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Volkstuinvereniging

“Middelwaert”

Lentekriebels…. 
Dit staat al weken op een groot bord bij Intratuin. En op de dag van de jaarvergadering, 6 maart, 

was het inderdaad een fantastische lentedag, die al menige tuinder naar de tuin lokte. 

Maar dat de winter zich nog niet definitief gewonnen gaf hebben we ook kunnen merken. 

Lang kan het nu echter niet meer duren… we kunnen nauwelijks nog wachten. 

En wachten is zeker niet aan te raden als de lente eenmaal écht doorbreekt. 

Het onkruid, dat nu nog aan het wakker worden is, gaat gegarandeerd aan een groeispurt beginnen 

en voor je het weet heb je een fraaie jungle en een héleboel werk. Een gewaarschuwd mens… Juist!! 

Honden op de tuin…. 
Sinds het begin van de tuinvereniging  is dit  verboden   

(tuinreglement  art. 13). Begrijpelijk om hygiënische redenen. 

De afgelopen jaarvergadering was het –weer eens– een punt. 

Marian Ganesha, een van onze nieuwe leden, hield een vurig  

pleidooi om haar hond mee te laten genieten van de tuin: 

daar vast aan de pruimenboom, zonder overlast… 

De reacties uit de vergadering gaven de oplossing al aan: 

algemene verbod voor honden op de tuin handhaven,  

vrijstelling van dit verbod onder strikte voorwaarden door 

het bestuur toestaan.  

Neem voor zo’n vrijstelling –uiteraard gauw– contact op  

met secretaris Paul van Grinsven. 

Het beste gaat dit per e-mail: P.Grinsven9@kpnplanet.nl 

Je krijgt dan schriftelijk de vrijstelling met de voorwaarden. 

Regelhandhaving, zeker in deze,  

gebeurt door het bestuur,  

niet door individuele leden. 

De –voorlopige– notulen van de jaarvergadering  hangen op het prikbord in het Praothuus. 

De pomp wordt begin april weer aangezet. Dan kan men weer de tonnen vullen en sproeien.      

Ook kunnen dan toilet en keukentje in het Praothuus gewoon gebruikt worden. 

Bij de poort ligt nog een bergje houtsnippers voor de liefhebbers. 

 

Ons lid van het eerste uur Herman Voet heeft begin deze maand een hartoperatie onder-

gaan. Daarbij zijn ook een tweetal bypasses aangebracht. Al heel spoedig was Herman na  

 deze zware operatie weer thuis. Wij wensen hem van harte een verder voorspoedig herstel. 

Annie, de vrouw van Willie Derks, herstelt gelukkig goed van haar val enkele weken terug. 

 

Ons nieuwe lid Karin van de Bosch –tuin 19–  zoekt een kist voor het opbergen van   

 tuingereedschap. Wie kan haar helpen? Telefoon 3587703, e-mail: Karin.1957@hotmail.com 

Ieder tuinlid heeft voor het jaar 2013 weer recht op 1 kruiwagen champignoncompost per  

 10 m² grond. Als de huidige berg op is komen er weer 2 ladingen nieuwe mest. 

Bij dit tuinblaadje ook een adreslijst van onze vereniging. Handig om te bewaren of uit te 

printen voor bij de telefoon.  Zie je er een fout in: graag doorgeven aan Marianne Wijnen.                        



Bestuurswisseling 
Op de jaarvergadering van 6 maart heeft Piet 

Nieland na bijna 30 jaar afscheid genomen  

als bestuurslid en penningmeester.   

Bij de oprichtingsvergadering op 7 december 1983 

was hij er nog niet bij, maar begin 1984 al wel. 

Binnen het bestuur was hij al die tijd dè constante 

factor. Als penningmeester deed hij zijn werk  

vakkundig en uiterst nauwgezet en werd hem  

steeds zonder het minste voorbehoud  

decharge verleend. 

In kleine kring is Piet daarom door het bestuur  

benoemd tot erelid en ontving hij daarbij de speld 

van verdienste van onze vereniging. 

Piet blijft gelukkig bij ons tuinieren en blijft dat nog 

hopelijk lang doen. 

De afgelopen twintig jaar is het aantal vlinders met 60 procent 

afgenomen. Dit blijkt uit pas gepubliceerde cijfers van het CBS. 

“Van sommige soorten zijn er nog maar zo’n duizend en dan 

mag je zeggen, dat die soort bijna is uitgestorven”, aldus Kars 

Veling van de Vlinderstichting. 

Hij roept natuurliefhebers op massaal bloemen te planten, een 

initiatief, dat ook door de Nederlandse Imkervereniging van 

harte wordt ondersteund. 

Veel van onze tuinleden  hadden al veel bloemen in hun tuin, 

maar hopelijk komen er als reactie nog veel meer bij. 

De opvolger van Piet als penningmeester is Tijn Kwaaaitaal, in de jaarvergadering van 6 maart 

gekozen in het bestuur. Tijn verrichte al eerder werk voor onze vereniging door het rondbrengen 

van het tuinblaadje en jaarstukken in Molenhoek. 

Wij heten hem van harte welkom in  het bestuur en wensen hem veel succes bij zijn werk als  

penningmeester. 

Marianne Wijnen, die de ledenadministratie van onze vereniging voert, vraagt nog eens  

met grote nadruk veranderingen in adresgegevens en emailadressen steeds meteen door te geven. 

Ook in het verleden attendeerden we hier regelmatig op. Dan kregen we van een lid bericht, dat 

hij of zij geen berichten van de vereniging ontving….  

Bleek de oorzaak: vergeten nieuwe adresgegevens door te geven!! 

Vanzelfsprekend willen Marianne en wij de ledenadministratie steeds goed bij de tijd houden. 

Om wijzigingen door te geven: Marianne Wijnen, Singel 93, 6584 BJ, Molenhoek, tel. 358 

       e-mail: marianne.wijnen@gmail.com 

Zoo Parc Overloon 
Ook dit jaar kunnen weer via onze vereniging  

kaarten worden besteld voor Zoo Parc Overloon. 

Normaal is de entreeprijs € 17,- , via de actie € 8,- 

De kaarten zijn te gebruiken door iedereen en  

hebben bovendien een onbeperkte geldigheidsduur. 

Op het prikbord in het Praothuus hangt een foldertje 

over dit dierenpark. 

Bestellingen kun je tot en met 2 mei opgeven bij Theo 

Wolters, tel. 6962722, e-mail t.wolters5@chello.nl  


