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De kop is er alweer af… 
Wanneer jullie dit eerste tuinblaadje van 2013 op je scherm of in de bus vinden, zijn we al weer  

een dikke maand in het nieuwe jaar onderweg. Voor de tuin tot nu toe geen weer, hoewel enkele  

die-hards de tuin al wel hebben bezocht. Veel meer dan even  kijken zullen ze niet hebben  kunnen 

doen. 

Intussen hebben we al een portie kou gehad –met zelfs enige tijd gekoesterd uitzicht op een  

Elfstedentocht– en ook heeft de tuin enkele keren onder een hoogpolig wit tapijt gelegen. 

Zou de lente er nu aankomen? Voor ons mag dat…. graag zelfs, maar wellicht zit er qua sneeuw en 

kou toch nog wel iets in het winterse vat. 

Maar de voorpret kan al wel over een maandje beginnen, bijvoorbeeld met het voóórkiemen van de  

pootaardappels en het vóórtrekken van peulen, erwten, enzovoorts. 

Op naar een  mooi nieuw tuinseizoen, zullen we maar zeggen!!! 

 

Algemene ledenvergadering 
Volgende week valt ie bij jullie in de bus: de papieren uitnodiging voor het bijwonen van de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering op woensdag 6 maart –8 uur ‘s avonds– in De Wieken in Molenhoek. 

Deze vergadering, al vaker gezegd, is voor onze vereniging wat de Tweede Kamer is voor het land: 

hier wordt verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid, nieuw beleid bepaald en besluiten  

genomen ,democratisch en met meerderheid van stemmen. 

Wie die gelegenheid voorbij laat gaan heeft dus achteraf geen recht van spreken, laat staan om nadien  

genomen besluiten alsnog ter discussie te stellen of zelfs af te kraken. 

Van harte welkom op deze, ditmaal misschien extra belangrijke vergadering, die zoals we gewend zijn 

wel goed zal zijn, maar tevens zoveel mogelijk kort en krachtig. 

 

Nieuwe leden…. wees van harte welkom!!! 
Nadat vele jaren alle tuinen op ons complex bezet waren, kwam er vorig jaar maar liefst 1100 m² vrij. 

De schrik waren we gauw te boven, want ook nu beginnen we met een helemaal gevuld tuincomplex. 

Van harte welkom en veel succes gewenst: heer en/of mevrouw Beumers (8a), v.d.Bosch (19), Buijs 

(33). Ganesha (10b), Groenen (61), de Haan (76), Janssen (10b), van Mansveld (54), en Vlaar (76). 

Vanzelfsprekend kunnen jullie voor vragen, informatie, advies en hulp bij bestuur en  leden terecht. 

 

Bestellen zaai– en pootgoed 
Nu de bestellingen voor Garant niet meer via de vereniging kunnen worden gedaan is er nog maar 

weinig belangstelling geweest om catalogi van Garant af te halen op de aangegeven adressen. 

Onze leden zijn dus kennelijk mans en vrouws genoeg om hiervoor zelf wegen te vinden. 

Voor wie eventueel via de website wil bestellen: www.garantzadenshop.nl 

Bij een orderbedrag van € 20 (ex pootaardappels) is de verzending gratis. 

 

Voor biologische zaden kan men o.a. terecht op: www.bolster.nl 

Volkstuinvereniging

“Middelwaert”



 

Een vereniging zonder voorzitter 

- misschien iets voor jou??- 
In de vorige jaarvergadering heeft de toenmalige voorzitter Theo Wolters zich niet voor een 

nieuwe termijn verkiesbaar gesteld. Tevens hebben de overige bestuursleden aangegeven niet 

beschikbaar te zijn voor de functie van voorzitter.  

We hadden gehoopt dat er een of meerdere leden van de vereniging zich kandidaat wilden  

stellen voor de functie van  voorzitter; helaas is dat tot nu toe niet gebeurd.  

Theo was afgelopen jaar bereid de rol van demissionair voorzitter op zich te nemen, 

Het bestuur is actief op zoek gegaan naar kandidaten voor het voorzitterschap en heeft  

tuinleden daarover benaderd. Maar tot nu toe zonder positief resultaat.  

Verder heeft het bestuur de taken van de voorzitter kritisch bekeken.   

De taken die noodzakelijk gekoppeld zijn aan de rol van voorzitter zijn naar ons idee:  

organisatie en algemene leiding geven, het onderhouden van externe contacten en behandeling 

van algemene klachten. De overige taken kunnen door de overige bestuursleden of leden van 

de vereniging gedaan worden, of  kunnen afgestoten worden.  

Zo hebben we o.a. besloten om de zaadbestelling via Garant niet meer vanuit de vereniging  

te verzorgen. Verder hebben we de aparte bestuursfunctie van ledenadministrateur ingesteld. 

We hopen dat zich vóór 27 februari alsnog een of meerdere personen melden om voorzitter 

van deze mooie en bloeiende tuinvereniging te worden. 

 

Paul van Grinsven, secretaris 

Alweer dat weer… 
Geen onderwerp, dat zo vaak besproken wordt als het weer. 

Zeker voor ons volkstuinders ook voorwerp van grote interesse. 

Wat mogen we verwachten? Welke waarde hebben 

voorspellingen? Wat vinden jullie hiervan…. 

 

Is februari zacht        

 dan brengt de lente vorst bij nacht. 

 

Is februari zacht en stil, 

 dan komt de noordewind in april. 

 

Is februari nat en koel, 

 dan is juli dikwijls heet en zwoel. 

 

Maartse wind en aprilse regen 

 beloven voor mei een grote zegen. 

 

Bron: Wijsheden over het weer 

Het besluit mij niet meer beschikbaar te stellen voor de functie van voorzitter van onze  

tuinvereniging heb ik niet genomen omdat ik het niet meer leuk vond of het na zeven perioden van 

drie jaar welletjes vond.  

De invloed van mijn erfelijke aandoening ADCA is geleidelijkaan steeds meer gaan uitwerken op 

mijn lopen en verdere motoriek. 

Op verzoek van het bestuur heb ik dit jaar nog de rol van demissinair voorzitter op mij 

genomen, hetgeen kon door afstoten van taken en een reeds gedeeltelijk nieuw en enthousiast  

bestuur. Ook in de toekomst wil ik het bestuur, hopelijk met een nieuwe voorzitter, desgewenst met 

advies en raad en daad terzijde staan. 

Graag blijf ik ook volkstuinieren, zij het op een kleinere tuin dan voorheen. Ik hoop dit samen met 

alle collega-volkstuinders nog lang te mogen doen. Graag tot kijk.       Theo Wolters 


