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Aanmelding barbecue 
Waarschijnlijk vanwege de vakantie heeft de helft van onze 

leden nog niet gereageerd op de uitnodiging voor de barbecue 

op zaterdag 15 september van 5 tot 8 uur in de namiddag. 

Om te zorgen, dat iedereen dat toch kan is de tijd om te  

reageren verlengd tot en met zaterdag 25 augustus. 

Het is voor de organisatoren wel fijn, als iedereen dan heeft 

laten weten of men wel of niet komt (alleen of met tweeën enz.). 

Ook op de lijst in het Praothuus voor de nodige hulp staan nog 

weinig reacties. Wij gaan ervan uit, dat op 25 augustus ook 

daar voldoende hulp is toegezegd. 

Na alle kou en nattigheid dit seizoen  vanaf april ziet het ernaar 

uit, dat de weergoden zich vanaf nu wat vriendelijker gaan  

gedragen. Dus voor 15 september …….. mooi weer!! 

Volkstuinvereniging

“Middelwaert”

Dierenwel en –wee 
Ondanks de storing door het rooien van de boompjes en het machinaal omkranen  

van tuin 66 werden in de kast van de torenvalken weer vijf jongen geboren. 

Vorig najaar was door Cor van de Berg een nieuwe kast gemaakt en geplaatst. 

De jonge valkjes werden door Jos Ballast van IVN Maas en Niers vóór het  

uitvliegen -half juni- geringd. 

Volgens sommige leden zouden er ook in het voorjaar al enkele jonge torenvalkjes 

zijn uitgevlogen. 

Ook de konijntjes op ons tuincomplex hebben gezorgd voor nakomelingen. 

De betreffende tuinders waren hiermee uiteraard niet zo blij, maar in de meeste  

gevallen is het probleem heel diervriendelijk opgelost door de jongen   

buiten te zetten.  

Waar nodig werd jager John van der Meulen om bijstand gevraagd. 

 

Ook werd melding gemaakt van wespennesten, zelfs in een gereedschapskist. Ook dit werd opgelost. 

Volkstuinvakbeurs 
In het tuinblaadje van 2 mei  maakten we jullie attent op deze  

tentoonstelling voor volkstuinders van 22 tot en met 25 november 

in de Americabeurs in Apeldoorn, via onze vereniging te bezoeken 

voor de zeer gereduceerde prijs van € 5,- p.p. i.p.v. € 25,- p.p.!!! 

Belangstellenden kunnen zich opgeven op de lijst op het prikbord 

in het Praothuus tot half september. Daarna geven we ons aantal 

deelnemers door en regelen de verdere organisatie. 

Wil je tevoren meer weten , kijk dan op www.groenepassie.nl 



       

 

 

     Van onze nieuwe leden op tuin 34a kregen we onderstaand stukje,  

     waarin zij zich introduceren als enthousiaste volkstuinders,  

     natuuurgenieters en …. dierenliefhebbers. 

 

Mag ik me even voorstellen…. 
Nooit gedacht dat aardbeien uit eigen tuin zó heerlijk smaken! Terwijl ik er nog maar eentje in mijn 

mond stop, zet ik mij aan het schrijven van dit stukje. Ik installeer me in de schaduw aan de  

tuintafel, schuif de prachtige vaas met bloemen van tuinbuurvrouw Anne opzij en ga in gedachten 

terug naar afgelopen januari , toen het allemaal begon.   

Mijn dochter Renee, 12 jaar oud, wilde graag een volkstuintje. Verse groenten eten uit eigen tuin, 

dat stond mij ook wel aan!  Maar wat weet ik nou van tuinieren en heb ik er wel voldoende tijd 

voor? Ik geef dan wel  les op de  Groenschool in Nijmegen, maar om nou te zeggen  

dat ik groene vingers heb…  

Wie had ooit verwacht dat we het eerste jaar al zó veel zouden oogsten? Peultjes, sla, radijsjes,  

wat smaakt het allemaal heerlijk van je eigen landje! Geen lekkerdere jam dan die van aardbeien  

en bessen uit eigen tuin.  De uienoogst viel tegen, dat was jammer. Maar wat hebben we al veel  

geleerd, bijvoorbeeld wanneer we wat moeten zaaien en wat zijn we blij met alle tips en hulp  

die we gekregen hebben, met name van tuinbuurman Theo.  

We genieten van alles wat er tot nog toe gelukt is en laten al die vogeltjes, konijnen en slakken   

meegenieten van ons tuintje!   Renee en ik gaan ons best doen om er volgend jaar weer iets moois 

van te maken.   

Zo, het stukje kan ingeleverd worden. Ik neem nog een aardbei, klap mijn tuinstoel achterover en ga 

alvast bedenken wat ik volgend jaar allemaal ga verbouwen…    

      José en Renee 

 
 
Graag wil ik vanaf deze plaats iedereen van harte bedanken voor alle  

medeleven en belangstelling rond mijn heupoperatie 

Speciaal wil ik ook al degenen bedanken, die ervoor zorgden,  

dat mijn tuin 33 niet veranderde in een wilde jungle –en met al dat rare 

weer van deze zomer kon dat in enkele weken gebeuren. 

Alles verloopt verder voorspoedig en vanaf half augustus hoop ik zelf 

weer de spade en schoffel ter hand te kunnen nemen.  Theo Wolters 

Herkennen jullie dit ??? 
Eigenaren van een volkstuin kunnen deze zomer beter niet met vakantie. Wie drie weken wegblijft 

kan na terugkomst de fiets tegen het onkruid laten leunen. De toegewijde volkstuinder (m/v) blijft 

van de zomer dan ook thuis. 

 

….De volkstuin kent een lange geschiedenis. De opkomst van de 

volkstuin zoals wij die kennen is nauw verweven met de arbei-

dersbeweging van zo’n honderd jaar geleden. Doel allereerst het 

verbouwen van eigen voedsel als aanvulling op het karig loon. 

Bovendien verpozen in het groen en schoffelen en wieden 

zouden hem ook van de drank afhouden.(???). 

….De volktuinder is sowiezo praktisch ingesteld, hetgeen zich 

uit in het creatief hergebruik van allerlei materialen. Maar  

ook een sociaal mens: hij (en zij!! red.) houdt van delen, niet 

alleen van prei en wortelen, maar ook van kennis. Je kunt het 

zo gek niet bedenken of op de volkstuin krijg je het antwoord. 

De verzamelde kennis van de Nederlandse volkstuinder is waardevoller dan alle –vaak tegenstrijdi-

ge– adviezen van het internet en boekenwijsheid samen. 

 

bron: De Gelderlander 14 juli 2012 


