op de tuin. Er zijn 2 rustende leden. In 2020 hebben
we 6 nieuwe leden ingeschreven en zijn er 3 gestopt. Het oudste lid is geboren in 1936, het
jongste lid kwam op aarde in 1996. De bezettingsgraad is 100%. De gegevens zijn afkomstig
van Marianne en Thei Wijnen uit de ledenadministratie.
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Tabel 2 Laat zien uit welke gebieden onze leden afkomstig zijn.

Tabel 2

Tabel 3 Laat zien hoe de leeftijdsverdeling en de man/vrouw verdeling is bij onze leden.

Tabel 3
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73 leden zijn afkomstig uit Mook-Molenhoek, 17 uit Malden en 20 uit overige gebieden. Het
aantal leden onder de leeftijd van 40 is beperkt. Het overgrote deel van onze leden bevindt
zich in de hogere leeftijdsklasse. Het aantal genummerde tuinen bedraagt 93, waarvan
ongeveer de helft zich bevindt in het biologische gedeelte. De grootte van de tuinen varieert
van 100m2 tot 200m2.
Er is een wachtlijst van gegadigden van 18 mensen. Nieuwe aanmelding zijn voorlopig niet
mogelijk.
3. Insecten, kevers, bijen, honing en meer.
De eerste mail meldingen van Coloradokevers kwamen binnen rond 9 mei 2020 en de
laatste rond half juli. De kevers worden verwijderd door af te vangen, en niet via chemische
bestrijdingsmiddelen. Er werd redelijk goed omgegaan met het invullen van de
aardappelkaart in het Praothuus. Ook mensen die geen aardappelen telen dienen de
aardappelkaart in te vullen. Henk Busser (samen met Joop Haks) draagt zorg voor de
organisatie van de aardappelkaart. De kaart van 2019 staat ook op de website van
Middelwaert. Als de corona niet tegenwerkt hangt de nieuwe kaart er voor 1 april 2021.
De angst voor het creëren van broedplaatsen voor de gevreesde tijgermuggen noopten tot
de maatregel om alle watertonnen af te dekken met deksels of plastic of insectengaas. Een
druppeltje afwasmiddel in het regenwater helpt ook. Controle hierop werd door de
tuinschouwcie. uitgevoerd en die regels werden goed nageleefd.
Er is 1 melding geweest van een wespennest. Marion de Bruin heeft daarvoor tijdelijk een
imkerpak ter beschikking gesteld. Als mensen wespennesten in hun tuin hebben kunnen ze
gebruik maken van dat pak en zelf de wespen verwijderen.
In mei kwamen vele klachten binnen van mensen die
gestoken werden door bijen die bleken afkomstig te
zijn van een bijenkast van Theun de Groot. Daarna zijn
de bijenkasten van Teun verwijderd van het terrein.
De bijenkasten van Marion hebben weer gezorgd voor
de verkoop van Middelwaert-honing aan de tuin
leden.
Er is 1 melding geweest van het voorkomen van het
onkruid Japans knoopkruid. Het onkruid is door de melder grondig verwijderd.
Er zijn enkele meldingen geweest van ratten en muizen bij compostvaten. Dit heeft geleid
tot absoluut verbod om eetbaar afval en keukenafval (koffiefilters, eieren, brood) uit de
thuiskeuken mee te nemen naar de compostvaten in de volkstuin.
Het blijkt nog steeds gebruikelijk dat hondenbezitters hun hond laten loslopen op het
terrein en de hondendrollen niet opruimen hetgeen veel irritatie oproept.
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“Gods water of Gods akker laten lopen” in afwezigheid van het tuin lid die de sproeier
aanzet maar vergeet uit te zetten ’s avonds, veroorzaakt nog wel eens klachten over
waterplassen. Niet sproeien als je er zelf niet bij blijft.
4. Zonnepanelen.
Op 7 mei werden de nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd
aangesloten op de elektriciteitskabel van het
volkstuincomplex vlak bij het pomphuis. De houten palen
stellingen voor de zonnepanelen werden gemaakt en
geplaatst door Herman Voet en Remi Meijer. Het

en

functioneren van de zonnepanelen verloopt voorspoedig.
Essent heeft het maandelijks termijn bedrag van € 78,00 met
ingang van 1 augustus 2020 teruggebracht naar €50,00 en met
ingang van 1 januari 2021 nogmaals teruggebracht naar €
25,00 per maand.

5. Tuinkassen
Er werden twee nieuwe aanvragen voor het plaatsen van tuinkassen gedaan, goedgekeurd
en geplaatst, met in acht neming van correcte positie in de tuin en de maximale hoogte.
6. Tuinschouw.
De tuinschouw werd tweemaal gehouden in mei en september door de
tuinschouwcommissie. Slechts aan een beperkt aantal tuinleden werd een dringend appel
gedaan om orde op zaken te stellen wat betreft het snoeien van struiken en bomen die te
hoog werden of problemen veroorzaakten bij de buren, dan wel de graspaden tussen de
tuinen overwoekerden zodat de grasmaaiploeg moeite kreeg haar taken uit te voeren. De
regel werd daarom benadrukt dat iedere tuinbeplanting zover van de tuingrens moet staan
dat er geen hinder kan ontstaan voor de buren of de maaiploeg. Een enkeling werd erop
gewezen dat de tuin niet moet fungeren als opslagplaats of uitdragerij voor huisraad,
potten, palen, gaas, emmers plavuizen en plastic etc. Over het algemeen zien de tuinen er
het hele jaar fris en fruitig uit, mooi onderhouden.
7. CORONA en werkzaterdagen en tuinborrel.
De corona pandemie (Covid-19) en de maatregelen die van overheidswege van kracht
werden in het afgelopen jaar hebben ervoor gezorgd dat de werkzaterdagen en de
tuinborrel geen doorgang hebben gevonden. Stoelen rond tuin-koffietafels werden op 1.5 m
afstand buiten gearrangeerd. Bijeenkomsten binnen het Praothuus werden
geminimaliseerd. Er is wel een alternatieve werkzaterdag gehouden in september.

Er werd door 2 groepen gewerkt op verschillende tijden en koffie werd staande gedronken. Het was
goed weer en de sfeer was goed.

8. Digitalisering archief.
Het afgelopen jaar hebben Paul van Grinsven en Thei Wijnen alle documenten van de
volkstuin en zijn beheer gedigitaliseerd en opgeslagen op externe harde schijven die nu op
twee plaatsen bewaard worden (bij de vigerende secretaris en bij de familie Wijnen). Dit
was een enorme klus.
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9. Champost en houtsnippers.
Het afgelopen jaar werden twee vrachtwagens met champignonmest aangeleverd. De
gebruikelijke levering in februari is daarmee vervallen. (Herman Voet). De levering van
houtsnippers vindt helaas niet op bestelling plaats maar “zoals het komt”. De hoeveelheden
zijn beperkt en blijken soms al verdwenen te zijn voordat er een aankondiging gedaan kon
worden.
Biologische paardenmest in zakjes werd in beperkte mate dit jaar enkele malen aangeleverd
via Maya Brink-Weerdensteijn.
10. Schooltuin.
De schooltuin heeft veel schoolkinderen laten genieten van het buitenleven en het
tuinwerk, het kweken van groenten en pompoenen. Bert Janssen en anderen hebben twee
kleurrijke verslagen op de webpagina van de volkstuin laten plaatsen. De burgemeester van
Mook en Middelaar met een delegatie hebben een werkbezoek gebracht aan de schooltuin.
11. Technische commissie, maai- en snoeiploeg.
Deze ploeg van vrijwilligers hebben het afgelopen jaar het maaien van de graspaden en het
talud voor hun rekening genomen, en de grasmaaimachines laten reviseren, sloten van de
poorten hersteld.
Dezelfde ploeg heeft ook de opslagkeet voor kruiwagens ontmanteld en vervangen door
een tijdelijke stellage om kruiwagens tegen aan te plaatsen. Gezien de verhuisperikelen lijkt
het niet waarschijnlijk dat deze keet op korte termijn vervangen gaat worden.
12. Bestuursvergaderingen en Nieuwsbrieven en website
Het bestuur heeft het afgelopen jaar zeven keer vergaderd. De notulen werden in het
Praothuus ad valvas opgehangen. Acht nieuwsbrieven (en aantal mailberichten) werden
verstuurd naar de leden en tevens op de website van Middelwaert geplaatst (Thei Wijnen).
Er werden 750 mails ontvangen op secretaris.middelwaert@gmail.com. Er werden 470 mail
verstuurd. Het bestuur heeft in september met Wethouder Wienhoven overleg gehad over
hun voornemen van de gemeente om de huur op te zeggen i.v.m. woningbouwplannen.
(Inmiddels is op 5 januari 2021 de huur formeel opgezegd).
De website (www.middelwaert.nl) bevat ook de verslagen van de schooltuin, de
aardappelkaart, het tien-geboden document, reglementen en statuten en meer. De site
wordt onderhouden door Thei Wijnen.
14. Huishoudcie. Huishoudelijk ging alles naar wens in het Praothuus. Vanwege de corona
waren er veel mensen op Middelwaert. Wekelijks werd er gepoetst door vrijwilligers, maar
het zou fijn zijn dat ouders meegaan wanneer de kinderen naar het toilet gaan in het
Praothuus en de toilet schoon wordt achtergelaten.
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Namens het bestuur Middelwaert
Secretaris Lambert G. Poels
dd. 25 -02-2021
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