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v.v.Middelwaert 

En dan is het ineens alweer oktober…. 
Voor jullie ligt of staat op het scherm het laatste tuinblaadje van    

het jaar 2012. 

Haast alweer een jaar voorbij. Het lijkt steeds vlugger te gaan. 

Het was geen ideaal tuinseizoen. De winter was erg koud met zelfs 

bijna een Elfstedentocht. 

Maart was prachtig, het leek wel zomer, maar dus wel erg droog. 

April zorgde met enkele flinke nachtvorsten, dat we weinig  

of zelfs geen fruit hadden dit jaar. 

De lente en zomer telden mooie dagen, maar een beetje weinig. 

De aardbeienoogst was overvloedig, maar de vele regen deed veel 

verrotten. 

En nu…. opruimen, de tuin winterklaarmaken en dan maar hopen op een goed tuinjaar 2013 

 

De ontvangst van de schoolklassen op 10 september en de barbecue op 15 september waren 

een succes. Elders in dit tuinblaadje een verslag. 

 

Eveneens een succes was de algemene werkzaterdag op 22 september. Met veel menskracht 

kon met name de helling weer eens goed onderhanden worden genomen: hard nodig, want 

sinds de laatste D-day was daar niets meer aan gedaan. 

    Marty Suykerbuyk was verhinderd, maar leverde toch een bijdrage door vooraf de  

    kruiwagenberging keurig op te schonen. Ook andere verhinderden boden een vervangend 

    karweitje aan. Een idee, dat navolging verdient. 

 

De tuinschouw stemde over het algemeen tot tevredenheid, maar enkele tuinen zien er niet uit. 

Met de huurders ervan wordt contact opgenomen en afspraken gemaakt. 

 

De mestvoorraad is zo goed als op. Bij het laatste restje doet men er goed aan de daar  

   gegroeide kweek grondig (!!!) te verwijderen. Twee nieuwe ladingen worden gebracht.  

          Net als altijd is het de bedoeling eerst de achterste bult te gebruiken. 

 

Gevonden: plastic tasje met bolletje tomatentouw en snoeischaar. 

   Ophalen of opvragen bij Theo Wolters. 

 

  

 

  Voor het bezoek aan de eerste volkstuinbeurs van 22 to 25  

  november meldde niemand zich aan ondanks de sterk  

  gereduceerde entreeprijs –geen € 25 maar € 5 p.p.- 

  Wij hebben de organisatie inmiddels laten weten, dat onze  

  vereniging niet van hun aanbod gebruik zal maken. 

 

Volkstuinvereniging

“Middelwaert”



Allemaal beestjes  
In het vorig tuinblaadje stond al iets over dieren op onze tuinen. 

Regelmatig kom je in kranten en tijdschriften hierover nieuws tegen. 

Hier volgt een kleine bloemlezing ervan. 
 

Op 14 augustus meldde De Gelderlander: 

Nederland ondergaat momenteel een invasie van naaktslakken. 

De slijmerige bruine of zwarte weekdieren vreten halve tuinen kaal. 

Tuinders en kwekers worden er wanhopig van: ze vreten niet alleen 

alles op maar zijn ook diervriendelijk nauwelijks te bestrijden. 

De weersomstandigheden waren voor de glibbers bijzonder gunstig: 

ze leggen wel 300 eitjes per dag en veel daarvan kwamen uit. 

Daarbij komt, dat de naaktslakken net zo vies smaken als ze eruitzien 

en daarom nauwelijks natuurlijke vijanden hebben. 

In dezelfde krant op 18 september een ietwat ander geluid: 

Er zijn veel slakken dit jaar. Voor de meeste volkstuinders een bezoeking en een 
reden om naar schaaltjes bier, slakkenkorrels en ander bestrijdingsmiddelen te grij-
pen. Maar degenen, die iets anders tegen tuinieren aan kijken hebben daaraan geen 
behoefte. Als je geen pure moestuin annex productietuin hebt valt de slakkenschade 
best mee. Sterker nog: het zijn hele interessante beesten, waar we gewoon te weinig 
van weten. Slakken of sporen van slakken zoeken is geen kunst. Afgezien van afge-
vreten planten zijn er de slijmsporen en de minder bekende vraatsporen, die ze bij-
voorbeeld op een met algen begroeide tak achterlaten. Slakken zijn hermafrodieten, 
dus met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen. Paren is bij hen dus een 
kwestie van geven en nemen. 

Gek eigenlijk dat we slakken als schadelijk beschouwen, want in wezen zijn het net 
als wij vaak afvalopruimers. Bovendien trekken ze als mogelijke voedselbron onder 
andere vogels zoals de koolmees en de zanglijster. aan. En ook egels en muizen 
vinden een hapje slak op zijn tijd een delicatesse. 

Mollen 
Mollen zijn prachtige beesten, maar zo denkt 

daar niet iedereen over. 

Men verzint allerlei trucjes om mollen te  

verjagen: flessen in de grond,geluidsgolven  

de gangen in, carbid, enzovoorts.  

Alleen werken die maar kort:  

de mol schrikt en vlucht even, maar is na een 

halve dag gewoon weer terug. 

Vangen lijkt diervriendelijk, maar is het niet. 

Bij gebrek aan eten –de mol eet eigenlijk constant– sterft het dier snel in zo’n kooi.  

Blijft over: klemmen…. maar waarom eigenlijk? 

Zo’n mol hoort er gewoon bij en is bovendien het bewijs, dat de grond prima in orde is.  

Mollen leven namelijk alleen in goed uitgebalanceerde grond.    Bron: Landleven september 2008 

Nog ééntje uit de kalender van Jan Kok: 

Als we ooit vlinders willen zien zullen we wel 

een paar rupsen  moeten verdragen. 

 
Wisten jullie dat trouwens…. 

Voor l kilo honing moeten bijen 4 kilo nectar 

verzamelen en daarvoor liefst 1,5 miljoen 

bloemen bezoeken!!  Floriade Venlo 

 
Vraagje…. 

Hoe kunnen er molshopen zijn in ons gras-

veld, waar 30 cm gestampt puin onder zit? 



Klassenbezoek 
In 2009 werden na de barbecue ter gelegenheid 

van ons 25-jarig jubileum de Mookse  

basisscholen uitgenodigd voor een bezoek aan 

onze volkstuinen. 

Alleen de Adalbertschool ging daarop in  

en zowel kinderen, leerkrachten en ouders  

waren laaiend enthousiast. 

Vorig jaar kon dit klassenbezoek niet door-

gaan, maar dit jaar werd het weer opgepakt  

en werd tevens afgesproken dit voortaan ieder  

jaar te organiseren voor groep 3 en groep 7. 

Zodoende komen in hun basisschoolloopbaan 

alle kinderen twee keer bij ons op bezoek. 

 

Op maandag 10 september was het dan zover: 

‘s morgens kwam groep 7 met leerkracht Noor 

lopend naar onze tuin en werd hartelijk  

ontvangen in de tenten, die al klaarstonden 

voor de barbecue op de zaterdag erna. 

 

Een door Ria Kluts gemaakte speurtocht  

volgde in twee groepen en viel erg in de smaak, 

evenals de door haar voorbereide koekjes,  

limonade en vruchtenspiesjes. 

Daarna werd er door twee geblinddoekte  

kinderen geproefd van diverse tuinproducten. 

Dit was zowel voor hen als de toeschouwers een 

leuke en spannende wedstrijd. 

Hierna werd spontaan een speelkwartier  

ingelast, dat door de hele klas met veel animo 

benut werd voor verstoppertje met als buut 

onze vlaggenmast. 

 

Groep 3 arriveerde ‘s middags met auto’s  met  

leerkracht Willeke en een tiental ouders. 

Gehuld in oranje shirtjes met het schoollogo 

gingen ze ook aan eerst aan de slag met een 

speurtocht van Ria, natuurlijk aangepast aan  

hun leeftijd. 

Voor de smaaktest werd door de groep op  

democratische wijze gekozen voor juf Willeke 

en opa Ruud van Floris: een wedstrijd, die tot 

algemeen genoegen gewonnen werd door juf 

Willeke. 

Ook hier groot succes voor een ingelast speel-

kwartier, dat benut werd door het op allerlei 

manieren beklimmen, afhollen en afróllen van 

de helling achter het grasveld. 

Tot slot werd net als van groep 7 een mooie 

groepsfoto gemaakt, die al de volgende morgen 

ingelijst en wel bij de groepen kon worden  

afgeleverd. 

Al met al zowel voor de kinderen als de volks-

tuinvereniging een heel geslaagde dag, ook al 

dankzij het mooie weer. 

Volgend jaar zeker herhaling waard!!! 

 



Een tijd van komen, een tijd van gaan!! 
Al meerdere jaren was er nauwelijks verloop in het ledenbestand van onze vereniging. 

Daardoor waren er maar bij uitzondering vrije tuinen .Nu is een aantal van onze leden toch wel een 

jaartje ouder -met de daarbij horende gebreken- en wil het wat kalmer aan gaan doen. 

Aan het eind van 2012 komen er daarom nogal wat tuinen en delen van tuinen vrij. 

Al eerder kwam de grote tuin –200 m²- van Rinus Logtenberg vrij door zijn overlijden. 

Nu komt ook de tuin van 200m² vrij van Wim Tilanus. 

 

Wim ging bij ons tuinieren in  1993. Zijn tuin was altijd  

picobello in orde, hoewel hem dat de laatste jaren wat  

minder makkelijk moet zijn afgegaan. 

Daarbij was hij op en top verenigingsman, altijd present  

als er werk gedaan moest worden. Hij nam ook altijd de tijd 

om samen met de medetuiniers even bij te kletsen onder het 

genot van een kopje koffie of thee. 

Wim, bedankt, beste wensen voor jou en je vrouw en jullie  

blijven van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

         Jan Sips is al lid sinds 1992. Zijn verdiensten 

          als tuinlid en secretaris zijn allen bekend. 

 Niet voor niets kreeg hij als eerste de speld  

 van verdiensten van onze vereniging. 

 Jan, hiernaast links bij het tuinfeest op 

 4 september 2004 –nota bene een prijsje uit-

 reikend aan Wim Tilanus– zegt zijn tuin op, 

 maar blijft samen met Bep wel lid. Daarmee  

 zijn wij uiteraard heel blij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomen snoeien 
Denken jullie nog aan het snoeien van bomen (kan ook na de winter). Hoogte: tot 2 meter!! 

Vooral het wegnemen van nutteloze waterscheuten bevordert ook een betere opbrengst!!! 

 

Geert van Hout, gewaardeerd lid vanaf 2005, 

gaat verhuizen naar zijn geliefde Gennep en 

houdt op met tuinieren. Evenals Wim een  

gedreven en nauwgezette tuinier, die ook voor 

de vereniging altijd tot helpen bereid was,  

zoals rechts te zien bij gelegenheid van het  

25-jarig jubileum van onze vereniging. 

Bedankt, Geert, en kom gerust nog eens  

buurten. 

 

Twee andere tuinleden, die spa en hark aan de 

wilgen hangen: Marloes Gelsing en Connie van 

de Bergh. Ook zij blijven in de toekomst wel-

kom, bijvoorbeeld als de aardbeien rijp zijn. 

 

Omdat enkele andere tuinleden een deel van 

tuin opzeggen komen er nog meer tuinen vrij. 

Daarvoor is genoeg belangstelling. Maar…. 

Weten jullie nog mensen met belangstelling 

voor een volkstuin? Laat ze zich vlot melden!! 



Barbecue zaterdag 15 september 
Waar is het feestje? Hier is het feestje!!! 

En met hier hebben we het dan over de 

verenigingsbarbecue van een paar weken geleden. 

Hoewel de voorspellingen niet zo gunstig waren 

hadden we er mooi weer bij (wat dat betreft zijn 

wij van ”Middelwaert” regelmatig geluksvogels). 

 

Alle hulde voor de organisatoren Marianne  

Wijnen en Ria Kluts, die alles tot in de puntjes 

hadden voorbereid en ook bijtijds een aantal  

helpende handen hadden weten te vinden. 

De verenigingsvlaggen wapperden feestelijk in  

de wind en onze mooie nieuwe tafels, banken en 

statafels stonden uitnodigend klaar. 

 

Blij waren we natuurlijk met de aanwezigheid 

van veel tuinders met partners, maar speciaal ook 

wel met de aanwezigheid van onze goede buren 

mevrouw Vos met dochter en schoonzoon en ook 

Annie Toonen, de vrouw van onze voormalige 

penningmeester Geer. Ook erg blij waren we met 

de komst van Jan en Bep Sips, die van de  

gelegenheid gebruik maakten om met menigeen 

weer eens lekker bij te praten 

 

Niet alleen het eten en drinken was prima, de 

keur aan salades, sausjes en stokbrood in het  

Praothuus zeer aantrekkelijk… ook het gezellig 

keuvelen met elkaar, nu eens niet over piepers, 

prei, uien en die verrekte slakken en konijnen, 

was erg prettig: een heel ontspannen en  

genoeglijke sfeer.  

 

Tegen achten werd het iets kouder, het feestje  

was geslaagd en voorbij en de gasten vertrokken 

voldaan en tevreden. Het opruimen werd daarna  

met de bekende voortvarendheid ter hand  

genomen en was in een mum gepiept. 

Alleen de tenten bleven nog een weekend staan als 

stille getuigen van een geslaagd evenement. 

 

Alle lof en dank voor de organisatoren en de  

helpers: het was een meer dan geslaagd feest. 

Maar als er dan toch nog iets te wensen over mag 

zijn: dat er bij een volgende gelegenheid nóg meer 

leden en partners meedoen…. 

 

Geen idee wat we nog meer kunnen doen om  

zoiets aantrekkelijk te maken: heel vroeg bekend-

maken, gratis, goed eten en drinken, leuke  

ambiance…. 

Laten we het er maar op houden, dat iedereen,  

die er niet was écht iets heeft gemist. 

Tot hen en natuurlijk ook tot alle aanwezigen: 

Graag tot een volgende keer!!! 



Op 9 augustus ontvingen we de nieuwe  

burgemeester van Mook, de heer Gradisen, op ons 

tuincomplex.  

Vergezeld door raadslid mevrouw Hellwig bracht 

hij in het kader van een kennismaking met het 

Mookse verenigingsleven ons tuinencomplex een 

bezoek, hartelijk ontvangen door een delegatie van 

het bestuur. Beiden waren getroffen door de  

hartelijke ontvangst en de informatie over onze  

vereniging door secretaris Paul van Grinsven. 

Een korte rondgang over de tuin volgde en tot slot 

werd wederzijds de wens uitgesproken  deze eerste 

ontmoeting zeker een vervolg te geven. 

 

Onderstaand gedichtje kregen we als kopij 
voor het tuinblaadje. We weten niet eens meer 

van wie. Maar voor dit eindnummer van 2012 

is het wel een aardig  nadenkertje …. 

Ditjes en datjes 
Misschien een  beetje vroeg, maar we hebben nu al 

de volgende data vastgelegd voor 2013: 

 

algemene jaarvergadering op woensdag 6 maart 

om 20 uur in De Wieken te Molenhoek, 

 

algemene werkzaterdagen op 20 april en  

21 september van 10 uur tot 11.30. 

 

Ook willen we erg graag doorgaan met de kleine 

werkgroep op D-day van 10 uur tot half 12 

(derde donderdag van de maand) en wel op 

21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni en 19 september. 

 

Aan de buitenkant van het hek is dit jaar op  

verschillende plaatsen winde uitbundig gegroeid. 

Omdat het bestrijden ervan voor de tuinders op 

aangrenzende tuinen onbegonnen werk is  

(de kronkelwortels ervan zitten wel een halve meter 

diep) is het onderhoud van het hek aan de buiten-

kant voortaan zaak van de vereniging. Zodoende 

kunnen de betreffende tuinders alle energie steken 

aan het onderhoud van de strook lonicera. 

 

Eind oktober kunnen leden, die dat willen,  

meegaan naar kwekerij De Batterijen in Ochten. 

Aanmelden bij Theo Wolters. 

Ter oriëntatie: www.batterijen.nl 

 

Schindele’s mineralen 
Van ons nieuwe lid Johanna Kempers ontvingen wij informatie over deze mineralen. 

Zij is daar zelf erg enthousiast over. 

Bij toeval ontdekte Robert Schindele, dat deze van oorsprong vulkanische mineralen een  

opmerkelijke vitaliserende werking hadden op bomen van zijn bospercelen. 

Nader onderzoek wees uit, dat de werking van het fijngemalen vulkaangesteente –bestanddelen o.a. 

kiezelzuur, calcium, ijzer, zink , magnesium en sporenelementen– ook gold voor andere planten,  

in de moestuin en zelfs voor de gezondheid van mensen, bijvoorbeeld door het in te nemen   

als poeder opgelost in water of toegevoegd in zelfgebakken brood. 

Het middel is uitvoerig getest en ondervond in  de loop der jaren veel enthousiaste reacties. 

 

Voor meer informatie: Johanna Kempers, tuin 64, telefoon 7519763 


