
Iedereen een fijne en zonnige vakantie gewenst. 

Geniet en vooral: kom heel, uitgerust en vol energie terug. 
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  Vol trots toonde Jan Kok op 16 mei zijn eerste gekleurde en  

  eetbare aardbei in de veronderstelling daarmee ook de primeur 

  van onze volkstuin te hebben.  

  Even later bleken o.a. Cor van de  Berg en Rick van de Heuvel  

  al enkele dagen eerder te zijn geweest (dankzij afdekken met  

  gaatjesfolie). De aardbeien zijn er nu volop. 

 Jammer alleen van die regen net in deze tijd. 

 

   Vóór de vakantie is er nog één D-day (werkmorgen op derde donderdag 

   van de maand van 10 tot half 12) en wel op 16 juni. 

   Weer willen we samen met de vaste groep + andere tuinleden  

   (vorige keer zomaar 3 extra helpers!!!)de voortuin en de hellingen  

 achter de mestberging preventief onder handen nemen.  

 Wil iemand zich tussentijds nog op die tuin en hellingen  uitleven…graag. 

   Theo Wolters zal er niet bij zijn door zijn a.s. heupoperatie, maar deze               

 groep heeft een hoog  zelfsturend vermogen…. geen probleem dus. 

 

Bestuursvergadering en notulen 
  Het bestuur in de personen van Paul van Grinsven en Marianne Wijnen heeft een aantal tuinleden   

 benaderd om hun belangstelling te peilen voor de functie van voorzitter. Dit leverde geen resultaat 

 op en hiermee zal niet verder worden gegaan. Dit houdt niet in, dat een en ander stil is komen staan. 

 Goede resultaten zijn geboekt voor een andere bestuursopzet en verdeling van werkzaamheden. 

 Belangrijkste vernieuwing is de instelling van een ledenadministrateur, een taak,  

 die Marianne Wijnen met verve op zich heeft genomen. 

 Als de notulen van deze vergadering begin volgende week op het prikbord hangen kunnen jullie  

 uitgebreider kennis nemen van diverse vergaderpunten. 

 

Al eerder werd er na de barbecue bij ons jubileum in 2009    

gesproken over een herhaling hiervan. 

Op de afgelopen bestuursvergadering kwam dit opnieuw  

ter sprake en werd besloten binnenkort de belangstellng 

hiervoor bij de leden te peilen. 

Ria Kluts en Marianne Wijnen nemen dan de organisatie 

ervan op zich en hebben daarbij natuurlijk hulp  nodig. 

Ook is het de bedoeling dat net als vorige keer deelname in 

principe kostelooos is en de kosten dus gedragen worden 

door de vereniging. 

Jullie horen hierover gauw meer. 
 

Volkstuinvereniging

“Middelwaert”



 

Voor u gelezen (Gelderlander 31 mei) 
 

    DNA van tomaat ontrafeld 
Met dank aan o.m. Wageningse wetenschappers  

weten we nu wat een tomaat tot een tomáát maakt. 

Onderzoekers slaagden er namelijk in  

de erfelijke informatie van de plant te ontrafelen. 

Alle 35.000 genen zijn in kaart gebracht.  

Wageningen Universiteit spreekt van  

een doorbraak, die ertoe zal leiden,   

dat tomaten sneller en goedkoper  

kunnen worden veredeld.  

Ook kunnen nieuwe variëteiten worden ontwikkeld,  

die minder gevoelig zijn voor ziektes en droogte. 

   Een pytophthora-resistente tomaat…. zullen we  

    dat nog mogen meemaken??? 

 

        Maar weer eens hetzelfde liedje!! 

 

 

Inderdaad: sommige leden zullen het terugkerende 

item herkennnen: wéér gebeurt het regelmatig, dat 

poorten ‘s avonds en ‘s nachts open blijven staan. 

Meestal zonder gevolg en dat is maar goed ook. 

Als het echter een keer misgaat (zoals in het  

verleden toch wel wat keren is gebeurd) kan het 

ook meteen goed raak zijn: diefstal van spullen, 

opengebroken kisten, vernielde kasjes of  

afgebroken waterkranen…. allemaal ellende!! 

Allemaal hebben we de sleutel bij ons… als je als 

laatste vertrekt: doe de poort achter je op slot. 

En mocht er dan toch nog iemand zijn, tja, dan 

moet die nog even openen en weer sluiten. Toch 

ook geen uitputtend werk!! 

Allemaal doen, dan zijn we meteen van de zorg en 

het gezeur af. Vast bedankt!!  

Middelwaert 

Overlast… we weten er alles van… 
Op het ogenblik is er veel last van konijnen. 

Jager John van der Meulen houdt een en ander wat vaker in 

de gaten. Of het helpt??? Hij doet zijn best. 

Maar ook op andere fronten worden we belaagd: bescherm je 

de aardbeien met een net tegen vogels, dan slaan de naaktslak-

ken, mieren en pissebeden wel weer toe. Of de veldmuizen…. 

Of…. en zo kunnen we een tijdje doorgaan. 

En dan kun je wel mopperen, dat die verrekte slakken ook nog 

eens de mooiste aardbei uitzoeken, of dat konijn de mooiste en 

meest malse plantjes…. Maar wat zou jij kiezen als je die slak  

of dat konijn was??  Juist, hetzelfde!!  Sterkte ermee. 

Volkstuinvakbeurs 
Voor het eerst wordt in de Americabeurs in Apeldoorn van 22 tot en met 25 november een vak-

beurs gehouden voor volks– en hobbytuinders. In het Praothuus hangt daarvan een affiche. 

Via de vereniging kunnen wij die bezoeken  voor € 5 p.p ( in plaats van de normale entree van €25).  

Belangstelling? Noteer je naam en wij komen hier na de vakantie op terug. 


